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A katholikusoknak politikai magatartása. — Vegyesek. 

3 : 1 a n r e s a . 

Ösmered e nevet, k. olvasó ? Ha igen, ugy ut-
vezetésemre, hiszem, nem szorulsz, s oda, hol maga-
dat kétségkívül jól, nagyon jól érezted, többször, 
talán évenkint visszatérni fogsz. De lia e nevet nem 
ösmered, lia varázshatása kellemeit még tán nem 
Ízlelted: ugy csak jer velem, hogy a rendkívüli ha-
tást gyakorló Manresát felkeresve, annak jó illatú 
legét beszívjuk, legszebb és lehető legmesszebb kilá-
tást nyúj tó tájain éldelegjtink, csodahatásu fürdői-
ben uj életerőt nyerjünk, és megifjodva, igen-igen 
kedves emlékét luven s azon szent feltétellel meg-
őrizzük, miszerint oda lehetőleg évenkint visz-
szatérünk. 

De hát hol létezik e hely? 
E hely geographice a szép Spanyolország mo-

solygó kék ege alatt, közel a világhírű Montserrat 
hegység magasba nyúló szikláihoz fekszik, de theo-
logiko-aszketikus értelemben csaknem minden helyen 
feltalálható, vagy inkább minden még oly kietlen 
hely is egy-egy Manresává, és pedig csekély, sőt 
utoljára még semmi költséggel is átalakítható. 

A geographikus Manresaba 1522-ben egy, éle-
tének legszebb korában levő, de a világ legkecseg-
tetőbb jövőjéről vasakarattal lemondott, katonai fő-
tiszt érkezik, s ott a hegyháton épitett ama hospi-
tiumnak ajtaján, melynek helyén ma a Jézus-társa-
ságnak sajátos stylben emelt társasháza van, épen 
Gyümölcsoltó-boldogasszony napján bebocsáttatásért 
könyörög. „ Beeresztik, és az élvezetekben felnőtt fia-
tal ember sanyarú életre adja magát ; ki előbb gaz-
dag asztaloknál étkezett, most a szegényápolda éte-
leiben a koldusokkal osztozik. Nem messze Manre-
sától magányba vonul, s itt az Ur Jézus zászlajá-
hoz törhetlen hűséget esküvén, ki előbb a földi ki-

rálynak bámulatos erélyű hadvezére volt, az örökké-
valóság hallhatatlan és láthatatlan királyának még 
bámulatosabb, még hősiebb lelkületű katonája lett. 
Itt irta ő a fegyvernek és nem a tollnak forgatásában, 
a hadtudománynak és nem a theologiának mezején 
jár tas hős, jeles kis müvét a lelkigyakorlatokról,1) 
miközben öt a tá j szépsége is lelkesítette, s a nagy-
szerű vadonok emelték szép lelkét, bogy az, az örök 
szépséghez, az alkotó Istenhez felrepüljön."2) Lo-
yola sz. Ignácznak ezen könyvét, a Manresában nyert 
megvilágositásoknak ez emlékét, és az aszerint ren-
dezett lelkigyakorlatokat, én szellemi Manresának 
nevezem, s a lelkigyakorlatok ezen theologiko-asz-
ketikus Manresáját szeretném veled, k. o. néhány 
főbb vonásában megismertetni és megkedveltetni, 
hogy ott valódi hőssé magasztosulva, a keresztény 
és kereszténytelen elvek jelenleg vivott óriási küz-
delmében, a keresztnek zászlaja alatt vitézül küzdj 
és győzelmet arass !! 

* 

A középkor vége felé, í r ja a jeles Hettinger,3) 
kit egyáltalában követni fogok, két reformatio volt 
készülőben, az egyik az egyházban, a másik ellenben 
az egyházon Jcivül ; ennek az ágostonrendi szász barát 
volt szerzője, amazt pedig a castiliai hős Loyola 
Ignácz léptette életbe. A szász u. n. reformátor ala-
csony sorsban születve és szegénységben felnőve, a 
világ dicsősége s élvei után kap, és elveszettnek te-
kinti azon időt, melyet a zárda csendjében vezeklés 
közt töl töt t ; a spanyol hős reformátor pedig, kinek 
életutjait fény és dicsőség vette körül, és kinek jö-
vője még magasztosabb kilátást nyújtott , szegény-

1) Czime: „Exercitia spiritualia S. Ignatii;" a „Man-
resa" czim egy e századbeli franczia jezsuitától ered. — 
2) Zádori, Spanyol-ut. 69. 1. — 3) Die Idee der geistlichen 
Übungen nach dem Plane des heil. Ignatius von Loyola. 
Kegensburg. 1853. 
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nyé, teljesen szegénynyé lesz, az oltár zsámolyánál 
a világ minden dicsőségéről lemond, hogy azt egye-
dül az TJr Istennek adja, és lefolyt élete fölött szive 
mélyéből bánkódik, mert azt a világ szolgálatában 
vesztegette el. E különböző életök csak azon ujnem-
zedéknek, melyet ébresztettek, jelképe, az „a követke-
zőnek előképe".4) A reformatio szükségét mindakettő 
érzé, — érzé, hogy a tan s az élet, az eszme s a va-
lóság közti, nem ritkán nagyon is kiáltó ellentétet 
megszüntetni szükséges. 

Reformatio ! ez volt a hatalmas jelszó, mely az 
n j tannak utat volt nyitandó, és mely az úgyneve-
zett reformátoroknál hasonlithatlanul jobb és neme-
sebb lelkeket is elszéditett, ugy hogy eleinte a vész-
teljes mozgalmat félreismerték és szomorú követ-
kezményeit nem is sejtették. A belső és külső em-
bernek az élet, hivatás és működés minden viszo-
nyában való reformatiója — ez a mi szentünknek 
egyetlenegy czélja, melyet ö munkájának köz- és 
súlypontján,l tekint, és melynek egész erejét áldozza 
fel, hogy az egyháznak szebb és jobb jövőt készít-
sen. Mindakettő tehát reformált, de törekvéseiknek 
eredménye egymástól a legnagyobb mértékben elüt, 
és pedig azért, mert reformatiójuk alapja teljesen 
különböző. A mulandó dolgokba való sülyedés volt 
mélyen tátongó sebe ama kornak, melyben a tudo-
mányoknak úgynevezett felvirágzásával egészen po-
gány világnézet kezdette a ker. hitet s erkölcsöt 
teljesen háttérbe szoritani. Szent Ignácz ennélfogva 
a létező irányt akarta az isteni igazság örök elvei sze-
rint átváltoztatni ; Luther előtt pedig maga az élet volt 
az irányadó, melyhez a tannak kellett alkalmazkod-
nia, a subjectivismus elvvé kiáltatott ki, s igy tört ki 
ama harcz, melyben emberi csalódás és önkény már 
3 századon át áll szemben az isteni tekintélylyel. 

Az egyháztól való elszakadás ugyan magát a sz. 
irás szavaival igazolni akarta s azon, ,tiszta' hitet és 
megtisztult kereszténységet emelni óhajtott. De a 
sz. irás szava csak holt ige, holt és halálthozó szó 
maradt, elszakitva az élet alapjától, elválasztva az 
Istennek élő szavától, mely az egyháznak Krisztus 
mindenütt jelenlététől megszentelt téréin állandóan 
hangzik, és mely az irott betűbe lelket lehelni csak 
egyedül képes. Miért is a bibliának szava az Isten 
Lelke nélkül, ki nekünk az Isten szavának értelmét 
egyedül képes felfoghatóvá tenni, s „a földnek szí-
nét megújítani," az emberi nemzet kórállapotát 
meg nem szüntethette. A mint ők az egyházból ki-
léptek, e Lelket többé fel nem találhatták, mert Az 

«) Róni. 5, 14. 

csakis az egyháznak volt megígérve. És azért a sz. 
és csalhatatlan isteni Lélek helyét a lázongó, állha-
tatlan, vétkes emberi szellem foglalta el, s e szellem 
a biblia terjesztése által a holt szavat szánalmas mó-
don szolgálatába hajtotta, és büszke hazugságainak 
eszközévé lealjasitotta. 

Ez élő ige, a mint az az örök, testté lett Igének 
és az ö szentjeinek és szent egyházának életében 
nyilvánul, szent Ignáczot a világi életből kiemelte; 
az Istennek és az ő szent egyházának Lelke, amint 
az az ő tanításában és életében, szentségei — s ösz-
szes istentiszteletében nyilatkozik, a Gondviselés 
eme választott edényének hatalmas lelkébe égő zsa-
rátnokot vetett, és abban oly tűzhelyt állított fel, 
melyből fény és élet-melegség nemzedékről nemze-
dékre szétáradva, s országokon és tengereken átha-
tolva, a föld határaig terjedjen el. 

Ilyen volt a reformatio az egyházban, ilyen lesz 
az mindig az összegyházat általában, valamit egye-
sek megjavulását és megujulását illetőleg is. Az 
Istennek az ember felöli örök eszméje, mint azt sa-
já t Lelke öröktől fogva megállapitá, és mint azt az 
egyház, melyben Krisztus él s az ő Szentlelke lakik, 
hirdeti és tanítja, lesz mindig azon zsinórmérték, 
melyet az ember, miután jól felismert, saját beléle-
tére alkalmaz, mely szerint jelen életét és múl t já t 
mérlegeli, és melyet jövőjének mérvesszejetil fogad 
el. Az volt egyszersmind mindenkoron az igazi re-
formátornak a hamistóli megkülönböztető jellege is 
hogy ily merényhez csakis az fogott, ki előbb saját 
magát reformálta. így tettek az egyházban a XVI. 
és XVII. századnak nagy és valódi reformátorai, igy 
sz. Ignácz is előbb saját bensejében küzdötte át a 
harczot, és magát az örök Igazság fényében, a ke-
gyelem Lelke által segítve, a reá tapadt salaktól 
megtisztította, megszentelte, bensejében megújította 
és lelkét az Istennek felőle táplált örök gondolatai-
val teljes összhangzásba hozta. E harcz, melyet 
Manresa magános barlangjában folytonos ima és 
virrasztalás, fájdalmas vezeklés és sok bánatköny 
között átkiizdött, nagy áldozatába került. 

Lelke ily módon megszentelve és előkészítve, 
a gyakorlatok könyvének sugallatára lett érdemesítve. 
Az, eredetileg spanyol nyelven írva, lelki megújulá-
sának történetét foglalja magában, — az u j életének 
képe és nyilatkozata, az jelöli azon utat, melyen ő 
maga járt , adja mély tapasztalásból merített ama 
vezér-eszméket és alapgondolatokat, melyek hasonló 
czélra irányzott minden törekvést szabályozzanak, 
és igy az egyházi reforinatiónak minmagunkban és 
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kívülünk való keresztülviteléhez minden műveltségi fok és 
hivatásra nézve alkalmas eszközül szolgál. 

Lássuk már most közelebb a lelkigyakorlatok feladatát ! 
Ki sem tagadhatja, hogy a clerusnak és az általa az 

egész életnek vallás-erkölcsi és társadalmi tekintetben való 
reformatiójára mélyen érzett és számtalan nemes lélek által 
óhajtva remélt szüksége vagyon ; a fő- és alpapság szine 
java hangoztatja is ezt. Az üdv csakis Krisztustól eredhet, s 
azért az összéletnek megujulása is csupán azon egyházban 
eszközölhető, melyben Krisztus él, tanit és szentel ; az egy-
ház pedig az ő üdvhozó, megszentelő és boldogitó erejét fő-
leg a clerus által hozhatja alkalmazásba. „Az összes bajok 
elleni gyógyszerek nekünk már régtől fogva adattak és el-
készíttettek ; de nekünk azokat, hogy testünk-és vérünkbe 
átmehessenek, használnunk kell. Ez üdv-italt mi vegyük elő-
ször, hogy igy élő és hangosan szóló törvény-, zsinórmérték-
és szabálylyá legyünk, mely szerint a többiek is az ő életö-
ket rendezzék be. Ragaszkodjunk tehát mindnyájan azon 
törhetlen meggyőződéshez, hogy az egyház ismét oly mérv-
ben fog tekintély- és befolyásban gyarapodni, a milyenben kiki 
élőbb saját kötelességét fogja teljesíteni."5) 

Ép ebben áll a lelkigyakorlatok feladata és jelentősége. 
Már csak ne ámitsulc e pontban magunkat : a ki a czélt 
akarja, annak az eszközöket is kell akarnia. A clerusnak 
mindenek előtt a szabadságot kell a maga számára kivívnia, 
azon szabadságot, melynek elsajátítása és megőrzése semmi-
féle kiilviszony hatalmától, semmiféle földi hatalom jó vagy 
rosz akaratától nem függ, — hogy igy kiki önmagában sza-
bad legyen, hogy az egyház beléletéből és saját papi szivé-
ből minden nemtelen és ellenséges elemet eltávolítson, hogy 
az Ur Jézusnak győzedelmes és világhódító hatalma, az egy-
házi rend által belénk öntött, de sokakban a bün és bűnös 
szenvedély, a tompaság és aléltság folytán megkötött erő 
felszabadittassék és tevékenységi köre kitágittassék. Mert' 
ki bűnhöz és bűnös renyheséghez kötve van, az a világnak 
van eladva, az nem szabad, és mint ilyen az egyház számára 
elveszettnek tekintendő. Az ébredő nap, melyet az egyház 
clerusában oly anyai örömmel üdvözöl, az, midőn mi a Szent-
lélek malasztját, mely bennünk létezik, mely a kézfeltevés 
által nekünk adatott, és mely oly sok papi szivben már rég-
től fogva szunnyad, meg újra felélesztjük; a tudomány, 
mely üdvöt hoz, az a szenteknek tudománya ; az egyház auto-
nómiája, melyet ő mindenek előtt óhajt, abban áll, hogy mi 
a világ igáját levessük és az ő kötelékeit szétszaggassuk, 
azon benső és láthatlan kötelékeket, melyek, ha már előbb 
nem létezendettek, semmiféle külhatalom sem merte volna 
kezét az egyházra kiterjeszteni. Minél inkább ismerik fel és 
tanúsítják tényleg az egyház tagjai hogy ők katholikusok, 
annál szabadabbak lesznek, szabadok önmagukból és önma-
guk által. „Légy igazán katholikus és szabad lenni fogsz."6) 

A test ételből, a lélek az Isten szavából, az igaz a hit-
ből él ; a nagy, örök igazságok őt megvilágítva, erősitve, 
táplálva, gyógyítva és vigasztalva az ő beléletébe hatnak és 
azt gyümölcsözővé teszik. A napi elmélkedés, melylyel a pap 
a reggelt kezdi és megszenteli, valódi manna, mely a belső 
ember megújulására naponta adatik, —• az a fárasztó mun-

s) Oratio habita in sess. ult. Cone. Trid. — 6) Staudenmaier Die 
kirchl. Aufgabe der Gegenwart. 142. 1. 

kák halmazában s a világi élet hangos zajában titkos szelle-
mi táp, — az a napi gyengeségek és hibák elleni gyógyszer ; 
ellenben a lellci gyakorlatok feladata abban áll, hogy azok 
folytonos, világos és bensőleg összekapcsolt tények által a 
lelket megszentelve, inegujitva és megerősítve, a roszat nem 
napok- és órákra távolitják el, hanem a kóranyagot az egész 
jövőre nézve eltávolítják és üdvös lelki diaetát állapítanak 
meg. Nagyon csalódnak tehát mindazok, kik a lelki gyakor-
latokat csupán egyes elmélkedések sorrendjeid és összehal-
mozásául tekintik ! ezek ugyan a lelkigyakorlatok tartalmát 
képezik, s ez magával a kereszténységgel egykorú, ámde a 
lelkigyakorlatoknak lényege nem ebben fekszik. Az egyház 
ezt mind, már a lelkigyakorlatok könyvének megjelenése 
előtt ismerte, gyakorolta és áldásdus következményeit tapasz-
talta; és mégis a lelkigyakorlatok, mint azok sz. Ignácz 
könyvében alapvonásaikat véve rajzolvák, az egyházban is-
meretlen még soha nem tapasztalt tüneményt képeztek. A lel-
kigyakorlatok nem egyes cselekvények, hanem azok a hit-
nek mindama nagy és örök igazságait, melyek a világte-
remtéstől fogva a világitéletig nyúlnak s a léleknek minden 
állapotára, kezdve a bűntudat legmélyebb fájdalom- és szé-
gyenérzettől egész öremtelt önféláldozásig s az Istennel való 
teljes egyesülésig, kihatnak, az ő benső titokteljes összeköt-
tetésükben egy képre rajzolva állítják szemeink elé ; a mi 
csak ez örök igazságokban mélyeu beható, megrázó és meg-
rendítő, másrészt pedig vigasztaló és boldogitó van, az mind 
egyszerre egész hatályával s ép azért kettős erővel hatja 
meg a lelket. „A lelkigyakorlatok csodás, a sz. Ignácz előtti 
korban nem ismert ellenálhatlan következetességen alapuló, 
önmagában teljes rendszert, — e hitnek örök igazságából 
álló egymással szorosan összekötött és bensőleg tagositott 
egészet képeznek, melyben mindaz, a mi csak a lelket fel-
emelni, megtisztitni, nemesitni és üdvözíteni képes, benfog-
laltatik, és mely kiválóan oda czéloz, hogy a lélek a tökély-
nek ama fokára fölemeltessék, melyre az Istentől nyert ké-
pességhez s az isteni praedestinatio tervéhez képest emel-
kedni hivatva van. Mindaz azonban itt oly rendszeres mó-
don egybe van állitva, mely az emberi szivnek mély ismere-
téről s a szentek tudományában való tapasztalatról tanús-
kodik. Gyakorlatok azok, és csak az, ki azokat gyakorolja, 
fogja teljes beesőket felismerni s azon szellem-mélységet, mely 
oly gyakran az egyszerű szó alatt rejlik tapasztalni. 

(Vége köv.) 

Egyházi okmánytár. 
Infra Octavas privilegiatas pro defunctis Missas privatas sive 

lectas celebrare non licet. 

In festis duplicibus, seu omnibus illis diebus, quibus 
Officium duplicis festi recitatur, privatas sive lectas Missas 
de Requiem prohibitas esse, docemur jam Rubriea Missalis, 
quae1) ita praecepit : „Missae autem pro Defunctis quocun-
que die dici possunt, praeterquam in festis duplicibus ;" 
cuius Rubricae observantiam S. Rituum Cong-regatio de o o 
mandato Summorum Pontificum semper ursit, cuius Con-
gregationis editum eatenus generale Decretum2) sic sonat : 
„Cum SS. Dominus Noster — acceperit, in plerisque Eccle-
siis abusum irrepsisse celebrandi Missas privatas pro defunc-

') Tit. V. de Missis Defunctorum. — 2) ddto 5. Augusti, 1662. 
1* 
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tis etiam in festis duplicibus contra praescriptum Rubrica-
rum Missal is Romani, eumdemque abusum Decreto Congre-
gationis eliminari praceperit, innotuerit verő S. Rit. Con-
gregationi huiusmodi abusum etiam in Ecclesiis ubique 
gentium existentibus inductum pariter reperiri : S. eadem 
Cono-reo-atio, „ut Missalis Rubricae inviolatae serventur, O ö 7 77 

districte praecepit omnibus et singulis Sacerdotibus cuius-
vis Ordinis, Congregationis, Societatis et Instituti, ut 
in posterum omnino dictam Rubricam servent ita, ut Missas 
privatas pro defunctis, seu de Requiem, in duplicibus nulla-
tenus celebrare audeant vei praesumant. Quodsi ex Benefa-
ctorum praescripto Missae huiusmodi celebrandae incidant 
in festum duplex, tune minime transferantur in aliam diem 
non impeditam, ne dilatio animabus suffragia expectantibus 
detrimento sit, sed dicantur de festo currenti cum applica-
tione Sacrificii iuxta mentem eorum Benefactorum, curent 
que Ecclesiarum Rectores, Sacristae, aliique, ad quos perti-
net, ut huiusmodi Decretum inviolate servetur . . . In eos 
autem, qui contra facere ausi fuerint, vel praemissa adim-
plere neglexerint, locorum Ordinarii — pro modo culpae 
animadvertant . . . Et facta de praedictis SSmo relatione, 
Sanctitas Sua annuit, et cum applicatione Sacrificii satisfieri 
ac Benefactorum mentem impleri voluit." 

Festis duplicibus, quoad Missas privatas de Requiem 
in iis prohibitas, prorsus aequiparantur dies infra Octavas 
festorum sequentium : Nativitatis et Epiphaniae D. N. J . C. 
Paschatis, Pentecostes. et SSmi Corporis Christi, quorum 
festorum Octavae hac de causa privilegiatae sunt et dicuntur, 
quia sicut in festis duplicibus, ita etiam diebus infra Octa-
vas horum festorum currentibus, nec Missas votivas priva-
tas,nec Missas de Requiem privatas celebrare licet; licet autem 
sicut in festis duplicibus, sic quoque infra Octavas praedic-
torum festorum celebrare Missam votivam solemnem, seu ab 
Ordinario imperatam pro re publica et gravi, licet porro ce-
lebrare Missam de Requiem itidem solemnem, praeseute ta-
rnen corpore. Ne autem Sacerdotes banc regulám per S. Ri-
tuum Congregationis Décréta statutam ignorarent, ac illam 
per ignorantiam aut inadvertentiam violarent, ad eamdem 
per appositam ante quodlibet Festum observationem, quae 
concernens S. Rit. Congregationis Decretum breviter in se 
complectitur, refiectuntur. Ut exemplum proferatur sub 5. 
Januarii haec in Directorio legitur observatio : „Ilodie et 
per totam Octavam Epiphaniae nequeunt dici Missae voti-
vae, nisi solemnes pro re gravi — nec de Requiem, nisi una 
solemnis praesente corpore, quae tamen eras prohibetur." 
Sensus huius Decreti adeo est planus et clarus, ut mirari su-
beat, quomodo ille ita detorqueri potuerit, ut existimaretur, 
Missam De Requiem etiam lectam tantum, esse solemnem, 
corpus autem defuncti, licet in domo jaceat, nihilominus 
praesens esse, quia nonduni sepultum, terraeque mandatum 
fuit. Sic sensus Decreti explicabatur, et Decretum ipsum vio-
labatur. Missam quae legitur tantum, non esse solemnen^ 
sed privatam, ipsum nomen indicat, quod ipsum S. Rituum 
Congregatio declaravit, ad propositum sibi eatenus Dubium 
respondendo3). Erat autem Dubium sequens : An dum legi-
tur in Decretis S. Rit. Congregationis : Missa solemnis de 
Requiem, intelligi debeat Missa lecta Parochi, seu potius 

3) 17. Junii 1813. 

intelligi debeat Missa cantata ? Et S. Congr. respondit „Ne-
gative ad primam partem, affirmative ad secundam." Quid 
autem significet „praesente corpore nempe defuncti" expli-
cuit Paulus Maria Quarti, doctissimus Rubricarum Missalis 
Romani Commentator4) scribens : „ut possit cantari Missa 
defunctorum, quando festum est de praecepto (ergo etiam 
per Octavas privilegiatas), debet corpus defuncti esse prae-
sens in Ecclesia ex Decreto citato S. Rit. Congr." Addit 
causam: „Ratio est, quia conceditur ea soleranitas in hono-
rem fidelis defuncti ipso depositionis die, quando iuxta le-
ges Christianae pietatis exhibere debent non solum subsidia 
in favorem animae, sed etiam signa honoris circa corpus, ad-
hibita decenti pompa funebri : haec autem ratio non habet 
locum, quando corpus non est praesens in Ecclesia : et ideo 
non datur licentia cantandi Missam." 

Eadem prohibitio impatescit e sequenti Decreto S. Rit. 
Congregationis5): „Missae privatae de Requiem etiam cor-
pore praesente et insepulto, dici non possunt diebus, quibus 
fit de duplici, vel aliis a rubricis exceptis, et quaecunque 
consuetudo in contrarium abusus esse declaratnr." 

Aloysius Gardellini profért6) Vicarii Generalis, Ver-
cellensis absente Episcopo, publicatum Edictum, vi cuius 
idem prohibuit Missas votivas privatas et Missas de Requiem 
etiam cantatas, non praesente corpore, in festis duplicibus, 
infra Octavas Epiphaniae, Paschatis, Pentecostes, et Corpo-
ris Christi, ac in tota hebdomata majori, feria IY. Cinerum, 
Vigília Pentecostes et Nativitatis Domini sub poena suspen-
sionis a divinis ipso facto incurrenda, aliisque arbitrariis, 
— non obstante quacumque Doctorum opinione in contra-
rium allegata, vel in posterum alleganda. Quod Edictum 
Vicarius Generalis censurae S. Congregationis subiecit et 
eadem S. Congv. „suprascriptum Decretum seu Edictum ne-
dűm laudavit, et confirmavit, sed etiam mandavit, ut idem 
omnino servetur, et contra inobedientes et contrafacientes ita 
executioni detur" die 28. Sept. 1G75. 

Rector et alii Presbyteri Ecclesiae parochialis de Villa 
Vicosa Dioecesis Elborensis supplicuit, quatenus ad satisfa-
ciendum peculiari devotioni erga animas in purgatorio fa-
cultatem celebrandi Missam Cantatam de Requiem singulis 
feriis secundis S. Congr. impertiri dignaretur. S. Congr. : 
Gratiam petitam Oratoribus, exceptis tamen festis primae 
et secundae classis duplicis maioris, festis de praecepto, Oc-
tavis aliisque cliebus privilegiatis concedendam esse censuit, 
non omissa tamen Missa de festo duplici occurrente7). Exce-
pit igitur a gratia concessa etiam Octavas privilegiatas. 

Nemini itaque dubium eatenus suboriri potest, quod 
infra Octavas praememoratorum festorum Missam privatam 
sive lectam de Requiem celebrare plane non liceat, imo nec 
cantatam sive solemnem quidem non praesente in Ecclesia 
corpore defuncti. Sed quaeritur, quid ergo faciendum in die 
obitus sive depositionis, si ilia cadat infra Octavas privile-
giatas, et Missa de Requiem pro defuncto celebrari petatur 
non privata, quae celebrari non potest, sed solemnis sive can-
tata ideo non praesente cadavere, quia illud, quamvis non-
dum sepultum, ad Ecclesiam deferri vel ob politiales status 

4) in cpere : Rubricae Missalis Romani Comment, illustratae Ro-
mae 1655. — 5) ddto 29. Januar. 1752. - 6) in Opere „Décréta authen-
tica Congregat. Sacror Ritimm" Vol. I. — ') ddto 11. Januar. 1749. 
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civilis ordines, vei aliam ob causam nequeat? In huiusmodi 
casibus ex indulto Summorum Pontificum Magno-Ducatui 
Hetruriae die 25. Április 1871., Monacho-Frisingensi autem 
A. Dioecesi die 24. Januarii 1861. concesso cuius tenor est 
sequens : „Itaque in Ecclesiis Dioec. ipsius cantari poterit 
Missa de Requiem, ut in die obitus cum absolutione et pre-
cibus, quae in die obitus fieri et recitari soient, quatenus de-
functi cadaver sit adhuc insepultum, quibus diebus Rubri-
cae hanc Missam, corpore praesente, cum cantu celebrare 
permittunt, apposito tarnen in Ecclesia lodicis seu nigri 
panni signo, ab eo diverso, quod in Anniversario adhibetur, 
ut fideles intelligant, Missam hisce diebus offerri in expiati-
onem animae illius defuncti cuius corpus terrae adhuc tra-
ditum non fuit, et Ecclesiae precibus etiam proprias adjun-
gant. Quodsi defuncti corpus sepultum jam fuerit, celebrari 
poterit una Missa cantata, ut in die obitus seu depositionis 
cum absolutione et precibus, ut supra singulis diebus, qui-
bus non occurrit Duplex I. vei II . Classis, aut Festum de 
praecepto sarvandum." Quae pro stricta observantia propo-
nuntur, qualem dispositiones supremae Auctotitatis in Eccle-
sia deposcunt. 

K a l á s z a t . 
(Vége.) 

Az eddig idézetteket magában „a keresztyén egyház-
történet"-ben találjuk. Van a könynek függeléke is, mely-
ben „a Magyarhonban törvényesen bevett keresztyén felekezetek 
közti különbségek" tárgyaltatnak, szóval egy kis symbolica 
ez. Hogy kath. tanok és szokások itt megint meghurczoltat-
nak, az előbbiekből már gyaníthatni. Pl. a 70. 1. : „A róm. 
kath. egyházban is támadt 1844-ben egy ujabb felekezet 
Ronge és Czerszky r. kath. lelkészek bátor föllépése folytán 
a trieri püspök ellen, aki t. i. egy állitólagos Krisztusköpö-
nyegét akasztott ki a templomban és tett a nép imádás tár-
gyává " A 71. 1. (A pápának) hatalma vagyon lelkeket a pur-
gatoriumból kiszabadítani, szentté avatni, az egyházból ki-
zárni, házassági köteléket felbontani-, még az alattvalói hűség-
eskü alól is föloldani, a szentek jóságos cselekedeteinek felesle-
géből annyit, amennyit akar, más bűnös lelkeknek üdvére be-
számítani. És a bibliát és szóhagyományokat magyarázni is 
egyedül neki van joga, aki 1870. óta nem is csalatkozhatik.li 

72,1. : „A r. k. egyház csak kényért (ostyát) (sic !) ád a nép-
nek az úrvacsoránál." 73. 1: „Mindenik (a róm. ós gör. keleti 
egyház) imádja Máriát11 74. 1. : „Ezen külsőségek (szertar-
tások) mellett a köznép értelmi művelésére mind a két egyház 
elég gondot fordit — az ige hirdetése által." „A r. k. eh. hit-
elvei — az ágostai vallástétel ellenében, hozattak és megerő-
sítettek a tridenti zsinaton." 

Minő fogalma van N. K. urnák egyes tanok fontossá-
gáról, a következő pár sorból érteni : „Az evangelmi (sic !) 
prot. hitfelekezetek nem sokban különböznek egymástól." 
76. 1. : Miben különböznek, olvasható a 78. 1.: „2. Az ágos-
tai hitvallás 1-ső czikke szerint az egy Isten három szemé-
lyei teljesen egyenlők ; a helvét hitvallás szerint pedig az 
Atya a Fiúnál és Szentléleknél felsőbb méltóság." (Ez nem 
sok!) „3. Az ág. hitvallás 4. cz. szerint az Isten kegyelmé-
ben és Jézus érdemében való hit megigazit és üdvözit ; a 
helvét hitvallás szerint pedig csak az üdvözül, akit az 
Isten, ingyen kegyelméből eleve kiválasztott az üdvösségre." 

(Ez se sok !) „4. Az ág. hitvallás 10. czikke tanitja, hogy az 
urvacsorában a Krisztus teste és vére valósággal jelen van 
és azokat valóban eszi és issza a hivő keresztyén, midőn ur-
vacsorával él ; a helvét hitvallás szerint nincs jelen a Krisz-
tus teste és vére, mégis veszik azt a hivők lelkikép." (Ez 
is csekélység !) 

A 79. 1. Az unitárius egyház „tagadja a szenthárom-
ságot." „A názarethbeli Jézust oly embernek tartja, ki min-
den prófétánál nagyobb vala." (Ez is csekélység?) 

Itt-ott más érdekes megjegyzések fordulnak elő, pl., 
hogy az „ókatholikus felekezetnek már van 50,000 tagja, 
lelkészeinek száma 120." (71. 1.) Hogy a prot. egyház „meg-
engedi, sőt megkívánja, hogy papjai megnösödjenek. Megen-
gedi, a hazai törvények alapján, a házasok elválását is." (77. 
1.) Az urvacsorának „nem tulajdonit bűvös hatást." „Vá-
lasztott egyházi és világi férfiak közmegegyezés szerint alapítják 
meg a hitezikkeket is és az isteni tisztelet módját és rend-
jét, ugy mint a közoktatást . . . Egyházi és iskolai czéljaikra 
semmi állami alapítvány nem fordittatik. Püspökeiknek hi-
vatalos állásuknál fogva még nincs székük a törvényho-
zás termeiben." (78. 1.) 

Olyan Péter-fillér féle is van a prot. egyházban. Lám : 
„1821-óta folytonos érintkezésben állanak az angol unitáriu-
sok a magyarhoniakkal és ezeknek ez idő óta jelentékeny 
anyagi és erkölcsi gyámolitásukra vannak." „Ezek is, (az 
amerikai unitáriusok) különösen az 1868-ik évben tartott 
háromszázados jubileum óta folyvást jótevő viszonyban álla-
nak magyarhoni hitrokonaikkal." 68. 1. A Gusztáv Adolf-
egylet jótékony melege országszerte ismeretes. 

Ezeknek elősorolása után egykét kérdést mégis enge-
dünk magunknak. 

Tapasztalati tény, hogy felekezetlen gymnasiumok, 
reáltanodák, praeparandiák és akadémiákon a történelem ren-
desen protestáns vagy legalább is „iskatholikus" kézen van, 
Mit fog már most prot. vagy rosz katholikus a történelemből 
csinálni, ha kath. általa gyűlölt intézményekről van szó ? I t t 
nem mentség, hogy bizonyos tankönyv van parancsolva. A 
tankönyv massa, a szellemet megadja a tanár. Mit várhatni 
azon nemzedéktől, melynek emlékező tehetségét a hazugság-
egész systemájával rakták meg? Minő eredményt vár a ma-
gas kormány az állami intézetekben még megtűrt s az utolsó 
órákra szoritott hitoktatástól ? S nevelészeti szempontból 
minő fogalma lesz e tanitványnak akár az egyik, akár a má-
sik tanár jelleméről, ha pl. feketének mondja a történetta-
nár, amit fehérnek állitott a hittanár? Igazat annak fog ren-
desen adni, ki practice kevesebbet követel, tehát a történet-
tanárnak ! Ilyenek után kedvünk volna álnok képmutatók-
nak bélyegezni azokat, kik felekezetlen intézeteket állítanak, 
föntartanak és ápolnak s avval biztatják magokat, hogy 
azok is eleget tesznek a vallás és erkölcsi igényeknek ! 

Német Károly ur könyve bizonyság, hogy Budapesten 
legalább a protestáns hitoktatáson a hazugság, ráfogás és 
ferdítés uralkodik. Mit is mond sz. Péter II. lev. 2. 1—2? 
„ Voltak azonban hamis próféták is a nép között, amint közöt-
tetek is lesznek hazug tanítók, kik veszedelmes szakadásokat 
hoznak be és azt, ki őket megváltotta, az Urat megtagadják . . 
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és sokan fogják követni azok romlottságát, kik által az igazság 
utja majd káromoltatik'11 N. T. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 2. Az utolsó felvonás. A színdarabnak 

vége van, az utolsó felvonás is eljátszatott, Istóczy Győző ur 
elmondta mondókáját, indokolta a zsidóország megalapitá-
sára, mi más szóval annyit jelent a zsidók kiűzetésére vo-
natkozó indítványát, és miután mindezt megtette, miután a 
t. házban, mint az máskép várható nem volt az Összes jelen-
lévő honatyákat derültségre indította, miután a kormány 
részéről, anélkül, hogy az indítvány ellen valaki csak sza-
vát emelte volna is, Trefort ő excja kijelentette, hogy az 
egész indokolás igen csiuos academikus dissertatio ugyan, de 
nem humánus korszakunkba való, ennyi sok és talán még 
több ,miután' után, Istóczy ur talán követelte indítványa 
tárgyalását ? nem, hanem indítványát, minthogy ő avval 
igen meg volt elégedve, hogy magát kibeszélte, visszavonta. 

így is jó, sőt bizonyára jobb mintha az ismeretes in-
dítvány tárgyaltatott volna, minden megtörtént visszavonás 
azonban nem ment fel bennünket a kötelességtől, hogy az 
indokoláshoz is hozzá ne szóljunk,-miután már az egész ügy-
menetét figyelemmel kisértük és ahhoz megjegyzéseinket 
megtettük. Azt mondtuk, jobb, hogy nem tárgyaltatott az 
indítvány, mert annyi bizonyos, hogy a felszólaló t. hon-
atyák propter certum quoniam, vagy nem pártolták volna 
az indítványt, aminek azon értelmezés adathatott volna, hogy 
az Istóczy ur által felemiitett indokok alaptalanok, és igy 
bátran, a bár törvényes uton eszközlendő megtorlás minden 
veszélye nélkül folytathatók a magyar faj anyagi és szellemi 
kárára az országszerte ismeretes zsidóüzelmek, vagy ha pár-
tolták volna, ezáltal épen oly keresztényellenes iuvectivákba 
estek volna, épen oly keresztényellenes szellemben nyilat-
koztak volna, mint nyilatkozott Istóczy ur. 

Kifejtjük, amit mondottunk bővebben. Keresztényelle-
nes mind azon törekvés, mely oly czélt tüz ki feladatul, ami 
hivatva lenne az isteni jövendölést meghazudtolni, ámbár 
természetesen ez sohasem történhetik, már pedig ily keresz-
tényellenes törekvést árul el, talán öntudatlanul is Istóczy 
ur indítványa és mind azok, kik netalán hajlandók lettek 
volna az indítványt pártolni. Az isteni jövendőlések egyik 
pontját t. i. az is képezi, hogy a zsidók a keresztény vallás 
és egyház megalapítása után, szétszóratni fognak az egész 
világon és e szétszóratás fenn fog maradni a világ végéig. O O O D O 
Tizenkilencz százada, hogy e jövendőlés tétetett és ugyan-
annyi század igazolja a jövendőlés igazságát, ámbár nem 
hiányzott már kísérlet, mint azt a történelemből tudjuk, e 
jövendölést tettleg megczáfolni. A zsidóság szét van szórva 
az egész világon, nem képez nemzetet, nincsen hazája, nin-
csenek papjai, mert azok, kik ilyeneknek állittatnak, nem 
azok, mert nem bírnak áldozattal. E szétszóratás isteni bün-
tetésképen nehezedik a zsidókra, és ennek mai napig terjedő 
beteljesedése, egyik bizonyítékát képezi a keresztény vallás 
igazságának. Zsidóország többé e világon nem létezhetik, 
volt, de nem lesz többé, mint ezt az Istenfia megjövendölte, 
akik mégis e jövendőlés ellenére a zsidó országot visszaállí-
tani akarják, azok tehát magával az Istenfiával kelnek 
harczra, be akarják bizonyítani, hogy nem igaz, amit az 

Istenfia mondott. Nem állítjuk mi azt, hogy Istóczy ur ön-
tudatosan akarja e harczot, értjük, felfogjuk mi szándékát, 
de nem kevésbé igaz, hogy a tény, a megtett inditvány, vég-
elemzésében mégis e czélra tör és hogy ez keresztény szelle-
mű volna, ezt bizonyára senki sem fogja állítani, a ki hisz a 
kereszténység isteni eredetében, a ki hisz a kereszténység is-
teni Alapitójának, szavai és jövendőléseinek. 

Az inditvány szellemétől nem igen különbözik az indo-
kolás szelleme, miáltal nem akarjuk azt mondani, hogy az 
indokolásban semmi sincsen, ami alappal nem bírna, hanem 
azt, hogy az indokolás is sok tekintetben sérti a ker. szelle-
met. Csak egy párt fogunk felemlíteni, hogy állításunkat 
igazoljuk. Istóczy ur nem egyszer hivatkozott az ,ultima 
ratio'-ra, hogy ez az ,ultima ratio' mit jelent, azt mindnyá-
jan tudjuk, és hogy ez, itt alkalmazva, nem egyez a keresz-
tény szellemmel, azt is bizonyára mindenki megengedi, a ke-
resztény tanitmány az ,ultima ratio' alkalmazását még a zsi-
dók ellen sem engedi meg, azért, aki bár indirecte erre hi-
vatkozik, aki a szenvedélyre ez irányban appellál, az nem 
jár el a kereszténység szellemében. Erre az eszközre hivat-
kozni mindig veszedelmes, de kétszeresen veszedelmes oly 
országos testületben, honnan a szavak szétrepittetvén a nép 
közé, tettekké változtatnak át, hanem ami t. országházunk-
ból a keresztény szellem régen elköltözött, vagy jobban 
mondva, nem is ismerték ott. 

Az ,ultima ratio' mellett Istóczy ur még egy pontot 
emiitett meg, melyet szintén nem hagyhatunk megjegyzés 
nélkül. Indítványát, úgymond ő, azért tette, mert ma nem 
lehet a zsidókkal azt tenni, a mit a középkorban tettek, mi-
dőn őket ,tömegesen kivégeztették'. Honnan vette állítását 
Istóczy ur, nem tudjuk, de bizonyosan ő maga sem tudja, 
sok mindenféle alaptalan vádat lehet a középkor ellen hal 
lani, de ez bizonyára az alaptalanok legalaptalanabbja, ezen 
vád feltalálásának dicsősége egyedül Istóczy urat illeti és 
kivüle bizonyára semmiféle tekintély sem lenne felhozható 
vádjának bebizonyítására, valaminthogy ő is elfelejtette állí-
tásait valamely tekintélylyel bizonyítani, pedig academicus 
dissertatióhoz illett volna bizonyítékot is felhozni. Ily alap-
talan váddal szemben csak fájlalni lehet, hogy midőn az 
elnök, Istóczy ur kifejezése felett roszalását akarta kife-
jezni, valaki által tévútra engedte magát vezettetni, mintha 
I. ur a vádat nem ejtette volna ki. Olvassa el bárki is az 
indokolást, ott fogja találni az általunk kifogásolt kifejezést 
is, melyet talán nem mondott volna, ha a középkort jobban 
ismerné, mint ismerni látszik. 

Még csak egy megjegyzést teszünk. Nagyon csalódnék 
mindaz, ki több izben tett megjegyzéseinkből azt következ-
tetné, mintha mi vagy nem értenénk, vagy nem pártolnánk 
I. ur szándékát, ellenkezőleg, mi tudjuk, hogy I. ur a ke 
resztény nép ugy szellemi, mint anyagi emancipatióját akarja 
kivivné, a zsidóság nyomasztó igája alól, tudjuk, hogy I. ur 
jót akar, de azt is tudjuk, hogy a jót, a mit akar, nem jól, 
nem helyesen, nem czélszerüen, nem keresztény módon akarja 
és ez az, ami miatt többször felszólaltunk. £ 

Olaszország. A katholikusoknak politikai magatar-
tása. (Folyt.) így a ,liberális' katholiku3ok. Kénytelenek ők 
ugyan beismerni, hogy az uj királyság az, mely az egyházat 
minden birtokától megfosztá, mely a szerzetes rendeket el-
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nyomta, az apostata papokat védelmezi és pártolja az eretnek 
felekezeteket támogatja, a szent járdalatokat és körmenete-
ket betiltotta, kénytelenek elismerni, hogy ez az ujkirályság 
a hivatalnokok és tanitók kinevezésénél csak a hitetlen 
jelölteket veszi tekintetbe, hogy ocsmány sajtót és gyaláza-
tos szinházat tűr, mely folytonos gúnyt űz a régi jó erköl-
csökből ; kénytelenek beismerni, hogy ez az uj állam oly 
helyzetbe hozta az egyház fejét, hogy mától holnapra nem 
tudja, mi lesz vele, hogy cselekedeteiben a jelenlegi Rómá-
nak rendetlen socialis s politikai allapotához alkalmazkodni 
s fogolyképen a Vatikánban bezárva tartózkodni kénytelen, 
hogy végre a parlament és a sajtó előtt folytonos guny s 
gyalázásnak tárgya ; végre kénytelen elismerni, hogy ez az 
újsütetű olasz királyság valamennyi egyházellenes hatalom-
nak szövetségese azaz szolgája, úttörője, bizományosa a pápa-
ság ellen. De mind az, azt hiszik, csak véletlenül van igy, a 
többiben pedig az uj királyságnak lényegében annyi jó vo-
nás vau, hogy vele kibékülni, vagy amint a hivatalos kifeje-
zés hangzik : ,conciliálodni' nem csak lehetne, de kellene is. 
Megengedik ugyan azt is s elismerik, hogy a szentszéknek 
engedelmeskedni kell, midőn megtiltja, hogy valaki oly par-
lamentben foglaljon helyet, mely Rómában, a pápa városá-
ban merészel törvényhozó ténykedéseket tenni, vagy hogy a 
bitorlónak hűséget esküdjék, de azt mondják : — épen eb 
ben téved s helytelenül cselekszik a szentszék, hogy ezt meg-
tiltja ! . . . Azon vannak tehát, hogy a szentszéket más né-
zetre birják, s mivel ez eddig nem sikerült, a nyilvánosságra 
appellálnak, hogy ekként nyomást gyakoroljanak rá s ha le-
het, más politikára kényszerítsék. Egyúttal pedig, — eléggé 
fonákul, távol maradnak mindattól, mit ugyané szentszék 
megenged, azon egyletektől, melyeknek működését ismétel-
ten megáldotta, azon katholikus sajtótól, melynek magatar-
tását helyesli. Meglehet, megengedjük, hogy az ekként szó-
lóknak legnagyobb része szereti egyházát és hazáját; de 
mindazonáltal ilyetén eljárásuk által mindkettőnek csak ár-
tanak, mert a katholikus pártnak megerősödését meggátolják 
ha nem lehetlenitik, sőt a katholikus sajtó és congressusok, 
gyakran kénytelenek legtöbb idejöket és fáradságukat arra 
fordítani, hogy ezen ,barátok és testvérek' ellen küzdje-
nek, kiktől a szentszék is ismételten óva intette az olasz 
katholikusokat. így már 1875-i szept 3-án, midőn IX. Pius 
többi közt ezeket irta a Firenczében egybegyűlt katholikus 
congressushoz : (1. ,Rel.' 1875, II., 29, sz., 230. 1.) „Vigyáz-
zatok, nehogy hamis testvérek lopódzanak be közétek, azaz 
olyanok, kik félreismerve a szemünk előtt álló ujjitásoknak 
legbensőbb természetét és gonosz voltát, vagy túlbecsülve 
saját bölcsességüket azt hiszik, hogy »egyezhetnek' s a val-
lásnak dühös megtámadói s annak hivei közt, ilyen vagy 
amolyan politikai egyezkedés által képesek lesznek az egyet-
értést helyreállítani." . . . S még világosabban szólt az olasz 
parlamenti választások ügyében a ,Gioventa catholica' egyle-
téhez intézett, 1877-i január 29-éről kelt brevéjében; — 1. 
,ReV 1877,1. 13 sz., 100 1. — „Non sine moerore accepi-
mus, dilecti filii, esse inter vos contentiones, cum alii illecti 
doctrinis fautorum conciliationis arbitrentur, ex humiliori-
bus acceptis operibus animum iam ad altiora erigendum esse, 
convertendumque ad occupanda publicorum conventuum 
subsellia, e quibus consuli valeant gravioribus et generali-

bus Ecclesiae negotiis . . . Quod sane consilium nunc sal-
tern inopportunum, ea etiam de causa displicet, quod non 
immerito vereamur, ne Satan se transfiguraverit, hoc in casu 
in angelum lucis" . . . 

De a minden ároni kiegyezkedésnek emberei ezért nem 
tágitanak, rögeszméjük az, hogy a szentszék e tekintetben 
téved, s hogy ők vannak hivatva e tévedésből kigyógyítani 
őt. E pártnak külön lapja is van, a Firenczében megjelenő 
,Armonia\ mely mellett számos kisebb lap, hol nyiltan, hol 
titkon, ugyan e czél felé törekszik ; legtöbb hivei pedig e 
pártnak felső Olaszországban találtatnak, hol a katholiku-
soknak állása annyival könnyebb, mert ott a savoyai ház 
törvényesen uralkodik. Legtöbb feltűnést e téren nem régen 
Curci atyának fellépése okozott, ki nézeteit mind azon tiizzel, 
sőt szenvedélyességgel hirdette és védelmezte mely csak egy 
telivér nápolyiban található. A ,Religio' olvasói ezen egész 
ügy iránt kellőleg tájékoztatva vannak s tudják azt is, hogy 
Curci azóta az egyházzal kibékült, ki most lelki gyakorla-
tokkat tart, hogy a rendnek adott botrányért is eleget tegyen. 
E kellemetlen ügynek isméti elmondásától tehát könnyen 
felmenthetjük magunkat, csak annyit mondunk, hogy Curci 
végre maga is belátta, miszerint panaszkodni s tanácsokat 
adni utóvégre sem nehéz feladat ; de más kérdés, váljon 
igazságosak-e a panaszok s helyesek-e a tanácsok ? . . . Any-
nyit tanulhattunk Curci életéből, hogy ő és nézettársai, 
ámbár csak magokat tekintik, jó és bölcs politikusoknak, a 
velők ellenkezőket pedig lelki vaksággal megveretteknek, 
mégis magok a legnagyobb szellemi vakságban szenvednek 
nem érvén fel eszökkel azt, mit minden gyermek tud, azt 
ugyanis, mik az olasz forradalomnak végső czéljai, nem is-
mervén a pártfegyelemnek alapelveit, nem fogván fel, hogy 
vannak nem-dogmatikus kérdések is, melyekban mégis en-
gedelmeskedni kell a pápának, nem érezvén, hogy fellépésök 
modora még akkor is téves s helytelen lenne, ha nézeteik 
helyesek volnának is, nem tudván hazájoknak Garibaldin 
alapuló és keresztény s törvényes egysége közt különbsé-
get tenni. 

Ekként állanak a dolgok az olasz katholikus pártra 
nézve : egyrésze nem ért a politikához, mások irtóznak a 
munkától, ismét mások barátaiktól jobban félnek, mint el-
lenségeiktől, s működésöket minden áron meghiúsítani ipar-
kodnak, végre az u. n. ,liberális katholikusok' egészen kü-
lönleges rögeszméket hajhásznak s ez által csak ártanak. 
Mit tehet ily körülmények közt a nemes, bátor és áldozat-
kész, igazán katholikus férfiaknak kis csoportja, midőn hit-
társaik nem támogatják, ellenségeik pedig minden képzel-
hető terrorismussal üldözik ? . . . Ily körülmények közt nem 
nagy csuda, hogy az olasz katholikusok oly nehezen tudják 
magokat elhatározni arra, hogy a nyilvános politikai élet-
ben részt vegyenek, s inkább, túlnyomó többségben, néma 
nézőit játszák annak, ami manap Olaszhonban történik. Az 
aktiv féllépésnek mindaddig nem nagy haszna leendett ugy 
vélik s a netaláni aprólékos, jobbadán helyi előnyök, melyek 
ily fellépéssel talán össze lettek volna kötve, nem érték volna 
fel azon fáradalmakat s kellemetlenségeket, melyekbe kiví-
vásuk kerül vala. 

De épen ezen szenvedőleges magatartás, ezen poli-
tikai abstinentia másrészt igen károsan hatott magára a ka-
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tholikus pártra, annak szervezésére s megerősödésére, s szint' 
egyik okát képezi azon szomorú állapotnak, melyben e pár-
tot jelenleg szemléljük. Eszünk ágában sincs, ennek felemlí-
tése által ezen politikai abstinentiát kárhoztatni akarni, s 
szívesen elhiszszük, hogy az ezen abstinentia mellett szóló 
okok erősebbek azoknál, melyeket ellene felhozni szoktak ; 
csak azért említettük, mert itt most csak arról van szó, hogy 
mind azon okokat hozzuk föl, melyek az olasz katholikus 
pártnak eddigi tehetetlenségét okadatolják, s ezen okok közé 
az is tartozik, hogy mindeddig e pártnak nem volt alkalma 
és tere, melyen magát szervezhette, erejét felismerte s gya-
korolhatta volna. Hiányzott oly parlamentaris csoport is, 
mely mint az egész pártnak központja, annak vezetését ke-
zébe vehette, azt az országgyűlés és a nyilvánosság előtt 
képviselhette, annak tekintélyt szerezhetett volna ; hiányoz-
nak gyakorlott parlamentáris szónokok és politikusok, kik 
az ellenféllel meg tudtak és mertek volna mérkőzni. Ugyan-
ezen okból gyengék az egyletek, s gyenge, aránylag véve a 
sajtónak hatása is, mely nem képes a szükséges közérdekelt-
séget éleszteni és fentartani ; mert a katholikusoknak úgy-
szólván nincs részük, a kevesek monopoliumát képező nyil-
vános és politikai közéletben, lévén ők, mint már fentebb 
mondók, tétlen nézői annak a drámának, melyet a páholyból 
igazgatott olasz liberalismus jelenleg eljátszik. (Folyt, k.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, nemesujfalusi Bubla Károly esztergomi kanonok, 
székesegyházi főesperes és sz. György mezőről nevezett esz-
tergomi prépostot, arbeni czimzetes püspökké nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1878. évi jimius hó 27-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

Y E O Y E S E K . 
— A ,Magy. Kor.'-ban megjelent következő tudósítás 

közlésére szólittattunk fel a t. beküldő által:" Budapest 
kath. népiskoláink. A fővárosban létező kath. leányiskoláink-
ban megtartattak a zárvizsgálatok. A ki azokon jelen volt, 
az meggyőződhetett azon örvendetes haladásról, melyet a 
gyermekek ez iskolai évben tettek. A kath. közönség nagy 
érdeklődéssel viseltetett ez iskolák vizsgálatai iránt, ameny-
nyiben azokon nagy számmal megjelent. Lehetett is látni 
örömtől sugárzó arczokat ; az édes szülők megelégedéssel 
nézték és tapasztalták, mily gondosan és alaposan oktattat-
nak gyermekeik minden számukra szükséges elméleti és gya-
korlati tantárgyban. A hittan, nyelvtan, természettudomá-
nyokból szebbnél szebb feleleteket hallottunk ; tapasztaltuk, 
mily nagy érdemeik vannak ezen, az apáczák vezetése alatt 
álló iskoláinknak, a magyar nyelv terjesztésében. Oly helye-
ken mint pl. a Krisztinavárosban, a hol legtöbb gyermek 
német nyelvvel jön az iskolába, a negyedik osztályban máris 

hibátlanul beszélnek magyarul. Igy tehát ez iskolák nem-
csak a társadalmat fentartó ker. elvek, de a hazafiúi szel-
lemnek is buzgó terjesztői. — A munkásosztályokban kiál-
lított munkadarabok is fényesen hirdették a leánykák eb-
beli előmenetelét; minden képviselve volt, kezdve a közön-
séges női munkától a legfinomabb hímzésig. Mondhatjuk, 
hogy örömteljes megelégedéssel távoztunk minden egyes 
vizsgáról, s azon óhaj támadt bennünk, vajha fővárosunknak 
minélelőbb katholikus fiúiskolái is lennének, a hálateljes szü-
lők és gyermekeik áldják kegyes föpásztorainkat, kik bőke-
zűségükkel ez iskolákat alapították és fóntartják. A vizsgá-
latokon főt. Pellet József igazgató ur elnökölt. 

— Akulturharcz országából jelentik, hogy dr. Franz 
,az állami intézmények gyalázásáért', melyet egy czikk irása 
által követett el 200 márka lefizetésére, illetőleg három heti 
fogságra Ítéltetett. 

— Dortmundban egy katholikus embert, egyik tekin-
télyes ókatholikus bevádolt, mert állítólag Vilmos császár 
ellen egy korcsmában illetlen kifejezést használt és egy re-
volverrel a császár képére lőtt volna. A tanuk vallomásából, 
nevezetesen pedig a protestáns korcsmároséból kitűnt, hogy 
az egész vád alaptalan, vádlott ennél fogva szabadon bocsát-
tatott és az ókatholikus, érdemrendet a denuncialisért nem 
kaphatott. 

— Rómában a közelebbi községi választásokban az 
egyházhoz hű polgárság, a liberálisok által ,klerikálisok'-
nak nevezettek, is részt vettek, melynek azon örvendetes 
eredménye volt egyelőre is, hogy két katholikus érzelmű 
berezeg, ugy mint Gabrielli és Aldebrandini megválaszta-
tott. Igaz ugyan, hogy a liberálisok mégis győzelmet arat-
tak, de lehetetlen észre nem venniök, hogy a ,klerikális' 
mozgalom terjed. Ami az olaszországi katholikusok állás-
pontját a politikai választásokra vonatkozólag illeti, ez 
ugyanaz marad, a minő eddig volt, t. i. hogy a politikai vá-
lasztásokban nem vesznek részt, hanem csak az administra-
t i v e r e n , e programmot ő szentsége XI I I . Leo is meg-
erősítette. 

— Egy idő óta ismét divatban vannak a pápáról szóló 
,mesék'. Tárgyát majd a Vatikán ,extrem fanaticus' pártjá-
nak cselszövényei, majd a pápa egészségi állapota képezi, 
röviden szólva, az a gyalázatos űzelem ismét megkezdetett, 
melyet IX. Pius idejében a liberális távirat gyártók és tu-
dósítók a legnemtelenebb módon folytattak. Néhány hét 
előtt azt írták liberális lapok, hogy a pápának máj-gyula-
dása van, miben egy csepp igaz nem volt ; majd meg azt 
közölték, hogy e hó 12-én oly nagy ájulásba esett, hogy az 
orvosok légváltoztatást ajánlottak, legújabban pedig már 
annyira beteggé tették, hogy hordszéken vitetik a — telje-
sen egészséges pápát. A kinek tetszik, tessék tehát hinni a 
liberális tudósításoknak, mi nem hiszünk, mert tudjuk, hogy 
valamint a liberalismus a hazugság szülöttje, ugy csak ha-
zugságot képes szülni. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
A második félév közeledtével kérjük t. előfizetőinket, hogy minden késedelem és zavar elkerülése végett meg-

rendeléseiket minél előbb megtenni, azokat pedig, kiknek körülményeik ezt egyelőre nem engedik, hogy erről minket 
avégből értesíteni szíveskedjenek, hogy a lapnak megküldése meg ne szakittassék. 

Talán szükségtelen említeni, hogy irányunk, ugy mint elveink változhatlanok, s hogy, nem tekintve sem 
jobbra, sem balra, a magunk utján haladunk, azon, melyet meggyőződésünk szerint, a katholikus ügynek érdekei és a 
katholikus időszaki sajtónak hivatása és méltósága elénk szab. 

Ezzel lapunkat a jövő félévre is a t. közönségnek szives pártolásába ajánljuk. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, I I . máhia-uteza 550. Kocsi Sándor nyomdai 

irodájában, Pesten, muzeum-körut 10. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautal-
ványokat ajánljuk. A könyvkereskedői utonvaló előfizetést mellőzni kérjük-, mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, jnlius 6. 2. II. Félév, 1878. 

Tartalom : Manresa. — A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. — Egyházi tudósitások : Peat. Két miniszteri 
válasz. Olaszország. A katholikusoknak politikai magatartása. — Irodalom. — Vegyesek. 

3 J L a n r e s a . 
(Vége.) 

A lelkigyakorlatok feladata a lélek szabaddá 
tétele, megtisztítása, megujulása és megszen telese. 
De fogják-e ezen feladatukat teljesíteni ? Fogják-e 
azt, a mit Ígérnek, létesíthetni? Erről a tanuknak 
egész felhője is ily mődon teszen bizonyságot, hogy 
Szentlélek elleni bűn volna minden ellenmondás. 
Első sorban áll maga a Szentszék, mely a lelkigya-
korlatok arany könyvét többször helybenhagyta, és 
mely alig talál szavakat annak kiemelésére, hogy 
benne a szentek tudománya, ritka szellem-mélység, valódi 
egyházi tan- és elvhüség foglaltatik, miért is azt a ker. 
népnek nagyon szivére köti, — oly kitüntetés, mely 
más könyvnek aligha jutot t osztályrészéül. így mind-
j á r t III. Pál „Pastoralis Officii" kezdetű apostoli 
iratában sz. Ignácz könyvét helybenhagyja, hogy „a 
lelkigyakorlatok áldásdus gyümölcsei mindinkább terjed-
jenek és liogy a hivek közül minél többen e gyakorlatok-
bani nagyobb buzgalomra serkentessenek." Mert tüzetes 
és ismételt vizsgálatból az tünt ki, hogy rezen áhí-
tat• és szentségtelt gyakorlatok a hivek épülése- és lelki 
tökélyesbülésére nagyon hasznosak és üdvösek. " ..Tekintve 
azon bő gyümölcsöket, — irja e szent atya, — me-
lyeket Ignácz s az általa alapitott társulat az Isten 
egyházában mindenütt szakadatlanul szed, és te-
kintve az emiitett gyakorlatoknak, melyek áldásos 
müködésöket kiválóan mozdították elő, nagy hasz-
nát, mi e gyakorlatokat és oktatásokat egész terjedelmök-
ben helybenhagyjuk, dicsérjük és különös pártfogásunkba 
veszszük, és egyszersmind a mindkét nembeli híveket az 
Urban a leghatásosabban intjük, hogy e jámbor oktatások 
és gyakorlatokkal ájtatosan élni törekedjenek." Hasonló 
módon a későbbi pápák is nyilatkoznak. V. Pál azon 
szerzeteseknek, kik 10 napi lelkigyakorlatokat tar-
tanak, teljes bucsut engedélyezett. XI. Kelemen az 

olasz püspökökhöz intézett köriratában imigy nyi-
latkozik : „A tapasztalás bizonyítja, hogy a gyakor-
latok által a papok ama port, mely minket a világ -
gali érintkezésben többé-kevésbbé belep, lerázzák? 
hogy bennök az egyházi szellem megujul, a lélek az 
isteni dolgok fölötti elmélkedésre hajlandóvá lesz, 
hogy általok igaz és szent élet támad és tartatik 
fön." VII. Sándor pápa, hogy a lelkigyakorlatokbani 
részvételt még inkább elömozditsa, azt ujabb bucsu-
kegyelmekkel gazdagította. E bucsu később XIV. 
Benedek és XVI. Gergely által a csupán 5 napi lel-
kigyakorlatokra is kiterjesztetett. A Jézus-társa-
ság alapitójának szentté avatását megelőző canoni-
sationalis perfolyamban azon nyilatkozat tétetett, 
hogy „miután e gyakorlatok még azon időben írat-
tak, midőn Ignácz a tudományokban járatlan volt, 
azt kell feltennünk, hogy ő természetfölötti, isteni 
megvilágításban részesült." XI. Incze 1682. okt. 
9. kelt ap. iratában megtiltotta, hogy azoknak, kik 
a szent áldozárság felvételéhez legalább tiz napi 
gyakorlatok által nem készülnek, a felsőbb rendek 
föl ne adassanak. 

A nagy IX. Pius végre az összegyház püspö -
keihez intézett encyclicájában imigyen i r : „Miutáa 
tudva van előttetek, hogy az áldozári hivatás mél-
tóságának és szentségének elnyerése- és megőrzé-
sére mi sem oly alkalmas, mint a lelkigyakorlatok-
nak jámbor intézménye, a ti püspöki buzgalmatok-
ban ezen szent müvet előmozdítani el ne mulaszszá-
tok, és minden papi egyént arra intsetek és buzdít-
satok, hogy ők e gyakorlatok megtartása végett az 
alkalmas időt gyakran fölhasználva a magány szent 
csendjébe vonuljanak, hol is minden külgondot le-
téve, az örök és isteni dolgok elmélkedésébe benső 
buzgalommal merüljenek, a port és szennyet, mely-
lyel őket a világ beundokitotta, magukról lemossák, 

2 
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az egyházi szellemet magukban felújítsák, a régi 
embert az ő müveivel együtt letegyék, és az újba, 
ki igazságban és szentségben teremtve volt, felöl-
tözzenek." 

A lelkigyakorlatok magas becséről továbbá 
még igen számos és nagy szellemnek nyilatkozatai 
is tanúskodnak, főleg pedig azokéi, kik a XVI. és 
XVII. században a valódi reformátiót megkezdették 
s az egyházra u j és szebb napokat hoztak. Szalézisz. 
Ferencz, kinek fönséges tudományát csak szép lelké-
nek és Isten iránti lángoló szeretetének ritka ina-
gasztossága szárnyalja tul, a lelkigyakorlatok e köny-
véről azt mondja, hogy az a hány betűvel bir, annyi soli 
lelhet mentett meg.1) Borr. sz. Károly a lelkigyakorla-
tok ezen egy könyvében annyi isteni igazságot talál, 
mint a mennyit alig a többiben együtt véve.2) Az 
ujabbak közül pedig halljuk a szellemdus Sallert. 
„Átadom neked ezeu munkát, — irjaő,3) —és főleg 
ezt nem azon remény nélkül, hogy az győzelmes ere-
jét benned és sok emberben betaimsitani fogja. Mert 
én nem annyira a magam eszét, mint inkább azon 
Jcitünö utmutatást követtem, melyet nekünk az Exer-
citia spiritualia Ignatii hátrahagytak, és mely ut-
mutatás mellett sok-sok ember, s ezek közt maga 
Xaver is, ki később az Isten országában oly nagy 
dolgokat vitt véghez, a veszedelemnek labyrintjából 
kiutat talált ." 

Azonban ez egyes nyilatkozatok fölött jóval ma-
gasabban áll maga azon szenteknek élete, kik élet-
szentségük alapját a lelkigyakorlatokban megvetet-
ték és azokban magukat tökélyesitették. E gyakor-
latok adták az egyháznak szal. sz. Ferenczet, borr. 
Károlyt, Neri Fülöpöt, Xavért, sz. Teréziát, pazzisi 
Magdolnát. De ki számithatná elő azon számtalano-
kat, kiket e gyakorlatok három század folytán a 
mennyország s a mennyei élet számára ujjászültek, 
— azon ezreket, kik észre nem vétetve és figyelmen 
kivül hagyatva, az életen csendben, titkon áthalad-
tak, kiket a világ nem ismert, és kikre a világ méltó 
alig is volt, kik, miként a harmat az éjnek csendjé-
ben az égből leszáll és a földet enyhiti, szent életök 
által a világra oly sok áldást hoztak, — azon ezre-
ket, kik e gyakorlatok alatt a legmagasztosabb hi-
vatásra, az apostol azon hivatására fellelkesültek, 
hogy majd a népes városokban a szegényeknek az 
evangéliumot hirdessék s a szenvedők fájdalmait 
enyhítsék, majd a kisdedek gyenge sziveit a mennyor-

!) Az Isten szeretetéről. XI I . k. 8. fej. — 2) Acta eccl. 
Mediol. t. I. p. 388., II. p. 859., ed. Lugdun. — 3) Übungen 
des Geistes, 6.1. 

szág számára képezzék s az ifjúságot erkölcsi életre 
vezessék, majd hogy a lélek által buzdittatva, az u j 
világ őserdeibe egész a csendes Ocean part jáig ha-
toljanak s ott a martyromság véres borostyánjáért 
küzdjenek ! 

A lelkigyakorlatokban rejlő magas erkölcsi 
erőről végre még a barát és ellenség által r i tka 
egyetértésben elismert ama tünemény is tanúskodik, 
hogy azon társaság, mely a lelkigyakorlatok szerző-
jében az ő alapitóját tiszteli, daczára óriási elterje-
désének, melyet az idők folytán nyert, az ő oly szá-
mos tagjaiban mindig tiszta és szeplőtelen, min-
dig erkölcsös és papilag feddhetetlen volt.4) E gya-
korlatok alkották meg a Jézus-társaságot, szelle-
me azokban nyert folytonosan tápot, azok képezik 
ama forrást, mely őket frisiti, ama szellemet, mely 
őket élteti.5) 

Igy ir egyházunknak egyik legjelesebb fia, 
A Jézus-társaságot több évi bensőbb érintke-

zés folytán saját tapasztalásomból ismervén, nem 
egyszer adtam azon teljes meggyőződésemnek nyilt 
kifejezést, hogy e társulatnak tagjai egyátalán véve 
a legpéldásabb és legmiveltebb papok, kiket csak va-
laha láthatni szerencsés valék. Aldozári szegény éle-
temnek azon szakát, melyet egy igen-igen kedves 
Jézus-társulati lelkiatyának bölcs vezetése alatt töl-
töttem el, a többihez képest a legvigasztalóbbnak 
találom, és már sokszor merült föl lelkemben azon 
epedő vágy : bár élhetnék még egyszer az ő köze-
lükben, bár végezhetném be földi zarándokságomat 
e valóban nemes, áldott jólelkeknek vezetése mel-
lett! . . . Lehet, hogy e vágynak varázsereje is ha-
tott reám, midőn magamat ez évben is a lelki gya-
korlatok legalább három rövid napon át megtartá-
sára elhatározván, az én feledhetlen Jézus-társulati 
atyáimat fölkerestem, és mondhatom, hogy náluk 
magamat, habár a velem érintkezettek közül előbb 
egyet sem ismertem, egészen otthonosan és nagyon 
jól éreztem. Mily kedves, mily vigaszteljes napjai 
voltak ezek meg újra szegény életemnek ! ! Csak a 
tapasztalt tudja azt, Jézust birni, lelkigyakorlato-
kat tartani mily nagy malaszt! 

Igaz ugyan, hogy az én rövid 3 napom nem a 
tulajdonképeni lelkigyakorlat, legalább nem az,mely-
ről a Hettinger lánglelkéből kitörő panegyrikon 

4) „Mores inculpati, magna in vulgus auctoritas ad vi-
tae sanctimoniam," mondja felőlük Hugo Grotius. (Annal. 
Belg. 194. 1.) Ez ismert és közkézen forgó szavak: „Talis 
cum sis, utinam noster esses!" verulamiBaco által először a 
Jézus-társaságra vonatkoztatva mondattak ki. — 5) Ravig-
nan. Von der Existenz und Anstalt der Jesuiten. 13. 1. 
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teljes mértékében lenne érthető, és nem is az, melyet Jézus-
társulatának tagjai, valamint a hasonlag kedves, jó lazaris-
ták és redemtoristák is évenkint tartani kötelezvék ; ezek 
ugyanis 8 napra terjednek ki. S én már csak meggyónom a 
mi kedves ,Religiónh' kedves olvasói előtt, hiszen a mélt. 
szerkesztő ur nevemet szivélyes kérésem folytán senki előtt 
sem fogja felfedezni, a kedves jó oslii bácsi pedig legalább 
ez egyszer, remélem, az anonymusra nem fog neheztelni, — 
hogy én a triduum alatt magamat rendkivül jól érezvén, lel-
kemben azon szent feltétellel jöttem haza, miszerint a vég-
telenül jó Isten kegyelmével ezentúl évenkint én is nyolcz 
napi lelkigyakorlatot tartani akarok. Oh, csak kitartó, mind 
végig kitartó legyek e feltételemben ! — Látod, gondolám 
magamban, ezek a valóban szent életű papok, kik pedig 
annyi veszélynek, mint te a világban, nincsenek is kitéve, 
évenkint nyolcz napig tartanak lelkigyakorlatokat, sőt azok 
megtartásának szükségét, mint egyikök előttem mondá, év-
ről évre valóban érzik is ; és te, szegény lélek, ki pedig szin-
tén üdvözülni kivánsz, eme szükséget nem éreznéd ? . . . Erez-
tem azt, nagyon is éreztem ; lelkemet, ugy vélem, az isteni 
malaszt meleg sugara érintette, s én e hatás alatt tettem 
emiitett feltételemet. Azonban én korántsem akarom ezzel 
azt mondani, hogy egy jó világi pap számára, ki a lelkigya-
korlatok által főleg a jóbani megszilárdulást óhajtja elérni, 
az évenkinti triduum nem elégséges; hanem csak azt aka-
rom érinteni, hogy a jó Isten kegyelme szegény lelkemet 
ugy hatotta meg, miszerint még hosszabb időtartam utáni 
vágyam támadt. 

De még hozok fel valamit előtted, szives olvasó ! . . . . 
Néhány év előtt egy magyar missionáriussal találkozván, tőle 
az általa tüzetesen ismert franczia egyházi állapotokról, je-
lesül pedig a franczia papság egyházi szelleme- és életéről 
kérdezősködém. „Lehet-e minket magyar papokat, a fran-
cziához hasonlitani ?" volt a többi közt eme kissé különösen 
formulázott kérdésem. És a hazájaért csak ugy, mint az össz-
egyházért lángolva buzgó missiopap határozottan mondta 
ki a nem-et. A franczia papság magasan, az egyházi hivatás 
magaslatán áll, és hogy ott áll, arra kiválóan azon üdvös té-
nyező működik közre, hogy minden egyes franczia papnak 
évenkint lelkigyakorlatokat tartania, s az azok megtartásá-
ról szóló bizonyítványt püspöke elé terjesztenie kell . . . Lá-
tod, gondolám magamban, midőn a lelkigyakorlatokhoz ké-
szülve, itt is, ott is, valami nehézség merült fel, a franczia 
oly jeles, példás papok évenkint kötelezvék a lelkigyakorla-
tok megtartására ; és te szegény magyar papi lélek elhagy-
nád ez évben azokat? . . . De sőt növendékpapsági életem is 
eszembe jutott, és az akkor évenkint tartott lelkigyakorla-
taim az áldozár által megtartandóknak még nagyobb, még 
kiáltóbb szükségét állították elém. 

l ia te is, szives olvasóm ! így gondolkozol, menj el éven-
kint Manresába, hogy ott megtisztulva és tökélyesbülve, ál-
dozári magasztos teendőidet ujult buzgalom-, erő- és öröm-
mel végezd, s az Ur szőlőjében hiv és jó munkásnak talál-
tatván, egykor a szép mennyországba jöhess, azon mennyor-
szágba, melyről maga az örök Igazság mondja : „Mennyek-
nek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják 
el azt." sz. Mát . ' l l , 12. A Manresát, ugy hiszem, a Jézus-
társaság vagy a lazaristák bármely házában is feltalálhatod. 

De ha a lelkigyakorlatokat tapasztalt igazgatónak vezetése 
mellett már többször tartottad, és körülményeid az ezen há-
zak valamelyikének felkeresését meg nem engedik, ugy 
Manresádat minden oly helyen, hol teljes elvonultságban le-
hetsz, még saját plébániádban is, hahogy ott 3 napon át az 
emberekkeli közlekedést és a lelkipásztori teendőket meg-
szakíthatod, szent bátorsággal felütheted. Igazgatód ekkor 
a lelkigyakorlatoknak egy jó kézikönyve lesz. 

Ha azonban az emiitett házaknak valamelyikébe vo-
nulhatsz és vonulni akarsz, ugy azoknak főnökeinél jövetele-
det előre bejelentsd ; megtörténik ugyanis, hogy ők néha oly 
helyzetbe jőnek, miszerint vendéget el nem fogadhatnak, 
vagy neki a szükséges lelkivezetővel nem szolgálhatnak. 
Ha van annyi módod, hogy az okoztad költségeket nekik 
megtérithesd, ezt tenni magától érthetőleg nem mulasztódéi, 
ha pedig azon módod nincs, ugy a jó szerzetesek az „Isten 
fizesse meg" szavakban kifejezett hálád és az Ur szőlőjébeni 
munkásságodra fordított nagyobb buzgalmad által magukat 
eléggé kártalanítva fogják tartani. 

Határozd el tehát magadat a kedves Manresába való 
útra, mihelyest azt körülményeid megengedik ; ne engedd 
a látszólagos nehézségek által, melyeket a test és vér, vagy 
örök üdvünk ellensége ez oly szent ügy elé gördíteni szokott, 
magadat elrettentetni ! Es én meg vagyok győződve, hogy e 
manresai magányban töltött napjaidra örömmel fogsz min-
denha visszaemlékezni. Isten veled ! 

A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
Alig van időszak, melynek vizsgálata annyi figyelmet 

érdemelne, mint az úgynevezett reformatiót megelőzött szá-
zad, mert alig van időszak, mely feketébb szinben festetett, 
és igy hátrányosabb módon tlintettetett volna fel az egyház 
részére, mint mely a konstanczi zsinattól a reformatióig le-
folyt. A protestánsok, more patrio azt sárral dobálják, sőt 
valljuk meg, hogy még egyházi, jóindulatú írók is sokkal 
sötétebbnek látják e kort, mint minő az tényleg volt. A fel-
világosítás ennélfogva ugy hiszsziik, hogy a mily kívánatos 
oly üdvös is lehet. E czélból, nem szándékunk ugyan jelen-
leg egy összefüggő korrajzot nyújtani, hanem mégis adato-
kat, melyek ez időig kellőleg méltatva még nem voltak, aka-
runk nyújtani e kor helyes megitélhetésére anélkül mégis, 
hogy állitanók, mintha mindazt, mi e kor teljes felderíté-
sére szükségeltetik, e közleményben elmondottuk volna. 

Az emiitett kor számos ujabb vizsgálói, kik elfogulat-
lanul ítélték meg a helyzetet, habár az egyháznak nem is 
barátai, mégis egészen más szinben tüntetik fel e századot, 
mint elődei. S csakugyan nem lehetett oly reménytelen az az 
idő, mely annyi szentet és boldogot adott a világnak, hogy 
bátran elmondhatjuk, miszerint az utóbbi századok egyike 
sem képes annyit felmutatni ; az utána következő század 
bírt ugyan nagyobb szentekkel, de hogy többel-e, afelett 
nagyon lehet kételkedni. Arról nem lehet szó akár itt, akár 
a következőkben, hogy őket teljesen elszámláljuk. Lássuk 
mindenekelőtt a minoriták rendjét. E rend férfiai és női kö-
zül mintegy harminczat bírunk, kiket az egyház határozatá-
val tiszteletre méltatott, kik közül nem egy az Ur Jézus 
sebhelyeit viselte testén. A dömések rendje pedig huszon-
négy részint szentet, részint boldogot mutat fel ; s hogy a 
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többiről is megemlékezzünk, az ágostonrendieknél egy futó 
tekintettel Icilencz szenttel, a karmelita rendüeknél héttövéi, 
a karmelitáknál öttel, a kamalduliaknál héttövéi stb. találko-
zunk. Ezen időszak alatt a boldog Flüe Miklós bámulatra 
ragadta a világot önmegtagadásával, Lidwina türelmével, az 
Isten iránti legmagasabb szeretet tündöklött Fieschi Adorno 
Katalinban. E században látjuk Kant Jánost és Kázmért, 
római Franciscát az oblaták, Yalvis Joliannát az annunciá-
ták, Merici Angélát az ursuliták szent alapitónőit, és még 
mennyien kerülhették ki figyelmünket ! E mellett pedig még 
eltekintettünk oly, különben szent életű férfiak- és nőktől, 
kik az egyház határozott jóváhagyása nélkül a hivek által 
majd egy, majd más helyen tiszteltetnek, minők p. o. a dö-
mések rendjéből: az Isten és emberek kedvencze Fra Ange-
lico, Fiesole János, bresciai Conradin a szeretet vértanuja, 
kit semmi rábeszélés nem volt képes rávenni, hogy a bíbor-
noki méltóságot elfogadja és számtalan mások ; felemlitésre 
méltó bizonyára, hogy e században tizenöt stigmatizdlt szent 
tündöklött erényeivel. Ugy vélem, hogy ezek rövid felemlí-
tése nem kedvezőtlen fényben tünteti elő az annyira félre-
ismert és rágalmazott korszakot, mely a reformatiót közvet-
lenül megelőzte. 

Átmegyek most egy másik, szintén igen kedvező jel 
feltüntetésére, mely e kor jó szelleméről tanúskodik ; ez alatt 
pedig értem az egyházi rendek és kolostorok szakadatlan re-
formálását. Azt mondtam, hogy én e reformot a jó szellem 
jelének tekintem és azt hiszem, hogy ebben, kivéve némely 
elégedetleneket, vagy jobban mondva, roszakaratuakat, kiket 
bánt az, hogy ezáltal elvonatnak az egyház gyalázatától, mit 
éltük feladatául tűztek ki, velem mindenki egyetért. Van-
nak ugyanis, még pedig tudós történetírók, minő Voigt 
György is, kik még e reformokat is készek az egyház elleni 
támadásul felhasználni, mert ez szájizükkel legjobban meg-
egyez, és csak az egyház iránti ellenszenvük legalább a mél-
tányosságtól s csaknem a józan észtől meg ne fosztaná őket ; 
s nem kell-e szükségképen azt állítanunk, hogy még a józan 
észtől is megfosztja némelyeket a szenvedély, midőn e refor-
mokat ugy fogják fel, mint az ,életerő hiányát' ? Nem és 
százszor nem, a kolostorok javítása, reformja mindenki előtt, 
ki fogalmával bír annak, hogy ahhoz mi szükségeltetik, 
szükségképen mint a legüdébb életerő jele kell, hogy fel-
tűnjék. De lia ez igaz, mit józan észszel tagadni nem lehet, 
akkor a 15-ik században nagy szellemi és erkölcsi erőnek 
kellett uralkodni, mert ez időszakban a szerzetek reformálá-
sának szakadatlan lánczolata tárul fel előttünk, mely javí-
tás gyakran a legnagyobb nehézségek közt hajtatott végre. 
IIa e reformra nézve itt-ott valami korholandó netalán ta-
lálható, ugy az nem akarathiányban lelhető fel, hanem in-
kább abban, hogy a reformok minden tekintet, minden foko-
zatos átmenet, és igy gyakran maradandó eredmény nélkül 
hajtattak végre. 

De lássuk már részletesen, habár nem is kimeritőleg, 
hogy mi történt e téren. A minorita rendben Spanyolor-
szágban nagyszerű eredménynyel buzgólkodott a reformért 
a szent Regalatus Péter, később a nagy Ximenes, Olaszor-
szágban sienai sz. Bernardin és sz. Capistrán János. Ugyanez 
utóbbi és Rangoni Gábor, később bibornok, tevékenyen mű-
ködtek a mondott irányban Ausztriában.1) Bajorországban, 

hogy csak egy pár példát említsek, végrehajtatott a reform 
Landshutban 1466—1469-ig, Ingolstadtban 1466—1471-ig, 
Münchenben 1480—1494-ig, Ambergben 1450 körül, Bá-
zelben 1440—1444-ig, breisgaui Freiburgban 1515-ben2) 
stb. Helyotnál egész sorozata található a tudósításoknak a. 
reformokról és újonnan alakult, megjavított congregatiók-
ról.3) stb. Ugyanazon mozgalom szemlélhető a dömés rend-
ben, hol sz. Antonin vezetése alatt működtek boldog Do-
minici János, Jeremiás Péter, milánói Kristóf, Ripafracta 
Lőrincz, Fabrianus Constant, továbbá Excuria János, Datis 
Leonard,4) Zamberati Guido, ki Francziaországban refor-
mált.5) A würtembergi kolostor-javitásról, mely Eberhard 
alatt hajtatott végre, a leglélekemelőbb módon ir Schneider. 
E leírásból megérthető azonban az is, hogy mily nehézség-
gel kelle néha e reformoknak küzdeni, mennyi bátorság, 
mennyi áldozat, mily kitartás szükségeltetett gyakran azok 
valósítására. Hasonló példák találhatók Nidernél is.6) De az 
is bizonyos, hogy annálinkább kell hangosan szóló bizonyí-
tékként tekinteni azokat az erkölcsi komolyság érdekében, 
melyből e reformok származtak, és hogy ez nem elszigetelve 
itt-ott, hanem mindenütt történt, hol a fegyelem sülyedt, an-
nak bizonyítéka a P. Denifle által Zittard után összeállított 
reformok sorozata a német dömés kolostorokról. 

Azoknak, kik mindent a legfeketébb színben látnak, 
semmit sem ajánlhatunk inkább, mint a híres dömés, Nider 
János, Formicariusának szorgalmas olvasását, ki ez időben 
maga is buzgó reformátor volt és buzgóságaért nem egy 
oldalról ellenségeskedést aratott, azonban működését mégis 
lelkesedéssel folytatta és nagy áldást terjesztett. Már az ő 
idejében is találkoztak, kik mindent ócsároltak, kik sehol 
sem láttak valami jót és mindent sötét színben tüntettek fel. 
Ezeknek okulásul, a jóknak pedig vigasztalására irt ő egy 
könyvet, melynek ez a czélja, hogy megmutassa, miszerint 
ama sötét szemüveg, melyen keresztül sokan a dolgo-
kat szemlélik, ez az ócsárlási kedv alapjában véve gyakran 
nem egyéb, mint egyesek tulajdon erkölcsi lomhasága a küz-
delemre, mi miatt lelkiismereti szemrehányást éreznek s ennél-
fogva egészen alaptalan is, mert a romlottságról annyira ki-
kiáltott ezen kor, a tiszta keresztény élet és isteni kegyelem 
nagyszerű bizonyítékait képes felmutatni. A kényelmes 
ócsárlót ő, mint lomhát a hangyához, azaz a számos fellelke-
sítő jó példához utasítja. E könyv, a ,Formicarius', oly ta-
nulságos és kedves, minő ritkán található. A zsinatok által, 
úgymond, már sok jóvá tétetett, ami még hiányzik, azt to-
vább kell folytatni egyesek javitása által, és hála Istennek ! 
ilyeneknek naponkint örvendhetünk, habár sok fáradsággal 
jár is. Fájdalom ! hogy a népek nem mindig utánozzák a jó 
példát, mit az ő egyházi elöljárói adnak. Azután leírja saját 
szerzetének reformálását Bázelben (119. 1.) Assyban (126.1.) 
Frankensteinban (403. 1.) és sok más helyen, ugy Bécsben is> 
liol a reformátor ő volt, de ezt szerénységből elhallgatja* 
Nagy dicsérettel emlékezik porosz Konrádról, a németor-
szági rend első reformátoráról, egy másikról, ki Lyonban 
működött, a provinciális védelméről, melyet ez a reformált 
tagoknak nyújtott, a nürnbergi prior, Eberliardnak, nagy 

' ) Greiderer, Germania Francisoana I. 271. és köv. — 2) u. o. II-
273, 275. stb. — 3) Helyot. Gesch. der Orden. VII. 97. stb. — *) Touron, 
hommes illustres de Tordre de s. Dominique III. 133. — 5) Nider Formi-
carius. lib. 5. — u. o. p. 126. stb. 
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szentségéről, a nagy önmegtagadás példáiról (1. 1. c. g. 
116—120. 1.). 

De más szerzetek reformátiójáról is elismerőleg nyi-
latkozik. Bármily nehézséggel kellett is megküzdeni a ben-
czések rendjében az apátok függetlensége következtében, 
mégis ott is élénk volt a szentélet. A legszebb mű volt a 
bursfeldi congregatio alapitása, melyhez rövid idő alatt 90, 
később 142 kolostor tartozott. Kevésbé ily nagyszerű ered-
ményt volt képes felmutatni, de mégis gazdagon megálda-
tott Cusa Miklós bibornok reformáló utazása, Ausztria-, 
Franczia-, Szászországon keresztül, a Rajna mentén és né-
met alföldön, kit számosan segítettek, köztük Busch János. 
A bursfeldi congregatiót megelőzte a mölki 1418-ban, evvel 
körülbelül egyidejűleg terjeszkedett ki a valladolidi Spa-
nyolországban. A benczés rend reformált congregatiói közt 
azonban leghiresebb volt a sz. Justináról nevezett Paduában 
és a Monte-Cassinoi. Ezek mellett mint reformátorok emlí-
tendők még Villich Ádám Kölnben, Márton apát a scótok-
nál Bécsben, Butzbach János és mások. 

A fentebb emiitett Busch János neve önkénytelenül is 
lelkünk elé idézi e kor egyik legvigasztalóbb eseményét. O 
t. i. eredetileg a windesheimi kolostorhoz, az úgynevezett 
,reguláris canonicus'-ok hires reformált főszékhelyéhez tar-
tozott, kiket a 14-ik század vége felé Groot Gellért Deven-
terben alapított. Ez a congregatio e kor leghiresebb ascetá-
jával, t. i. Kempis Tamással dicsekedhetik, kinek neve ön-
magában elegendő lehetne, hogy e századnak jobb hirnevet 
biztositson a történelemben. E congregatióban élt a Tamás-
sal hasonló szellemű Radewino Flórián, zütpheni Gellért 
és többen, kiknek vallásos életét Tamás oly vonzó modorban 
leirta. Azon sz. tüzet, melyet Busch e congregatióban ma-
gába szítt, kivitte a világba is körülbelül 30 év alatt, ő, az 
egyetlenegy ember mintegy 53 kolostort reformált, legna-
gyobbrészt Észak-Németországban. Ezen időben a reguralis 
kanonokok közt más helyeken is végrehajtatott a reform, mint 
Belgiumban a groenerodaeli congregatióban, továbbá északi 
Francziaországban stb. 

Ugyanazt lehetne a többi szerzetről is közölni,T) mint 
a karmelita- és az ágostoni rendről, valamint a kamalduliak-
ról.8) Kiválólag virágoztak ez időben a karthausiak, közöt-
tük t. i. oly sok szent és tudós foglaltatott, mint soha más-
kor, miért is felőlük még e kor legfrivolabb emberei is tisz-
telettel emlékeznek meg. 

A mondottakból Ítélve tehát lehetetlen, hogy a kolos-
torok egészben véve e korban oly mélyen sülyedtek volna, 
mint azt a szökött barátok és apáczák azon okból, mert a 
fegyelmet megunták, állítják, az ilyen sötét színezés által 
ugyanis azt akarják elérni, hogy a világ előtt saját erkölcs-
telenségüket elfedjék, sőt talán, hogy apostasiájukat az erény 
színével vegyék körül. Hogy némely kolostorban, vagy ha 
ugy tetszik, sokban sok rosz volt, azt senkisem tagadja; de 
miért azt nagyobbítani ? mirevaló az egyes szomorú példá-
kat mindannyinak általános rágalmazására felhasználni ? 
miért a sok, kétségtelenül túlnyomó jót elhallgatni ? Való-
ban itt az ideje, hogy a történeti igazság jogába visszahe-

7) Lásd p. o. Fabricius bibi. lat. med. aevi 1754. II. 44. Hansiz. Ger-
mania II. 484. kov. Gropp Script. Wirzeburg. I. 70. köv. — 8) Helyot. 
Y. 33'). 1. 

lyeztessék. Minők voltak a valóságban a kolostorok a refor-
matio idejében, az az ajtatosság rágalmazott e menedékhe-
lyeire nézve nagyon is kedvezőleg tiinik ki, p. o. a pfalzi ko-
lostorokra nézve.9) Nagyon jogosan fel lehet tenni a kér-
dést, hogy váljon akkor, midőn a fegyelmetlenség és testi-
ség uj evangeliuma létre jött, mondjuk, váljon akkor mind-
nyájan valóban örvendettek hogy 15-e, század után a Jézus 
Krisztus tanítása ugy magyaráztatott, hogy az az érzékiség-
nek kedvezve megengedte, miszerint becsülettel lehetett 
azt a világ előtt, sőt az Isten tiszteletére tenni, amit eddig 
— mint azt állítják — mindnyájan közösségben, titkon, cse-
lekedtek ? A történet erre is más választ tud adni. A hallat-
lan nyomorgatásoknak, melyeknek p. o. a nürnbergi Ivla • 
rissa-kolostor ki volt téve, azon következménye lett, hogy a 
szegény apáczák közül, kik minden támasztól, minden ke-
gyelmi eszköztől, a szentségektől, a misétől, a gyónás és ál-
dozástól, a predikácziótól megfosztattak, ellenben minden-
féle csábitásnak, sőt durva erőszaknak is kitétettek, egy, 
mond egy lett hűtlen hivatásához. A hamburgi tanács a 
harvestekudei kolostor apáczáit, kik semmi fenyegetésre sem 
hajoltak, a prédikátorokat elutasitották, csak ugy tudta az 
uj szabadságra kényszeríteni, hogy kolostorukat lerombol-
tatta.10) Braunschweigban, Königsbergben, Zürichben ha-
sonló módon jártak el a reformatio ,hősei'. Würtembergben 
és Hessenben kezdetben megengedték, hogy a kolostorban 
maradjanak, csakhogy kinozták őket avval, hogy rájuk erő-
szakolták a praedikátorokat. De midőn ezek nem voltak 
képesek őket esküjök megszegésére birni, erőszakkal kihur-
czoltattak a kolostorból, mindez pedig oly eredménynyel 
történt, hogy a kappeli ütközet után a dieszenhofeni apá-
czák kolostorukba ismét visszamentek ! De legyen elég. 

Egy kevés elfogulatlanság és igazságszeretet mellett a 
mondottak után nem volna nehéz bevallani, hogy nagy igaz-
ságtalanság az egyházat arról vádolni, mintha ő nem akarta 
volna hallani a reform utáni általános kívánságot. O ezt va-
lóban meghallotta, és nem csak meghallotta, hanem tettleg, 
szakadatlanul és sokat reformált is. Hanem a gyalázóknak 
kellene annyi belátással birniok, hogy mielőtt az általános 
reform végrehajtathatott volna, ezt meg kelle előbb az egye-
sek és az egyes rendek reformjának előzni. Az egyház ezt 
felfogta, mint az Nider fentebb idézett szavaiból kitűnik és 
más kérdésekben ezt minden gondolkozó felfogja. Hogy p. o. 
semmit sem használ, ha egy hadvezér a legkitűnőbb hadi 
tervet elkészíti is, mielőtt hadseregének egyes részei szer-
vezve és betanítva lennének, ezt nem nehéz felfogni. Lehe-
tetlen lenne«e tehát e gondolat igazságát elismerni akkor, ha 
mi a reformatio előtti egyházról beszélünk ? 

Ami az egyeseket illeti, ott a reform szünet nélkül 
folyt, talán néha nagyon is sok, talán néha heves volt, hogy-
sem az eredmény nagy és tartós lehetett volna. E mellett 
azonban az általános reform terve nem tévesztetett szem elől. 
II . Pius megbízásából, mint Janssen mondja, a nagy Cues 
Miklós bibornok az általános reform bámulatra méltó ter-
vét dolgozta ki,11) mely világosan tanúskodik amellett, hogy 
mennyire felismerte a létező bajokat és mennyire irányozta 
tevékenységét, anélkül hogy az egyház oi'ganismusát érin-

») Katholik. 187G. I. 50.1. — ">) Herzog, Realancz. V. 499.1. -
" ) Düx Nicolaus Cusa II. 88, 105. 
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tené, az egész egyház megújítására, elkezdve a pápai curiá-
tól le egészen az utolsó kolostorig.13) Ha a pápa az ő reform 
gondolatát nem komolyan vette volna, ugy bizonyára tar-
tózkodott volna, az azok végrehajtásával megbízott bibor-
nokok mellé sz. Antonint adni. Ha ez, mint életirója13) meg-
jegyzi, a szentnek nagy becsületére válik, bizonyára nem 
kevésbé válik a pápának. 

A javítás komoly törekvésének örvendetes jeléül szol-
gálnak különösen a sok reform-zsinatok, melyek egyes püs-
pökségekben és egyházi tartományokban tartattak, p. o. 
Oxford, Salzburg, Aschaffenburg, Köln, Tortosa, Anjou, 
Soissons, Sens, Aranda, Boroszló, Freising, Passau. Ezek 
különösen megerősítik azon ítéletet, melyet Janssen ezen 
kor reformálóiról mondott, hogy : „rettenthetlenek voltak, 
mindenekelőtt a bajok és visszaélések felfedezésében és meg-
szüntetésében az egyházi téren. Az egy és általános egyház 
iránti szeretetük szakadatlanul ösztönözte őket azon valódi 
reformatori tevékenységre, melyet Cues Miklós német föl-
dön megkezdett." (Folyt- köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, július 5. Két miniszteri válasz. Az országgyűlés 

befejezéséhez közelgése alkalmával az ülések rendszerint az 
interpellatiókra adandó válaszokkal szoktak eltelni, nehogy 
a következő országgyűlési cyclusra maradjanak, midőn nem 
lehet tudni, hogy ugyanazon kormánytagoknak lesz-e még 
módjukban a hozzájuk intézett interpellatiókra felelni. Igy 
történt ez jelenleg is. A vallás és közoktatásügyi miniszter ő 
nm. három interpellatióra is felelt egyszerre a junius 27-kiülé-
sen, melyek közül azonban csak kettőre, mint bennünket kö-
zelebb érdeklőkre, leszünk figyelemmel, mellőzve a harmadi-
kat, mely megengedi, hogy a tanítók, kiktől több évi hátra-
lékuk a tanítói nyugdijalapba egyszerre követeltetik, ha-
lasztásért a nm. minisztériumhoz folyamodjanak. 

A két válasz egyike már, melyről tüzetesebben meg-
emlékezünk, a sz. István ünnepére vonatkozik és itt mindjárt 
ki is jelentjük, hogy valamint az országgyűlés a miniszteri 
választ tudomásul vette, hogy mi is azon reményien, hogy a 
kormány ígérete beváltatni fog, tudomásul veszszük. A mi-
niszter ur ugyanis kinyilatkoztatta, hogy ő a sz. István-napi 
rendelet által semmiféle felekezet ,autonómiáját' sérteni nem 
akarta, visszavonván azonban rendeletét fentartja magának 
a jogot, hogy sz. István napjának nemzeti ünneppé emelése 
érdekében, törvényjavaslatot nyújtson be, mit az interpellá-
ló Molnár Aladár is elfogadott. Mi a miniszter ur nyilat-
kozatából azon kettős megnyugvást merítjük, hogy azon 
autonom körbe, mely a kath. egyházat isteni eredeténél fogva 
megilleti, ámbár ujabbkori törvénykönyvbe nincsen beigtat-
va, épen oly kevéssé fog belenyúlni, mint nem nyul bj3 a fe-
lekezetek autonom jogkörébe, mert azt fel kell tételeznünk, 
hogy az ország lakosai többségének vallási autonómiája 
nem kevesebb nyomatékkal bír a miniszter ur előtt, mint a 
kisebbség ,vallási' autonomiája, sőt ez érdekében áll a kisebb-
ségnek is, mert ha a többség vallási autonomiája tiszteletben 
nem tartatik akkor a kisebbség is, legalább ezt hozza ma-
gával a dolgok természetes rendje, veszélynek van kitéve ; mi 

12) Janssen, Geschichte des deutschen Volkes 1. 3. — I3j Vita s. 
Antonini n. 21. Acta damt. Haj . I. 321 

legalább részünkről egyelőre kedvezőleg magyarázzuk a mi-
niszter ur szavait a katholicismusra nézve is, azért mondtuk, 
hogy válaszát tudomásul veszszük. 

A másik ok, miért megnyugvást meritheteni véltünk 
a miniszter ur szavaiból, az, hogy a miniszter ur az ország 
szine előtt nyilatkoztatta ki a kormány szándékát, hogy sz. 
István napját nemzeti ünneppé teszi. Ez a kérdés tehát nem 
fog, mint féltünk, ,elposványosodni', nem fog a napirendről 
levétetni, hanem mint mi azt óhajtottuk, elő fog terjesztetni 
és pedig oly módon, hogy az ellen nem lehet senkinek kifo-
gása. Örülünk mi ennek, nem csak azért, mert annak napját, 
kit a kath. egyház szentnek tisztel, mindenki köteles lesz 
megülni, hanem azért is, mivel akkor ki fog tűnni, mennyi 
tisztelettel viseltetnek az ország tönénye iránt, vagy egyál-
talában viseltetnek-e tisztelettel iránta azok, kik jónak lát-
ják minden pillanatban a törvényre hivatkozni akkor, mikor 
saját érdekükről van szó. Sajnos, nagyon sajnos minda-
mellett, hogy az országgyűlés immár végéhez közéig és mi-
dőn e sorok napvilágot látnak, már be is fejeztetett és igy 
egész a jövő országgyűlés megnyitásáig kell várakozni az 
igéret teljesítésére, mi ami nézetünk szerint elkerültethetett 
volna az által, lia a kormány az interpellatióra egy tör-
vényjavaslattal felelt volna, mely sz. István napját nemzeti 
ünneppé declarálta volna. IIa ugyanis igaz, a mi állíttatott, 
hogy e nap mint nemzeti ünnep ellen kifogása senkinek sin-
csen, ugy, a különben egy §-ból álló törvényjavaslathoz semmi 
különös tanulmányozás szükséges nem levén, az azonnal el-
fogadtathatott volna. De várjuk türelemmel, mit hoz az idő, 
hátha épen Molnár Aladár ur lesz, aki a jövő országgyűlé-
sen a kormányt ígérete beváltására fogja felszólítani ? 

De térjünk át már a miniszter ur második válaszára, 
mely a körül forog, hogy Fehérmegyének egyik plébániá-
ján a tanitóválasztás felett az iskolaszék és a plébános nem 
tudtak megegyezni, mire nézve tehát szükséges lesz egy biz-
tos kiküldése, mint azt ő excja mondta, ki a választást pártat-
lanul vezesse. Amint az eset a miniszter ur által előadatott, 
abból kitűnik, hogy az iskola, melynek részére a választás-
nak történni kell, katholikus, ezt bizonyítja azon körülmény, 
hogy ő excja adott válaszában a püspöki helynökre, valószí-
nűleg a káptalani-helynök úrra hivatkozott, mint ki ez ügy 
vizsgálatára felszólittatott. IIa csakugyan igy van a dolog, 
ha az iskola katholikus, csak helyeselni tudjuk a miniszter 
ur eljárását, hogy az egyházmegye jelenlegi kormányzójá-
nak közbejöttét is igénybe vette, ez egy jele, hogy itt a kath. 
egyház autonomiája tiszteletben tartatott. Minthogy azonban 
a választásra kiküldendő biztosról is volt szó, minthogy í> 
exja közelebbről nem jelelte meg, váljon a kormány vagy az 
egyházmegye fogja-e a biztost küldeni? hogy az egyház au-
tonomiája minden tekintetben tiszteletben tartassák, minden-
esetre igen kívánatos volna, hogy az esetben, ha ő excja ne-
talán már kormánybiztosról gondoskodott volna, e szándé-
káról lemondana és az ügyet elintézés végett egyházmegyei 
biztosra bizná ; mi részünkről igen óhajtanok ez ügy ilyetén 
lefolyását, hogy igy a nm. miniszter ur ezen válaszát is egész 
megnyugvással vehessük tudomásul, mint tudomásul vettük 
első válaszát. 

Olaszország. A katholikusoknak politikai magatar-
tása. (Folyt.) Be miképen keletkezett ezen politikai abstinen-
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tia az olasz katJiolikusokban s miben találja végokát? . . . . A 
régi turini parlamentben volt egy katholikus párt, az igaz, 
bogy kisebbségben, de mint párt legalább létezett, — még 
Firenczében is találkozunk vele, midőn a kormány székhelyét 
s ezzel együtt a parlamentet oda áttette, ámbár a királyság 
akkor az egyházi államnak jó nagy részét már annectálta 
volt. Ez igy történt, hogy kérdés intéztetett a Poenitentiá-
riához : szabad-e a parlamentbe belépni, mire emiitett ható-
ság azt felelte, hogy szabad, csak a szokásos képviselői eskü 
ezen megszorítással tétessék le: „Salvis legibus divinis et ec-
clesiasticis." Midőn pedig későbben Róma is annectáltatott 
és a parlamentnek székhelye is áttétetett oda, a katholikus 
képviselők ösztönszerűleg érzék, hogy nekik nincs ott he-
lyök, hogy ők, mint katholikusok nem gyakorolhatnak, a 
pápával ellenségesen szemben álló testületben, törvényhozói 
hatalmat oly helyen, melynek egyedüli törvényes ura a pápa, 
hogy végre nem illik, nem szabad oly államnak politikai 
közéletében tevékeny részt venniök, melynek fenállása a pápa 
jogainak és az egyház érdekeinek nyilt és egyenes tagadása 
s mindennél fogva nem vállaltak többé képviselői mandá-
tumot. Ebből aztán élénken megvitatott kérdés lett az olasz 
katholikusok közt : váljon lehet, szabad-e katli. olasznak a 
jelen körülmények közt képviselői mandatumot vállalni ? S 
amint a vita keletkezett, keletkezett természetesen a nézetek-
nek szétágazása is. Voltak, a kik a kérdésre igenlőleg felel-
tek, voltak a kik tagadólag. Maga a turini ,Unità Cattolica', 
a legterjedtebb olasz kath. lap, ebbeli nézetét kétszer megvál-
toztatta : először ellene volt a parlamentaris életbeni részvé-
telnek, azután mellette, s most ismét ellene van ; legújabban 
pedig ugy látszik, mintha a , Voce délia Verità', eddig szin-
tén igen tekintélyes lap, útját akarná egyengetni annak, 
hogy a katholikusok ma holnap a politikai választásokban 
is részt vegyenek. Jelenleg az abstinentia pártolóinak né-
zete érvényesül, kik a következő okokat szokták felhozni : 

Olaszországban szó sem lehet politikáról anélkül, hogy 
egyúttal az egyháznak legfontosabb érdekei is szóba ne jöj-
jenek s minden politikai discussio oly téren mozog, melyre 
a szentszéknek kétségbe vonhatlan, kizárólagos jogai vannak. 
Ebből következik, hogy az olasz j ) o l i t i k á n a k mindig tekin-
tettel kell lennie a szentszékre, mert ha az ország katholi-
kusai a szentszék nélkül akarnának politikát űzni, vagy azon 
veszélynek tennék ki magokat, hogy általa meghazudtoltat-
nak,vagy magát a szentszéket hozzák kellemetlen ferde hely-
zetbe, megakasztják kezdeményezési jogát, vagy látszólago-
san oly eseményekért tennék őt felelőssé, melyek nem csak 
Olaszországra, hanem egész Európára nérve fontos érdekkel 
birnak. Minden helyes olasz politikának tehát elengedhetlen 
alapja és előföltétele a szentszékhez való szoros ragaszko-
dás. Ugy látszik pedig, hogy a szentszék 1870 óta azon ter-
vet követi, hogy a kedvezőtlen helyzettel szemben egyelőre 
passiv magatartást tanúsítson, minek az olasz katholikusok-
nak magatartása eddig illendőképen megfelelt. 

Egy további, s pedig legyőzhetlen akadálynak tekin-
tetik azon eskü, melyet minden olasz képviselő, midőn a ka-
marába lép, letenni köteles s mely szemlátomást nem azért 
követeltetik, hogy az ottani szabadkőművesek megtartsák) 
hanem, hogy a katholikusokat onnan távol tartsák. Ezen eskü 
a királyról, az alkotmányról és a fenálló törvényekről szól. 

így tehát a katholikus képviselőknek esküvel kellene fogad-
niok, hogy épségben fentartandják azon alkotmányt, mely-
nek kiegészítő részét a pápának kifosztogatása képezi, — 
hogy fejedelmükül Viktor Emánuelt, Umbertót sat. isme-
rendik el, tehát azt, ki a pápát kifosztotta, s most oly palo-
tában székel, s oly városban, mely mindkettő a pápáé, — ez 
pedig lehetetlen ! Ne is mondja senki, hogy az olasz katho-
likus képviselő a parlamentben is működhetnék a pápa jo-
gai érdekében, mert ha ezt akarja, akkor azon, tényleg fen-
álló államnak szétdarabolására kellene törekednie, melynek 
fentartását képviselői esküjével fogadja, igy tehát csak es-
küszegés mellett működhetnék a pápa érdekében, ez pedig 
nem szabad. Egészen más dolog lett volna egy egyszerű, con-
stitutiv gyűlésben, melyben az egyes tag szavát a jog, azaz 
a pápa érdekében emelhette volna ; de a mai parlament legis-
lativ, törvényhozó testület, mely az államformát mint meg-
változhatlant tételezi fel s melynek kebelében az egyes kép-
viselőnek csak az a joga van, törvényeket hozni és a fenálló 
viszonyokat védelmezni és támogatni. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
= „Az emberi nem származási okmánya, vagyis a mó-

zesi teremtés-történet,u megvilágitva és megerősítve a népek 
hagyományai és a természettudomány által. Irta dr. Lükén 
Henrik. Fordította a budapesti növendékpapság m. e. i. is-
kolája. Budapest, Hunyadi M. intézet, 1878. N. 8-rét, X X I I . 
és 153.1. Á ra 1 forint. 

E mű a 44-ik számban ismertetett munkának, „Az 
anyagelviség, megvitatva tantételeiben é3 következményei-
ben," méltó párja. Amaz az emberiségnek az anyagelviség 
által veszélyeztetett, erkölcsi javait védi ; az itt jelzett, emez 
erkölcsi javaknak alapját, az emberi nemnek közös okmá-
nyát, őstörténetét veszi elő, s kimutatja, hogy ez semmiféle 
valódi tudomány állításaival nem ellenkezhetik. 

Szerző e helyen ki nem terjeszkedik egyenkint a tá-
madásokra, „de mégis megemlíti ama legfőbb és legtudomá-
nyosabb álláspontokat, melyekből kiindulva az ujabb idő-
ben habár sikertelenül, támadásokat kisértettek meg ezen 
szentírási okmány ellen." (7. 1.) 

Tizennégy fejezetre osztván munkáját, a Genesis há-
rom első részének magyarázatát adja. A chaos vagy ősanyag 
kezdetleges teremtésének elbeszélése után, a teremtés hat 
napjának leírására megy át. A napokat illetőleg elfogadja 
napjainkban a hittudósok legnagyobb részének véleményét, 
midőn mondja: „A teremtés három első napja alatt 24 órá-
ból álló napok nem érthetők, az abból is következik, hogy a 
nap (égi test) mint a mostani idő szabályozója, és jelenlegi 
napunk létrehozója, csak a 4-dik napon jelent meg. De hogy 
a hetedik nap sem vehető 24 órából álló napnak, az is vilá-
gos, mert az isteni sabbath, vagyis Istennek a teremtés 
munkája után való pihenése nyilván kiterjeszkedik a világ 
egész időtartamára és az isteni Gondviselés és kormányzás 
művét jelezi a teremtés művével szemben." (35.1.) A „na-
pot" képletes értelemben vévén, alatta oly idő-korszakot ért, 
melynek kezdete van és a mely valamely előhaladó törté-
netnek bizonyos befejezését foglalja magában," mint pl. az 
életnap, világnap, szabadság napja stb. A pogány népek 
mondái, (mikre szerző minden egyes fejezetnél hivatkozik,) 
mint a kinyilatkoztatásnak közöttük fentartott maradvá-
nyai, megerősítik véleményét. 

A teremtés második napja a „légkör alkotásáról" (41— 
44.1.), a harmadik „a fókl képzésének befejezéséről és a nö-
vények teremtéséről" szól. I t t azon eredményre jön, hogy a 
növényvilágot illetőleg a teremtés története „csak az első csi-
rának alapletételét beszéli el" (47. 1.) és ugy sokban szabad-
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kezet hagy a földtannak. „A szentírás szerint csak az bizo-
nyos, hogy a növényképzés alapjának megvetése a harma-
dik napon, tehát előbb történt, mint az állatvilág alkotása 
kezdetét vette." 

Előadván az V. fejezetben a 4-dik nap teremtésének 
történetét „a nap- és világrendszernek tökéletes összeállitá-
sáról," a következőben az eddig előadottakkal a csillagászat 
és földképződéstan állításait hasonlitja össze. A VII-ik és 
VIII- ik fejezetben az 5-dik nap művéről „a vizi és szár-
nyas", a 6-dik „az emlős állatok és az ember teremtéséről" 
szól. (70. 1.) Miután így a hat nap munkáján ment át, egy 
kis kitérést tesz s vizsgálja, „miként egyezik össze az irott 
isteni szóval, a szentirással, a természet azon megkövült 
irata, melyet a földtan tárt fel előttünk." (79. 1.) A X-dik 
fejezetben a „világ szombatról" (Gen. II , 1—3.) szól, s 
mindjárt utána gyönyörűen értekezik a „paradicsomról". 
Idézi a pogány népek mondáit az arany korszakról, a para-
dicsomkert gazdagsága és szépségéről ; hoszasabban szól a 
paradicsomot öntöző négy folyamról és annak fekvését ille-
tőleg következőleg mondja ki véleményét: „Ezen fejtege-
tés szerint a paradicsom Armeniában feküdt volna ; azon 
tartományban — mely a Jóremény fokától egész a Behring 
útjáig elterülő leghosszabb szárazföldi vonalban, s csak-
ugyan a föld középpontján fekszik." (99.1.) 

„Az ember mint társadalmi lény, vagyis a nyelvkelet-
kezése és az asszony teremtése" czim alatt magyarázza Gen. 
II . 18—25 v. részét. Az ismeretes „non estjbonum" etc. kife-
jezést, igy véli helyesebben visszaadhatónak : „Az ember 
mint egyedi lény ne elkülönitve önmagáért éljen, hanem 
mint társas lény és az emberi társadalom tagja, teljesítse 
föladatát" 104. 1. Midőn már igy az egész föld minden ékes-
ségével együtt teremtve volt, s midőn már a teremtés koro-
nája, az ember uralkodni kezdett a számára teremtett vilá-
gon, csak egy hiányzott még, hogy az ember, kit Isten szemé-
lyes szabadsággal is megajándékozott, „ezen személyes sza-
badságában iránta való bizodalmát minden külmegtámadás-
tól megóvja" (114.1.) Azért engedé meg, hogy a kezdetben 
elesett angyal az ő ellensége, az uj királyt megkisértse, és 
hogy Istenhez hasonló függetlenség kecsegtetésével terem-
tője s fentartója ellen lázadásra birja" (u. o.). Tudjuk, hogy 
az első emberpár e próbát ki nem állotta ; Ádám bűnbe esett 
s benne mint törzsben bukott az egész emberi nem. Erről 
tárgyal a X I I I . fejezetben, (115—138.1.) kimutatja, hogy a 
bűnbeesés története nem jelképe, hanem lélektani képmása 
minden bűnnek ; az első emberek hittek a kigyóban lappan-
gó ördögnek, mert jó szellemnek vélték stb. 

Végre a befejezésben (XIV.) még egyszer mintegy 
visszapillantásul, összeállítja a mondottakat, rámutat az 
anyagelviség és mindenszellemiség tehetetlenségére az em-
beriség közös okmányával szemben. 

Miután igy a munka tartalmát röviden és pedig a leg^ 
több helyen most már nyelvünkön szóló szerző szavaival 
adtuk, belevezettük olvasóinkat szerzőnek eszmemenetébe 
és az idézett helyeken egyszersmind a forditással is megis-
mertettük. A forditás csak igen kevés helyen nehézkes, mert 
szószerinti ; de dicséretére legyen mondva a buzgó növen-
dékpapságnak, hogy különösen a műszavaknál valóságos 
hangya szorgalommal keresték ki a tudósaink által használt 
magyar kifejezéseket. Forditók hiven teljesiték ezidei föl-
adatukat, a közönségen most a sor, hogy támogassa őket, 

kiadványaik terjesztése által; juttassuk ezeket különösen a 
világiak kezébe, hogy itt a tudomány fényénél megismerjék 
a kinyilatkoztatást és a józanész igazságainak szépségét. 

A díszesen kiállított művek ftdő Császka György sze-
pesi püspök ő méltóságának vannak ajánlva. 

— Egy amerikai lap, a ,New-Yoric-Sun' azon lopások 
statistikáját állította össze, melyek Észak-Amerikában 1873. 
junius havától, 1877. oktober haváig nyilvános pénzek kö-
rül oly személyek által követtettek el, melyekre e pénzek 
gondozása és kezelése bizva volt. Ámbár nevezett lap csak a 
,kiválóbb', azaz 5000 dollárnál nagyobb összegre rugó lopá-
sokra szoritkozott: mégis a fentjelzett idő alatt több mint 40 
millió dollar sikkasztatott el. A bűnösök a társadalom min-
den osztályából kerültek ki, a legnagyobb contingenst még-
is bankok, vasutak, takarék-pénztárak és biztositó-társula-
tok elnökei, bankárok és hivatalnokok szolgáltatják, jeleül, 
hogy a ,müveltség'-gel mennyire jár karöltve a »becsületes-
ség' Érdekes lenne még tudni, hányan szabadkőművesek 
ezen urak közül. 

— Jeles fordítási hibát találtunk e napokban egy ke-
zünkben volt franczia ,Dietionaire'-ben. Valami Bouchitt 
ur Böhme Jakab, a bölcsész-csizmadiának müveit ismerteti 
s többi közt ilyent is idéz : „Reflexions sur les bottes cVIsaie", 
azaz : „Gondolatok Izaiás csizmáiról" . . . . Hogy Böhme, 
csizmadia létére, Izaiás csizmáiról Írhatott, az a franczia író 
előtt csak természetesnek látszott, ki különben igen keveset 
törődhetett azon régészeti kérdéssel : minők lehettek e csiz-
mák ? . . . A tévedés azonban legott meg van magyarázva, lia 
tekintetbe veszszük, hogy Böhme Stiefel Jezaiás, nem isme-
retlen tudós egyik hittani munkája ellen vita-iratot bocsá-
tott közre, melynek, németül kissé kétértelmüleg hangzó, 
czime: „Betrachtungen über Isaias Stiefel11 franczia Írónkat 
e malheurbe hozta. 

— A közös, vagy mint a hivatalos kifejezés hangzik : 
,nép'-iskolák aránytalanul költséges voltát a bécsi polgár-
mesternek 1876 ra vonatkozó, nem régen közzétett, tanügyi 
jelentése jellemző adatokkal tünteti fel. E jelentés szerint 
Bécs városa iskolái, az épitkezési kiadásokon kivül a neve-
zett évben 1,836,653 ft. 56V2 krba kerültek, mely összegből, 
ugyanezen évben 54,077 gyermek látogatván az iskolát, egy-
egy gyermekre 33 ft. 96 kr. esik. Tekintve, hogy az uj tan-
ügyi törvénykezés életbe léptetése előtt minden gyermek hó-
naponkint 42 krt, tehát egy évre 5 ft. 4 krt fizetett tanpénzül, 
következik, hogy az uj iskola több mint hatszorta drágább a 
réginél. — De azért a mester most ,tanár', ki ugyan gyakran 
nem képes a gyermekeket helyesirásra tanítani, quia nemo 
dat quod non habet, hanem e helyett Darwinról beszél ne-
kik s ekként neveli a nemzetet. 

— A jövő évben, 1879-ben lesz 1800 esztendeje, hogy 
Pompeji, Stabiae és Herculanum a Vezúv kitörése által el-
temettettek. Ezen évfordulatnak megünneplésére több olasz 
régész bizottsággá alakult, mely meghívóit már nagyobb-
részt szétküldte. Mint a lapok írják, már számos olasz és 
külföldi egyetem és egyéb tudományos testület igérte kép-
viseltetését. Csak ne legyen az egész ünnep a pogányság fel-
támadásának ünnepévé. 

— T. barátainkat és levelezőinket ezennel értesítjük, 
hogy a szerkesztést e számtól kezdve ismét átvettük. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Félévre 5 forint o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, I I . málna-utcza 550. Kocsi Sándor nyomdai 

irodájában, Pesten, muzeum-körut 10. sz. — Legalkalmasabb, legczélszeriibb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett postautal-
ványokat ajánljuk. A könyvkereskedői utonvaló előfizetést mellőzni kérj ük ; mert százalékot nem adhatunk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Olaszország. A katholikusoknak politikai magatartása. — Vegyesek. 

Áz ember végezélja, 
(Apologeticai tanulmány.) 

Ego sum a et w, princípium et finis. Apoc. 21, 6. 

I. Czélnak átalán azt nevezzük, a mit valaki 
elérni akar, s minthogy minden eszes lény bizonyos 
czél felé törekszik s elérése végett cselekszik : — kétsé-
get nem szenved, hogy a teremtő bölcseség a terem-
tésnek is bizonyos czélt tűzött ki, miről bizonyságot 
tesz az ész, önmagától belátván, miként a világegye-
tem bölcs berendezéséből s kormányzatából annak 
czélszerüsége nyilvánvaló, mi bizonyos czélt egysze-
rűen feltételez. 

Ezen czélnak a Teremtöhez méltónak kell lenni. 
Azon legfőbb inditó ok, mely miatt Isten teremtett, 
nem lehet más, mint ama tárgy, melyre a Teremtő 
akarata irányult mint czélja felé, hogy azt valósítsa : 
már pedig ez nein lehet véges teremtmény, hanem 
egyedül a végtelen jó. Ugyanis mindenkitől elis-
mert igazság, hogy azon sajátságos tárgya az aka-
ratnak, mely felé irányul s mint czélja miatt cse-
lekszik, adja meg neki erkölcsi bevégzettségét, töké-
letességét : már pedig Isten önmagától végtelenül 
tökéletes szent s boldog, akaratának legfőbb indoka 
és czélja tehát nem lehet esetékes véges lény, ha-
nem a feltétlen jó és örök tökély, Isten maga. 

De ha Isten önmagában végtelenül boldog ugy, 
hogy boldogsága nem növekedhetik, mi indíthatta 
öt arra, hogy kívüle más lényeket, különösen az an-
gyalokat s az embert teremtse? Ez nem lehet egyéb 
mint jóságának végtelen szeretete (finis operantis), 
melylyel ezeket boldogítani akarta, hogy tökéletes-
ségeit bizonyos hasonlatosság szerint nyilvánítsák 
s ezáltal dicsőségét hirdessék az ég egyik sarkátóla 
másikig (finis operis). 

A czél tehát, melyre Isten az embert teremtette, 

első sorban az Ü dicsősége (finis primarius), második 
sorban pedig az embernek boldogsága (finis secun-
darius). Ezt az észnél még fényesebben bizonyitjaaz 
ó s újszövetségi kinyilatkoztatás. Mert ha Isten áta-
lán az összes világegyetemet jóságának végtelen 
szeretetéből alkothatta egyedül, hogy t. i. annak bi-
zonyos fokig jóságában része legyen, akkor különö-
sen az embernek mint eszes lénynek czélja nem le-
het más, mint Isten tökéletességeit erkölcsi termé-
szetének megfelelő módon kifejezni s ez által Istent 
diesőiteni. 

Már most ha a teremtményeket egyenkint szem-
ügyre veszszük: azt fogjuk találni, hogy azok saját-
ságos lényüknek megfelelóleg Teremtöj üknek egyik 
vagy másik tökéletességét kisebb nagyobb mérvben 
kifejezik. Némely lények egyszerűen csak léteznek, 
mások egyszersmind éreznek, mások azonkívül él-
nek s mozognak is (ásvány-növény-állatországiak), 
ezek csak homályos nyomai Isten működésének s 
azért tökéletességeit nagyon hiányosan fejezik ki. 
Mindezeknél sokkal vi lágosabbannyilvánulateremtö 
jóság az emberben, ki a látható világ koronája, Isten 
képmása, az érzék- s érzékfölötti világnak közege s 
összekötő kapcsa. Legfényesebben tündöklik a te-
remtő szeretet az angyalokban ; ezek mint tiszta szel-
lemek legjobban hasonlítanak Istenhez, az érzékek 
közvetítése nélkül tisztán szüntelenül látják Isten 
tökéletességeit s ezek fényétől elragadtatva dicsősé-
gét zengedezik mindörökké. (L. Bővebben S. Au-
gustinus de doctrina Christ, lib. I. n. 32. S. Thom. 
in libr. II. Sent. dist. I. p. 2. d. t. Summa Theol. I. q. 
44. a 4. Suarez de angelis 1. 2. c. 1819.) 

II. Különösen az embernek másodrendű czélját 
(finis secundarius) tekintve, ennek egész természeté-
nél fogva oly jónak kell lenni, mely minden erejé-
nek s tehetségének megfelel, összes igényeit s vá-

3 
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gyait teljesen kielégiti s öt bevégzett tökéletes-
ségre emeli, miben végleges nyugalmát leli. Ez az 
ember boldogsága. Boldogság után dobog minden 
sziv, söta világtörténelem nem egyéb mint vállve-
tett törekvés boldogság után. A mi pedig a szivbe 
kiolthatlanul bele van vésve, a mi az összes emberi 
nem közös törekvése: az egyenesen az emberiség al-
kotójától van. Ha pedig Isten a boldogság vágyát 
az emberi természetbe beoltotta, akarnia is kell, 
hogy azt elérhesse, különben a teremtés királya 
minden egyéb teremtményeknél nyomorultabb vol-
na, mit a Teremtöröl feltételezni nem lehet. Ugyanez 
következik Isten végtelen jóságából, melynek sajátja 
nem a maga, hanem másnak javát eszközleni; avagy 
minő jót szerezhetne Isten önmagának, miután ö a 
bevégzett tökély, önmagától végtelen szent s boldog? 
Isten tehát teremtvén az embert, ennek javát, töké-
letességét akarta egyedül, hogy t. i. hozzá hasonló, 
szintén végtelenül boldog legyen az ember, azért 
ennek ezélja bevégzett tökéletessége, boldogsága. 

Noha pedig Isten első sorban mindeneket ön-
magától vagyis saját dicsőségére alkotott, ez nem 
ellenkezik az ember boldogságával, hanem evvel in-
kább egybeesik. Mivel t. i. Isten egyedül csak vég-
telen jóságának szeretetéből teremtett, hogy ebben 
részesitvén teremtményeit, általuk dicsőíttessék ; 
már pedig ez leginkább az ember által történhetik, 
ki Isten képére levén teremtve, tökéletességeit leg-
hívebben kifejezheti s öt dicsőítheti, s ime ezen tel-
jes bevégzett tökéletességében, mi által Istent leg-
jobban dicsőíti — áll az ember boldogsága. Azért 
teljes joggal mondhat juk: Isten dicsőségére szolgál, 
hogy hozzá hasonló fiai vannak, kik dicsőségének 
részesei, azaz boldogok. Isten tehát megdicsőíti ön-
magát, midőn bennünket boldogít s mi annál bol-
dogabbak leszünk, minél jobban mozdítjuk elő Isten 
dicsőségét. A második szellemi teremtésnek ezen leg-
főbb czélját zengi az angyali sereg a bethlehemi jászol 
fölöt t : Dicsőség az Istennek a magasságban s bé-
kesség (boldogság) a földön a jóakaratú embereknek. 

III. Boldogságra levén teremtve az ember, azon 
fontos kérdés támad: váljon miben áll ama boldog-
sága? Világosság kedvéért megkülönböztetjük a bol-
dogság tárgyát, mely bennünket boldogít (beatitu-
do objectiva) s a módot, mely által boldogok leszünk 
(beatitudo formális.) 

Azon tárgy, vagy jobban mondva személy, hisz 
személy levén az ember, kell, hogy személy legyen 
boldogságának tárgya, mely egyedül képes az em-
bert boldogítani, a mondottak után csak Isten lehet, 

ki mint feltétlen tökély s végtelen jóság, minden te-
remtett tökéletességnek s boldogságnak kútfeje. Ev-
vel ellentétben az anyagelviség hivei a földi javak 
élvezetébe helyezik az emberi boldogságot. De ér-
zék-szellemi lény levén az ember, pusztán csak 
anyagi javak ki nem elégíthetik öt ; fensőbbrendü 
szellemi javakra vágyódik a sziv, erkölcsi tökéle-
tességre tanít ja az emberiséget az élet mestere, a 
világtörténelem : a halhatatlanság sejtelme visz-
hangzik a lélekben, mely Isten képére levén alkotva 
előbb nem nyugszik, mig vele mint boldogsága kút-
fejével nem egyesül. De mi módon fogunk mi Isten-
nel egyesülhetni? Ha szellemi természetünknekmeg-
felelöleg birni fogjuk. A legfőbb jónak boldog bí-
rása pedig szellemi tehetségeinknek u. m. észnek s 
akaratnak működése által eszközölhető egyedül. Ez 
Istennek, az örök igazságnak szeretete, mely két szel-
lemi működéssel Istennel egyesülünk, miből azon 
szerfölötti nagy öröm fakad, miben az emberi lélek 
e földön legfőbb gyönyörűségét, boldogságát leli. 
Evvel ellentétben, mily egyoldalú az észelviség hí-
veinek felfogása, mely az ember boldogságát tehet-
ségeinek végtelen müvelésében, öntökéletesítésében 
helyezi, azt az emberiség szünetnélküli álfelvilágoso-
dásában s haladásában lenni állítja. De váljon mi 
leszen az öntökélyesbülésnek mintaképe, ha nem a 
végtelen tökély, a feltétlen jó, mely egyedül képes 
szellemi igényeinket véglegesen kielégiteni. A vég-
telen haladás pedig álomkép fog maradni mindad-
dig, mig az ember véges korlátolt lény vagyis em-
ber marad, hiszen az emberi természet önmagát 
felül nem múlhatja, igényei s vágyai a természe-
tes erők s tehetségek határain józanul tul nem 
csaphatnak. (Folyt, köv.) Dr. Surányi János. 

A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Folytatás.) 

Hanem hát a püspökük és praelatusok ! Oh ! úgymond 
Nidernél a lomha, ezek mindnyájan, kiket mi Németország-
ban látunk, roszabbak még mint a világi fejedelmek ; és 
kérem, minő az állapot az alsóbbrendű egyházi elöljárók-
nál s a lelkészkedő papságnál!1) Erre azt mondja Nider: 
„Őrizkedjél a vakmerő Ítélettől, nehogy Krisztus rettentő 
szavai rajtad teljesüljenek : ne Ítéljetek stb. Ha roszról be-
szélsz, nem szabad általánosságban és az egészről szólanod, 
mert különben alig, sőt semmi esetre sem menekülsz meg a 
hamis ítélettől. Az egyház sem mondja ki anathemáját egész 
község felett, mert felteszi, hogy a sokaság közt egyes ár-
tatlanok mindig találtatnak, igy tégy te is, ha nem akarod, 
hogy a legfőbb bíró elitéljen. Mert minden rendben és min-
den helyen jók is élhetnek a roszak közt. Azonban annyi 

Nider, Formicarius 1. 1. c. b. ed. 1692. 84.1. 
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előlegesen is bizonyos, bogy Ítéleted vakmerő, mert nem 
láttad Németország minden főpapját." Azután a hamis buz-
gólkodók és ájtatoskodók ellen fordul, és felmutatja nekik 
Elias példáját, ki nagy, de őszinte buzgalmában szintén azt 
vélte, hogy a romlottság általános, holott még 7000 vallásos 
találtatott ; végül evvel fejezi be : „Az előttem bebizonyí-
tott igazság, hogy te állításoddal nagy hibát követtél el, 
mert azt nem vonhatom kétségbe, hogy te magad sok lel-
készkedő pap felől jó véleményben vagy, hiszen életük na-
gyon ismeretes. Ami pedig a püspököket illeti, ezek köréből 
neked példákkal szolgálhatok." (u. o. 84—87. 1.) 

A következőkben azután lélekemelő rajzát adja Nider 
néhány püspöknek, igy Ufias Frigyes bambergi, Ders Ecliard 
wormsi és Sebestyén trienti püspöknek, kik közül a második 
még a 14-ik századhoz tartozik. Az első oly elvonultan élt, 
hogy háza reclusoriumnak neveztetett, misézés előtt mindig 
meggyónt, alázatos, a szegények és szerzetesek iránt bőkezű, 
és addig nem nyugodott, míg herczegségéről és püspökségé-
ről le nem mondhatott. Az utolsó szent emlékben maradt és 
pedig átalános Ítélet szerint, már mint tanuló szent volt, a 
szemlélődés rendkívüli kegyelmével volt megáldva, püs-
pökké leghevesebb ellenzése daczára megválasztatott. Csakis 
vallásos barátainak azon hathatós előterjesztésére, hogy 
megválasztatását a megye ideiglenes és szellemi java köve-
teli, egyezett a megválasztásba. A mily kevéssé törekedett 
saját javaival, ugy annyira gondoskodott az egyházéról. 
Uralkodásának rövid ideje alatt egy órát sem mulasztott el 
anélkül, hogy ne szemlélődött volna, ámbár megyéjére igen 
nagy gondot fordított.2) Más alkalommal ismét elbeszéli Ni-
der a trieri herczeg, Ziegenhain Ottó erényeit, ki oly eré-
nyes volt, hogy egyházfő helyett inkább szerzetesnek illett 
volna, szigorúan böjtölt, durva öltönyt viselt, a tulhalino-
zott munka közt is szemlélődő életet élt, tudós és ajtatos 
emberekkel vette magát körül, kik tanácsát képezték, a ka-
tholikus hitélet helyreállitása végett kész lett volna egy-
háza javait eladni, ha a római Curia beegyezett volna, a 
clerus javításán fájdalom kevesebb sikerrel működhetett, 
mint óhajtotta.3) Előre megjövendölte halálát és az utána 
bekövetkezendő eseményeket, és a következmény igazolta 
szavait.4) 

Ez csak egy pár név, de tekintélyes számmal lehetne 
növelni, p. o. Dumneck II . Frigyes és Sickiugen Reinhard, 
mind kettő buzgó reformátor, a wormsi püspöki szék diszei 
voltak. Ezek tudós elődjét, Krakow Mátyást, a protestánsok 
épen ugy, mint csaknem minden tudóst és az egyházi javí-
tás előharczosait, a reformatio előhírnökei sorába sorozták. 
Dalberg III . Jánost a tudomány védnökét, az összes tudós 
világ legnagyobb vigaszát, Németország büszkeségét, a püs-
pökök koronáját, mint őt egykorúi nevezik, elég felemlíteni. 
Würzburgból meg kell említeni Limburgi IV. Gottfried, 
Scherenberg Rudolf, Bibra Lőrinczet. Utána következett 
Thüngen II I . Konrád, az egyház ugy mint az állam oszlopa 
a felforgatás korában. A mainczi clerus javításán fáradt 
I I I . Konrád és még inkább Erbach Dietrich, sőt nassaui 
I I . Adolf is megtette a lehetségest herczegségében az egy-

2) Formicarius, 1. c. 87, 92.1. — 3) Hontheim, hist. Trevir. II. 
367—371. — *) Formicarius, 1. 2. c. p. 175—178 de Trithemius is ma-
gasztalja p. o. Chron. Sponheim, a. 1418, 1425, 1430. 

házi és világi rend helyreállítására nézve. Hasonlóképen 
igen élénk buzgalmat fejtett ki a reform terén Henneberg 
Berthold, Liebenstein Jakab és Gemmingen Uriel. Nagyban 
dicséri Trithemius a mainczi felszentelt püspököt Sigfridet, 
tudományosság, szónoklata és erényei miatt. Roszul állott a 
dolog ez időben Kölnben. IY. Hermann azonban, ki egyút-
tal regensburgi administrator is volt, becsületesen törekedett 
a javitás eszközlésén. Augsburgból emlithetjiik a példás buz-
góságu püspököket, mint Schaumburg Péter bibornok, Lich-
tenau IV. Henrik, az ájtatos Zollern II . Frigyest, kik méltó 
elődei voltak Stadion Kristófnak, ki az utat egyengette a 
nagy Otto bibornoknak. A freisingi Nicodemus della Scala 
egykor Capranica Dominicus és Alber gáti bibornokok tit-
kára, tehát a legjobb iskolából való, daczára azon zavarok-
nak, melyek kormányzását érték, mégis buzgón működött 
az erkölcsök javitásán. Az ő kormányzása alatt reformálta-
tott a tegernseei kolostor a kitűnő Aindorifer apát által, és 
számos más kolostorok Bajorországban.5) Az általa kezdett 
művet folytatta a tudós és szerény Tuelbeck IV. János, és 
lemondott ezen kor legjobb püspökei egyikének, dr. Tan-
berg Sixtus részére, kit egy chronista ezen kor legkitűnőbb 
püspökének nevez egész Németországban és magasztalja 
ajtatosságát.6) A bambergi püspöki széket Ussasz Frigyes 
után díszítették Schaumburg I. György, IV. Henrik és Lim-
burg III . György, kik mindannyian tevékenyen működtek a 
reformokra, Regensburgban dicsérettel emlitendők Stauf 
III . Albert, Loest Konrád, Absberg Henrik. Fleckenstein 
Y. János, baseli püspök, érdemesült a Benedek-rend javí-
tása körül. Rothberg Arnold különös tisztelője volt Máriá-
nak, a püspökök fényének neveztetett, egyháza és hazájához 
egyaránt hiven ragaszkodott. Venningen János alapitotta a 
baseli egyetemet és jótékonysága által magát kitüntette. 
Bázel legkitűnőbb püspöke mégis Utenheim Kristóf volt, ki 
szintén egyike azoknak, kit a protestánsok buzgalma és tu-
dományossága miatt szerettek ugy előtüntetni, mint ügyük 
előhírnökét. 

Ha a jelesnél jelesebb püspökök sorát még tovább 
akarnók folytatni, ugy egyhamar nem lennénk készen, egy-
ről azonban, e kor legszebb ékességéről még meg kell emlé-
keznünk, és ez Aych I I I . János, eichstädti püspök. Ö maga 
buzgalommal prédikált, a közönséges nép gyónását kihall-
gatta, hetenkint kétszer, Adventben pedig naponkint böj-
tölt ; senki sem hallotta, hogy valaha tréfált volna. Példás 
volt önmegtartóztatása és mértékletessége. A szegények iránt 
kimondhatatlanul szelíd volt ; ha kilovagolt, csak lassú lép-
tekkel ment, hogy mindenki hozzá közelíthessen, ki tőle va-
lamit kérni akart. Ö volt a püspökök és fejedelmek ékes-
sége. Püspök, fejedelem és mindnyájok atyja volt egy sze-
mélyben. Több a szellemi életre vonatkozó művet adott ki, 
melyek mind ugyannyi bizonyítékai ajtatosságának ; magá-
tól érthető, hogy az egyházi fegyelem javitásán ő is fára-
dott. Meghalt, mint mondá, végrendelet nélkül, mert nem 
bírt semmivel, mivel még rendelkezhetett volna. 

Ha Németország határán kívül akarnánk szemlét tar-
tani, akkor végére nem jutnánk a kitűnő példák felsorolá-
sának. Emiatt csak egy pár példát emiitünk fel, minő Joan-

b) Fabricius bibi. lat. med. aevi. ed. Mausi 1754. IV. 73. köv. — 
6) Falkenstein antiq. Nordgav. 1.1. 203. köv. 
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nés a Lasco, gneseni éraek-primás, továbbá Charhier Vil-
mos párisi érseket és utódját, a szentség hirében elhunyt 
Beaumont Lajost, ki folytonos önmegtagadás, böjtölés és 
alamizsna osztás közt élt, ki az éjjeli choruson, mint minden 
más isteni tiszteleten rendszerint jelen volt, ide soroljuk a 
sz. életű Mayenc Iván rennesi püspököt is. így találunk szá-
mosokat Olasz- és Spanyolországban, nem egyet olyat, kik 
a szentség hirében haltak el, sőt olyat, kinek szentté avat-
tatásáról is szó volt. 

Az erény ily példái kényszerítenek engem, úgymond, 
a lomha Formicariusban, (1. 1. c. 6. p. 92.) hogy visszave-
gyem vakmerő Ítéletemet, melyet Németország összes püs-
pökei felől mondtam, sőt hiszem, hogy ha ezek a püspökök az 
ősegyházban éltek volna, az Isten a hitetlenek megtérítésére, 
nem egy csodát müveit volna általuk. Azonban Isten ez 
időben is sok csodát müveit a sz. püspökök által, az erény 
csodáit, de tulajdonképeni csodát is, melyek feltalálhatók 
ezek életében. (v«Se köv-) 

T. olvasóinkat különösen érdeklő irodalmi pályázatok. 
a) Tud.-egyetemi. 

Lackenbacher Salamon, Henrik, Bernát és Jakab test-
vérek a bibliai tudomány tanulmányozásának előmozdítása 
végett katholikus hittudományi tanulók, illetőleg áldozá-
rok részére 15—20 biblia vers héberből arabra teendő leg-
jobb fordításért örök időre évenkinti 450 pengő, vagyis oszt. 
értékű 472 ft. 50 krt alapítottak pályadíjul. 

Minthogy pedig az 187(3-ik és 1877-ik évben'pályázó 
nem jelentkezett, a pályadíj az alapító levél értelmében a 
jelen évre annak háromszoros összegében, azaz 1717 ft. 50 
krban állapíttatott meg. 

A feltételek következők : 
1-ör. Mózes öt könyvének mindenikéből (a leszárma-

zási lajstromok kivételével) sors által 3—4 versből álló hely 
szemelendő ki, mely héberből arabra fordítandó. — Arab 
szótár használható ugyan, azonban két egyenlően jó fordí-
tás között a szótár nélkül készültté az előny. Legjobb for-
dításul az tekintendő, mely a londoni Polyglette-hez leg-
közelebb áll. 

2-or. A versenyben azon belföldiek vehetnek részt, kik 
a hittudományi tanfolyamot a bécsi, prágai vagy pesti egye-
temen a jelen, vagy a legközelebbi lefolyt tanévben, vagy 
pedig 2, legfelebb 3 évvel előbb végezték és a kath. pres-
byteratust felvették. 

Egyenlően jó fordításoknál az elsőség azé, ki a hittu-
dományi tanfolyamot legközelebb fejezte be. 

3-or. A verseny a bécsi, prágai és pesti egyetemen tar-
tandó s a dolgozat 12 óra alatt elkészítendő. 

Rövidebb időköz viszonylagos előnyül szolgál. 
Ezen dijra nézve a pályázat Bécsben f. 1878-ik évi 

november 26-ra, Festen és Prágában pedig 1878-ik évi no-
vember 29-re tűzetik ki. 

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

b) A magy. tudományos akadémia uj jutalomtételei közül. 
Kívántatik a magyarországi Pálos-rend története a 

mohácsi vészig. Jutalma az Oltványi alapítványból 250 frt. 

Határnap 1880. deczember 31. Az absolut tudományos becs-
csel bíró pályanyertes munkát az akadémia tiszteletdíjjal 
adja ki. A jutalmat nyerő munka, amennyiben azt szerzője 
kiadás végett nem kivánná az akadémia rendelkezésére bo-
csátani, szerző tulajdona marad, ki köteles abból, ha nyom-
tatásban megjelen, három példányt, lia pedig két év alatt 
nem jelen meg, egy másolatot a csanádi püspökség levéltá-
rába beküldeni. 

(Másodszor.) Adassék elő a mohácsi vész előtt tartott 
magyarországi egyházi zsinatok története, s különösen mu-
tattassék ki, mennyiben folytak be azok végzéseire a specialis 
magyarországi viszonyok igényei és az egyetemes egyháznak 
Európa egyéb országaiban érvényesült rendelkezései ? Jutal-
ma az Oltványi alapítványból 300 frt. o. é. Az absolut tudo-
mányos becscsel bíró pályanyertes munkát az akadémia tisz-
teletdíjjal adja ki. Határnap 1878. dec. 31-ke. A jutalmat 
nyerő munka, a mennyiben azt szerzője kiadás végett nem ki-
vánná az akadémia rendelkezésére bocsátani, szerző tulajdo-
na marad, ki köteles a bfcól, lia nyomtatásban megjelent, há-
rom példányt, lia pedig két év alatt nem jelen meg, egy 
másolatot a csanádi püspökség levéltárába beküldeni. 

Budapesten, 1878. évi junius hó 14-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 9. A ,müveit' körök deficitje. Számtalan a 

panasz, melyet a né}), az alsóbb osztály romlottsága felől 
majd újságokban olvasni, majd a társaskörökben hallani le-
het, mi mellett a kivételes állapotok, egyes megyék rögtön 
bíráskodása is tanúskodik. Nem is lehet tagadni, hogy a rom-
lottság, kivált ujabb időkben, roppant haladást tett a nép-
nél, a statistikai kimutatások kiáltóan szomorú nagy ará-
nyokat tüntetnek fel, melyek a jelen rovására esnek a bűn-
tények elkövetésében, legyenek azok bármily neműek is. 
Lehet e romlott állapotnak részben oka a műveletlenség is, 
de nem egészen, szerintünk a nép erkölcsi hanyatlását más-
ban kell keresni. Az alsóbb osztályok ugyanis nézetünk sze-
rint mindig, de bizonyára legnagyobbrészt olyanok, minőkké 
őket a felsőbb osztályok teszik. A felsőbb osztályok jó vagy 
rosz példája az alsóbb osztályokra bizonyos, hogy ugy 
mondjuk, természetes kényszerűséggel hat. A nép nem any-
nyira a szavak, mint inkább a tettek után indul, ugy okos-
kodva, hogy a ,művelt' embereknek tudni kell, mi szabad, 
mi nem szabad, mi jó, mi nem jó, lia tehát ők azt, vagy ezt 
tehetik, miért ne tehetnők mi is ugyanazt? Ha a felsőbb 
osztály példája nemes, ugy az alsóbb osztályban e nemes-
ségnek legalább is megközelítő tényeket fogunk találni, de 
ha a példa nemtelen, ugy e nemtelenség fokozott mérvben 
lesz feltalálható az alsóbb osztálynál, a jó benyomások tud-
nillik gyengítve, a roszak ellenben erősebb színezetben 
adatnak vissza. 

De lássuk már, mily példát adnak a felsőbb osztályok, 
az alsó osztályoknak. 

Vegyük mindenekelőtt a politikát, mit találunk e té 
ren? Azt, hogy a ,művelt' közönség e téren a népben a fel-
forgatási, tehát a forradalmi vágyat ébreszti fel. Igaz-e ez? 
Tekintettel e kérdésre, a katholikus lapokat kivéve, az összes 
napi irodalom termékeire kell utalnunk, és ezekben meg-
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találjuk állitásunk igazolását. Monarcliicus és nem republi-
kánus államban élünk, és mégis nem tapasztaljuk-e számta-
lanszor, a kormányhoz is közel levő lapokban a köztársasá-
got magasztaltatni ? nem tapasztaltuk-e elégszer a dühödt 
támadást oly férfiak, vagy pártok ellen, melyek p. o. Fran-
cziaországban a királyságot helyreállítani akarták ? sőt töb-
bet mondunk, csak nem régen történt, hogy egyik napi la-
punk a Vilmos császár ellen intézett merénylet alkalmával 
elég vakmerő volt, e merényletet és általában a király-gyil-
kosságot dicsőíteni. Minek nevezzük monarcliicus államban 
az ily tényeket, ha nem forradalmiaknak? ily izgatás, ily 
példaadás után mit lehet várni a néptől, hogy mily irány-
ban fogja ez tevékenységét felhasználni ? Ha a forradalmi 
liberalismus ily tanokkal saturálja a népet, lia a nép e tanok 
szerint cselekszik is, ki lesz érte felelős, a műveletlen, vagy 
a ,művelt' közönség? A nép magától forradalmat nem kezd, 
a forradalmak, a király-gyilkosságok okai azon,müveit' em-
berek, kik a példát a népnek eáekre önmaguk adják meg. 

IIa a politikáról a vallási térre megyünk át, és látjuk 
a vallásosság pusztulását a népnél, lelkünkben mélyen el 
kell szomorodnunk, de ha kérdezzük, kik ennek okai? mást 
nem felelhetünk, mint : a ,műveltek'. Valamint a mult szá-
zadban a ,művelt' encyclopedisták mindent, a mi csak az 
emberi kebelnek szent, sárral dobáltak, kigúnyoltak, ugyan-
ezt találjuk napjainkban is. Lapjaink egy jó része gunytár-
gyává teszi a vallást, annak szolgáit, sőt országgyűlésünkön 
is a vallás ügye ugy tárgyaltatik néha, hogy lehetetlen féle-
lemmel nem gondolnunk a népre, mely ily példák befolyása 
alatt áll, vagy kik azok, kik vasár- és ünnepnapokon rende-
zik a választási és másféle gyűléseket? kik azok, kik az em-
iitett napokon mennek vadászatra és más mulatságokra? 
Mit fentebb mondtunk, itt is ismételjük a vallásra vonat-
kozólag, hogy nem a nép kezdi el a vallástalanságot, nem a 
néptől származik a vallás megvetése, hanem ő mindezt a 
,művelt' osztálytól tanulja és a nép vallástalanságaért nem 
mások, hanem csak a ,müveitek' felelősök, vallástalan lesz a 
nép, miután már a ,művelt' közönség vallástalan volt és őt 
erre systematice oktatja. 

De talán ezt a ,müveit' osztályt felmenthetjük akár 
az elméleti, tehát tudományos, akár a gyakorlati materialis-
mus elterjedésétől ? Lássuk csak. Azt csak nem fogja mon-
dani senki, hogy iskoláinkban műveletlen emberek taníta-
nak, hiszen ezek épen a műveletlenek oktatása végett tar-
tatnak, és hogy vagyunk iskoláinkban, legalább azok egy 
részében, különösen a fensőbb tanodákban ? Van eset reá, 
hogy a legmeztelenebb materialismus taníttatik és evvel 
senki sem törődik, de ez még a ,népnek' nevezett tömegre 
nincsen annyira befolyással ; hanem annál inkább van a gya-
korlati materialismus, a bestialismus, és ennek kik a szer-
zői, kik a terjesztői ? Kik azok, kik az érzéki élvezetet a 
legnagyobb boldogságnak nem csak hirdetik, hanem a sze-
rint élnek is ? Kik tartanak valóságos hajtóvadászatot az 
anyagi javak után? Kik azok, kik az arany borjut imádják? 
Kik szerkesztik a házasságtörő-drámákat és kik léptették 
ehhez életbe a gyakorlatot ? Kik hozták divatba az aljas 
ágyasokat? a prostitutiót ? kik irják az erkölcstelen regénye-
ket, kik rajzolják, hirdetik, árulják és veszik e gyalázatos és 
undok irodalom terményeit? talán a ,nép' teszi mindezt, oh 

nem ! ez a ,művelt' osztály műve, ez, hogy világosan mond-
juk, a müveit osztály biine, a müveit osztály biine tehát, ha 
a nép e tekintetben is olyan, a milyen. 

Az eddig emiitett nem hivatalos világtól fordítsuk 
figyelmünket, eltekintve egyes kényes pontoktól, a hivatalos 
világra vallási szempontból, itt semmivel nem találunk jobb 
példára, mint a nem hivatalos müveit osztálynál ; de be kell 
vallani, hogy ez nem annyira az egyes, alárendelt hivatal-
nokok, mint a legfelsőbb körök, illetőleg a kormányok büne. 
Feltalálták az úgynevezett felekezetnélküli államot, ez el-
nevezéssel összhangban határozták meg a hivatalnokok uta-
sítását, melyben meghagyatik, hogy tekintet nélkül bármily 
ünnepre, legyenek azok a legnagyobbak is, mint Karácson, 
Húsvét, Pünkösd, vagy tekintet nélkül a vasárnapokra a 
hivatalnokok irodájukban megjelenni tartoznak épen ugy, 
mint bármely köznapon. Az ünnepek és vasárnapok tehát, a 
kereszténység e szent napjai, hivatalból megszentségtelenit-
tetnek azok által, kik a népnek elöljárói. 

íme a ,művelt' osztály számtalan deficitjei közül csak 
néhányat választottunk ki, de ezek is elegendők arra, hogy 
belássuk, miszerint nem csak a nép, hanem a müveit osztá-
lyok is romlottak, sőt hogy ezek részben okai a nép rom-
lottságának is. Nem ok nélkül lehet és kell tehát e ,művelt' 
osztálynak is fülébe kiáltani : „Jerusalem, Jerusalem con-
vertere ad Dominum Deum tuum," ha ez egyszer bekövet-
keznék és hogy bekövetkezzék, mielébb adja Isten, akkor 
meg vagyunk győződve, hogy majd a nép ellen sem lehet 
annyi panaszt hallani, e nélkül azonban fájdalommal kell 
bevallani, hogy a népnek igaza van, ha hallva az ellene 
emelkedő panaszokat, a müveit osztályra mutat és azt mond-
j a : medice cum te ipsum. $ 

Szepesmegye. Püspök ö mlga bérmautjáról.1) ()-
Lubló 1878. évi junius 25-ke. Császka György szepesi püs-
pök ur ő méltósága bölcs főpásztori kormányzása óta az 
apostolok példájára azok buzgalma és fáradhatlanságával 
nagy kiterjedésű s három vármegyét magában foglaló egy-
házmegyéje majdnem összes kerületeit bejárta és a bérmá-
lási szentség kegyszerével ellátta ; junius hó folytában három 
névszerint a nedeci lublói és késmárki kerületet szerencsél-
tette főpásztori látogatásával. — A lángbuzgalmu főpap 
Magurán teljesített több apostoli ténykedése után f. hó 15-én 
Nagy-Lipniken keresztül, hol ünnepélyes fogadtatásban ré-
szesült, Kamjonka nevü községbe az itt rögtönözött bandé-
rium előlovao-lása mellett délutáni 7 órakor vonult be. O 

O méltóságát Kamjonkán a gnézdai díszes bandérium, 
továbbá a poprád-völgyi közigazgatási járás főszolgabirája 
s a Lubló kerületi pajiság a gnézdai esperes-plebánostól ve-
zettetve várták s szívélyes üdvözlettel fogadták : a kamjon-
kai görög kath. plébános összes hivő népével együtt kegyel-
mes főpásztorunkat üdvlövések, harangok zúgása és a hívek 
dicséneke között templomába bevezette s latinul hódalat tel-
jesen üdvözölte. O maga a hozzá a templomon kívül és be-
lül intézett beszédekre a szeretet és meghatottság hangján 
válaszolva, miután az összesereglett népre apostoli áldását 
adta volna, a plébános kérésének engedve paplakába bevo-
nult s itteni rövid időzése után útját tovább folytatván esti 

') Barátilag felszólítva, szívesen adjuk e tudósítást a ,M. All.r 
nyomán. Szerk. 
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nyolcz órakor Gnézdára érkezett. A gnézdaiak két diszes 
kaput állitottak, az egyiknek homlokán ezen felirat volt ol-
vasható : „Alles für den Glauben" s ő méltóságát az összes 
városi polgárság s képviselő testület nevében üdvözölte a 
város polgármestere, a templom előcsarnokában pedig a 
helybeli esperes-plebános, mire ő méltósága a csinosan fól-
ékesitett templomba belépett s mialatt szokásos imáját vé-
gezte, az alatt szabatos pontossággal az „Ecce Sacerdos mag-
nus" énekeltetett. Ezután a fegyveres polgári őrök s a fehér-
be öltözött s virágokat hintő kis leánykák sorfalai között el-
haladó s apostoli áldását osztogató főpásztor kipihenendő az 
útnak fáradalmait, a plébánián a számára készen tartott szo-
bákba visszavonult. 

Szentháromság vasárnapján ő méltósága majdnem 500 
liivőt megbérmált s alig, hogy a templomból kijött, már is a 
nála tisztelgők hódolatát fogadta. 

Délutáni 2 órakor kezdetét vette a 36 terítékű diszes 
ebéd, melyhez a város értelmiségének zöme mind meghiva-
tott s ez alkalommal ő méltósága által elmondott király 
ő felségét éltető felköszöntésnek villanyszerü hatása volt. 
Délutáni 6 órakor Gnézdáról O-Lubróra távozott. O-Lubló 
rendezett tanácsú város képviselő testülete még mult évi 
márczius hó 13-án tartott közgyűlésén Császka György sze-
pesi püspök ur ő méltóságának az egyház, a haza és a szen-
vedő emberiség érdekében tett nagylelkű áldozatai nagysá-
ga és a sz. Pál apostol szavai szerint ecsetelt legjobb főpász-
tor magasztos tulajdonságainak visszatükrözése által elra-
gadtatva, ő méltósága halhatatlan érdemeinek némi méltány-
lásául Ó-Lubló város díszpolgárának egyhangúlag megvá-
lasztotta s ebbeli legalázatosabb kérését egy diszes okmány-
ban ő méltóságának küldöttségileg felterjesztette, midőn ü -
Lubló városa kegyelmes püspök urunk abbeli magas elhatá-
rozását megtudta, hogy f. hó 16-án az ó-lublói híveket is 
meg fogja látogatni, gyülésileg intézkedett az apostolok 
utódjának és saját legelső díszpolgárának méltó fogadásáról ; 
s daczára annak, hogy ő méltósága a plébános közvetítése 
utján egyelőre minden költségekkel járó kitüntetéseket és 
ovatiokat szerényen deprecalt, a lublóiaknál nem használt 
semmi kérés, semmi figyelmeztetés annyira, hogy ők ő mél-
tóságának magas látogatása miatti örömteljes érzelmeiket 
el nem fojthatták s ő méltóságát a legnagyobb szivélyesség-
gel, de külső ünnepélyességgel is fogadni egyhangúlag el-
határozták. 

E közlelkesedés árja és hatása alatt végtére belátta a 
város azt is, hogy mióta iskoláját egyesek unszolására eget 
és földet igérő csábitgatásokra elközösitette, az iskolával 
sem a tanfelügyelő ur, sem más valaki nem törődik, s annak 
minden felügyelet alóli elvonása csakis a plébános hivatás-
szerű gondozása s éber ellenőrködése mellett ellensúlyozható ; 
miért is az ó-lublóiak közös iskolájokat még a püspöki láto-
gatás előtt három héttel hamarább megtartott képviselőtes-
tület közgyűlésén egyhangúlag ismét katholikus jellegűnek 
nyilvánították. 

Ily örvendetes előzmények a hosszabb szellemi pangás 
mezején valódi harmat-hullásnak mondhatók, s ez érzelmek-
től áthatott kebellel alig tudták megvárni az ó-lublóiak sze-
retett főpásztoruknak szerény körükbe való megérkezését. 
E. hó 16-án esti 7 órakor a várva várt magas vendég, láng-

buzgalmu főpásztorunk Ó-Lubló város határát átlépte s itt 
tiszteletére nemzeti lobogókkal feldíszített „O-Lubló város 
szeretett főpásztorának" felirattal szembetűnő diadal-kapu 
mellett legelőször 2 fehérbe öltözött s virágcsokrokat átnyúj-
tó kis leányka hódolt ő mlgának, majd a teljes számban ott 
levő városi tanács nevében Glatz János városi tiszti ügyész 
hatalmas magyar beszéddel üdvözlé kegyelmes főpásztorun-
kat, később a város közelében a Poprád vize fölött elnyúló bi-
don, mely ez alkalommal csinosan föl volt díszítve, a héber 
vallású lakossáo- dr. Hercz Iffnácz által elmondott beszédben O o 
tolmácsolta jó kivánatait. Szivemelő látvány volt, a mint ő 
mltga nemcsak a gnézdai szép, de különösen a lublói ma-
gyar egyenruhát kardot és kalapot viselő tricolor szalagok-
kal felpántlizott bandérium kíséretében, mely városunk elő-
kelő fiatalságának diszéből alakult, a torony érez nyelveinek 
örömzugása, a tarrackok siirü durranásai között valódi dia-
dal-menetben vonult a városba, itt azonnal a főtéren a sok 
mindenféle diszitmények között szembetűnt egy nagyszerű 
s e felirattal „Heil Dir" ékeskedő diszkapu, mely alatt a pol-
gárság nevében Dlugolinszky Tivadar, városi képviselő üd-
vözlő beszéddel fogadá ő méltóságát, a ki ezen köszöntésre 
szeretetteljesen felelni méltóztatott. 

Erre ő méltósága mennyezet alatt zöld fasoron fehérbe 
öltözött lánykák, a tiszteletére kirendelt 16 fegyveres polgár 
őrkisérete mellett, nemzeti zászlócskákat kezökben lobog-
tató iskolás gyermekek sorfalai között, a térden áldásért 
esdő beláthatlan népsokaság által körülvéve, miután a tem-
plom küszöbén még a helybeli plébános által hódolatteljesen 
üdvözöltetett volna: az „Ecce Sacerdos magnus" szivemelő 
ének elzengésével bevonult az ó-lublói templomba s elmondá 
hálaimáját. 

Alig hogy ő méltósága a plébánián a számára beren-
dezett szobáiba belépett, azonnal különféle küldöttségek s 
tisztelgések hosszú sora vevé igénybe uj főpásztori fáradsá-
gát s ő mégis mintegy saját testi erejét koczkára téve min-
den egyes küldöttséget magas szine elé bocsátott s szónok-
latát atyai szeretetét lehelő talpra esett kegyes válaszával 
viszonozta. Azonban a szeretet és tisztelet nyilvánítása kü-
lönösen esti időben érte el tetőpontját s amit a városi pol-
gárság nappal meg nem tehetett, azt a gyertyák világánál 
szembetűnőbb módon kifejezni akarta. Alighogy besötéte-
dett, a városnak örege apraja égő gyertyával kezében épen 
akkor, midőn ő méltósága szerény vacsoráját elköltendő vala, 
a plébánia ablakai alatt elhelyezkedett s több lengyel szent 
éneket zene kíséretében elzengedezve, egy előkelő polgár 
szónoklata által legmélyebb hódolattal ő méltóságát fel-
köszöntötte. 

Minthogy eközben az egész város a legfényesebben 
lett kivilágítva, ezt megnézni akarván ő méltósága, titkára 
és a helybeli plébános kíséretében a templom előtt elterülő 
főtérre kikocsizott, mialatt az egész városi közönség hul-
lámzó seregként a város főterét ellepte s örömrivalgások, va-
lamint kedvderítő zene szó mellett ő méltóságát mindenütt, 
hol őt csak megpillantá, örömittasan s hódolatteljesen éltette. 
F. hó 17-ikén O-Lublón a lublói, hobgarti és mniseki hívek 
közül 1075-en bérmáltattak meg. 

Junius 17-kén este felé ő méltósága Uj-Lublóra rán-
dult s itt is a szeretet és tisztelet ujabb jelvényeivel talál-



23 

kozott, másnap azaz junius 18 kán 600 keresztényt a bér-
málás szentségében Krisztus bajnokává avatott. 

Uj-Lublóról ő méltósága junius 19-kén ismét O-Lub 
lóra tért vissza s határtalan szereteténél fogva a délelőtti 
órákban az O-Lublón székelő hivatalokat s a városi tanács 
kitünőbbjeit, nemkülönben a városházát s a helybeli 6 osz-
tályú elemi iskolát s kórházat is magas látogatásával sze-
rencsélteté, ezután a lublói fül-dobé a Hobgart község által 
kiállított számos bandérium kíséretében saját kocsiján kisé-
tált s Lubló városa által tiszteletére 46 vendég számára 
rendezett banquetten vett részt. 

A lublói fürdő regényes fekvése s a kényelemnek meg-
felelő berendezése kellemes benyomást tett ő méltóságára. 

Visszajövet a lublói fürdőből betért ő méltósága Hob-
gart községbe is, hol szintén ünnepélyesen lőn fogadva, este 
felé ismét O-Lublóra jött vissza s itt a következő űrnap ün-
nepén a közel s távolról összesereglett több ezernyi hivő nép 
legnagyobb lelki örömére s áhítatának élesztésére nemcsak 
fényes segédlet mellett misézett, de a szabad ég alatt meg-
tartott magasztos urnapi körmenetet maga vezette. A kör-
menetben 6 gör. kath. plébános is egyházi öltözetben részt 
vőn, a jakubjani és kamjonkai plébános a két első oltárnál 
a szent evangéliumot latinul énekelte s az egyház egységét 
ténylegesen jelképezte. Végtére még meg kell emlitenem, 
hogy ő méltósága ez apostoli kőrútjában is mindenütt, a hol 
csak megfordult, az árvák atyjává, az ügyefogyottak vi-
gasztalójává, a gyöngék támaszává lőn s főpásztori szerete-
tének mindenkor s mindenki előtt feltárt kincstárát jelenleg 
is mindennemű szűkölködők rendelkezésére bocsátotta s ab-
ból, mint biztosan tudom, pár nap alatt 1000 frtnyi összeg 
lőn szétosztva. Nem csoda tehát, hogy mint a jótékony nap 
fölkelésekor minden virág annak éltető sugara felé liajol, 
ugv törekedett nálunk mindenki boldog boldogtalan ő mél-
tóságához közeledni, szeretete, hálája és tisztelete jeléül kéz-
csókkal fiúi hódolatát bemutatni. O méltósága junius 20-kán 
délutáni 5 óra tájban O-Lublóról Alsó-Ruzsbachra utazott 
el, hol másnap volt a hiterősitő szentséget kiszolgáltatandó. 
Emléke O-Lubló városa évkönyveiben aranybetükkel be 
lesz jegyezve s szerény körünkben való tartózkodása nálunk 
nemcsak a jelen, de a későbbi nemzedék előtt is hálás emléke-
zetben fog tündökölni s hálaszózatunk fejében ő méltóságá-
nak azt kivánjuk, hogy sokáig legyen s maradjon fővezé-
rünk, kegyelmes atyánk s főpásztorunk Sz. K. 

Olaszország. A katholikusoknak politikai magatar-
tása. (Folyt.) A tényleges actiónak barátai ezzel szemben 
azt indítványozták, hogy a katholikusok legalább a válasz-
tásokban vegyenek részt; a megválasztott kath. képviselők 
aztán a helyett, hogy a parlamentbe lépnének, megtagadhat-
nák az esküt s tiltakozással hagyhatnák oda a gyüléstermet ; 
ez egy neme lenne a katholikus plebiscitumnak. De erre azt 
felelték az abstinentia barátai, hogy ezt csak azon esetre le-
hetne keresztül vinni, ha megvolna a bizonyosság, hogy az 
ekként netán megválasztandó kath. képviselők legalább te-
kintélyes kisebbséget képezendenek, különben az egész csak 
nevetséges tüntetéssé fajulna; —arra pedig, hogy ily te-
kintélyes kisebbség eléressék, a mai viszonyok közt nincs 
kilátás. 

S ez képezte a főnehézséget, melyet mindeddig nem 

sikerült leküzdeni. Minden egyéb akadályt el lehetett volna 
talán hárítani, csak a választások nyújtottak volna némi re-
ményt sikerre. Pedig ily reményt már csak azért sem lehe-
tett táplálni, mert egyrészt a katholikus párt, az eddig ecse-
telt okokból sokkal gyengébb semhogy egyelőre kilátása 
lehetne némi sikerre, másrészt pedig az ellenpártok ismere-
tes terrorismusa még a legcsekélyebb sikert is bizonyára 
végső erőszakoskodásokra használná fel. — De az olasz ka-
tholikus párt továbbá még azért sem táplálhat, a mai viszo-
nyok közt valami nagy reményeket kedvező választási ered-
ményekre, mert az olasz választási rendszer a szalad válasz-
tásnak valóságos torzképe, a választói jognak legarczátla-
nabb kigunyolása. Mint a már régebben egyszer emlité, 
28 millió olasz állampolgár közt csak félmillió választó van, 
27'/j millió tehát ki van zárva a polgárnak ezen u. n. leg-
nemesebb jogából, •— más szóval : 100 olasz közt alig van 
két választó, a többi 98 elméleti tanulmányokat tehet a ,de-
mocratia' áldásairól. Ezen, majdnem természetellenesnek 
mondható viszonyokból az következik, hogy a mai Olaszor-
szágban tényleg senki sem választóképes, mint a városi bour-
geois és a hivatalnok. A földművelő osztály, melynek az 
,annexiók' arany napjaiban általános adómentességet Ígértek, 
hogy szavazatával az ,egyesült' királyság felállításához já -
ruljon, ez a szegény fóldmivelő ma nem csak hatszor annyi 
adót fizet mint régebben, hanem emellett politikai halott is 
amaz olasz államban, mely csak a szabadkőműves nyárspol-
gár és hivatalnok számára létezik, kik azt felállították s 
most támogatják . . . . A mily bizonyos már most, hogy a 
28 millió olasznak túlnyomó többsége katholikus, époly kér-
déses, váljon a félmillió választó-e az, mert ezek a szabadal-
mazottak többnyire azon osztályhoz tartoznak, melynek jel-
lege manap a bornírt, rationalisticus liberalismus s a kik ta-
lán nem tartoznak ide, azok közt a legtöbben annyira függ-
nek a kormány kényekedvétől, hogy még ezért sem merné-
nek katholikus jelöltre szavazni. Az utóbbi választások alkal-
mával pedig még ez a 2°/0 sem szavazott, hanem csak 
250,000, kik tehát kivétel nélkül a papságnak s igy az egy-
háznak ellenségei. Ha már most felteszszük is, hogy a hát-
ralevő 250,000-nek egy jó töredéke katholikus, ugy ez mégis 
csak töredék, melyre nézve még azt sem szabad feledni, hogy 
ennek legalább is fele, katholikus-conservativ szokás szerint 
részint restségből, részint gyávaságból amúgy sem szavazna. 
Ily körülmények közt a katholikus párt mit sem várhat a 
választásoktól, s csak akkor lenne joga némi reményre, ha-
liogy a választási jog szabadelvűén kiterjesztetnék. 

Amit ekként elméletileg fejtegettünk és megállapítot-
tunk, azt a szentszék ünnepélyesen is helyben hagyta és 
azóta a katholikusok ezen kérdésre nézve, annak mostani 
alakjában tisztában vannak magokkal. Mert a választások-
bani részvételre vonatkozólag is kérdés intéztetett a Poeni-
tentiáriához, mely ekként felelt : „indicatur non expedire" . . 
S IX. Pius 1874-i okt. 11-én megragadta az alkalmat, hogy 
fényes és nagy közönség előtt ilyképen nyilatkozzék : „Mind-
nyájan tudjátok, hogy néhány nap múlva azoknak, kiket 
választóknak neveznek, azzal kell foglalkozniok, hogy azon 
képviselőket válaszszák, kiknek rendeltetésük egy ismeretes 
nagy aulában ülni s minthogy Olaszország valamelyik vá-
rosából azon kérdés intéztetett hozzám, szabad-e ezen aulá-
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"ban ülni, két megjegyzéssel akarok ezen kérdésre felelni. 
Először mondom, a választás nem független, sokkal többen 
és sokkal nagyobbak lévén azon akadályok, melyeket a po-
litikai szenvedélyek a választások szabadsága elé gördíte-
nek. De még ha igazán szabad is lenne a választás, még egy 
további akadályt is kellene legyőzni, melyet azon eskü ké-
pez, melyet letenni mindenki kivétel nélkül köteleztetik. 
Ezen esküt — ezt jól jegyezzétek meg, Rómában kellene le-
tenni, a katholicismus fővárosában, Krisztus helytartójának 
szemei előtt. Esküvel kellene az állam-törvényeknek védel-
mét és fentartását fogadni, azaz : meg kellene esküdnie az 
illetőnek arra, hogy az egyháznak kifosztását, a számtalan 
szentségtörést, a vallástalan oktatást helyesli s mindazt is 
helyeselni fogja, mi e tekintetben jövőre történik. S mind 
ezt esküvel kellene ígérni, daczára számos erre kimondott 
egyházi fenyítéknek, daczára mindazon ünnepélyes nyilvá-
nos Ígéreteknek, melyeket az u. n. ,mozgalom'-nak főembe-
rei tettek, kik nem érdemlik meg, hogy tisztességes embe-
rek támogassák." . . . . Ezzel a kérdés a katholikusok sze-
meiben meg van oldva, el van döntve. 

Ezen abstinentialis politikát Olaszországon kivül so-
kan elitélni szokták, főleg oly országokban, melyekben az 
élénk politikai mozgalom biztos eszköznek találtatott bizo-
nyos czélok elérésére. De ha az ember huzamosban tartóz-
kodik Olaszországban s az ottani viszonyokat alaposan ta-
nulmányozza, helyesebb világításban szemléli a dolgokat s 
belátja, hogy ez a jelszó ; ,Nè eletti, né élettori' szomorú kö-
vetkezményeket szül ugyan az egyház és az államra nézve, 
hanem hogy a fenálló körülmények közt még mindig két 
baj közül a kisebbik. Legroszabb következményei közé min-
denesetre azon politikai tehetetlenség tartozik, melyre a ka-
tholikus párt épen az abstinentiamiatt itélve van; de vajmi 
könnyen meglehet, hogy másrészt épen azon állami viszo-
nyok, melyek a legjobb elemek ezen visszavonulásából szár-
maznak, annyira előkészítik a szellemeket, hogy végre, az 
actio pillanatában, kettős erővel dolgozva, a mulasztásokat 
csakhamar helyrepótolják. 

Tegyük már most fel, hogy a katholikusok a jelzett 
akadályokat mind legyőzik, s hogy a szentszék beleegyezése 
mellett a politikai küzdtérre lépnek ; —- akkor fog majd fel-
merülni a legnagyobb nehézség, mely az abstinentia napjai-
ban nem tehette magát észrevehetővé, az t. i. : mi lesz az olasz 
katholikusoknak politikai programmja? minő állást fognak 
szemben a Garibaldi alapította állammal foglalni? meg fog-
ják-e azt semmisíteni ? . . . s minő külalakot adnak akkor 
majd Olaszországnak ? mit tesznek az elűzött fejedelmekkel ? 
minőnek gondolják a pápának akkori politikai helyzetét ? . . . 

Mig az olasz katholikusok minden politikától távol 
állanak, e kérdések sem merülhetnek fel ; mert csak elméleti 
fejtegetésekre adhatnának alkalmat, melyeket kár lenne meg-
indítani, mert azokból csak heves viták keletkeznének, egye-
lőre minden gyakorlati eredmény nélkül. De ha majd kilép-
nek a politikai kiizdhomokra, akkor legott e kérdésre is kei-
lend felelniük; — de miként?? (Folytatjuk.) 

V E O Y E S E K . 
— A bécsi fogadalmi templom egyik ablakának üveg-

festményét Haynald Lajos érsek ur ő nmlga készitteté. A 
kép hátterén ősmagyarok állanak, s ezek között egyik férfi a 
nagynevű érsek boldogult atyját, egyik nő ugyanannak bol-
dogult anyját tünteti elő. Szent Istvánnak Asztrik első ka-
locsai püspök adja át a pápa által küldött koronát, s mö-
götte térdel egy diakónus, kinek vonásaiban ő exja arczvo-
násai tükröződnek vissza. — így fogott kezet a fiúi kegyelet 
a vallásos jótékonysággal ! 

•— Köszönetnyilvánítás. Roskoványból irják nekünk : 
A bőkezűségéről s valódi nagylelkűségéről országszerte is-

mert ftdő roskoványi Hoskoványi Ágoston, nyitrai püspök ő 
méltósága, ki Roskovány községben pár év előtt saját költ-
ségén uj, több ezer forintba került templomot és iskolát állít-
tatott, a templomot egészen felszerelte, s azonfelül azt 2000 
frtnyi alapitványnyal ellátta, továbbá a tanítói fizetés javi-
tásához is 210 frtnyi alapitványnyal járult, e napokban u j 
tanújelét adá jótékonyságának az által, hogy az emiitett 
templomhoz tartozó, repedés miatt évek óta használaton ki-
vül levő harang átöntéséhez 100 frtnyi összeggel kegyesen 
hozzájárult. — Addidit sic Illustritas Sua ad coronam me-
ritorum suorum novum diamantem, cuius radii in nobili 
corde Ultis Suae, per conscientiam benefactorum rutilantes, 
labores pro gloria Dei fatigiaque pro humanitate suscepta 
amplissime locupletabunt. 

= Néhány hétre terjedt külföldi utunkból hazatérve, 
azon örvendetes tudósítást találjuk a ,M. Állam'-ban, hogy 
t. barátunk, nt. Maszlaghy Ferencz ur pápa ő szentsége által 
f. hó 1-én titkos kamarássá neveztetett ki. Fogadja utóla-
gosan is őszinte szerencsekivánatunkat. 

— A német ókatholicismus ugyancsak végnapjait éli. 
Miután nem régen, mint már jelentettük, egyik legnyaka-
sabb szóvivője, Renftle, mehringi plébános, úgyszólván meg-
szökött és az egész község a katholikus egyház kebelébe 
visszatért, most, a legujabbi ,zsinat' után mindazok léptek 
ki, kiknek nevei az egész ügynek még némi fényt kölcsö-
nöztek, úgymint Friedrich, Langen, Menzel és Taugermann. 
Visszalépésük okául azt adják, hogy a legutóbbi zsinat a 
coelibatust eltörülte, mely határozat ellen a bajor ókatholi-
kusok ,végrehajtó bizottsága' is felszólalt, sőt e miatt seces-
sióra is készül. Természetes, hogy mindez csak ürügy az el-
merülő hajónak tisztességes módon való elhagyására. 

•— Tér szűke által akadályoztatva mindeddig nem hoz-
hattuk azon két rendbeli levélnek szövegét, melyeket a né-
met császár f. é. márcz. 24-én, fia pedig, a porosz trónörökös 
jun. 10-én intéztek a szentatyához. Mindkettőnek vonatko-
zasa az egyházpolitikai viszályokra tagadhatatlan, s habár 
az összes liberális sajtó ugy tetteti magát, mintha korunk 
valamely uralkodójától csakugyan a szónak teljes értelmiben 
olyan ,Canossát' lehetne várni, mint a minőt IV. Henrik jár t , 
mégis, minden hivatalos phrazeologia és szabódás daczára 
a levelek hangja s főleg azon körülmény, hogy most köz-
vetlenül a választások előtt hozattak a nagy közönség elé, 
azt mutatják, hogy a porosz kormány hatni akar az ottani 
katholikusokra, s pedig aligha felingerlőleg. 

— Münchenben az ez évi körmeneten ámbár számos 
katonaság és hivatalnok volt jelen a még számosabb hivő 
közönséggel együtt, de a királyi családból és udvarból senki 
sem volt látható, igy jelentik azt bajor kath. lapok, bizonyára 
nem azért, hogy a jelentés mellé el nem gondolnák ők is azt, 
amit mindenki gondol, midőn a jelentést olvassa. 

— f A zircz-cziszterczi rend szomorú szivvel jelenti 
Prusinszky Henrik, bakony-koppányi lelkésznek, élete 39-dik, 
áldozársága 13-dik évében, keresztény türelemmel viselt 
hosszú szenvedés után f. é. junius 26-án reggeli 3 órakor a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után bekövetkezett el-
hunytát. A boldogultnak holt tetemei junius 27-én délutáni 
3 órakor fognak a koppányi sirkertben örök nyugalomra té-
tetni, az engesztelő szt. mise áldozat junius 28-án, d. e. 8 
órakor a koppányi templomban fog a Mindenhatónak be-
mutattatni. Zircz, junius hó 26-án 1878. Az örök világosság 
fényeskedjék neki! 

Kegyeletes adakozások. 
Az ó-kanizsai hivek a sz. sir őreinek adakoztak 23 ft. 43 k r t . 

Szerkesztői üzenet. 
Szegedről befejezetlen tudósítást kaptunk ; kérjük a végét. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 13. 4. II. Félév. 1878. 
Tartalom : Az ember végczélja. — A vallásoktatás kérdése a népiskolákban. — Urnapi körmenet a budapesti várban. 

Egyházi tudósítások : Pest. Liberális taktika. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az ember végczélja, 
(Folytatás.) 

IV. Ámbár Istennek feltétlen szabadságában 
állott embert teremteni, vagy nem teremteni, de 
miután az embert mint ilyent saját képére terem-
tette : a természetes tehetségeinek megfelelő boldog-
ságot elérhetővé kellett neki tennie; különben te-
remtése ezéltalan s minden egyéb teremtmények 
közt pusztán csak az ember lett volna szükségké-
pen nyomorult és szerencsétlen. De ezen természe-
tes Isten-ismerete, szeretete s ezekből folyó öröm 
okozta boldogságnál többet egész lényege szerint 
nem igényelhetett az ember, mivel nagyobb bol-
dogságról sejtelme sem volt, s mivel ama természe-
tes tökéletessége minden igényeit s vágyait teljesen 
kielégitette ugy, hogy abban nyugalmát boldogsá-
gát lelte az ember. 

Evvel jeleztük a keresztény religio egyik első 
sarkigazságát t. i. a természetes állapot lehetőségét 
(possibilitas status naturae purae), melyet a tév-
mentes anyaszentegyház minden századon á t fönnen 
hirdetett minden tévtanitók, főleg a bájisták- s ján-
senistákkal szemben hangsúlyozván : Isten végtelen 
jóságának legparányibb hátránya nélkül az embert 
egyedül természetes tökéletességre s boldogságra 
teremthette s ezen természetes czélu állapotban hagy-
hatta anélkül, hogy nyomorult és szerencsétlen lett 
volna az ember: siquidem appetitus naturae non 
extenditur ultra id, quod est possibile naturae. 

Ebből mérlegelhetjük Isten túláradó szereteté-
nek egész nagyságát, ki meg nem elégedve termé-
szetes boldogságunkkal (beatitudo naturalis), ennél 
mérhetlenül nagyobb u.m. természet fölötti boldog-
ságra (beatitudo supernaturalis) hivott bennünket, 
js ez tényleg végczélja az embernek. 

V. Természetfölötti boldogság azon lelki gyö-
nyörök öszlete, szóval üdvösség, mely létokát köz-
vetlenül s kizárólag Istennek kegyelem-tényében 
leli, nem pedig az emberi természetben; mivel ennek 
összes tehetségeit s igényeit túlhaladja oly annyira, 
hogy az embernek természete szerint arról sejtelme 
sein lehetne. Ilyen természetfölötti boldogsága van 
egyedül Istennek önmagától, mivel ö természetfö-
lötti lény, végtelen jóság, szentség, minden boldog-
ságnak örök kútfeje. A teremtményeket mint ilye-
nek et, legyenek bár angyalok vagy emberek — csak 
természetes boldogság illetheti meg, mivel a mi a 
természet körén tu l esik, arra semmiféle természe-
tes lény igényt nem tarthat. 

Váljon tehát Isten a természetes boldogságon fö-
lül természetfölötti üdvösségre hivta-e az embert, 
az Istennek feltétlenül szabad tetszésétől függött, OO ? 
mivel e végett a szeretetnek u j csodáját kellett mű-
velnie, az embert önmaga fölé emelni, természetét 
mint ilyent meg nem illető kegyadományokkal fel-
disziteni, hogy czél s eszközök egymásnak megfe-
leljenek, köztük arány legyen. Már pedig Istennek 
feltétlenül önkény tes, minden képzeletet túlhaladó 
kegyelem-tényét csak ugy tudhat juk meg, ha ő azt 
nekünk kijelenti. Maga az Üdvözitő mondja: „Min-
denek átadattak nekem Atyámtól, és senkisem is-
meri a Fiút, hanem az Atya, az Atyát sem ismeri 
senki, hanem a Fiu s kinek a Fiu ki akarja jelen-
teni" (Máté 11. 12.) A titkos látások apostola igy 
szól : „Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött 
Fiu, ki az Atya kebelében vagyon, ö hirdette" (Ján. 
1, 18.) Hasonlóképen sz. Pál a harmadik égig elra-
gadtatva, hol titkos igéket hallott, imigyen szól : 
„Szem nem látta, ftil nein hallotta, sem az ember 
szivébe fel nem hatott, mit Isten azoknak készitett, 
kik őt szeretik : nekünk pedig kijelentette Isten az 6 
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Lelke által, mert a Lélek átvizsgál mindent, még az 
Isten mélységes titkait is." (I. Korinth. 2, 9. 10.) 

Ebből nyilvánvaló, hogy a kérdésre : váljon Is-
ten tényleg csakugyan természetfölötti boldogságra 
hivta-e az embert, miben áll ez, s hogyan jutunk el 
hozzá, kizárólag csak az isteni kinyilatkoztatás ad-
hat feleletet. Ez pedig öszhangzólag tanítja, hogy 
Isten már a teremtés hajnalán vele való életközös-
ségre, saját lényének közvetlen ismeretére, boldog 
szinelátására hivta az emberiség törzsatyját s miu-
tán az eredeti biin folytán e természetfölötti czéljá-
tól elesett, Isten egyszülött Fia által ismét vissza-
szereztetett. Mondá Isten: „Alkossunk embert a mi 
képünkre és hasonlatosságunkra . . . Vivé tehát az 
Ur Isten az embert s helyezé öt a gyönyörűség pa-
radicsomába." (Gen. 1. 2. fej.) Az apostolfejede-
lem pedig igy ir Krisztusról : „Ki által fölötte nagy 
s drága Ígéreteket ajándékozott nekünk, hogy ez 
által az isteni természet részeseivé legyetek." (II. 
Pét. 1, 4.) Sz. Pá l : Nézvén az Ur dicsőségét ugyan-
azon képmássá változunk át. (Róm. 8, 29.) A szere-
tet tanítványa: . . . Szerettim, most Isten fiai va-
gyunk, de még nincs kijelentve, milyenek leszünk. 
Tudjuk azonban, hogy mikor ö fog megjelenni, ha-
sonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk öt ugy a 
mint van." (Ján. 3, 1.) 

Ezen isteni Ígéretek s kegyadományok öszlete, 
egyszóval a szent malaszt, csirája a természetfölötti 
boldogságnak, ennek némi előizét már e földön él-O ö ' 

vezhetik az igazak: „Boldogok, kiknek utjok fedd-
hetetlen." (Zsolt. 118, 1.) „Boldogok a lelki szegé-
nyek . . . boldogok a szelidek" — hegyi beszédében 
igy szól az Üdvözitö ; mivel ezen erények által 
leszünk tökéletesek, Istenhez hasonlók, boldogok. 
Már pedig a nemzetek apostola szerint : „Most még 
megmaradnak a hit, remény és szeretet;" e három 
isteni erény, minden egyéb erényeknél nagyobbak, 
azért ezek leginkább hasonlók a jövendő boldogság-
hoz ; ezeknek a sz. malaszt általi buzgó gyakorlatuk 
folytán tehát amennyire lehetséges ez életben töké-
letesek, szentek, Istenhez hasonlók, boldogok leszünk. 
Azért mondja sz. Ágoston: A hit alapját veti az Is-
ten házának, (ker. tökéletesség) a remény felépiti, a 
szeretet befejezi azt. 

Nemkülönben e három isteni erénynek közvet-
len szerzője s tárgya az Isten ; midőn tehát azokat 
buzgón gyakoroljuk, a sz. malaszt segítségé vei Is-
tennel közvetlenül fogunk érintkezni, véle titoktel-
jesen egyesülni s öt birni az Apostol szerint : 
„Krisztus hit által a szivekben lakik". Jézus pedig 

igy szól : „Ha ki engem szeret, Atyám is szereti öt, 
és hozzája megyünk, s lakó helyet szerzünk nála." 
Sz. János: „A ki szeretetben marad, Istenben marad, 
s Isten őbenne." Már pedig Istenneli egyesülésünk 
létoka természetfölötti boldogságunknak, s mivel azt 
már a földön eszközölhetjük a három isteni erény 
segítségével, azért méltán lépcsözetét s előcsarno-
kát alkotják azon természetfölötti iidvleldének, hol 
Istent dicső angyalaitól körülvéve látni fogjuk ugy 
a mint van. 

VI. Az ember végczélja tehát természetfölötti, 
akár tekintsük azt önmagában, akár elérése eszkö-
zeiben. Ugyanis 1.) Istennek boldog szinelátása az 
ész világánál szerezhető ismeretét olyannyira fölül-
múlja, hogy a hit világa nélkül arról sejtelme sem 
volna az embernek. 2.) Istennek boldog birása aka-
ratunknak összes erőit olyannyira túlhaladja, hogy 
ahhoz feltétlenül szükséges természetfölötti erő, köz-
vetlen isteni segély, a sz. malaszt titokteljes vonzata; 
hisz üdvösségünk szerzője s befejezője mondja : 
„Senkisein jön az Atyához, hanem csak általam." 
(Ján. 14, 6.) és sz. Pál : „Szem nem látta, fül nem 
hallotta, sem az emberi szívbe fel nem hatott, mit 
Isten azoknak készített, kik öt szeretik." (I. Kor. 
2. 9.) t. i. természetes tehetségeinkkel üdvösségün-
ket felfogni, annál kevésbé azt elérni képesek nem 
vagyunk, tehát önmagában s elérése eszközeiben 
természetfölötti. Sőt 3.) a hit világánál szerzett is-
meretünk Istenről is tökéletlen s hézagos, összeha-
sonlítva Istennek közvetlen ismeretével, boldog szi-
nelátásával, ugyanazon apostol szerint : „Részlet a 
mit ismerünk, és részlet a mit jövendölünk . . Most 
tükör által homályban látunk, akkor pedig szinről 
szinre" (I. Kor. 13. 9—13.) Ehhez feltétlenül szük-
séges még fensöbb lételem, ez a dicsőség világa, 
melyben Isten saját természeténél fogva lakik, s a 
melynek fénykörébe a léleknek emeltetniekell, hogy 
Isten színét láthassa. Mert a nagy apostol, ki a har-
madik égig ragadtatott s ott titkos szavakat hallott, 
mondja: „Istent az emberek közül senki sem látta, 
de nem is láthatja, mivel hozzájárulhatlan világos-
ságban lakik." (I. Tim. 6, 16.) 

S ez nem is lehetséges máskép, hiszen mig a 
lélek működéseiben a test közegeire van utalva, ad-
dig ismeretei sohasem közvetlenek, tisztán szelle-
miek, hanem az érzékek által közvetettek ; innét 
van, hogy nem is lát ja magát a teremtmények lé-
nyegét, vagyis a teremtett dolgokat önmagokban, 
hanem csak ezeknek jeleneteiből, tüneteiből követ-
keztet azoknak lényegére az egyetemes fogalmak 
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segítségével ; mennyivel kevésbé fogja tehát a lélek e földi 
zarándoklásában Istent, a végtelen szellemet, kiben lény s lét 
nem különbözik — közvetlenül ismerhetni, azaz látni. (Sua-
rez de Deo lib. 2. cap. 12.) Sőt ez Isten választott lelkeinek 
legfőbb malaszt-állapotáról, az extazisról is áll, mert a mys-
ticusok szerint azoknak is teremtett dolgok ábrázolatában 
jelenkezik Isten tökélyeivel együtt ; s habár a test bilincsei-
ből kibontakozva érzékeik fölé ragadtatnak s Isten lényét 
mintegy közvetlenül szemlélik, — ez mégsem tökéletes szín-
ről színre való boldoglátása. Ugyanis ezen természetfölötti 
szemléletük eleven hitből, mint gyökérből sarjad : s azért 
homálya véglegesen szét nem foszlik. Egyedül a dicsőség 
honában láthatjuk Istent szinről szinre, teljes valóságában, 
közvetlenül az örök világosság dicsfényében ; minden te-
remtményeket általa s őbenne, mint azoknak örök kútfejé-
ben. Csak akkor fog a hit utolsó homály-foszlánya örök fény-
körre derülni, azért nem jelképezhetjük hívebben az örök 
életbe való reményt, mint midőn kedves elhunytjaink sírján 
meggyujtjuk a szeretet mécsét, szivünk mélyéből felsóhajt-
ván : „Az örök világosság fényeskedjék nekik," mivel t. i. 
csak a dicsőség világánál láthatják Istent szinről szinre. 

VII . Természetfölötti levén az embernek végczélja, 
elérése eszközeiben is természetfölötti fog lenni. Erre az ész 
a mondottak nyomán önkényt következtet. Ugyanis mivel az 
emberi elmének isteni kinyilatkoztatás nélkül sejtelme sem 
volna Istennek közvetlen ismeretéről : nagyon természetes, 
hogy az akarat sem törekedhetnék Isten mint szeretetének 
legfőbb tárgya után ; következőleg a sziv sem gyönyörköd-
hetnék ama végtelen üdvözönben, melyben egyesegyedül ké-
pes tökéletesen megnyugodni, s a mely ama természetfölötti 
ismeret- s szeretetből kiáradoz ! mert fensőbb értelemben is 
igaz marad : Ignoti nulla cupido. Mindenekelőtt tehát fel-
tétlenül szükséges vala, hogy Isten a teremtés müvein kívül 
tökéletesebb módon t. i. mint az örök üdvösség szerzője s be-
fejezője magát kinyilatkoztassa ; ezen szellemi teremtésnek 
oeconomiáját Isten lelkétől ihletve, ragyogó színekben írja 
le a nagy apostol a zsidókhoz irt levelében, melyet mint is-
mereteset felteszek ; commentár gyanánt halljuk a természet-
fölöttinek első tekintélyét, annak szükségességéről értekezni: 
„Szükséges az örök üdvösségre, hogy a bölcsészeti tudomá-
nyokon kívül, melyeket az emberi elme is kikutat, az isteni 
kinyilatkoztatásból merített tan is létezzék. Először azért, 
mivel az ember hivatva van Istent oly módon birni, mi a 
természetes ész felfogását túlhaladja Izaias ama szavai sze-
rint : szem nem látja Isten tekívüled, miket azoknak készítet-
tél, kik téged szeretnek. De a czélt előre ismerniök kell az 
embereknek,hogy szándékaikat és cselekedeteiket a czélra irá-
nyozhassák. Innét szükséges az embernek üdvösségére, hogy 
a kinyilatkoztatásból oly igazságokat ismerjen, melyek az 
emberi elmét túlhaladják." (S.Thom. Sum.Theol. I. q. 1. a. 1.) 

(Folyt, köv.) Dr. Surányi János. 

A vallásoktatás kérdése a népiskolákban. 
A vallásoktatás ügye napjainkban ismét szóba hozatott 

több tanító-testület által ; több és különféle oldalról történ-
tek felszólalások, hozattak határozatok, óhajok nyilvánitat-
tak annyira, mintha az egyház nem is törődött volna soha 
legszentebb kötelességével, a vallás tanításával. 

A különféle határozatok között különösen figyelmün-
ket magára vonta az aradiaké, kik követelték, hogy az 
1878-iki augusztus hóban Budapesten tartandó egyetemes 
tanitó-gyiilés tárgyalandó tételei közzé azt is felvegye, mi-
szerint a népiskolákban a vallástan az erkölcstantól elkülö-
nítve, s amaz az illető felekezet lelkésze, emez pedig a tanitó 
által tanittassék. 

Az egyetemes tanitó-gyülést előkészítő 50-es bizottság 
e tételt kihagyandónak határozta ugyan, s ugy az, az idei 
gyűlésnél tárgyalás alá nem fog kerülni ; minthogy azonban 
nem meggyőződés, de csak az alkalomszerűség hiánya volt az 
elhagyás oka, s ha kedvezőbbek lesznek a körülmények, bi-
zonyosan ismét elő fogják hozni az illető indítványozó és ro-
konérzelmü urak említett indítványukat, szükségesnek tar-
tottuk magunk részéről is hozzászólni. 

Előttünk fekszik a „Néjmevelők Lapjá"-nak (23. 25. 
27. sz.) több e kérdésre vonatkozó czikke. Ezek egyikének 
irója nem emlékezvén az 50-es bizottság általunk említett 
határozatára, szükségesnek tartja, „miszerint Magyarország 
felekezeti tanítói épugy, mint az egyes felekezetek a tétel 
vitatás alá vételéhez és bizonyos határozatok hozatalához 
előkészíttessenek." A másik bizonyos „körökről" e kérdésre 
vonatkozólag a következőket mondja : „Félnek e kérdés tár-
gyalásától és nem átalják némely lapok ezt agitatio tárgyául 
felhasználni a I I I . egyet, tanitó-gyiilés ellen, intve és ré-
mítve minden „jólelkű" embert, hogy el ne menjenek a gyű-
lésre, mert ott uj hitet akarnak csinálni." 

No kérem, mi is oly szerencsések vagyunk, ama bizo-
nyos körökhez tartozni, de azért épen ellenkezőleg, tanácsol-
juk a felekezeti tanitó uraknak, hogy minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg a gyűlésen és ama „bizonyos határoza-
tok hozatalához" vigyék magok részéről a többséget, s mu-
tassák meg, hogy az egyet, tanító-gyűlés nem is képes „uj 
hitet" csinálni. 

Ezeket előrebocsátván, vegyük egy kissé szemügyre 
magát az indítványt. Az erkölcstanitás elválasztása a val • 
lástanitástól ! Vajon elválasztható-e a kettő egymástól ? 
Igaz-e az, hogy „nagyon különböző és nagyon könnyen el-
választható két dolog ez, bármily tudákos értekezések Írat-
tak is már a kettőnek elválaszthatlanságáról. — Míg a val-o o 
lástanitáshoz a tanitónak semmi köze, az erkölcstan tanítása 
leginkább az ö kötelességei közé tartozik." 

Bocsánat, ha daczára annak, hogy elhiszszük, misze-
rint Sz. ur sat. olvasta ama „tudákos értekezéseket;" a fon-
tos ügy kedvéért, a vallás és erkölcs közti viszonyt mégis 
csak kell egynehány szóval érintenünk. 

Egészen a tizenhetedik század végéig senkinek sem ju-
tott eszébe a vallást elválasztani az erkölcstől, vagy a mi 
mindegy, az erkölcsöt a vallástól, s csak akkor találták fel e 
tant az angol empiristák és deisták. „Nihil sub sole novum" 
mondhatjuk tehát mi is ezen törekvésekről, melyeknek alap-
ját Shaftesbury gróf (1671—1713), a hasonnevű hírneves 
államférfiunak unokája és Locke barátjának műveiben le-
téve találjuk. 

Shaftesbury háromféle hajlamot különböztet meg az: 
emberben s ezek szerint határozza meg az ember cselekede-
teit. Az elsők a közjóra vonatkoznak és ezek természetesek, 
mások a magánjóra és ezek önzők, az utolsók a két előbbi-
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nek ellenműködnek és ezek természetien, vagy nem termé-
szetszerű (nem : természetellenes) hajlamok. Ez utóbbiak 
mindig roszak; a másik kettő vagy jó, vagy pedig rosz 
is lehet. 

IIa t. i. az egyednek valamelyik önmagára ezélzó cse-
lekedete oly erős, hogy az egésznek érdeke vele meg nem 
állhat, s igy a közjó iránti hajlamokat felülmúlja, akkor ez 
a cselekedet rosz ; ha pedig mérsékeltetik egész azon fokig, 
hogy az egész iránti hajlamok vele jól megállhatnak, akkor 
az egész cselekedet jó. Ugyanez áll a közjóra irányzott haj-
lamokról, ha őket az egyesek java iránti viszonyukban 
tekintjük. 

Hogy tehát az ember erkölcsileg jól éljen, szükséges 
egyrészt, hogy minden természetlen hajlamáról lemondjon, 
és hogy másrészt a természeti és önző hajlamok között az 
egyensúlyt fentartván, ezeket összhangzásba hozza az emberi 
természet végczéljával. A társadalmi hajlamoknak fölény-
nyel kell birniok ; az önző hajlamok azoknak legyenek alá-
vetve ; az előbbieknek azonban nem szabad a kellő mértéket 
meghaladni, és az utóbbiakat kelleténél többet visszaszorí-
tani. Ezen, az idiopathetikus és társadalmi (sympathetikus) 
hajlamaink közti egyensúly helyreállításában egy érzék ve-
zet bennünket, melyet erkölcsi érzéknek nevezünk. 

Shaftesbury nézete szerint tehát az erkölcsiség és 
erény lényege, az idiopathetikus és sympathetikus hajlamok 
közti egyensúlyban áll, és ezen egyensúlynak, összhangzás-
nak okozója, közvetitője az erkölcsi érzék. Az erkölcsiség és 
erénynyel közvetlenül össze vau kötve a boldogság; a termé-
szetes hajlamok, melyek a szereteten jóakaraton és a nemek 
egymás iránti vonzalmán alapulnak, egyszersmind az élve-
zésnek főeszközei. A legtöbb életörömök mások örömeiben 
való részvétből és azon öntudatból keletkeznek, hogy mások 
javának előmozdításában érdemeket szereztünk. 

Ebből most már az következik, hogy az erkölcs a val-
lástól egészen el van választva ; a vallásnak az erkölcshöz 
semmi köze. Az erkölcs és erkölcstelenség, jog és jogtalanság 
fogalmai egészen függetlenek Istentől. Az ember erkölcsileg 
jó és erényes lehet anélkül, hogy Istenben kellene hinnie, 
anélkül hogy vallással kellene birnia. Az istentagadó ép-
oly erkölcsös lehet, mint a hivő, vallásos ember ; sőt még 
erkölcsösebb is, mert a vallás az erénynek sokszor még ár-
talmára is van. A vallás ugyanis az erkölcs indokát a jövő 
életbeni jutalom vagy büntetésben helyezvén, az embernek 
ezekbeni hite vagy erős, vagy pedig gyenge lesz : tertium 
non datur. IIa gyenge és kételyekkel vegyitett a hit, akkor 
az erkölcs elveszti az emberben a támaszt és olyan lesz mint 
a széltől ide-oda hányatott nádszál ; ha jjedig erős a hit, 
akkor az erősen hivő a földi életnek előnyeit, polgártársai és 
haza iránti kötelességeit elmulasztja. — Ez rövid kivonat-
ban az angol empirista Shaftesbury grófnak és követői-
nek tana az erkölcs és vallás közti viszonyról; igy szólő: 
„An inquiry concerning virtue and merit" czimü 1699-ben 
kiadott munkájában; ehhez járul : „Charakteristic of Men, 
Manners, Opinions, Times," 1711-ben közrebocsátott műve. 
Empirista követői: Clark Samu, Wollaston Vilmos, I lut-
cheson Ferencz, Ferguson és Smith Adám, Hartley Dávid, 
valamint a 18. századbeli deisták (Toland, Collins, Wool-
ston, Tindall, Chubb) csak az ő elveit fejtették ki és vallot-

ták. (Y. ö. Gfrörer, Geschichte des achtzehnten Jahrhun-
derts, Schaffhausen 1862, II-ik köt. „Freidenker" cz. feje-
zetet 388 köv. 11. ; Stöcld, Lehrbuch der Geschichte der Phi-
losophie, Mainz 1870. 634—640. 1.) 

Sh., az empiristák és deisták szerint tehát a vallás-
nak az erkölcshöz semmi köze ; nem állanak azok egymás-
sal semmiféle összeköttetésben, sőt a vallás még kárára is 7 o 
van az erkölcsnek. A logikailag gondolkodó ember azt hinné, 
hogy Sh. már nem is fog többé reflectálni a vallás és er-
kölcs közti viszonyra, mert hiszen elvei által már elzárta 
maga elől az utat ; de nem ugy van ám ! Yan mégis egy fel-
tétel, egy eset, a mikor a vallás előnyös lehet az erkölcsre 
nézve ; és mikor áll be ezen eset ? Értekezésünk fonalán majd 
rájövünk erre is ; addig türelmet kérünk, mert szükséges-
nek tartjuk, a vallás és erkölcs elválasztásának nagy meste-
réről, Kantról, néhány szóval megemlékezni. 

Kantnak elvei is oda lyukadnak ki, mint az angol 
deistáké. Szerinte az ember erkölcsi szempontból független, 
törvénye saját esze; de ezáltal az erkölcsi törvényt s vele az 
erkölcsöt elválasztja Istentől és vallástól s maga magát a 
saját törvényhozójává emeli. Ettől azonban ő maga is el-
borzad ; az Istentől független erkölcsi törvény (tulajdonké-
pen saját gyakorlati eszünk) és erkölcsnek hirdetése ő neki 
is veszélyesnek látszhatott, s azért azt a kevésbé mélyen 
gondolkodók előtt ily okoskodással iparkodik födni : „Mint-
hogy a legfőbb jót, (a boldogságot) melynek realizálását az 
erkölcsi törvény kötelességünkké teszi, csakis Istentől várhat-
juk, azért az erkölcsi törvény kötelez, hogy azt egyszers-
mind isteni törvénynek tekintsük és mint olyat teljesítsük 
is. Igy származik azután a vallás. Nem a vállá? tehát az 
erkölcsnek forrása, hanem megfordítva, a vallás csak az er-
kölcsnek eredménye ; a vallás csak olyan kellék, melyet a 
gyakorlati ész az erkölcsi cselekmény és az általa alapítandó 
boldogság eléréséhez ép ugy követel, mint az Isten létét és a 
lélek halhatatlanságát. A vallás csak arra való, hogy az er-
kölcsnek minden oldalról utat készítsen az emberiséghez ; 
egyébként semmi czélja, semmi jelentősége." Kant erkölcs-
tana elvben atheisticus. Az erkölcsöt önállóan kell fejlesz-
teni, művelni, minden Istenre való tekintet nélkül : ez Kant 
erkölcstanának alapgondolata. Első az erkölcs, s csak azután 
jön a vallás; az erkölcs az ok, a vallás az okozat. (L. erről 
bővebben: Stöckl idézett művének 689—713. 11.) 

De minek hoztuk fel ezeket? Ki akarják talán a tani-
tók küszöbölni az iskolából a vallást ? Elhiszszűk és mond-
juk, hogy : nem. 

„A legnemtelenebb valakinek szándékát egyenesen 
roszra magyarázni" mondja K. ur ; az ő elvét mi is elfogad-
juk s reméljük, hogy amint mi az övét, ugy ő sem fogja 
roszra magyarázni a mi szándékunkat. Hanc veniam damus, 
petimusque vicissim. A mit azonban második elvéül felál-
lít : „a legigazságtalanabb valamely tettnek minden áron 
rosz következményeket tulajdonítani" azt igy, a mint van, 
el nem fogadhatjuk. Megmondjuk mindjárt miért nem. 

Megjegyeztük már előbb, hogy mi se magyarázzuk 
roszra K. ur szándékát, de a tettre nézve különbséget te-

' O 
sziink. Ha visszagondolunk arra, a mit a lénytanban tanul-
tunk, csakhamar eszünkbe jut, hogy ez a szép tudomány 
a „czél"-ról szólván, többféle „czél"-t különböztet meg. A 
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többi között ott van a nem tulajdonképi értelembeni „finis 
non intentus". Ez az ember akaratán kivül előreláthatlanul? 
sőt ha előreláthatná, még akarata ellenére is származik. 

Az ember cselekménye mint ok, maga után vonja mint 
okozatot ezen nem szándékolt, nem akart eredményt. Példá-
val igy lehetne illustrálni a dolgot : Valaki le akarja lőni 
szalmafedelü házáról a madarat, s nem akarja, sőt elismer-
jük jó szándékát, még oly irányban is intézi lövését, hogy 
óvatosságát tanusitja •— s mégis felgyújtja a házat. 

Ennyire megyünk mi tehát a jóakarat elismerésében ; 
nem teszszük fel, nem hiszszük, hogy az emiitett deisták el-
vei szándékosan át fognak ültettetni a népiskolákba ; de 
meggyőződésünk az, hogy az elválasztási elv, még a jószán-
dékuakat is tévútra fogja vezetni s szándékuk ellenére, a 
jóakaratból indított cselekménynek következménye, roszlesz. 

(Folyt, köv.) 

TJrnapi körmenet a budapesti várban. 
( Visszapillantás a múltba.) 

„Nincs spmmi gyönyörűbb, mint az urnapi 
körmenet falukon, hol a teljes pompájúk-
ban diszlő berkek, földek és retek szépsé-
güket a rögtönzött mezei nyugoltárokra 
hint ik; nincs semmi meghatóbb a város-
ban. hol az ágyuk moraja, a sz. dala-
mok zengésével egyesül ; nincs semmi ün-
nepélyesebb a tengerparti kikötőkben, hol 
a világot övező Ocean neki némi mérhet-
lenséget kölcsönöz " (Gaume die kath. Be-
ligionslehre 8. k. 45. Leczke. 194. 1.) 

Dávid, a szent ihletű király, fejedelmi fényét a legna-
gyobb fokban törekedett kifejteni, a lantoni jártasságát sa-
já t buzgalma kifejezésére alattvalói buzditására a legma-
gasztosban iparkodott érvényesiteni, de népszerűségét is 
ügyekezett felhasználni arra, hogy mind ő, mind alattvalói 
a legfényesebb díszt fejtsék ki, midőn a frigyszekrényét Ami-
nadab házából körmenetileg áthelyezte Jeruzsálembe, a Sión 
hegyén állitott sátorba. (II. Kir. 6, 2.) 

Mi azonban az ó-szövetség frigyszekrénye hasonlatban 
az uj-szövetség örök frigyének legfelségesebb zálogával ! Az 
Oltáriszentségben, a kenyér szinében rejlő Istenség mentől 
magasztosabb a frigyszekrényénél, annál fokozatosb dicsőí-
tést is érdemel tőlünk, kegyeltjeitől, kik között folyton időzni; 

lakni kiván. „Hol van egy oly boldog nép, melynek Istene min-
dig ugy közötte volna, mint lakozik a mienk közöttünk /" 

Ezen leereszkedő szeretet lelkesité tisztelő híveit, hogy 
O, ki magát megalázta, általuk fényes ünneppel ünnepeltes-
sék. Kedves alkalmat szolgáltatott erre IV-dik Orbán pápa 
1264-ben aug. 11-én kelt körlevele, melyben az Űrnapját, az 
egész egyház számára köteles ünnepül elrendelte és annak 
megünneplésére a legméltóbb szertartásokat irta elő. 

Budán, hazánk fővárosában, melyben kelet és nyugat 
nagyjai, a XIV. század óta megfordultak, csakhamar meg-
honosult az Ur testének, az Oltáriszentségnek e magasztos 
ünnepe. Nagy Lajos óta Budán levén királyaink székhelye, 
kik már 1292, és 1298-ik év óta szivesen keltezték okmá-
nyaikat e napról, bizonyára annak ünnepét ide történt át-
költözésük óta, itt szinte meghonositották. Nem kételked-
hetünk ezen, lia meggondoljuk, hogy Budán már 1375-ben 
létezett Krisztus testének a vár főtemplomában oltára, mely-
nek gondozására külön testvérület (Confraternitas Corporis 

Christi) jött létre.1) Nem kételkedhetünk azon, mondom» 
hogy az Űrnapját itt Budán kellő diszszel már a XIV. szá-
zadban megtartották, mert az Oltáriszentségnek tiszteletére, 
Budán, már a XV. század elejével, biztos adatok szerint 
„Krisztus testének kápolnája" létezett, mely a „Gül-Baba" 
sirmecsetjéről ismeretes domb tövében állott.3) És valóban 
1412-ben az Űrnapot a legnagyobb fénynyel tartott kör-
menettel itt Budán, Zsigmond német császár és magyar ki-
rály megünnepelte. Dlugoss igy jegyzi ezt fel (Katona Hist. 
Crit. X I I . 112.) „Zsigmond a lengyel királylyal (V. Vlatis-
lawval) Budára érkeztek és ők „maximo Cultu, maximaque 
veneratione circa honorandum festum Corporis Christi fuere 
versati." Ezt túlhaladó fénynyel ünnepelte meg Zsigmond 
ezen ünnepet tizenkét évvel később, 1424-ben, midőn azon 
résztvettek : a konstantinápolyi görög császár, II. Emanuel 
Paleologus, a római pápa követe Placentinus és Zsigmond 
császár és király második neje, Borbála, ki a hatalmas Ciliéi 
Hermann gróf leánya és a Garák sógornéja volt. Elképzel-
hetjük magunknak a díszt, a pompát, melyet ekkor a fényt 
kedvelő görögök, a dúsgazdag olaszok, a császár kíséretéhez 
tartozó németek és csehek, de hazánk nagyjai is kifejtettek. 
Kútfőnk kezeskedik róla, hogy mindezen nagyok részt vet-
tek az urnapi körmeneten: „En Gotes Leichnamstage do 
gieng konig Sigmunde mit dem Kaiser von Kriehen von 
Constantinobbel vnd mit den Kardinalle Placentinus vnd 
die Koniginne Barabre mit Goz Leichnam an der Processe 
zu Offen zu ring in der Stat umb, also mon denne alle Jare 
beget." (Windeck. V. ö. Budapest-vári főtemplom törté-
nete. 37. 1.) 

1440-ben szinte nagy fénynyel tartatott meg Budán az 
urnapi ünnepély. Jelen voltak akkor Budán az ország nagy-
jai valamennyien, mert királyválasztásról volt szó, jelenvolt 
azonban maga a 15 éves TJlászló is, kit kevéssel Űrnap után 
Péter Pál ünnepén Posthumus László ellenére királyul elfo-
gadtak és ünnepélyesen kikiáltottak. (Katona, Epitome Chro-
nologica. V. ö. Budapest-vári stb. 40. 1.) 

Mit szóljak Mátyás királyunkról, ki az ur házának 
diszét kedveié ; mint azt mainap is a tőle maradt, habár csak 
egyetlen építészeti emlék, a főtemplom tornya némely épen 
maradt részeivel dúsan bebizonyítja. Mátyás egy évvel ha-
lála előtt (f 1490 apr. 6.) már folyton betegeskedve, hajón 
Bécsből Budára jött és részt vett az urnapi ünnepélyben. 
Mivel azonban, valószínűleg betegeskedése miatt, a körme-
nettel menni nem vala képes, emelvényt készíttetett magá-
nak, a melyen helyet foglalt, hogy onnan a menetet szemlél-
hesse. (Bonfin Decades. V. ö. Budapest-vári stb. 70. 1.) 

Ulászlóról tudjuk, hogy habár nem ment az urnapi 
körmenettel, azon még is részt vett, a számára készített sá-
torban megjelenvén. E sátorról említést tesz az 1494 és 95. 
évi királyi számadási könyv egyik tétele következő szavai-
val: „1495. die 18. Junii in profesto Sancti Corporis Christi 
ad faciendum unum tabernaculum Re Mti ante Castrum 
emte sunt corde zone et filum et claviculi 1/2 f. 34. d. (Engel. 

') Bővebben értekeztem e társulatról a sz. László-Társulat 1877. 
közgyűlésén tartott felolvasásomban. V. ö. a nevezett társulat u. a évi 
jegyzőkönyvét 45. 1. A Krisztus teste oltáráról pedig v. ö. Budapest-vári 
főtemplom története. 56. 1. — 2) Ide temettettek a kivégezettek testei. 
I t t volt eltemetve Hunyadi László teste is. Rupp, Budapest helyrajzi tör-
ténete 182-183.11. 
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Gesch. des ling. Reichs I. 118. 1.) Nem kételkedem benne, 
hogy a királyok várpalotájok előtt felállitott ezen sátorban 
bevárták a körmenetet, mely a főtemplomból indult volt ki 
és haladt el e sátor mellett is, és ott a kenyér színében rejlő 
Istenség áldását fogadták. 

II. Lajos király, habár pénztára mindig igen sziik ál-
lapotban volt, mégis az Űrnapja diszének emelésére semmi 
költséget sem kiméit. Saját maga oltárt emeltetett és nejével 
együtt királyi pompával megjelent a körmeneten apródai ál-
tal környezve, kik égő gyertyákat tartottak kezeikben. Az 
1525. évi királyi számadások könyve mindezekről következő 
szavakkal tanúskodik : 

1. 1525. (Junius I I . ) Item feria quarta in profesto sa-
cratissimi corporis Christi. Benedicto rutheno Regie Maie-
statis, pro emendis securibus, claviculis et funibus et aliis 
diversis rebus pro reparatione solii, ubi sua Maiestas proces-
sionem die crastina inspicere habet, dedi fl. I II . d. X. 

2. Eodem die emere feci lucernás quatuor, et dedi ad 
manus aprodianorum Regie Maiestatis, tempore vespera-
rum, coram sua Maiestate in Capeila sue Maiestatis, in ma-
nibus eorundem arsuras, singulas lucernás per denarios vi-
ginti quinque computando, fl. I. 

3. Eodem die magistro Alberto rectori Capelle Regie 
Maiestatis, pro emendo thure pro fumigando Sacramento in 
processione, dedi f. d. X X V . 

4. Item feria quinta in festo sacratissimi Corporis 
Christi, emere feci de sindone peciam unam florenis qua-
tuor, et de thaffotha rasciana ulnas quinquaginta florenis vi-
gintiquinque, ad ornanda illa instrumenta lignea, super que 
reliquie sanctorum et cruces atque imagines argentee deau-
rate Capelle Regie Maiestatis in festivitate huius diei de-
ferri debuerunt ; ad colligendas vero huiusmodi reliquias et 
cruces atque imagines emere feci de bysso ulnas septua-
ginta pro florenis quatuordecim, et dedi ad manus Magnifici 
domini Petri Korlathkewy magistri curie Regie Maiestatis, 
qui faciunt fl. X L I I I I . 

5. Eodem die ad manus magistri Andree sartoris Regie 
Maiestatis, pro emenűis diuersa genera crinalium et flores 
ad spargendum ante Sacramentum, in processione hodierne 
festivitatis more solito dedi fl. I. 

6. Eodem die emere feci candelas quatuor pro Capeila 
Regie Maiestatis, pro solemnitate hodierne festivitatis, sin-
gulas candelas per denarios quinquaginta octo computando, 
faciunt fl. II . d. X X X I I . 

7. Eodem die emere feci lucernás sex, singulas lucer-
nás per denarios vigintiquinque, et dedi ad manus aprodia-
norum Regie Majestatis tempore magne misse in manibus eo-
rundem arsuras fl. II . 

8. Eodem die emere feci lucernás quatuordecim, in 
processione huius festiuitatis in manibus aprodianorum Re-
gie Maiestatis ante Sacramentum arsuras singulas lucernás 
per denarios vigintiquinque computando, faciunt fl. I I I I ." 
(Fraknói, II . Lajos király számadási könyve. 158—159. 11.) 

Hasonló, sőt némely értelmesb kifejezésekkel felje-
gyezve találjuk ugyanezt az 1526. évi királyi számadási 
könyvben : 

9. 1526. Feria IV. proxima profesto sacratissimi Cor-
poris Christi. Emere feci de Bysso pecias duas, de sindone 

peciam unam, et de panno Nerembergensi brevi pecias duas 
et dedi ad Manus Magistri Andreae tentoripari R. Mtis pro 
ornanda statione et ligandis reliquiis, quas die crastina in 
processione Curiales Mtis suae deferre habent, singulas pe-
cias Byssi perfl.6. peciam sindonis per fl. 3. Singulas vero pe-
cias panni per fl. 6. cum dimidio in bona moneta, duas cu-
preas pro una bona computando, faciunt f. 28. 

10. Eodem die emere feci claviculos maiores et mino-
res pro fl. 1. et denariis 20 cupreae monetae, de funiculo 
vero ligaturas 10. pro denaiüis 50. et secures J . per den. 75. 
ac patkowerew, per den, 80. similiter cupreae monetae et 
dedi ad manus Ruthenorum R. Mtis ad ordinationem et 
erectionem stationis, ex qua die crastina regia et reginalis 
Mtates processiones inspicere habent, et faciunt in 6. m. per 
duos fl. 1. den 63. 

11. Feria V. in festo sacratissimi Corporis Christi, 
Emere feci lucernás 12. et dedi ad manus Aprodianorum R. 
Matis in Castro ad solemnitatem missae et processiouis eius-
dem diei, singulas lucernás per den. 33. cupreae monetae com-
putando, qui faciunt in b. p. d. fl. 1. den. 98. 

12. Eodem die emere feci rosa ad spargendum coram 
Sanctissimo et serta ad ornandum velum et reliquias in 
Castro existentes et ipso die in processione educi solitas pro 
den. cupreae monetae 100, qui faciunt in 6. m. per duas, 
florenum medium. (Engel. Monument aUngarica 192.193.11.) 

Ezen körülményes feljegyzések közelebbről való meg-
tekintése után kitűnik: hogy II. Lajos király idejében az 
urnapi ünnepélyesség az ünnepet megelőző nap délután ve-
csernyével kezdődött, mely a királyi lak kápolnájában tar-
tatott és melyen a király is megjelent (2.); hogy az Űrnapon 
tartandó ünnepélyesség rendezésével, különösen a király 
udvar mestere Korlátkövi Péter volt megbizva, (4.), ki az 
alája rendelt sátorcsináló mester András (9.) és a királyi ru-
ténok (10.), különösen Benedek rutén (1.), valamint András 
szabómester (5.) közreműködése mellett, még az ünnep előtti 
napon a kellő előkészületeket megtette. A királyi kápolná-
ban azonban a szükségesekről Albert mester, a kápolna rec -
tora (3.) gondoskodott. S igy fel lőn állit va egy sátor, mely 
egyszersmind állomás, statio (1. 9.10.) is volt, melyből a ki-
rály és királyné a körmenetet szemlélte (1. 10.), mely előtt 
azonban a körmenet, mint az állomások egyikén meg is 
állott, s mely ép ezért az Ur teste fogadására kellőleg di-
szitve is volt és czéljának inegfelelőleg meglehetős nagy is 
lehetett, mit abból következtethetünk ; mert felállításához fej-
szék (1. 10.) patkóverő (10.) kisebb nagyobb szegek (1.10.) 
szükségesek voltak, miből az is következik, hogy a sátor vá-
za fából volt, melyre kötelekkel (1. 10.) és az emiitett sze-
gekkel, vászon, rácz tafotta, norinbergi posztó és bibor bár-
sony alkalmaztatott vagy szőnyeg gyanánt teríttetett (3. 9.). 
Mind ezek beszerzése 1525-ben 47 fr. 10 dénárba, 1526-bati 
29 f. 63 dénárba került. Kitetszik továbbá, hogy magán 
Űrnapján a királyi várkápolnában ünnepélyes sz. mise tar-
tatott, (6. 7.) melyen a király jelen volt, és melyen hat ki-
rályi apród égő viasz gyertyát tartott kezében, ezután al-
kalmasint a körmenet következett, amikor is fa készleteken, 
melyek szövetekkel voltak bevonva, királyi udvarbeliek ál-
tal (9.) szent ereklyék és keresztek és aranyozott ezüst ké-
pek hordoztattak körül, melyek bibor bársonynyal voltak 
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hordó eszközökhez lekötözve. (4. 9.) Ugysziute, hogy tizen-
négy (8.) vagy tizenkét (11.) királyi aj^ród <i szentség mellett 
kétoldalt haladt, égő viaszgyertyát tartván kezében. De 
végre, hogy rózsák (12.) és más virágok (5.) hintettek az ol-
táriszentség elé a körmenet alkalmával, és hogy az ereklye 
tartók virágokkal diszittettek fel stb. Az IJrnap megünnep-
lésére forditott összes költség 1525-ben tett: 83 f. 95 den. 
1526-ban azonban csak 32 f. 11 den., de ekkor ugylátszik, 
nem lettek az összes költségek feljegyezve. (Végeköv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 12. Liberális taktika. IX . Pius halála 

xitán közvetlenül telve voltak liberális lapjaink, köztük a 
mieink is azon biztatással, hogy az elhunyt pápa helyébe, a 
bibornoki testület ,mérsékelt' pápát, azaz olyat fog válasz-
tani, aki kész lesz a modern államokkal egyezkedni, mert 
hát, mint azt a mindenttudó , Fester Lloyd' akkor irta, az uj 
pápa csak egyszerű pap lesz. Minthogy pedig a liberális ér-
telemben vett jövendőlés a ,mérsékelt' pápáról a nagy világ-
nak kihirdettetett, nehogy a liberalismus hitelét veszitse, 
következetesen fel kellett a jövendölést tartani, és igy tör-
tént, hogy az uj pápa megválasztatása után egész a mai na-
pig, IX. Pius rovására, mint mindig mondjuk, liberális érte-
lemben vett ,mérsékelt' pápa magasztaltatik. 

Ez a liberális taktika még ma is folytattatik, és mi 
tekintettel a csakugyan létező tényleges körülményekre, azon 
meggyőződésben vagyunk, hogy e taktika megkettőztetett 
buzgalommal fog folytattatni, a világgal azt kell elhitetni, 
hogy nem az állam, nem a támadó, hanem az egyház, a meg-
támadott fél könyörög békeért, be kell minden áron bizo-
nyítani, hogy IX. Pius semmi esetre sem lett volna hajlandó 
az egyházat üldöző államokkal egyezségre lépni, hanem 
XII I . Leo, a ,mérsékelt' pápa halomra fogja dönteni mind-
azt, amit IX. Pius tett, és kész lesz egyezkedni a modern 
állammal, a modern civilizatióval és mind avval, ami a ,Syl-
labus'-ban el van Ítélve. 

E liberális taktika ujabb felelevenítésére és hatványozá-
sára kedvezőbb alkalmat még csak képzelni sem lehet, mint 
azon levelezések közlését, melyek a sz. atya, XI I I . Leo és 
Vilmos császár és ennek fia, a koronaherczeg közt folytak. 
A ,Pester Lloyd', mely első volt, a ,mérsékelt' pápa megjö-
vendölésében, első e levelezés kedvező alkalmának kizsák-
mányolásában is, első azon perfid eljárás tanúsításában, mely 
ugy tünteti fel az eseményeket, mintha XII I . Leo ő szent-
sége egészen más irányt követne, mint elődje IX. Pius, en-
nek tudja ő be azon levelezést is, melyről fentebb emlitést 
tettünk, holott mint az ő szentsége minden eddigi tényeiből 
kitűnik, mindez ideig IX . Pius nyomdokain, helyesebben 
mondva az egyház elvei által meghatározott utón halad, mert 
ő épen ugy hirdeti a pápa fogságát, mint hirdette IX. Pius, 
épen ugy kárhoztatta az egyházi birtok elfoglalását, mint 
IX. Pius, épen ugy nem egyez bele, hogy az olasz katholi-
kus hivek a politikai választásokban részt vegyenek, mint 
nem egyezett IX. Pius, hol van tehát az az állitólagos ellen-
tét az elhunyt és az élő pápa közt ? 

E kérdésre feleletül rámutat a ,P. L.' a levelezésekre, 
melyek a pápa és a porosz király, meg annak fia közt foly-
tak, mint oly jelenségre, mely kétségtelen bizonyitékául 

szolgál az egyezkedési hajlamnak. A pápa, úgymond a ,P. L.' 
békét ajánl, békét kér. Valóban nagy adag, hogy mást ne 
mondjunk, igazságtalanságérzet kell hozzá, e tényből azt 
következtetni, hogy Rómában irányváltozás állott be. IIa 
Rómában csakugyan irányváltozás állott volna be, ugy vagy 
azt kell állitani, hogy IX. Pius semmi áron sem akarta a 
békét, vagy azt, hogy XI I I . Leo az egyház elveinek árán is 
elfogadja a békét, az elsőt kizárja IX. Pius világszerte is-
meretes szelid természete és állása, a másikat kizárják a ko-
ronaherczeg levelében olvasható szavak, melyek arról tanús-
kodnak, hogy a pápa, ha kért békét, azt a kath. egyház el-
vei, tanai szerint kérte létesíttetni, mert különben érthetet-
len volna, miért mondja a koronaherczeg, hogy „semmiféle 
porosz király sem változtathatja át a porosz alkotmányt és 
a törvényeket, a római kath. egyház tanitmánya szerint." 
Iíol tanusit tehát ez a levél irányváltozást a múlthoz ké-
pest? miben tértel e levél által a pápa elődje nyomdokaitól? 

Nem, nem irányváltoztatás ez, minő az egyházban 
nem is képzelhető, nem irányváltoztatás az ismételjük, mi-
ről ő szentsége levele tanúskodik, ilyennek e levelet csak a 
tudatlanság, vagy az egyházat minden áron megalázni, a 
liberalismust pedig dicsőíteni, győzelmet az egyház felett 
hirdetni törekvő akarat mondja. Ha a ,P. Lloyd' a társada-
lom valódi érdekei iránt érzékkel birna, lia a katholikus egy-
ház fejének tényeit magasabb szempontból felfogni képes 
lenne, akkor a pápa levelében azon magasztos tények egyi-
két találhatná fel, melyek a világot a végromlástól már nem 
egyszer mentették meg. A pápa közeledése az egyházat ül-
döző porosz államhoz, a társadalmat a forradalomtól meg-
menteni törekvő tény jellegével bir. Vegyük a tényeket ugy 
amint azok előttünk lefolytak. A porosz állam megkezdte a 
katholikusok üldözését, száz és százanként külföldre szám-
űzettek azok, kik a tekintély iránti tiszteletet hirdették, mi-
nek következménye lőn, hogy a népben a forradalmi felfor-
gató elvek termékeny talajra találtak. E közben uj pápa 
választatik, ki informálva levén a poroszországi viszonyok-
ról, előrelátta az eseményeket, midőn megválasztatását be-
jelenti a porosz királynak, egyúttal fájdalmát is kifejezi a 
rosz viszony felett, mely a porosz állam és az egyház közt 
létezik. Hogy mit akar evvel a pápa mondani, nem akarták 
megérteni, alávetést követeltek. Jön Hödel, jön Nobiling, a 
pápa részvétét fejezi ki, egyszersmind pedig igen világosan bé-
kéről szól az egyház tanitmánya alapján, jól tudva, hogy ha 
a porosz kormány az egyház békéjét visszaadja, ismét meg-
jelenvén azok, kik a tekintély iránt tiszteletet hirdetnek, a 
társadalom békéje is vissza fog térni. Nem a társadalom 
békéjét kérte ugyan a pápa közvetlenül, hanem kérte azt a 
békét, mely feltétele a társadalom békéjének, kérte az esz-
közt, hogy avval a társadalmat megmentse. Igenis, ezt je-
lenti a pápa közeledése, felforgatták az egyház békéjét a 
,bölcs' államférfiak, de felforgatták vele a társadalom, az 
állam békéjét is, más mentség nincsen, mint visszaadni az 
egyház békéjét, teljesíteni a pápa kérelmét, hogy igy a tár-
sadalomban is visszaállíttassák a béke, a nyugalom, illető-
leg, hogy a forradalmi elvek terjedésének gát vettessék és a 
társadalmi rend megvédessék. Ez és nem más a pápa czélja, 
el fogja-e érni e czélt, az nem tőle függ, ő megtette azt, amit 
tehetett, kezét nyújtotta az egyház legnagyobb ellenségé-
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nek, hogy őt megmentse, ettől függ e mentő kezet megra-
gadni, vagy visszautasitani, a közel jövő már mindenesetre 
megmutatja, hogy melyiket tette, mi óhajtjuk, hogy e kezet 
megragadja, mert ellenkező esetben a katonai szuronyok 
százezrei sem mentik meg a hatalmas német birodalmat a 
felforgatástól. A 

IRODALOM. 
© Megjelent s beküldetett : „ Emléklapok Kutserik Sán-

dornak, kegyes tanitórendi áldozárnak s főgymn. r. tanárnak 
1878. évi junius 30-án tartott ötvenéves tanári jubileuma 
alkalmából szeretetük s hálájok zálogául kiadták rendtársai 
és tanitványai." 

Az „Emléklapokat" Somhegyi Ferencz tartományi rend-
főnök üdvözlő levele nyitja meg, mely után JBudaváry József 
classicus latin költeménye, aztán pedig „ Gondolatok egy ma-
gyar piarista tanárkodásának ötvenedik évfordulóján" Nagy 
Alajostól. A 144 lapra terjedő kötet legnagyobb részét az 
ünnepelt aggastyán latin és magyar költeményei foglalják el, 
melyek közül az első 1827-ben jelent meg a „Hasznos Mu-
latságok" hasábjain. Az utolsó rész az üdvhangokat közli, 
melyek a jun. 30-án tartott tanári jubileum alkalmából szál-
tak az ünnepelt felé. A nagy csinnal, tetszetős alakban kiál-
lított könyv a „Hunyadi Mátyás" intézetben nyomatott. 

,Uj Magyar Sión.' Egyházirodalmi folyóirat 
kilenczedik évi folyam juniusi (102.) füzet. Tartalom. A ri-
tualismus Angolországban Dr. Hamvastól. Hungaria Cordi 
Jesu devota. Colomanus Rosty. A polgári engedelmesség kö-
telessége Várnaitól. Adat a század történetéhez Maszlaghy 
Ferencztöl. Irodalom és művészet. 

-f- Petrilc Géza, antiquar-könyvárusnak (IY. ker. kecs-
keméti utcza 3.) 26. sz. Értesítője számos érdekes czikket 
tartalmaz. 

I I Isten igéje szentbeszédekben I I I . 8. Tart : Pün-
köst ut. IV—VIII . vasárnapra. Szózat nep. sz. János szob-
rának megszentelésekor mondva Esztergomban Majer Ist-
ván kanonok, p. prael. által. 

írod. Szemle, I II . 7. — A salzburgi kath. könyv-
egylet. — Rohling. A 19. század kathekizmusa. — Lükén. 
Az emberi nem származási okmánya. — Stöekl. Az anyag-
elviség. — Könyvészet és Vegyesek. 

= Zollner-Tulabér ..1 kath. Kereszténység' az ő 
szent cselekményeiben, időiben és helyiségeiben. I. egyh. év-
folyam, 7. füzet. 

A Hitelemzö beszédek. Zollner ev. János után szabadon 
átdolgozva. I. évf. l . füz. Kiadja Buzárovits Gusztáv Eszter-
gomban. A vállalat négy évfolyamra fog terjedni, melyek 
mindegyike (legalább 30 nyomatott ivnyi tartalommal) kü-
lön is megszerezhető. Ara a teljes évfolyamnak, bérmentes 
szétküldéssel 1 fr. 75 kr., az ,Isten igéje' előfizetőinek ked-
vezménykép 1 fr. 25. Az utóbbi vállalat legujabbi füzetének 
boritékán található felhatalmazás szerint ezen forditás is jogo-
sultnak mondható. 

X A vatikáni zsinat hu története, irta dr. 
Manning Ede, westmünsteri érsek; az angol eredetiből, 
szerző felhatalmazásával fordította Haudek Ágoston, pannon-
hegyi benczés áld. pap. Budap. 1878, Hunyadi M. nyomása, 
k. 8. r. 254. 1. ára ? Cecconinak alig megkezdett és Martin-
nak inkább vázlatos művei mellett a legkimeritőbb tudósítá-
soknak egyike, melyeket kath. oldalról birunk, melynek si-
került magyaritása által t. forditó szép érdemet szerzett. 

T E G Y E N E K . 
— Egy hosszabb idő óta ismételten a katholikus poli-

tikai pártok, tüzetesen a belga katholikusok rovására ki-

zsákmányolt ügy, melyet épezért mi is már többször emii-
tettünk : a Langrand-Dumonceau per negyedik végtárgyalása 
döntetett el e napokban a belga legfőbb semmitő tvszék előtt, 
oly módon, hogy a táviró és a liberális sajtó, e nobile par 
fratrum, jónak látták hallgatni róla. A legfőbb tvszék 
ugyanis végitéletében kimondta, hogy a nevezett csőd-ügy-
ben rosz szándék vagy csalás nem forogván fenn, Langrand-
Dumonceau és társai, kik közt a legkiválóbb belga katholi-
kusok vannak, minden további bírói kereset alól felmenten-
dők. Az eddigi peres eljárásnak költségei, körülbelül 600,000 
frank, az állam rovására esnek. 

— Modenában a kerületi főnöknek egy kis szabadkő-
műves cliquenek nyomása alatt ugy tetszett az urnapi kör-
menetet betiltani. A tilalom igen kellemetlen benyomást tett 
a város és a vidék katholikusaira, kik azonban, nem levén 
kellőleg szervezve és ügyes vezetők nélkül, — mert a kik erre 
különben hivatva lennének, legnagyobb részt ügyetlenségök, 
vagy gyávaságuk által tűnnek ki — nem tudtak magokon se-
gíteni, s azért a törvényellenes parancsot hallgatagon fogad-
ták. Űrnap reggelén azonban nyomtatott tiltakozás volt a 
város utczáin elszórva, melyben a katholikus munkások nép-
szerűen velős s erélyes hangon felszólaltak az önkény ellen. 
A közönség nagy részvéttel olvasta és lelkében helyeselte a 
tiltakozást, későbben a körmenet rendes idejében, nagy nép-
sokaság gyűlt össze a székesegyház előtt egyhangúlag ezt 
kiáltva: „A szent körmenetet akarjuk, és annyi szabadságot 
a magunk számára mint a mennyit a többiek élveznek." . . . 
Nem sokkal későbben egy körülbelül 300 emberből álló cso-
port indult zászlókkal azon utczákon, melyeken a körmenet 
végig vonulni szokott, mindenütt a házak szőnyegekkel s 
virágokkal való felékesitését követelve, mi meg is történt, 
végre az egész tömeg a praefectus ablakai alá vonult s ott is 
ugyanezt követelte. Ott egy praefecturai hivatalnok jelent 
meg, kinek megnyugtató szavak által sikerült a népet csen-
des szétoszlásra birni. 

— Egy angol lapnak, az ,Economist'-nak számítása 
szerint a krimi háború óta, ide nem számitva a még folyó 
orosz-török háborút, tizenkét nagy háború folyt egyes ,pol-
gárisuk' hatalmak közt, melyek összesen 1,948,000 ember-
életbe és 25 milliárd 956 millió (25,956,000,000) forintba 
kerültek, tízszer annyiba, mint a mennyit az összes európai 
államok s Eszakamerikának évi jövedelmei tesznek. 

— Párisban jelenleg 64 iskola van, mely iskolatestvé-
rek és 84, mely világi tanitók vezetése alatt áll. A közép-
tanodai tanulók számára létező stipendiumokérti vizsgán 
ezidén 166 oly tanuló nyert kitűnő osztályzatot, ki a testvé-
reknél tanult s csak 58, ki világi tanitók vezette iskolákból 
került ki. Az általános osztályzatban az első 11 helyet a 
testvérek tanitványai és csak a 12-et világi iskolában vég-
zett nyerte ; az első 50 kitűnő közt 44-en voltak a testvé-
rek tanitványai. A 80 ösztöndij közül ez utóbbiak 66-ot 
nyertek el. 

•— Hagenban mintegy másfélezer katholikus gyűlt 
össze és a következő resolutiót fogadta el : „Fájdalommal 
látjuk a gazdászati és társadalmi élet romlását és az idő ba-
jainak gyógyszeréül, csak a vallás és keresztény erények 
támogatását ismerjük fel. Elismerésünket fejezzük ki a cen-
trumnak és a kath. sajtónak az egyház és a nép kitűnő vé-
delmezéseért, továbbra is rendithetlen hűséggel ragaszko-
dunk hozzájuk, ürömmel elfogadjuk XII I . Leo ő szentségé-
nek a német zarándokokhoz intézett szavait : buzgólkodja-
tok az ifjúság keresztény nevelésén és tartsátok vissza a 
megmérgezett legelőtől, vagyis azon iskolákból, melyekben 
a hit és erkölcs veszélyeztetik. Mi határozottan a közösis-
kolák ellen és a felekezetiek mellett nyilatkozunk." 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 17. 5. II. Félév, 1878. 
Tartalom : Az ember végczélja. — A vallásoktatás kérdése a népiskolákban. — Urnapi körmenet a budapesti várban. — 
Egyházi tudósitások : Pest. A trón és oltár. Németország. A pápa és a német császár közti levelezés. Angolország. A türe-

lem történetéhez. — Vegyesek. 

Az ember végczélja. 
(Folytatás.) 

Istennek s az üdvrendnek ismeretére tehát csak 
kinyilatkoztatása által ju thatunk ; ha t. i. annak ma-
gunkat alávetjük s legfőbb élettörvény gyanánt kö-
vetjük. Ehhez pedig, tekintve Istennek az ember te-
hetségeit végtelenül túlszárnyaló titkait s törvé-
nyeit, feltétlenül szükséges természetfölötti segélye 
a sz. malaszt, mely által Isten értelmünket felvilá-
gosítja, hogy igaznak tartsuk mit ő nekünk kinyi-
latkoztatott, akaratunkat pedig megindítja, hogy 
kövessük a jót s kerüljük a roszat. A segítő malaszt 
által szerzett hiterény első feltét az üdvösségre, mi-
képen ezt tüzetesen fejtegeti a vaticani zsinat: „Ehi t -
ről, mint az emberi üdv kezdetéről, vallja a kath. 
egyház, hogy az természetfölötti erény, mely által 
az Istennek hivó s közreműködő kegyelmével mind-
azt igaznak tartják, amit kinyilatkoztatott; éspedig 
nem a dolognak benső, az ész természetes világánál 
megismert igazsága miatt, hanem a magát kinyilat-
koztató Isten tekintélyénél fogva, ki nem tévedhet, 
sem tévelybe nem ejthet. Mert miként az Apostol 
bizonyitja, a hit a reménylendö dolgok alapja, a 
láthatatlanok bizonysága." (L. Caput III. De Fide, 
Sess. III.) 

Innét van, hogy kik a természetfölötti világos-
ság ösvényén haladnak, a Szentlélek ajándékaiban 
mindinkább gazdagodnak : növekednek a sz. okos-
ságban, mivel a tanács lelke tanitja, mint kelljen az 
élet minden viszonyaiban azon igazságok szerint 
cselekedni, melyekbe hisznek ; növekednek a tudo-
mányban, minélfogva hitünkről bizonyságot tesznek 
s a sz. titkokba is mélyebben bepillantanak: végül 
megtelnek bölcseséggel, midőn égi fénynek tekint-
vén az isteni dolgokat, szeretettől elragadtatva, e vi-
lágról mintegy feledkezve, az apostollal mindent fel-
áldoznak Kr. természetfölötti ismereteért. (Filip. 3.8.) 

Ezen természetfölötti ajándékok összlete, melye-
ket a Szentlélek közöl lelkünkkel, s melyek azt min-
den bűntől megtisztítván újjáteremtik, természetfö-
lötti diszt és szentséget neki kölcsönöznek, megszen-
telő malasztnak neveztetik. Evvel együtt oly termé-
szetfölötti erők is közöltetnek a lélekkel, melyekkel 
az örök élet elnyerésére szükséges jó cselekedeteket 
is művelhet, vagyis az isteni s erkölcsi erényeket 
gyakorolhatja. Ez pedig oly természetfölötti tökéle-
tességet, szentséget kölcsönöz a léleknek, mely által 
az erényes ember eleven összeköttetésbe j u t Jézus-
sal, üdvösségének szerzőjével s befejezőjével; Isten 
előtt kedvessé fogadott fiává, s a mennyország örö-
kösévé leszen; azért a megszentelő malaszt kezdete 
és csirája a jövendő megdicsőülésnek (gloria est con-
summata gratia.) Ezt fejezik ki az apostol szavai : 
„ . . . ki a mi örökségünk záloga." (Efez. 1. 14.) 
„ . . . ki megpecsételt minket, s a lélek zálogát adta 
sziveinkbe" (II. Kor. 1, 22.) A szentatyák e helyet 
magyarázván, figyelmeztetnek, hogy az eredeti szö-
vegben aQQccßwv áll, mi a latinban nem ,pignus', ha-
nem ,arrha' ; szerintük a zálog pignus-nak nevezte-
tik, ha másnemű, mint azon tárgy, melyért adatik ; 
s azért a kölcsön megfizetésekor előbbi urának visz-
szaadatik ; az arrha pedig egy része azon dolognak, a 
mi igértetett, s melyért zálogul adatik s azért ez 
többé vissza nem adható. Midőn tehát az egyház-
atyák öszhangzólag tanítják, hogy a Szentlélek tu-
lajdonképen mint arrha, s nem mint pignus adatik 
nekünk: a leghatározottabban állítják, miszerint a 
Szentlelket önmagát, nem pedig pusztán csak aján-
dékait veszsziik. S habár Istent nem bírhatjuk rész-
ben, mivel az megoszthatlan, de a mód, melyszerint 
bírjuk, lehet tökéletesebb vagy tökéletlenebb ; töké-
letlen itt a földön, tökéletes az égben, sz. Jeromos 
szerint : „Ha már ily fönséges a zálog, mily fönséges 
lesz majdan a bírás." (Inepist. ad Eph. 1,14.) Arany-
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szájú sz. János pedig hasonlóképen : „Milyen lesz 
a dolog, ha már ilyen a zálog, azt emberi elme fel-
fogni nem képes s azért annak boldog örömeit sem-
miféle ékesszólás ki nem fejezheti." (Sermo 156. cap. 
15. S. Chrysost ad. Eph.) 

Ezen a sz. malaszt által lelkünkben eszközölt 
szentséget s benső életközösséget Jézussal fejezi ki 
az apostolfejedelem: „Ki által fölötte nagy s drága 
io-éreteket ajándékozott nekünk, hogy ezáltal az isteni 
természet részeseivé legyetek. (II. Pét. 1,4.) Damas-
ceni sz. János szerint, Istentől a végett teremtetett 
az ember, bogy, mi a titok czélja, közeledés (töké-
letesség) által mintegy istenitessék: és pedig az 
isteni világosságban való részeltetés (megdicsőü-
lés), nem pedig az isteni lénynyé való átválto-
zás által. (De fide orth. 1. 1. c. 12.) Még világosab-
ban szól ezen isteni állapotba való áthelyezésről 
a görög eredetiben Dionysius, azt „az Istennel való 
lehető legbensőbb egyesülésnek" nevezvén. (1. Hie-
rarchia Eccles. Cap. T.) Ezen felmagasztalásunkról 
szól sz. Cyrill, magyarázván a apostol szavait : 
„Krisztus bennünk kiképződik (Gal. 4, 19.) midőn 
a Szentlélek által az ö szentségét s igazságát ma-
gunkévá teszsziik, csak igy fog lelkünkben az Atya-
isten lényegének pecsétje fényleni ; minthogy t. i. 
a Szentlélek megszentelése által képére átváltoztat 
bennünket." (In Isaiam 1. 4. or.) Sz. Vazul : „A szel-
lem hasonlóan a naphoz, mely tiszta szemre akad, 
önmagában fogja neked a láthatatlan Isten képét 
mutatni. E kép boldog szemléleténél fogod látni az 
ősi kép kimondhatlan szépségét . . . minden szeplő-
től tiszta lelkek előtt örök fényét felderitvén esz-
közlendi, hogy ezek is vele egyesülvén, megdicsőül-
nek s a felvett fénysugarakat visszalövellik : hason-
lóképen azon lelkek is, melyek a Szentlelket birják 
s általa megvilágosíttatnak, hozzá átszellemülnek, s 
annak malasztját visszasugározzák. Innét származik 
a jövendő dolgok ismerete, mélyebb bepillantás a 
sz. titokba, a rejtelmek felfedezése, malaszt ajándé-
kokban való részesülés, istenes élet, angyalokkal 
való társalgás, Istenbeni elmerülés, csüngés az örök 
eszményen, hozzá való átváltozás, s a mi legfőbb : 
mintegy istenülés," — Vergöttlichung. (De Spiritu 
sancto cap. 9.) 

Ezen eszmét, miszerint a Lélek Isten képét ne-
künk leleplezi, ezzel lelkünket átváltoztatja, a sz. 
atyák aztán tovább fiizik. E kép alatt, melyet a Lé-
lek nekünk mutat, a szó legfőnségesb érteményében 
az Atyának lényeges képmását, egyszülött Fiát .Kr. 
J . értik, kit felfödött arczezal nézvén — ugyanazon 

képmássá változunk, fényesebben s fényesebben az 
Ur lelke által. (II. Kor. 3, 18.) Ez teljesen megegye-
zik avval, mit sz. János mond jövendő boldogsá-
gunkról: „Hasonlók leszünk hozzája, mert látni fog-
juk ötet, a mint vagyon." Ugyanis á sz. atyák amaz 
átváltozást, mely az isteni természettel való egye-
sitést létesiti : — életszentségben eszközölt hasonla-
tosságnak Istennel nevezik ; miután ők ezt mindig 
a fogadott fiusággal tar t ják kapcsolatban. Már pe-
dig az ajtóstól szerint csak azok Istennek gyermekei, 
kik a test kívánságait magokban megölve, Isten lel-o o ö > 

kétől vitetnek: s Isten azokat kiket a malasztra hí-
vott eleve kijelölte, hogy hasonlók legyenek Fiának 
képéhez, ki az elsőszülött a sok testvérek között. A 
léleknek ezen benső egyesülését Krisztussal, sz. Pálra 
hivatkozva : „A ki pedig az Úrhoz ragaszkodik egy 
lélek ővele." (I. Ivor. G, 17.) szellemi eljegyzésnek, 
egybekelésnek nevezik a lelki tanitók, mivel azt gon-
dolja, akarja és cselekszi, a mit az Ur gondol, akar 
és cselekszik. Sz. Bernárd szerint ez igazán szellemi 
szent házasságnak szövetsége, sőt több mint szövet-
ség mert életközösség, mivel ugyanazon akarat két 
szellemet egygyé olvaszt. Boldog, ki ez életegység-
nek gyönyöreit élvezheti ; ez nem egyéb mint szent, 
tiszta, kölcsönös, hatalmas szeretet, mely egy lélek-
ben kettőt egyesit, ugy, hogy már nem ketten van-
nak, hanem egy lélek. (Sermo in Cant. 83.) 

S noha e benső egyesülés Istennél s átváltozás 
(unió, transforinatio) minden értelmet felülhalad, 
mindazonáltal az érzékvilágból kölcsönzött hason-
latokkal iparkodnak megfoghatóvá tenni a sz. atyák, 
mikép lehetséges, hogy a lélek önmaga fölé, minden 
isteni létkörbe emeltetik anélkül, hogy saját lényét 
elvesztené s Istennel egyesülve, végtelen boldogságá-
ban titokteljes módon részt veszen. A tüzes vas, mond-
ja nazianzi sz. Gergely, nem szűnik meg vas lenni, de 
a tiizhez annyira hasonlit, hogy saját természete 
megszűntnek látszik ; a levegő, melyen átfénylik a 
nap, nem annyira megvilágosítva, mint inkább maga 
a világosság lenni látszik. (Oratio 22.) Sz. Terézia 
pedig lelkünk egyesüléséről Kr. szellemével imigyen 
nyilatkozik : ez hasolit két égő gyertyához midőn 
egyesittetik ; kettő marad ugyan s ismét elválaszt-
ható, de egyesülve mint egy láng ugy lobog. 

(Folyt, köv.) Dr. Surányi János. 

A vallásoktatás kérdése a népiskolákban. 
(Folytatás.) 

A mint az erkölcs a vallástól, ugy ennek tanitása a 
vallás tanitásától el nem választható. Az erkölcsi erény és az 
egyes hitigazságok között oly nélkülözhetlenségi viszony 



létezik, mint a minő az emberi test szervezetében a hus, 
izmok és a csontok között ; sőt e viszony még sokkal ben-
sőbb amannál, mert az erkölcstan a dogmához ugy áll, mint 
az okozat okához, az akarat az indokhoz ; — az erkölcs az 
életnek és cselekménynek dogmája, az erkölcs a megteste-
sült hit. 

És valóban minden cselekedetünk forrása az előbb fel-
fogott indok eszméje. Soha sem szoktunk valamit tenni, 
mielőtt annak jó vagy rosz értékét, becsét meg nem fontol-
tuk. Ezen értelemben minden, erkölcsileg közönyös cselek-
ménynek is, meg van az ő hite, az ő dogmája ; annálinkább 
szükséges, hogy erkölcsi cselekedet támaszkodjék hitre, in-
dokát ott keresse, a hol az alap erős, a tekintély a féktelen 
akarat zabolyázására elegendő, — a vallás és pedig a kinyi-
latkoztatott vallásban. 

Ha az embert oly cselekményekre akarjuk birni, me-
lyek a szenvedélyek által felkorbácsolt természetnek épen 
nincsenek Ínyére, ott hiában hivatkozunk emberi tekintélyre, 
hiában tüntetjük fel péklányképekül Plato, Sokrates, Aristo-
telest s ahány bölcscsel az ókor dicsekszik ; ez mind kevés. 
Az emberi természet oly urnák, ki nálánál nem nagyobb, en-
gedelmeskedni nem fog ; a valódi erkölcs indokait maga-
sabban, a hitben és pedig a kinyilatkoztatott hitben kell 
keresnünk, vagyis más szavakkal : ha erkölcsöket, erénye-
ket akarunk, előbb hitigazságokat, mint agyakorlati erkölcs-
igazságoknak alapját kell birnunk, és egyiket a másiktól el 
nem választanunk. Hinni és pedig jól hinni, a jó életnek gyö-
keres feltétele. A hit egyik ismertető jele az erkölcs ; a hittel 
összekötött erkölcs gyakorlati hit ; a hittől elválasztott er-
kölcs, gyakorlati hitetlenség. 

A mint a fát gyökerétől, ugy az erkölcsöt a vallástól 
elválasztani nem lehet, nem szabad. Az erkölcsi élet a val-
lásban mint legmélyebb alapjában gyökerezik, mert az er-
kölcsi eszme egyedül a vallásban találja teljes, zavartalan 
valósulását. „Mielőtt Jézus Krisztus a földre szállott, az 
ember lelke egy chaos volt," mondja a lángeszű Chateau-
briand (Kereszténység szelleme, ford. Gubicza, I. k. 90. 1.) 
és nem csak lelke, de az ember keble is dühöngő vulkánná 
lesz, ha szenvedélyeiről leveszsziik ama terhes, de édes súlyt, 
melylyel re áj uk a vallás nehezedik. „Az Ige hallatá szavát: 
és azonnal rendezte magát minden az erkölcsi világban, 
épen mint egykor ugyanazon szóra rend lett az anyagi vi-
lágban : ez volt a mindenség erkölcsi tevemtése. Az erények 
mint megtisztult égi testek emelkedtek fel a boltozatra. Né-
melyek világitó napokként tündöklő fényök által vonták 
magukra a figyelmet : mások szerény csillagokként a szemé-
rem szendeségével homályba vonultak anélkül, hogy magu-
kat elrejteni képesek volnának. E pillanattól fogva csodála-
tos egyensúly áll be az erő és gyengeség között. A vallás 
villámokat dörget a kevélység ellen, azon utálatos bűn ellen, 
mely erényekkel táplálkozik ; felfedi őt szivünk redőiben is, 
és üldözi minden átalakulásain keresztül ; a szentségek mint-
egy szent táborba sorakozva mennek ellene ; és az alázatos-
ság szőrzsákba öltözve, ágyékán kötéllel, meztelen lábak-
kal, homlokát hamuval behintve, lesütött könnyező szemek-
kel lett a hivő legelső erényévé." Eme fensőbb ihletséget, 
megszentelést elveszti az erény, a mint azt szülőföldjétől, a 
vallástól elszakirjuk ; vagy ha meg is áll egy ideig, végre 

mégis kivész, mint a forró éghajlathoz szokott növény az 
északi szél zordon fuvalma alatt ; vagy hasonló lesz ama 
Plutarch által emiitett Glaukus szobrához, mely a tenger 
partján állva, folytonosan mosatott a hullámok által, mig 
végre elveszté isteni alakját, s faragatlan kődarabbá lett. 
„Válaszd el, különítsd el az erkölcsöt a vallástól és a vallást 
az erkölcstől, és elválasztottad azt, a mi eredetileg a leg-
bensőbb életegységre volt utalva. Erkölcs vallás nélkül, gyö-
kerétől elszakított fa, melyből erőt és életet kellett volna 
merítenie ; vallás erkölcs nélkül tarthatlan, holt alak, mely 
az Isten eszméjét kisebbíti, megbecsteleniti az emberi ter-
mészetet és az imádságból az ember szájában hazugságot 
csinál. (V. ö. Hettinger Apologie des Christenthums, I. r. 
1. köt. 4-ik kiad. 442. köv. 11.) 

Idáig vezet ama nézet, mely az angol deisták által 
megállapitva, Kant és Fichte által kifejtve, napjainkban 
már az egyetemekről a nép közé elhangzott és a vallásos 
közönynek egyik főterjesztőjévé lőn. A hitnek és erkölcsnek 
ez éles elválasztása, elkülönzése (nem csak megkülönbözte-
tése) egy nagyonis alantias bölcsészeinek szüleménye, mely 
azt hiszi, hogy az élet csupán alkalmazásokból áll, anélkül, 
hogy az elvekre vissza kellene térni. Hanem milyen az Isten, 
olyanok lesznek a kötelességek is ; milyen a tan, olyan lesz 
az erkölcs. 

„Bonus vir sine Deo nemo est" mondja Seneca (Ep. 
41. Amsterd. kiad. 2. köt. 142. 1.) és a ki elválasztja az er-
kölcsöt a vallástól, az Istentől, annál valódi igazságosság, 
társadalmunknak egyik alapköve, nem is létezhetik. Hogyan ? 
Nagyon egyszerűen és világosan. Nem is gondolhatunk er-
kölcsi életet, valódi igazságosságot, a legelső és legfőbb jog-
kötelmünk teljesitése nélkül, melylyel a teremtmény terem-
tőjének, egész lénye-, alap-okának és hordozójának tarto-
zik. A vallás tehát, a józan bölcsészet tanúsága szerint, nem 
egyéb, mint az Isten iránti igazságosság kötelességének tel-
jesitése, („est enim pietas iustitia adversum deos", Cic. de 
nat. deor. 1, 41; Plato Eutyphr. p. 13.) sat., és a vallásos 
kötelesség egyike ama különféle módoknak, melyek szerint 
az igazságosság sarkallatos erénye nyilvánul, adván minde-
niknek azt, a mi az ővé. Azért megelőzi a többi erkölcsi 
erényt, mert ő első, ha tárgyát, Istent, és ha ama befolyást 
tekintjük, melyet a többi erényekre gyakorol, mint olya-
nokra, melyek tőle erednek, általa tartatnak fel, nyerik fel-
sőbb megszentelésüket és értéköket. — Religio alios actus 
habet, quos producit mediantibus virtutibus quibus impe-
rat, ordinans eas ad divinam reverentiam. S. Thom. Sum. 
Th. II. II . Qu. L X X X I . A. 1.) Erkölcsösség vallásosság 
nélkül, vagyis olyan istentőli függetlenség és tétlenség, mely-
ben az ember saját Istentőli függését és tételét fel nem fogja, 
át nem érzi s következéskép, a mit át nem érzett, annak nem 
is adhat imádás és áldozat által külsőleg kifejezést, az olyan 
erkölcsösség nem egyéb erkölcstelenségnél; nem ismeri az 
első, legfőbb és elkerülhetlen kötelességet, az Istennek, léte-
zésünk okának tiszteletét ; aláássa ama benső, Isten és ember, 
a létetadó és létet elfogadó közti viszonyt, melyen a valódi 
szellemi élet s annak gyakorlati érvényesülése, az erény 
nyugszik. 

Vallás nélkül tehát nem lesz igazságosság Isten iránt ; 
de nem lesznek azután sem igazságosság, sem a többi eré-
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nyek az emberek, az egész társadalom iránt. „Ifjú voltam," 
mondja Jacobi, „megöregedtem és tanúbizonyságot teszek, 
hogy sohasem találtam emberben alapos, átható s kitartó 
erkölcsösséget, csak az istenfélőkben ; örömet, vidámságot is 
csak azoknál találtam, még pedig hasonlithatlan mértékben." 
(Lubrich, Neveléstudomány, III-ik kiad. 4. k. 8. 1.) 

Örvendetes tudomásul vettük a „Pécsvárad-vidéki ta-
nitó-egylet" f. é. májushó elsején Ilirden tartott gyűlésének 
ide vágó határozatát, melyet egész terjedelmében átveszünk.1) 

„A népiskolai vallásoktatás kérdése. 
A nevelésnek feladata az emberi tökélyre való képes-

ség tudatát oktatás által a gyermeknek megadni, őt Isten, 
önmaga és embertársa iránti kötelességeinek megismerésére 
és követeléseire tanitani. Mivel pedig ezen hármas köteles-
ség azon szabályok összegében — a vallásban, melyek az 
ember és az Isten közötti viszonyt meghatározzák, — benn 
foglaltatik ; és mivel a vallás és az erkölcs ikertestvér, mely 
mindig együtt jár, mint az árnyék a testtel, a test a lélek-
kel, a nap a meleggel, és mivel az erkölcs vallás nélkül olyan, 
mint a nap meleg nélkül, az emberi test lélek, a fa gyökér 
nélkül : egyletünk a vallást az erkölcstől elválaszthatatlan-
nak tartja, és azért a következőkben foglalja e tételre vo-
natkozó nézeteit össze: 

tekintve, hogy a vallásos nevelés még minden időben 
és korban a helyes nevelés alapját képezte és képzendi jö-
vőre is ; 

tekintve, hogy a vallás az erkölcs forrása, s hogy e 
kettő szoros összefüggésben van, mint ok és okozat, és igy 
a nevelésben el nem választható anélkül, hogy általa a tár-
sadalmi jólétnek oszlopai meg ne rázkódtassanak és a tár-
sadalmi rend felbontásával ne fenyegettessünk ; 

tekintve, hogy az akaratra leginkább a helyesen mü-
veit kedély bir befolyással, a kedély képzésére pedig leg-
jobb eszköz a vallás-tan it ás ; 

tekintve, hogy egyedül vallás által jő az ember léte 
czéljának tudtára és ismeri fel a közte és teremtője közti 
viszonyt ; 

tekintve, hogy a jelen s múltból okulva, mindenhol 
nagyobb gondot fordítanak a vallás tanításra, mint valaha, 
amint ezt a legliberalisabb német szaklapokból tudjuk: 
egyletünk határozattan óhajtja a vallást az erkölcstannal 
egybekapcsolva tanitani ; de ennek módszerét a didaktika 
követelményeinek megfelelően reformálni.2) Mivel azonban 
ez nem lehet egyedül a tanitók feladata; mert vallási 
ügyekben leginkább illetékesek az egyházi férfiak, mit elég 
világosan bizonyit a történelem s igazol a józan ész, jónak 
látnók, sőt óhajtjuk, hogy e tétel a szaklapokban előbb meg-
világittassék és megbeszéltessék, s igy a napi rendről egye • 
lőre törölve, egy későbbi egyetemes tanitói gyűlés megvita-
tására halasztassék." (,N. L.' 25. sz. 394. 1.) 

Magának az előttünk fekvő czikknek szerzője is kö-
vetkező szép szavakban ád nézetének kifejezést : „Vagy ta-
lán ki akarjuk küszöbölni az iskolából a vallást ? Adjon erre 
felvilágosítást az, hogy nem állitjuk, miszerint a vallás 
szükségtelen valami, hogy ellenkezik az erkölcsiséggel, hogy 
megmételyezi a szellemet. Ezek nem a mi érveink, ezek 

') Ily értelemben több tanitó-egylet is nyilatkozott. 
2) Erre majd teszünk egy kis megjegyzést. 

ellen állhatatosan fogunk küzdeni minden időben, (adja 
Isten ! sz.) mert meggyőződésünk, hogy az igazi keresztény 
vallás (reméljük, hogy a római katholikust ki nem zárja) 
kiapadhatlan forrása a szeretetnek, mely minden jónak meg-
vesztegethetlen őre. 

Yelünk szemben tehát nem szorul hangsúlyozásra, hogy 
a vallás és erkölcs együvé tartozik, hogy egymást áthatja és 
kiegészíti. Mi nem csak azt mondjuk, hogy a vallás nem 
zárja ki az erkölcsöt s az erkölcs a vallást, nem csak ezt a 
testvériséget ismerjük el közöttünk (ttük) ; hanem fennen 
hangoztatjuk, miszerint a valódi (ismét reméljük, hogy a 
miénket is érti) ker. vallás az erkölcsöt mintegy (s valóban 
is, sz.) szentesíti, koronázza, isteni eredetűvé avatja fel. És 
ha az erkölcs e ragyogó, királyi palotájától megfosztatnék, 
az emberiség egy tömeggé sülyedne, mely csupán az ,enyém, 
tied, ővé' rideg s szellemtelen szabályai keretében mozog." 

Valóban szép szavak, melyek megérdemlik, hogy ellen-
kező álláspontunk daczára átvegyük s hozzájáruljunk „a meg-
győződés és őszinteség egész mélyével". Elismerjük azt is, 
hogy sz. nyugodt meggondolás után irta le azokat ; és az 
általunk vallott és védett igazságnak ily nyilt és őszinte el-
ismerése után, kérdi tovább : „Mégis miért akarjuk az el-
különzést ?" (Folyt, köv.) 

Urnapi körmenet a budapesti várban. 
(Vége.) 

Talán igen is sokáig időztem a II . Lajos idejebeli 
megünneplésénél az Űrnapjának, azonban, hogy ezen hosszú 
tartózkodásunk alatt szenvedett időveszteséget ismét pótol-
hassuk, lépjünk át egy óriási lépéssel a török időszak utolsó 
éveibe, 1667-re. Nem kételkedhetünk ugyan, hogy habár 
igen szerényen, mégis évenkint megtartották a maroknyi ke-
resztények, kik a törökök által történt foglalás után Budán 
maradtak, a nekik egyetlenül hagyott sz. Magdolna templo-
mában, mely a mai várőrségi templom helyén állott, az Űr-
napot ; azonban a hódoltság idejéből, az Űrnap megtartásáról 
csupán egy biztos adattal birunk, melyet a nevezett évből 
itt felemliteni akarok. Epen Űrnap előtt volt, midőn a te-
kintélye és vallásossága által egyiránt kitűnő Leslie Valter 
gróf, császári követ az ozmán portánál, Konstantinápolyba 
utazandó, át utazott Budán, s néhány napig itt időzött. Kí-
sérete igen fényes volt, de egyszersmind vallásos is, hisz a 
szent életű Tafferner Pál jézustársasági atya volt mindnyá-
jok lelki vezetője. Ez a kis választott sereg, saját maguk és 
a Budán lakó keresztények legnagyobb lelki örömére, a 
mint hogy lehetett, megtartotta az urnapi ünnepélyessége-
ket. Kivált megható lehetett ezen a maga egyszerűségében 
magasztos ünnepély ; midőn a Dunán horgonyon fekvő ha-
jók teljes zászló diszben pompáztak, a harsonyák viszhangoz-
tak a sima Duna tükréről, s majd buzgó énekszó, majd a 
hajó harangjának kongása, sőt a hajó taraczkjainak dörgése 
vetekedve válták fel egymást, a keresztények hatalmas Iste-
nének magasztalásában. (Tafferner Caesarea Legatio. v. ö. 
Bél. Not. Hung. Novae. I I I . 304.) 

Azonban még nem mult volt el egy év, hogy a keresz-
tény fegyverek által Buda diadalmasan visszafoglaltatott és 
a lelkészi teendőkkel a Jézus-társasága megbízatott, már is si-
került, a helyzet mostohasága daczára e buzgó lelkipászto-
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roknak a csekély nyáj legnagyobb örömére, hitünk e legszebb 
ünnepét a kitelhető pompával megünnepelni, mihez az agg 
Széchényi György esztergomi érsek engedelmét, mely előre 
kikéretett, a legörömestebb adá. Másfél száz év óta először 
tartotta ekkor Buda keresztény lakossága a körmenetet hoz-
zá némileg illő pompával. A vizikaputól délnek eső sz. Má-
ria szük kápolnájából kiindulva, két sort sürüen felállitott 
katonaság között haladt, a város legalkalmasb helyein készí-
tett négy oltár felé a szent menet, mig a várfalakon dörgő 
ágyuk magasztosan emelék az ünnepély méltóságát. 

Még nagyobb fénynyel tartatott meg a körmenet Űr-
napra következő vasárnapon, melyen maga Kollonich bibor 
nok, Eggenberg herczeg és a táborba siető temérdek főtiszt 
vett részt. 

Azonban legnagyobb pompát ért a körmenet Űrnap 
nyolczadán, ekkoráig megérkezett Budára Lothringern Ká-
roly herczeg fényes táborkarával, melylyel egyetemben részt 
vett a körmeneten. (Budapest-vári stb. 112. 113. 11.) 

Mily nagyszerű, pazar fényt, de mily áhitatos buzgal-
mat fejtett ki az Űrnap megünneplésében az 1686-tól 1773-ig 
Budán lelkészkedő Jézus társasága, arra nézve bőségesen 
szolgáltatnak adatokat a jelenleg épen kezeim közt levő év-
könyvei és naplói a budai collegium és residentiának. Azon-
ban, nehogy valaki részrehajlásról vádoljon ha ezen forrá-
sokból meritendem adataimat, azért hivatkozom a „Wö-
chentlich zweymal neu-ankommender (ofnerischer) Mercu-
rius" hirlapra, melyben az előbbeni források adatait hiven 
találjuk visszatükrözve. 

Hogy azonban röviden foglaljam mind a sok kitűnőt, 
mely ezen időben történt, átveszem azon „relatio" egyik 
pontját, mely 1761-ben az esztergomi érseki főmegye össze-
írása végett készült. Az urnapi körmeneteket illető pont igy 
hangzik : „A legnagyobb ünnepélyességgel és a hivők leg-
nagyobb számbani részvétele mellett, az Űrnap nyolczada 
alatt három körmenet tartatik. Kettő a plébánia részéről, úgy-
mint az ünnepen és nyolczadán, és egy a Jézus-társasága ré-
széről, a nyolczad vasárnapján. Mindég katonaság kíséreté-
vel és lövöldözéssel. Az egyház szabványai szerint a város 
különféle részein oltárok emeltettek, melyekhez a körmenet 
halad." Mily egyszerű, mily szerény e nyilatkozat ! Nem 
emliti, hogy azokat a Budán gyakorta időző főpapok tartot-
ták, azokon a város főparancsnokai katonai diszben megje-
lentek, sőt a gyakran itt időző különféle legmagasabb rangú 
főurak is részt vettek. Nem emliti, mennyire iparkodott az 
ifjúság ezen ünnepély diszét emelni, megható és művészi da-
laival, mily magasztos diszt kölcsönöztek az ünnepélynek a 
mennyezet mellett haladó iíjak, kik sz. Alajos tiszteletére 
aranynyal diszitett öltözetet viseltek, minővel a spanyol ne-
mesek birni szoktak. Nem emliti, hogy a külvárosok hivei 
körmenetileg roppant számbnn részt vettek a főtemplom eme 
nagyszerű ünnepén, stb. 

A mult század utolsó éveiből, 1792-ből, egy igen nagy-
szerű megünneplését az Űrnapjának fentartották emlékben 
számunkra a történelem lapjai. Kevéssel Űrnap előtt Bu-
dára érkezett 1. Ferencz es. kir. és neje Mária Terézia ki-
rályné, hogy itt az ország szivében magukat megkoronáztas-
sák. A haza minden tájáról örömlelkesülten sereglett ide a 
temérdek nép, maga a felséges pár is számos főherczeg tár-

saságában a legfényesebb kísérettel bírt, s mind ezek junius 
7-én az urnapi körmenet diszét fokozni legszentebb kötel-
müknek tartották. (Bécsi magyar Kurir, v. ö. Budapest-
vári stb. 212. 1.) 

Az ezen század első éveiben, 1809-ben, szintén rendkí-
vüli pompával és mély buzgalommal tartatott meg ezen, az 
akkori nyomasztó viszonyokban kiválólag kegyeletre méltó 
ünnep. A győztes franczia csapatok által mint egy számű-
zetve bécsi székvárosából, időzött itt a felséges császári csa-
lád több tagja, úgymint a felséges királyné Mária Ludovika, 
I. Ferencz harmadik neje, íerdinand koronaherczeg és nő-
vére Ludovika. Valamint a király harmadik házasságából 
származó gyermekek : Mária Ludovika, Leopoldina, Mária 
Clementina, Karolina, a még akkor csak hét éves Ferencz 
Károly, Mária Anna. Ugyszinte : Antal, Rainer, Lajos, Ru-
dolf és Lerencz cs. k. főherczegek. Mind ezek a junius 1-én 
megtartott urnapi körmenetben a legnagyobb buzgalom-
mal részt vettek. Hisz mindnyájan ügyefogyottak ésszoron-
gatottak voltak, már pedig a hatalmas ur az egyetlen, a ki 
rajtok segiteni képes és akar is, Ö, ki magához hivja mind a 
szomorkodókat, hogy megvigasztalja. Az isteni buzgalomban 
jeles habsburgi ház, azUrszine előtt mélyen porba borulva, 
megható példát nyújtott a jolenlevöknek. Jelen voltak pe-
dig a Bécsből áthelyezett, valamint a helybeli hivatalok tag-
jai teljes számban, a nemes önkéntes insurrectio főtisztjei, 
temérdek ide menekült külföldi, és tengernyi népség, nem-
csak Budáról, de az egész országból. (,Preszburger Zeitung' 
V. ö. Budapest-vári stb. 204. 1.) 

1852-ikév junius 10-én szintén ritka pompával tarta-
tott meg az urnapi körmenet, melyet I. Ferencz József, di-
csőn uralkodó fejedelmünk jelenléte különösen emelt, ki 
kedves hazánkban tett első körutazása alkalmával vallásos 
érzelmei sugallatából ezen napot az ország szivében óhajtá 
tölteni, hogy személyes jelenlétével az egyházi ünnepélyen 
épületére szolgáljon alattvalóinak. (Budapest-vári stb. 217.1.) 

Ha az elmondottakon még egyszer végig futtatjuk el-
ménket, leginkább szeménk elé tűnik, mint hódoltak a ko-
ronás fejek, a biborba öltözött nagyok, mély alázattal le-
borulva az Oltáriszentség előtt, igen jól felfogva aranyszájú 
sz. János szavait : „Propterea vos Deus hoc insignivit ho-
nore, ut talia discernatis. Haec vestra dignitas est, hacc securi-
tas, haec omnis corona." (Homilia. 60.) Némethy Lajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 16. A trón és oltár. Egy hónapja, hogy a 

második merénylet Vilmos császár élete ellen intéztetett, 
egy hónapja, hogy a világnak és nevezetesen a fejedelmek-
nek is módjukban lehetett gondolkozni azon okok felett, me-
lyek hasonló merényletet előidéznek, és ha csakugyan gon-
dolkoztak felőle, ugy lehetetlen, hogy a legfőbb okot azon 
ellenséges hadjáratban ne találták légyen, mely az egyház 
ellen indittatott, ha nem is talán közvetlenül a trónról, de 
mindenesetre mégis közvetve, amennyiben az egyház üldöző 
törvények a legfelsőbb helyeken erősíttetnek meg. 

Tagadja bárki is, de ugy van, a történet legalább szá-
zadokon keresztül bizonyítja, hogy a trón és oltár egymás-
sal solidaritásban vannak. A kereszténységen, az egyház 
alapján nyugszik az uj világ rendje, ez alapon vannak a ha-
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talinasok trónjai felállítva, ugy hogy egyet sem véve ki, vele 
állnak, vagy hullnak porba. Az apostol azon szavai, hogy 
senkisem tehet más alapot, mint a mely le van téve, a Jézus 
Krisztus, igen e szavak az összes társadalmi és állami rendre 
is vonatkoznak. A keresztény hit nem csak egyes ember üd-
vére nézve a legbiztosabb és legszükségesebb alap, hanem az 
összes társadalom üdvére nézve is, a rend két eleme, t. i. a 
tekintély és engedelmesség, csakis ezen az alapon tarthatók 
fenn a kellő viszonyban. 

Nem a pogány vallás, nem a liberális tanok, hanem a 
kereszténység tana hirdeti az Isten kegyelméből való ural-
mat és királyságot, de e tan hirdeti egyszersmind az enge-
delmességet is Istenért és e tan volt az, mely egykor a feje-
delmeket és népeket békében ós egyetértésben egygyé fűzte. 
Azon szavakkal : ,non est potestas nisi a Deo, et quae sunt, a 
Deo ordinata sunt' — a kereszténység kimondta a tekintély 
jogosultságát és egyszersmind megjelelte a forrást is, hon-
nan az származik. Ez a szó a koronát fénynyel és méltóság-
gal, a szentség és sérthetetlenség nimbusával vette körül, 
bárki légyen is az, aki a koronát viseli. A keresztény nép az 
ő fejedelmét nem ugy tekintette, mint az állam első hivatal-
nokát, mint mandatariusát, vagy szolgáját, hanem mint a 
királyok királyának helyettesét. Bizonyos vallásos tisztelet 
volt az, melyet a keresztény nép törvényes fejedelme iránt 
tanúsított és e tiszteletét önzetlen odaadással, a legnyomasz-
tóbb körülmények közt is bebizonyította. A legitim király-
pártiak minden országban, hivő, katholikus alapon állanak ; 
bármily politikai irányt kövessenek is különben, egyet ezen 
férfiaktól megtagadni nem lehet, t. i. a király iránti hűséget, 
mely mindent feláldozni képes, mindent tűr, soha ki nem 
hal, mert gyökere a vallásban és a keresztény fejedelem 
isteni küldetésének hitében van. Csak a keresztény hit alap-
ján található fel az igazi hazafiság és a király iránti hűség. 
Aki az Istent nem tiszteli, az nem tiszteli a királyt sem. 

Ha a földalatti hatalmaknak sikerülni fog az emberi 
társadalom, az államok törvénykönyvét, a kinyilatkoztatott 
vallást vagy széttépni, vagy nem kötelezőnek kinyilatkoz-
tatni és az államot Isten nélkül szervezni, akkor el fog esni 
a királyság szegletköve is, és el fog tűnni a polgárok enge-
delmessége. Aki királyát a kereszténység üldözésére kény-
szeríti, az őt öngyilkosságra kényszeríti. A pártok jelenleg 
nem politikai kérdések, hanem a vallási kérdések körül kép-
ződnek. A népnek vallásos része képezi a conservativ elemet 
és a monarchicus államban a királysághoz hű pártot ; a val-
lásban meggyengültek azonban a liberalismus lidércz fénye 
után futnak ; mindazok, kik szakítottak az Istennel és a val-
lással, akik életfeladatuknak a kereszt elleni harczot tart-
ják, azok a forradalomhoz tartoznak, de ez tudvalevőleg a 
királyságról semmit sem akar tudni. A monarchiára nézve 
a 19-ik században épen az áll, ami nagy Constantinra : „in 
hoc siyno vinces 

A tekintély elleni lázadás és forradalom szelleme a hi-
tetlenségtől és az egyháztól való elszakadásból származott — 
az egyház elleni gyűlöletből neveltetett és neveltetik nagyra. 
Nem az egyházban, hanem azon kívül találtatnak a forradal-
márok. Vagy a tekintély iránti tiszteletet hol találjuk nap-
jainkban oly őszintén elismerve, hol van ilymérvü hódolat a 
tekintély iránt, mint a katholikus egyházban? csak itt, egye-

dül itt van még meg a tekintély örök ifjú erejében, sőt a 
pápa tévmentességének kihirdetése, nem azon fénysugár-e* 
melynek fényében a fejedelmi koronák is tisztábban és szeb-
ben ragyoghatnak ? Ezen igazságok mind ismeretesek a for-
radalmárok, a felforgatók minden nemei és a királyság min-
den ellenségei előtt, emiatt gyűlölik, üldözik az egyházat, az 
oltárt és a papságot, azért mondta már Diderot, hogy az 
utolsó papnak bélével kell felakasztani az utolsó királyt. 

A forradalom zivatarai ellen a legbiztosabb eszközt 
mindig a hivő keresztény nép képezte és bizonyára ezek közt 
elsők mindig a katholikusok voltak ; ha volt köztük lázadás, 
ez csak akkor történt, midőn már a ,felvilágosodottak' val-
lásától megfosztották, különben pedig a legnehezebb idők-
ben is a tekintély zászlója mellé álltak. Tekintsük csak az 
első keresztényeket, ezrével mentek inkább a legrémitőbb 
halálra, de fel nem lázadtak, forradalmat nem csináltak, sőt 
a pogány császárok leghívebb és legjobb katonái a kereszté-
nyek voltak, mert aki az oltár előtt meghajlik, az tisztelet-
tel áll meg a fejedelem trónja előtt is, de aki az Urat és Ki-
rályt az égben el nem ismeri, az nem ismeri el a földön sem, 
ebből látható, hogy a modern harcz az egyház ellen csak a 
forradalom javára és a királyság kárára szolgál. A népsou-
verainitás kikiáltásával és a liberalismus tanával az állam-
ról, levétetett a kereszt a fejedelmek koronájáról és a királyi 
fenség nimbusa szétfoszlott. A hitetlenség tanárai, a mate-
rialismus apostolai, a liberális államférfiak és ,a trón táma-
szai' többet ártottak a királyságnak és a tekintélynek, mint 
a leghirhedtebb demagogok. 

Az egyház tana és a tapasztalat világosan kimutatja, 
hol keresni a támaszt a trónoknak, ha összeroskadni nem 
akarnak, és mi hiszszük, hogy lia nem más, de az önfentar-
tási ösztön végre is felvilágosítja a fejedelmeket és békeért 
fognak folyamodni az egyházhoz ; de minden attól függ, 
hogy ,késö ne legyen1 a trónokra, mert az egyház még akkor 
is fenn marad, ha minden trón összeomlik is. 

Németország. A pápa és a német császár közti leve-
lezés. Az általunk már múltkor emiitett két levél szó szerinti 
szövege a következő. 

Berlin, 1878. márc, 24. Guilielmus Dei Gratia Impe-
rator et Rex Leoni XI I I . Summo Ecclesiae Romano Catho-
licae Pontifici Salutem ! 

Köszönettel vettem Szentséged mult hó 20-án kelt 
iratát, melyben ő felsége a bajor király szövetséges kormá-
nya közvetitése mellett szives volt tudósítani a pápai székre 
való emeltetéséről. Őszintén szerencsét kívánok Szentséged-
nek, hogy a szent Collegium szavazata magas személyében 
egyezett meg, s szivemből kívánok Szentségednek áldásos 
kormányt a felügyelete alá bízott egyház fölött. 

Szentséged joggal emeli ki, hogy az én katholikus 
alattvalóim, hasonlóan a többiekhez, engedelmességet tanu-
sitanak a felsőbbség és a törvények iránt, melyek megfelel-
nek a közös keresztény hit tanainak. Szentségednek a múltra 
való visszatekintéséhez hozzá tehetem, hogy a német nép ke-
resztény érzülete évszázadokon át hiven megőrizte a békét 
az országban, és a felsőbbség iránti engedelmességet, s igy 
jövőre is zálogot nyújt, hogy a becses javak biztosítva 
lesznek. 

ürömmel merítem Szentséged barátságos szavaiból azt 
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a reményt, hogy hajlandó azon hatalmas befolyással, melyet 
egyházának alkotmánya Szentségednek, ennek minden szol-
gájára nyújt, oda működni, hogy ez utóbbiak közt azok is, 
kiket eddig elmulaszták, a szellemi ápolásukra bizott lakos-
ság példáját követve, alávessék magukat azon ország törvé-
nyeinek, a melyben laknak. 

Kérem Szentségedet, legyen szives elfogadni legna-
gyobb tiszteletem kifejezését. Guilielmus imperátor et rex, 
Bismarch. 

O szentségének, XI I I . Leo pápának. 
Miután a pápa ápril 17-én kelt válaszában ismételve 

kifejezést adott a korábbi jó viszonyok megújulására vonat-
kozó reményenek, s ennek elérésére eszközökül, a Poroszor-
szágban fenálló egyes törvényhozási s egyéb intézkedések 
megvátoztatását jelölte ki, a trónörökös a következő iratot 
intézte ő szentségéhez. 

Berlin, 1878. jun. 10. Hogy a jun. 2-iki merénylet al-
kalmából tanisitott részvétét Szentségednek maga megkö-O O Ö 
szönje, atyám a császár fájdalom még mindig nem ké-
pes ; örömest tekintem tehát egyik legfőbb kötelességemnek 
Szentséged barátságos érzületének kifejezését őszintén meg-
köszönni. 

A császár Szentséged ápr. 17-én kelt iratára a válasz-
szal azon reményben késett, hogy bizalmas nyilatkozványok 
időközben lehetőséget fognak nyújtani, az elvi ellentétek 
Írásbeli kifejezéséről való lemondásra, a mi Szentséged ápr. 
17-iki iratának értelmében folytatott levelezés mellett nem 
volna elkerülhető. Ez utóbbinak tartalma után fájdalom fel 
kell tennem, hogy Szentséged az atyám márcz. 2-iki iratá-
ban kifejezett remény teljesitését nem hiheti, hogy t. i. 
Szentséged, egyháza szolgáinak a törvények és országuk 
felsőbbsége iránti engedelmességet ajánlani fogja. 

Ugyanis az april 17-iki iratban kifejtett azon kívánat-
nak, hogy Poroszország alkotmánya és törvényei a római 
katholikus egyház törvényei szerint megváltoztassanak, egy 
porosz uralkodó sem felelhet meg; mivel a monarchia füg-
getlensége, — melynek megőrzése nekem jelenleg őseimről 
reám szállott örökségem, s házam iránti kötelességem, — 
rövidséget szenvedne, ha törvényhozásának szabad mozgása 
valamely kívüle álló hatalomnak alárendeltetnék. 

Ha tehát nekem és tán Szentségednek sem áll hatal-
mukban azt az elvi vitát most kiegyenlíteni, mely egy ez-
redév óta Németország történetében tán még érezhetőbben o o 
nyilatkozott, mint más országokéban, mindamellett is kész 
vagyok e nehézségekkel, melyek az elődöktől mindkét félre 
át öröklött konfliktusból eredhetnek, a béke és kiengeszte-
lődés iránti azon szeretet szellemében elbánni, a mely ke-
resztény meggyőződésemnek eredménye. Azon feltevésben, 
hogy Szentségednél hasonló hajlandóságra találok, nem fo-
gok lemondani a reményről, hogy ott, hol elvi megegyezés 
el nem érthető, a két fél békés kiengesztelődése Poroszor-
szág előtt is meg fogja nyitni a béke útját, mely más álla-
mok előtt soha sem volt elzárva. 

Fogadja el Szentséged személyes hódolatom és tiszte-
letem kifejezését. Frigyes Vilmos, trónörökös. 

O Szentségének XII I . Leo pápának." 
Angolország. A türelem történetéhez. A parlament 

előtt egy tvjavaslat fekszik, mely Irhonra vonatkozólag a 

középtanodai gymnasialis és reáliskolai oktatást szabályozza. 
Ezen törvényjavaslat az irhoni püspöki karnak, élén Cullen 
bibornoknak, alkalmat szolgáltatott, hogy közös pásztorle-
vélben s történet fonalán s minden állításukat hiteles okmá-
nyokkal támogatva megmutassák, mily minősithetlen zsar-
nokságot gyakorolt az angol törvényhozás, a reformatio be-
hozatala óta, a katholikus tanügy terén is Irhonon, mely 
szellemben minden küllátszatnak daczára, még ma is műkö-
dik. E főpásztori szózat több tekintetben sokkal fontosabb, 
semhogy azt legalább sűrű kivonatban ne adjuk. Miután 
sajnálatukat hangoztatták volna a püspökök afelett, hogy az 
emiitett törvényjavaslat csak a középtanodai s nem egyút-
tal az elemi magasabb oktatásra is terjed, azon reményöket 
fejezik ki, hogy a törvény legalább az egyszer fog igazságot 
szolgáltatni a katholikusoknak, azaz, hogy ezek legalább 
most, a 19. század végén, egyenlő jogok élvezetébe fognak 
helyeztetni nem katholikus polgártársaikkal. 

„Illő s szükséges, — mondja a levél, — hogy emlékez-
tessünk benneteket, szeretett testvéreinket, minő jogoktól 
fosztattunk meg, s minő, a tanitás előmozdítására és felvi-
rágoztatására szánt s őseink által létesitett segédeszközök s 
alapítványoktól, s hogy másrészt fontolóra vegyétek, minők 
s mennyien voltak s vannak még ma is azon előnyök, me-
lyekben mások részesittettek ugyanakkor, midőn mitőlünk 
megtagadtattak azok. A szenvedett igazságtalanság szemlé-
lete annál nagyobb világosságba helyezendi azon kárpótlás-
nak nagyságát, melyre jogunk van, s melyet ennél fogva 
igazságosan követelhetünk. Hadd szóljunk erről néhány 
szót hozzátok." 

„Az első csapások a katholikus szellembeni oktatás-
nevelés, tehát egyházunkat szorosan megillető egy jog ellen, 
1534-ben mérettek, VIII . Henrik király uralkodásának 28 
évében. Az akkor kibocsátott törvények egyike azon nagy-
szerű monostori tanintézeteket semmisité meg,melyeket őseink 
alapítottak, hogy a közműveltség mindannyi köz- és gyú-
pontjai legyenek ; másika pedig azt rendelte, hogy minden 
protestáns hivatalnok vagy javadalmas eskü alatt kötele-
zendő arra, hogy „azon helyen, területen vagy plébániában, 
melyen bizonyos joghatóságot gyakorol, vagy fizetést, jöve-
delmet sat. élvez, angol iskolát tartson vagy tartasson," — 
más szóval, oly iskolát, mely Irhonnak ősi nemzetének, nyel-
vének és vallásának megsemmisítésére működjék közre a 
végből, hogy ezeknek helyébe Anglia nyelve és felekezete 
tolassék." 

„Ezen első lépést követte néhány évvel későbben, 
1570-ben, Erzsébet királyné uralkodásának 12. évében a má-
sodik, mely abban állott, hogy minden kerületben egy-egy, 
u. n. ,latin' iskola nyittatott, azon különösen hangsúlyozott 
s következetesen keresztül vitt megjegyzéssel, miszerint a 
mesternek angol származásúnak, azaz gyermekségétől fogva 
a protestantismus liivének kellett lennie. S hogy ebbeli mű-
vét megkoronázza, ugyané királyné 1591-ben Trinity Col-
lege-t, azaz a dublini egyetemet alapitá, azon nyiltan beval-
lott czéllal és rendeltetéssel, hogy a katholicismus ellen 
küzdve s azt tönkre téve, a protestantismusnak erős vára 
legyen Irhonban. Utódjának, Jakab királynak, az ulsteri gró-
fok birtokainak elkobzása módot nyújtott, hogy a protestáns 
szellemi közoktatás hálózatát még tovább terjeszsze, minél 
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fogva már 1608-ban az általa a]apitott ,lloyal Schools'-1 gaz-
dagon megadományozva találjuk, avégből, mint a királyi 
alapítólevél nyiltan megmondja, liogy „az ulsteri tartomány, 
babonáját levetve, Krisztus igaz vallásához tereitessék át !" 

Ámbátor Isten segítségével mind ezen gazdag alapít-
ványok daczára sem sikerült népünket kath. hitétől meg-
fosztani, az alapítványok magok mind a mai napig, egyetlen-
egynek kivételével, nemcsak léteznek, hanem valóságos arany-
bányák a protestantismusra nézve. Kezelői, ismét csak egy-
nek kivételevel, mind protestánsok, sőt majdnem mindnyá-
jan anglikán papok és a tulajdonukat képező 20.925 hold 
földnek jövedelme, a gyakorlatban még ma is a törvény be-
tűje szerint Irhonban eltörölt, anglikán egyháznak czéljai-
ra fordíttatnak, mely továbbá a vele rokon törekvésű intézmé-
nyekkel együtt még 153 állami ösztöndíjjal is rendelkezik, 
melyeket a maga hivei közt szétoszt. S míg e nagyszerű se-
gédeszközök bőkezűen pazaroltattak a protestánsokra, addig 
a katholikusokat, az ir népnek túlnyomó többségét, melyet 
kifosztottak s a koldusbotra hoztak, a véginségben hagyták 
sinlődni, megfosztva minden közoktatási és művelődési esz-
köztől ! . . . Szakadatlan sorban következtek a Eoyal Schools 
után, melyeket I. Jakab alapított 1613-ban, az „Irhoni Tár-
sulat", más néven „A londoni vállalkozók Egyletei", melyek 
a dúsgazdag derryi grófságot kapták alapítványul, s melyek-
nek azon czéljuk volt és van, hogy a protestantismust és a 
protestáns tanügyet előmozdítsák. 1657-ben a Smith-féle is-
meretes protestáns iskolák alapíttattak és 1672-ben a dub-
lini ,Blue-Coat-Hospital', melynek nyiltan bevallott czélja, 
hogy szegény katholikus polgároknak gyermekeit protestán-
sokká nevelje. Ehhez járult 1704-ben a ,Lelencz kórház' és 
1773-ban a Charter-féle iskolának proselyta intézete, mely 
1819-ben negyven ezer font sterlingnyi subventiót kapott az 
állam pénztárból s egészen 1833-ig folytonosan az állam-
pénztárból istápoltatott. Végre 1811-ben a ,Kildare-place-
Society iskolái alapittattak, melyek 1815—1832-ig szintén 
az állami pénztárból segélyeztettek s a protestantismusnak 
érdekében működve, hálózatukat az egész országra terjesz-
tették ki. (i'olyt. koY.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a kalocsai főszékesegyházi káptalanban, dr. Hopf 
János székesegyházi főesperesnek a Szent-Pálról nevezett 
bácsi prépostságra, Sehreyer János bácsi főesperesnek a szé-
kesegyházi főesperességre, idősb Molnár János tiszai főes-
peresnek a bácsi főesperességre, Bagó Gergely idősb mester-
kanonoknak a tiszai főesperességre, és Majorosy János ifjabb 
mesterkanonoknak az idősb mesterkanonokságra való foko-
zatos előléptetését jóváhagyván az ekként megüresedett if-
jabb mesterkanonokságot borsodi Latinovics Gábor bajai plé-
bános, Szt.-Istvánról nevezett keői czimzetes prépost és ke-
rületi alesperesnek adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi juuius hó 21-én. 
FEBENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— O Eminentiája a bibornok-herczegprimás kifogyhat-

lan jótékonysága és áldozatkészségében. Igy ujabban a nagy-
megyeri iskolának 200 ftot ; a tédeni iskolának 200 ftot ; a 
felsővásárdi iskolának 200 ftot ; a nagyakai iskolának 200 
ftot ; a budai és óbudai legény-egyletnek összesen 130 ftot ; 
a tolmácsi iskolának 100 ftot; a brixeni angolhölgyek isko-
lájára 100 ftot ; a fiumei benedek-rendi apáczák iskolájára 
100 ftot ; a rovigói fer.-rendi szerzetesek zárdájára 100 ftot ; 

az érsekmegyei káplánoknak 5200 f to t ; a komáromi apá-
czák iskolájára 2500 ftot adományozott, 

— Szerencsétlenül szerencsés ember de Mattia nevű 
nápolyi pap, ki nem regen az u. n. kisebb állami sorsjáté-
kokban az adók levonása után 1,800,000 lírát nyert. Nyere-
ménye legelőször is a kormány által kifogásoltatott, mintha 
csalás után jutott volna hozzá. Későbben, midőn ezen vád-
nak alaptalansága kimutattatván, a nevezett összeg neki ki-
fizettetett, számtalan írás- s szóbeli koldulásnak áldozatja lett,, 
olyannyira, hogy már nem is mutathatta magát az utczán 
anélkül, hogy tömeges összecsoportulásokat ne okozzon. Ily 
körülmények közt a rendőrfőnök felkérte a közbéke érdeké-
ben : menjen hoszabb külföldi útra, mit meg is tett. Azért 
emiitjük ezt, mert a liberális lapok már ismét egész regénye-
ket költöttek arról, hogy minő csalás segítségével jutott de 
Mattia ezen nagy összeg pénzhez, lévén a zsidónak azon vele 
született, megrögzött meggyőződése, hogy az ember csak csa-
lás utján lehet gazdaggá. 

— Sok egyéb törvény mellett a porosz orsyággyülés e 
nyáron olyant is hozott, mely az erkölcsileg elhanyagolt 
gyermekek gondozását tárgyalja. Az ezen törvényt életbe 
léptető köriratban a belügyminiszter felpanaszolja, misze-
rint az állam mint ilyen képtelen az e téren mutatkozó szám-
talan bajt orvosolni, s ezért a magán s egyleti tevékenység-
hez fordul, mint a mely szerinte egyedül hivatva van e té-
ren üdvös sikerrel működni. A belügyminiszter, ugylátszik, 
elfelejtette, hogy collegája, a cultusminiszter, 1875-i május 
31-én hozott törvénye által mindazon egyleteket, rendeket 
és szerzeteket Poroszországban megtiltotta, melyek e téren 
századok óta, általánosan elismert áldásos sikerrel működtek 
A mit a belügyminiszter felpanaszol, az csak az ujabb 
porosz, katholikus ellenes törvényhozásnak egyik követ-
kezménye. 

• — Egy már ismételten megpendített eszme készül 
most ténylegesen életbe lépni : a német katholikus jogászok 
egylete, melynek czélja a ,kulturharcz'-ban bármiképen jo-
gászi segelyre szorult testületeknek s személyeknek ilyennel 
szolgálni. Az egyletnek alakuló gyűlése e napokban tarta-
tott, hivatalos közlönye az ,Archiv f . kath. KR.' lesz. 

— Kalisch városában, Orosz Lengyelországban Űr -
napján jókora kis zsidóütés adta elő magát, melyre az okot, 
saját lapjaik s az orosz hatóságok tanúbizonysága szerint, 
maguk a zsidók szolgáltattak, mivel a körmenet ellen illet-
lenül s táinadólag felléptek. Ennek mentegetésére a zsidók 
lapjai azt hozzák fel, hogy ők ez által csak a keresztények-
nek egy régebbi támadását megbőszülni akarták. Husvétjok 
napján ugyanis mint mondani szokták : „rituális tekintetek-
ből" az egész várost sodronyhálózattal vonták be, mi által 
azt akarták feltüntetni, hogy nem öle laknak keresztény vá-
rosban, hanem a keresztények laknak zsidó városban. A ke-
resztények pedig, kik e nagy megtiszteltetést kissé sokalták, 
a hatóság beleegyezésével e hálózatot szétbontották et hinc 
illae irae. Mint adalék a zsidó aspiratiókhoz ez is érdekes. 

— A római municipalis választásoknak eredménye, 
melyeknek alkalmával a katholikus párt csak két jelöltjét 
tudta keresztül vinni, a lapok szerint igen kellemetlen be-
nyomást tett ő szentségére. Különösen ez okból magához hi-
vatta Cavaletti őrgrófot, Róma városa volt főpolgármesterét, 
ki két óráig tartó előadásban fejtegeté ő szentsége előtt azon 
nehézségeket és akadályokat, melyekkel a katholikus vá-
lasztóknak a mai Kómában megküzdeniük kell. A szentatya 
egézsége különben, bármit Írjanak a liberális lapok, a lehető 
legkedvezőbb, ugy, hogy legmagasabb hivatalának számos 
teendőit mindeddig a legkisebb megerőltetés nélkül egész 
terjedelmükben teljesitliette. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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türelem történetéhez. •— Irodalom. — Vegyesek. 

Az ember végezélja. 
(Folytatás s vége.) 

VIII. Ha már a léleknek a sz. malaszt által esz-
közölt életközössége Istennel e földön túlhaladja 
minden természetes tehetségét: mennyivel inkább 
természetfölötti fog lenni Istennek boldog szinelá-
tása az égi hazában, hol a dicsőség világánál egé-
szen Isten képére átváltozik, vele egyesül, végtelen 
üdvözönének részese leszen. Az apostol idevonat-
kozólag imigyen szól: „Szem nem látta fül nem hal-
lotta, sem az ember szivébe fel nem hatott, init Is-
ten azoknak készített, kik öt szerették, nekünk pe-
dig kijelentette Isten az ő Lelke által, mert a lélek 
átvizsgál mindent, még az Isten mélységes titkait 
is." (I. Kor. 2, 9. 10.) Már pedig a mihez semmiféle 
emberi ismeret nem férhet, azt csak ugy tudhat ja 
meg az ember, ha neki a Lélek, ki átvizsgálja Isten 
titkait, kijelenti : következőleg az örök élet oly bol-
dogság, melyet az ember önmagából nem is sejt-
hetne, ha csak Isten végtelen jóságból azt ki nem 
jelenti neki; s azért az örök üdvösség a szó legszo-
rosb érteményében természetfölötti. Ezen igazság 
továbbá bennfoglaltatik a fenidézett szentírási he-
lyekben u. m. II. Péter 1, 4. Róm. 8, 29. II. Kor, 
3, 18. Ján . 3, 1. 2. I. Pét. 1, 4. melyek szerint élet-
közösségre hivattunk Istennel Krisztusban ; de ha 
már ez mint elöfeltéte és szükséges kelléke Isten 
boldog szinelátásának — természetfölötti: mennyi-
vel inkább természetfölötti Isten boldog szinelátása, 
mely által a léleknek Istenneli egyesülése bevég-
zettségét leli. 

Azért a szentírás s az egyházatyák ama termé-
szetfölötti életegységet Istennel égi világosságnak, 
isteni erőnek tulajdonítják. Istennek ismerete, me-
lyet a hit világánál nyerünk, isteni érzelmeket kelt 

szivünkben, melyek azt Istennel egyesitik. Innét 
van, hogy az apostol az üdvösség ut ján való hala-
dást ama mindjobban növekedő ismeret gyümölcsé-
nek nevezi. Imádkozik, hogy Isten a sziveknek adja 
a bölcseség s kijelentés lelkét az ö megismerésére ; 
sziveiknek a felvilágosított szemeket, hogy hivatá-
suk reményét s örökségük gazdagságát megismer-
jék. (Efez. 1, 17.) S ismét, hogy a szeretet mindin-
kább bővelkedjék tudományban s minden értelem-
ben, s ez által eltelve legyenek az igazság gyümöl-
csével J . Kr. által, az Isten dicsőségére s dicséretére. 
(Fílip. 1, 9.Kolosz. 1, 9.) Inti a híveket, hogy öltöz-
zenek az uj emberbe, ki megujittatott annak isme-
retére és képmása szerint, ki őt teremtette. (Kolosz. 
3, 9.) E szavakból világosan kitűnik, hogy újjászü-
letésünkkel a sz. malasztban, mely által Istennek 
képe lelkünkben ismét felelevenittetik, az isteni dol-
gok ismerete okságilag összefügg : a mint ezt az 
apostol más helyen mondja: „Nézvén az Ur dicső-
ségét ugyanazon képmássá változunk át ;" mivel. t. i. 
már nem az ószövetség jelképeiben, hanem az Evan-
gelium veröfényénél fogjuk őtet látni. S noha ez 
legközelebb lelkünk azon átváltozásáról áll, melyet 
a sz. malaszt már ez életben eszközöl : mindazonál-
tal ugyanezt mondja sz. János a léleknek azon át-
változásáról az Ur képére, mely a megdicsőülés nap-
ján fog véghez menni : „Hasonlók leszünk hozzá, 
mivel látni fogjuk a mint vagyon." S épen azért 
mivel Istennek ezen tökéletes ismerete és szeretete 
sziikségszeriileg az embernek Isten képévé való át-
változását, vele való egyesülését, üdvösségét maga 
után vonja : ezt közönségesen ugy szokták kifejezni, 
hogy az ember végezélja Isten boldog szinelátásá-
ban s bírásában áll, mely mint ilyen a szó legszo-
rosb érteményében természetfölötti. 

Noha e legfónségesb s vigaszteljes hitigazság-
6 
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ról a keresztények minden időben teljesen meggyő-
ződve voltak : az anyaszentegyház idevonatkozó ta-
nára is hivatkozzunk. A florenczi egyetemes zsinat 
világosan kijelenti, hogy azok kik a megszentelő 
malaszt állapotában múlnak ki ez árnyékvilágból, 
azonnal haláluk után felvétetnek a mennyországba ; 

hol a háromegységü Istent tisztán fogják látni ugy 
a mint van, habár az egyik tökéletesebben a másik-
nál. S már előbb bővebben magyarázta e tant XII. 
Benedek pápa, azt mondván: „hogy az igazak lel-
kei Isten lényét közvetlenül szinről szinre látják ; 
mivel már nem az érzékek s a teremtmények köz-
vetitői az ismeretnek; hanem az isteni lény a maga 
fónségében, közvetlenül, leplezetlenül, fog tündök-
leni előttük." Azok, kikhez az egyház feje szólt, csak 
abban tévedtek, hogy az igazak csak a test általá-
nos feltámadása után részesülendnek a tökéletes bol-
dogságban; de hogy ezen boldogságistennek szinről 
szinre való látásában áll, ezt ők sem tagadták. 

A szentirás s ker. hagyomány idéztem bizonyí-
tékait észérvekkel is fűszerezik a hittudósok, me-
lyekkel azt vitatják, hogy semminemű teremtett vé-
ges szellem, bármily tökéletes is legyen az különben 
pl. az angyalok, természetes ismerő tehetségével Is-
tent, a feltétlen lényt közvetlenül, lényegében, nem 
ismerheti, szinét nem lá that ja : mivel t. i. véghetet-
len űr van a teremtő s a teremtmény, a végtelen s 
a véges szellem között, melyet az emberi ész önma-
gától át nem hidalhat soha, 

Aquinói sz. Tamás és Suarez, a hittudósok e két 
elsőrangú tekintélye, határozottan azt tanitják, hogy 
a testnélküli tiszta lelkek, milyenek az angyalok, 
önnönmagokat, mint tiszta, de feltétes s véges szel-
lemeket közvetlenül ismerik : következésképen az Is-
tent is, mint szellemiségük szerzőjét, ugyanazonköz-
vetlen gondolat-ténynyel ismerik ; tehát sokkal gyor-
sabban, könyebben, tökéletesebben, mint az embe-
rek ; de mivel az angyalok is csak teremtett szelle-
mek, saját erejökből, természetfölötti kegyajándék 
nélkül, Isten lényét ők sem láthatnák. Innét követ-
kezik, hogy az emberi lélek is, kibontakozva a test 
bilincseiből, minden szellemi tehetségeit teljes sza-
badsággal fogja használhatni : következésképen Is-
tent tökéletesebben megismerni, mint a jelen élet-
ben. De Istennek szinelátásához csak fónsőbb, csu-
dálatos kegyadomány által ju tha t s valamint a lé-
leknek ismerő tehetségét az ész világának, (lumen 
rationis,) a malasztot, mely által az Istentől kinyi-
latkoztatott igazságokat hiszszük, a hit világának 
(lumen fidei) nevezik : ugy ama még sokkal fönsőbb 

malasztajándékot, mely által az igazak Istent lé-
nyében, azaz szinről szinre látják, a dicsőség világá-
nak (lumen gloriae) nevével illetik. Azért mondja 
az angyali doctor: Minden a mi oly állapotba emel-
tetik, mely saját természetét fölülhaladja, oly elem 
által kell reá elkészíttetnie, a mely nincs meg an-
nak természetében, igy hogy pl. a levegő a világos-
ságot felvegye s tovaterjeszsze, kell, hogy erre képe-
sitve legyen. Midőn pedig a teremtett elme látni 
fogja Istent lényegében, maga Istennek lénye ama 
látásnak tárgya leend. Feltétlenül szükséges tehát, 
hogy a lélek természetfölötti készültséget nyerjen 
a végett, hogy ily fölséges létkörbe emelkedhessék. 
Mivel pedig a teremtett elmének természetes ismerő 
tehetsége nem elegendő Isten lényének látására, kell 
hogy az isteni malaszt más nemű erőt kölcsönözzem 
S ezen fönsőbb erőt a lélek felvilágosításának ne-
vezzük, valamint a megvilágított tárgyat pl. a le-
vegőt világosságnak nevezzük. Ezen világosság az, 
melyről mondatik : Isten fényessége megvilágítja öt, 
(Apoc. 21,) hogy a lélek lássa a boldogok seregeit 
Isten színe előtt. Ezen világosság által hasonlók le-
szünk hozzá, és látni fogjuk öt ugy a mint van." 
(Sum. Theol. I. q. 12. a. 5.) E világosság pedig a di-
csőség világa, melyben Isten saját természeténél 
fogva lakik, de az emberre, mint ilyenre nézve meg-
közelithetlen. (I. Tiin. 6.) Ki Isten lényét nem is 
fogja előbb látni, míg a dicsőség világánál képére 
átváltozva hozzá nem lesz hasonló. 

Ezen tan, miszerint az ész s a hit világától kü-
lönböző, fensőbb világosság szükséges Isten szinelá-
tására, a viennei egyetemes zsinaton hitczikk gya-
nánt mondatott ki. A beguardok tévelyei közt a kö-
vetkező mint eretnekség vettetett el : „A lélek nem 
szükségli a dicsőség világosságát, mely öt Isten szi-
nelátására s boldog birására felemeli." (Clement, 
lib. 5. tit. 3.) E világosság leszen tehát átváltozá-
sunknak s ennek folytán Isten szinelátásának oka; 
s mint ezt szépen magyarázza sz. Ágoston : „A 
mennyiben Istent ismerjük, hozzá hasonlók vagyunk, 
de sohasem az egyenlőségig, mivel sohasem ismer-
hetjük ötet egész valóságban . . . . De képére átvál-
tozva akkor leszünk tökéletesen hasonlók hozzá, mi-
dőn tökéletes leszen Istennek szinelátása." (De Tri-
nitaté.) Az iskola angyala pedig imigyen szól: „Az 
örök élet, mely Isten szinelátásában áll — egyedül 
csak Istenre nézve természetes." (De vérit. q. 27. a. 
2. Sum. Theol. I. q. 12. a. 5. C. Gentes, lib. III. cap. 
52. x. 53.) 

A háromegységü Istennek boldog szinelátása 
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tehát kinyilatkoztatás s ész egyhangú bizonysága szerint, a 
szó legszorosb érteményében természetfölötti : s mivel a fen-
tebbiek után abban áll az embernek végczélja, ez a szó leg-
szorosb érteményében természetfölötti. Azért a királyi lan-
tossal zengjünk hálaéneket: Mi az ember, hogy megemléke-
zel róla . . . . Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, di-
csőséggel és tisztelettel koronáztad meg őt (t. i. itt a földön) 
mert a feltámadásban leszünk mint az Isten angyalai menny-
ben, (Máté 22, 30.) azaz látni fogjuk Istent szinről szinre. 
Mily csodálatos neved az egész világon ! (Zsolt. 8.) 

Mindenek Isten dicsőségére alkottattak ! Ezt hirdeti a 
mérhetetlen világegyetem, ezt bizonyítja a történet szelleme. 
Az önmagában végnélkül boldog Isten csupa jóságból saját 
képére teremté az embert ; már ezért is örök hálára vala le-
kötelezve iránta ; hisz Istennek természetes ismerete és sze-
retete által is a maga nemében tökéletes s boldog lett volna 
az ember. De ez Isten túláradó szeretetének nem volt elég. 
Ennél végtelenül többet tett. Boldog szinelátására felma-
gasztalta az embert. S miután saját bűne folytán ezen ter-
mészetfölötti czéljától elüttetett : saját egyszülött Fia, J . Ivr. 
által, annak visszaszerzése végett szerzé a kereszténységet, 
mely czélja miatt természetfölötti, közvetlenül isteni üdvin-
tézmény. A ki tehát Istenben hisz, annak térdre kell borulni 
az Istenember előtt, kiben van egyedül üdvösség. 

Istenem ! mily fölséges és szeretetre méltó vagy mü-
veidben ! Most kezdem csak sejteni mindenhatóságodat, fel-
fogni a ker. religio égi diszfényét, természetfölötti jellegét, 
belátni az emberiség örök hivatását. De hogy ez voltaképen 
miben áll, azt eszem nem képes felfogni, szivem nem képes 
átérezni, nyelvem nem képes kifejezni, mert azt szereteted 
titka födi egyelőre . . . . sz. borzadálylyal leborulok előtted, 
hiszek tebenned, hálát rebegek neked, imádom végtelen 
Fölségedet ! 

Ne nekünk Uram ! ne nekünk, hanem a te nevednek 
adj dicsőséget! Dr. Surányi János. 

A vallásoktatás kérdése a népiskolákban. 
(Folytatás.) 

„Bennünket maga hivatásunk kényszerit e lépésre. In-
téseink kivánnak foganatot, szavaink foglalata elsajátitást, 
tetteink méltánylatot és elismerést, törekvéseink a legjobbra 
magyarázást, akaratunk engedelmességet, példáink köve-
tést, a siker könnyen feldolgozható anyagot — az iskolában 
s a végezel a társadalom erkölcsi magaslatát." 

Ha csak ez az, a miért az elkülönzés kívántatik, akkor 
valóban nem látjuk, minő arányban vannak az elsorolt okok 
s egyszersmind czélok ez elérendő végczéllal. Tagadjuk, 
hogy maga „hivatásuk" kényszerítené e lépésre. Intéseik ki-
vánnak foganatot, az igaz ; váljon azonban a tanitó nem 
volna képes máskép a gyermek szivét intéseinek befogadá-
sára fogékonynyá tenni, mint épen az erkölcstannak mint 
külön tárgynak ő általa való előadása által ? Ez bizony igen 
szomorú lenne, és ha talán a valóságot tartják szem előtt, 
akkor az kétszeresen szomorú. De nincsen-e elég alkalma a 
tanitónak ugy is oktatni az erkölcsre? Hiszen a jó olvasó-
könyvek telvék oly olvasmányokkal, melyeknek alapját ké-
pezi az erkölcs. Az elbeszéléseken, különféle leírásokon vörös 

fonálként keresztül vonul az erkölcsi tanitás ; ezeket a tani-
tónak csak fel kell használni s több mint elegendő alkalma, 
bő tere lesz művelni az erkölcsiséget ; nem lesz külön órára, 
külön erkölcstanra szüksége. 

S azután kérem, legyünk csak igazságosak s valljuk 
be, váljon a lelkész nem dolgozik-e az iskolában a tanitó ke-
zére ? Nem törekszik-e a lelkész, hogy a gyermek tanítója 
iránt tisztelettel, szeretettel, engedelmességgel viseltessék? 
Nem kiván-e a lelkész a tanitó számára is méltánylatot, pél-
dájának követését stb. Vegyük csak például az Isten tiz pa-
rancsolatának negyedikét s lássuk mire tanitja ott a lelkész 
a kath. katekizmus szerint a gyermekeket. 

„Kik azon elöljárók, kiknek a szülőkön kivül tiszte-
lettel, szeretettel és engedelmességgel tartozunk" ? ez a kér-
dés ; s a felelet : „Az ily elöljárók : a gyámok, nevelők, taní-
tok, mesterek, uraságok s minden egyházi és világi előljáró." 

Ha most a lelkész hittel összekötött erkölcsi tanítás-
ban beléoltja a gyermek szivébe a tanitó iránti szeretetet, 
tiszteletet és engedelmességet ; ha figyelmezteti a gyermeket, 
hogy tanitójának nehéz fáradozásai közepette egyedüli öröme 
a gyermek jó magaviselete s kitartó szorgalma, váljon ak-
kor a lelkész nem fog-e a tanitó „intéseinek foganatot, tet-
teinek méltánylatot, akaratának engedelmességet" szerezni ? 

Ugy hiszszük, hogy erre senki sem, jó lelkiismerettel, 
nemmel fog válaszolhatni. Ily és hasonló példát számtalant 
fel tudnánk hozni a katekizmus és bibliából; de nem tartjuk 
szükségesnek. Aki erről még jobban meg akarna győződni, 
olvassa el csak a hittani népiskolai könyveket és azok ma-
gyarázatait, vagy hallgassa meg a hitelemző előadását. 

Mindezeknél fogva hivatásunk hű teljesitésének tuda-
tában nincs szükségünk ilynemű figyelmeztetésekre: „Szent 
kötelesség hárul ennélfogva a lelkészekre, hogy az erkölcsöt 
ápolják a gyermekekben még az esetben is, ha annak okta-
tása a tanitó kezébe fog letétetni" (,N. L. '25. sz.) ; mi ápol-
tuk már előbb is, s ápolták lelkész elődeink a most ellen-
kező véleményű urakban is, és ha, posito sed non concesso, 
annak oktatása egyedül a tanitó kezébe tétetnék le, (a mi 
különben is lehetetlen), akkor Isten segítségével még job-
ban fogjuk ápolni, mert félünk a felekezetnélküli erkölcstől. 
Megjegyezzük különben újra, hogy már most is le van téve 
a tanitó kezében az erkölcs, most is ápolhatja, sőt kell is 
ápolnia. Ez azonban nem figyelmeztetés, csak egyszerű con-
statálás akart lenni. Az tehát, hogy a tanitó a gyermek szi-
vét hittől elkülönített erkölcstanitás által fogékonynyá tegye 
stb., a mint azt előbb felsoroltuk, semmiféle ok az erkölcs-
tannak elkülönítésére. Lássuk azonban a többi okokat. 

„Meg kell szereznünk minden eszközt, mely czélunkra 
alkalmas, hatalmunkba kell ejteni minden módot, mely se-
gítségünkre lehet. Ide tartozik természet szerint, s azért el-
vitázhatlanul, az erkölcstanitás is. Ezért akarjuk az elkü-
lönzést." 

Az erkölcstanitás mindenesetre egyike a főtényezők-
nek jó polgárok nevelésében, de nem olyan eszköz, melynek 
elkülönített kezelése szükségképen és „elvitázhatlanul" a 
tanitó személyéhez volna kötve. Ha minden eszközt olyfor-
mán hatalmába ejtene, hogy azt ő maga akarná kezelni, 
akkor ugyan ne ember, hanem ennél tökéletesebb, magasabb 
lény legyen, mert egy ember nem képes „minden eszközt" 
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kezelni. Igen szépen eléretik azonban a czél, ha egyház és 
állam, vagy ha tetszik lelkész és tanitó, összhangzatosan 
működnek, egymást kölcsönösen segítik és támogatják ne-
héz hivatásukban. 

A további ok, mely végett az erkölcsnek a vallástól el-
különített tanitása sürgettetik, az, hogy „mióta a valláser-
kölcsi tanitás a felekezetekre van bizva, azóta ezen tantárgy 
feltűnően, sőt vétkesen elhanyagoltatik. Mig azelőtt a tani-
tónak naponként legalább is egy hittani órát kelle adnia 
osztályában (ez nem áll, sz.), most elég, ha a káplán ur 
hetenként ad egy órát, és azt is ugy, hogy a parallel osztá-
lyokat összeveszi. — Már az igaz, hogy ilyen tanitás mellett 
a legjobb hitelemző is csak a semmivel egyenlő eredményt 
mutathat fel." (,N. L.' 23. sz.) 

Az itt mondottak kiváltképen a fővárosiakra vonat-
koznak ; aki a fővárosi viszonyokat ismeri, az tudja, mily 
nehéz itt, nem mindenütt, de némely helyeken, a lelkész 
állása az iskolában ; ezt elegendő legyen csak a már mon-
dottakkal indigitálni ; tárgyunknál akarunk maradni, azért 
kerüljük a személy és helyi viszonyok belevonását. 

Igenis, közösiskolás aeránk alatt „feltűnően", sőt „vét-
kesen elhanyagoltatik a vallás" a közösiskolákban, de ezen 
feltűnő elhanyagolásnak vétkessége nem a felekezeteket illeti, 
hanem egészen másokat ; s kik azok ? 

Első sorban maga a törvény. Az 1868-ik évi X X X V I I I . 
tvcz. 55. §-a a népiskola köteles tantárgyai közé felvette s 
első helyre tette a hit- és erkölcstant, de az 57. §-ban a tör-
vény betűjében még meglehetős, a gyakorlatban azonban 
egészen lealacsonyító szerepet és helyet jelölt ki számára ; 
és ennél még inkább nehezittetik meg a lelkész állása és 
háttérbe szorittatik a vallás a fővárosban érvényben lévő 
egyik szabályzat által. 

Az 1876-ik évi 40316. sz. szabályzat 9-iki §-a ugyanis 
a következőket rendeli: „A rendes tanitási idő maximuma 
a testgyakorlat, rajz, női kézimunka és hittanitáson kivül, 
melyek tanitása iskolai napokon délelőtt lehetőleg a 10., dél-
után 4. óra utáni időre és esetleg a hétköznapi szünnapra 
osztandó be, hetenkint 20 órában állapittatik meg, és pedig 
a hétnek öt köznapján reggel 8—10, délután 2—4 óráig. A 
liittanitás ott, hol az illető lelkészek kimutatják, hogy a ren-
des iskolai idő után és hétköznapi szünnapokon általuk 
tényleg adott hitoktatási órák a kerületbeli iskolák nagy szá-
ma mellett elégtelenek, az iskolaszék által a rendes tanitási 
idő a hitoktatás beoszthatása végett 19 órára leszállit-
tathatik." 

E rendelet nagyonis megfosztja a vallást az őt megil-
lető állásától ; egy sorba állítja az ott megjelölt tárgyakkal 
és még ott is az utolsó helyre teszi. Gondolják talán, hogy 
a szülők, a gyermekek észre nem veszik a vallás ilyetén kö-
zömbössé tételét ? Példákkal is tudnók a dolgot megvilágí-
tani ; de hagyjuk, elég volt csak rámutatni. 

Hogy a hitoktatók, a kik csakugyan sok helyen kény-
telenek a hittant e rendkívüli időben előadni, nem érhetik el 
ugy a czélt, a mint azt akarják, annak nem ők, hanem e be-
osztás az oka. Paedagogusokhoz és népnevelőkhez szólunk, 
a kik ismerik a gyermek természetét és a paedagogia elveit, 
s tudják, hogy a 10. illetőleg 4. óráig más nehéz tantárgyak-

kal kifárasztott gyermeki ész épen nem alkalmas a hittani 
igazságok befogadására. 

A hitoktató feladatának leglelkiismeretesebb teljesitése 
mellett sem képes annyira lekötni a gyermek figyelmét, mint 
az a rendes tanitási időben a még üde és friss emlékező te--
hetség mellett elérhető. A lelkész törekszik a gyermekkel 
megkedveltetni a tárgyat és a beosztás azt a gyermekkel 
úgyszólván megutáltatja. Magunk is emlékszünk gyermek 
és deákkorunkból, hogy ama tárgyak sohasem voltak oly 
kedvesek a gyermekek előtt, melyek a rendes tanitási időn 
kivül adattak elő. A rendes tanitási idő után a gyermekek 
rendszerint haza kívánkoznak, s ha kell is az iskolában rna-
radniok, a torna, rajz, kézimunka mellett még elég türelem-
mel töltik az időt az iskolában, de a hittannál, hol komoly 
figyelemre van szükség, épen türelmetlenek. Hiában emle-
getik a hittan paedagogikus kezelését ; tanithatja ezt a világ 
legelső paedagogusa is, mikor már az első feltétele az alapos 
hittanoktatásnak, a kellő idő hiánya, ellenkezik a paedago-
gia elveivel. Emiitett baj még nagyobb mértékben mutat-
kozik, lia a lelkész csakugyan a „hétköznapi szünnapon" 
kénytelen a hittant tanitani. Mindenki igen könnyen be-
látja, hogy a gyermek nem fog szeretettel viseltetni oly 
tárgy iránt, mely még az egyetlen szabad napját is elveszi ; 
de nem is fogja oly fontosnak tartani az oly tárgyat, melyet 
szünnapokon tanitanak. 

A sikeres tanításnak egyik további feltétele a tanitó 
befolyása az iskolai fegyelemre ; ezen szükséges befolyástól 
is megfosztotta törvényhozásunk a felekezetek hitoktatóit. 
Ne mondja senki, hogy az iskolaszékben érvényesíthetik a 
felekezetek befolyásokat, nagy különbség van a között : köz-
vetlenül érintkezni a gyermekkel az iskolában, és csak köz-
vetve, csakis az iskolaszékre támaszkodva, és mintegy tőle 
kölcsönözve tekintélyét. (Vége köv.) 

A konstaiiczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Folytatás.) 

A püspöki káptalanok is más Ítéletet érdemelnek, mint 
minőben közönségesen részesülnek. Ha a káptalanok csak-
ugyan olyanok lettek volna, mint minőknek leiratnak, leg-
alább is felfoghatatlan lenne, hogy mikép kerülhetett volna 
ki soraikból annyi kitűnő püspök. Számos zsinati okmány 
azonban azt tanusitja, hogy a káptalanok püspökeiknek 
gyakran, habár fájdalom nem mindig, segédkezet nyújtottak 
az egyházi állapotok javitására. Nem ritkán látható, hogy 
a káptalanok a lehetőt a nagyobb baj elhárítására meg-
tették még akkor is, ha a főpásztor kötelességét elhanya-
golta. A tiszteletre legméltóbb emléket emelte magának a 
sevillai káptalan. Midőn a régi székesegyház lebontandó 
volt, a káptalan 1401-i julius 8-kán elhatározta egy újnak 
épittetését és pedig saját költségén. E czélból minden jöve-
delmüket oda ajándékozták, ők maguk pedig közös szegény-
ségben egy nyomorúságos kis házban közösen éltek. Ez az 
állapot pedig nem rövid ideig tartott, mert teljes 105 éven 
keresztül kellett nélkülözni, mig oly székesegyház jött létre, 
mely fényére nézve vetekedik a sz. Zsófia temploméval. 

Mindez időig védői szerepet vittem a részint igazság-
talan, részint túlhajtott vádakkal szemben. Midőn azonban 
a római Curiáról kezdek beszélni, azon elővigyázattal kell 
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élnem, nehogy a feleslegesen dicsérő szerepébe essem, mert a 
római Curia az ajtatos, tudós és tevékeny bibornokok oly so-
rozatával dicsekedhetik e korban, hogy azokra büszkeséggel 
lehet rámutatni. 

Már eddig is megemlékeztünk a boldog Dominici J á -
nos és Albergati Miklósról, úgymint a reformátor veronai 
Gabriel és a nagy Cusa Miklósról. Oly férfiakról pedig be-
szélni, minők d'Ailly, Zabarella és Tudeschi Miklós voltak, 
kik közül a két utóbbi kora legjelesebb canonistái közé tar-
tozott, felesleges, mert őket az egész világ dicsőiti. Ha Tur-
recremata Jánost, századának legnagyobb theologusát és 
egyúttal jeles kanonistát,1) nem különben rendjének szigorú 
reformátorát — ő dömés volt — becsülni akarjuk tanulni, 
ugy olvassuk Voigtot,2) kit az ő jelentősége, daczára min-
den ellenszenvének oly dicséretre kényszeritett, mit bátran 
aláírhatunk. IV. Jenő pápa őt a ,Defensor fidei' czimmel 
tisztelte meg, az egyház körül szerzett érdemeiért. Cesarini 
Julian felülmulhatlan ügyessége és sokoldalú tevékenysége 
felől minden történeti mű beszél, ellenben hallgatnak eré-
nyeiről. Ezt pedig Nider oly magasra helyezi, hogy minden 
aggodalom nélkül mondja, miszerint nem ismert szent életre 
nézve hozzá hasonló főpapot. Reformator! tevékenységében 
igen sok ellenkezést kelle tapasztalnia, példáját is kevesen 
követték, máshol tudományosságát emeli ki.3) Kortársai ki-
emelik, hogy még a szokásos ajándékokat is visszautasította, 
mi miatt szegénységben kellett élnie.4) Hozzá hasonló volt 
Carvajal János, az egyház, a sz. Collegium, az emberiség ez 
ékessége : „Mint bibornok, egy szegény házban lakott, min-
den fény nélkül, nem lehetett látni a durva kelmét, melyet 
a bibor ruha alatt viselt, nem az ő böjtöléseit és önmegta-
gadását. Mennyi kellemetlenséget kellett eltűrnie ! Sohasem 
vonta ki magát semmiféle megbizatás alól sem, még ha ki-
csinyes, kellemetlen ügyek bízattak is rá. Utazásaiból a tiszta 
papi élet hírét hozta magával haza. Lehet, hogy Albergati 
szentebbnek, Cesarini fényesebbnek tünt fel, Carvajal hom-
lokán azonban a valóságos méltóság kifejezése honolt."5) A 
mily kevéssé lehet Voigt e dicséretéből egy jótát elvenni, 
oly téves mégis azon nézete, mintha a nagy bibornok, mint 
ilyen, egyedül állott volna e korban. Azt vélem, amit végre 
Voigt maga is megenged félig, hogy ha e szavak mindegyike 
Torquemadára alkalmaztatnék, ő sem kevésbé igazolná eze-
ket. Abban is téved Voigt, vagy megboszulja magát rajta a 
keserű megvetés, melylyel ő e kornak legörvendetesebb jelen-
ségeit tárgyalja, midőn azt állitja, hogy Carvajal hátraha-
gyott irataival senki sem törődött, életét senki sem irta meg, 
egy szóval, hogy őt kora és a későbbi nem méltányolta. Lo-
pez Dominicus a munkát már régen befejezte.6) Egyébiránt 
halála előtt ugy, mint azután, teljes elismerésben részesült. 
Továbbá itt találkozunk Capranica Dominicus nemes alak-
jával, kiről még Fridricli is minden sötét látása mellett hir-
deti, hogy semmiféle nőt, még ha rokonai lettek volna is, 
nam tűrt házában ; Sarzanó Tamással, Albergati laktársával, 
később V. Miklós név alatt pápával, kitől még Voigt 
sem tagadja meg a tisztes magaviseletet, hivatás hűséget, 

Schulte. Lehrbuch des Kirchenrechts. I. 89. 1. jegy. 51. — 
2) Voigt. Enea Silvio. I. 208—210. — 3) Formicarius 1. 1. c. 7. 10.) 1. 1. 4. 
c. 9. 487. 1. — 4) Reumont, Geschichte der Stadt Rom. III . I. 309. — 
51 Voigt. 1. 2 6 0 - 2 6 2 III. 511-514 . — L. Moroni Dizionario ctor. eccl. 
X. 131. 

tudományosságot, továbbá Barbó Péterrel, I I . Pál pápá-
val, kiről Schulte is elismeri, hogy jelentékeny egyházjog-
tudós volt.7) 

Nagy ember volt Oliva Sándor is, előbb az ágostoniak 
généralisa, ki Voigt állítása szerint is, az egyház embere és 
szent életű. II . Pius e szavakkal mutatta be őt a bibornokok-
nak : „Minden tekintetben tökéletes és Istentől hivatott, mint 
Aaron." A mily nagy volt szegénysége, oly nagy volt kö-
nyörületessége. Rendjében, minden állásában, példája volt a 
többieknek. Midőn bibornok lett, a szükséges berendezkedés-
hez ajándékok segítették. Pius e szavakkal emlékezett meg 
felőle : „O a sz. collegium dicső ékessége volt. Életének fénye 
vetekedett tudománya világosságával. Sok ember minden 
kár nélkül meghalhatott volna, az ő halála által mély seb ej-
tetett az egyházon."8) Ha II . Piusnak már az is dicsőségére 
válik, hogy ily embert bibornokká nevezett, ugy nem ke-
vésbé kedvező a bibornokokra nézve azon általánosan el-
terjedt vélemény, hogyha ez az ember tovább élt volna, bi-
zonyosan pápának választják.9) 

Még számos kitűnő bibornokot lehetne megnevezni, de 
az messze vezetne, mert a nagy és érdemes férfiak jelenté-
keny sora van még hátra, kik a reformatio előtti években, a 
16-ik században neveztettek ki. Közöttük e század le°-hatal-o 
masabb alakjainak leghatalmasbja : Ximenes, ki nagy és ha-
talmas volt mindenben mihez fogott, mint szerzet reformátor, 
mint a tudomány pártfogója, mint az egyházi fegyelem meg-
ujitója, mint püspök, mint államférfi, mint hadvezér. Mel-
lette Vio Tamás, ismeretes mint Cajetán bibornok, mint 
amaz a ferenczi ugy ez a dömés rendből, aquinói Tamás óta, 
a legnagyobb theologus. Amily jelentéktelen külseje, oly éles 
szelleme, oly meglepő tudományossága. Iratai oly számosak 
és sok oldaluak, hogy alig lehet megérteni, mikép Írhatott 
egy ember annyit, ki rendjének legfontosabb ügyeiben, ké-
sőbb mint püspök, bibornokkövet, majd Német-, majd Fran-
czia- és Magyarországban annyira el volt foglalva. VII . Ke-
lemen dicsérete : lumen ecclesiae, nagy, de kortársai nem ta-
lálták erősnek. Elete szeplőtelen volt, mint bibornok is oly aj-
tatos és egyszerű volt, mint egy szerzetes, példás halállal halt 
meg. Ez volt az az ember, kit az egyház a német reformatió-
val szembe állított. E miatt nem szégyelhette magát, az ösz-
szehasonlitástól közte és Luther közt nem félhetett. Kitű-
nő volt a két német bibornok is, t. i. Schinner Lang Máté. 
A nagy bibornokok közt helyet foglal Canisius Együd is az 
ágostoniak rendjéből, ki a keleti nyelveket birta ; kitűnt cso-
dálatosan sokoldalú irodalmi működése által10) továbbá J a -
cobatius, a zsinatokról irt munkának kitűnő szerzője, Tri-
vulzi Ágoston, mig végre Lorenzóval, Campeggio Tamással, 
Alexander Jeromossal, Contarinival megkezdődött a nagy re-
formáló bibornokok sora, kik a kath. egyház ujabb történel-
mének fénykorát feltüntetik. 

Ily bibornokok mellett a római curia életének valami-
vel mégis csak jobbnak kellett lenni, mint az közönségesen 
állíttatik. Az egyháznak akkori és mostani gyalázói, kik 
tudvalevőleg nagyon szeretik hasukat, nem igen épültek vala, 
lia valamely bibornok asztalához hivatalosak lettek vol-
na, hol inkább Platóra mint Lucullusra lehetett emlé-

7) Lehrbuch des Kirchenrechts. — 8) Voigt. III. 532. — 9) Ossin-
ger. Biblioth. Augustiniana 640. 1. — 10j Ossinger 19J—198. 
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lcezni. Érdekes erre nézve megjegyezni, hogy a szegény né-
met asceta és reformátor, ki bizonyára nem volt nagy ebé-
dekhez szokva, panaszkodik, hogy éhesebben kelt fel azon 
ebédtől,melyet a magdeburgi érsek, Cusa bibornok, tisztele-
tére adott, mint midőn ahhoz leült, mert nem szász, hanem 
római módon volt az ebéd készitve.11) (Folyt, köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 19. A keszthelyi toaszt. Utaznak a volt 

képviselők, leszámolnak választóiknak tetteikről, és talán 
néha-néha olyanokról is, melyeket nem tettek ; de amik e 
phrazisdus és szédelgő világban kellemes érzelmeket a vá-
lasztókban, és reményt ébresztenek a volt képviselőben jövő 
megválasztatására nézve, hogy e körutak a volt képviselő 
fényes, fényesebb és legfényesebb fogadtatásával, valamint 
hogy a nálunk magyaroknál elmaradhatatlan bankettekkel 
és végtelenbe nyúló szellemes és szellemtelen toasztokkal 
vannak összekötve, — mindezt még felemlíteni is csaknem fe-
lesleges, hiszen mindezek nélkül a magyar ember nem lenne 
magyar ember. 

A t. volt képviselők rengeteg számának sokasága közt 
helyet foglalt a többek közt a ,Pester Lloyd' főszerkesztője; 
Falk Miksa is, nagyon felfogható tehát, hogy most ő is vá-
lasztóihoz utazott Keszthelyre, hol is, mint azt a ,P. Lloyd' 
közli, nagy fénynyel fogadtatván, tiszteletére a premontrei 
kanonokok házában lakoma tartatott, mely alkalommal a 
kolostor priorja szivélyes szavakban felköszöntette az ün-
nepeltet. Falk ur e köszöntést viszonozván, a többek közt a 
következőket mondta: „Valamint a pap az embert születé-
sénél, a szivbeli szövetségkötésnél és a halálnál követi, igy 
volt ő mellette e kolostor is, midőn ő az első választásnál e 
kerület követéül született, midőn később választóival a sziv 
szövetségét megújította, és midőn ma, megszűnvén megbí-
zatása, mint meghalt képviselő van jelen — mindezen alka-
lomkor barátságos pártfogásába fogadta őt e kolostor." 

Mindez tagadhatatlanul igen szép dolog — szép kü-
lönösen az, hogy Falk ur kész volt nyilvánosan elismerni e 
kolostor vendégszeretetét, amit végül is nem akarunk vala-
mi heroicus erénynek betudni, jól tudva, hogy a t. képviselő 
és nem képviselő urak sohasem fukarkodnak szerzeteseink, 
vagy egyáltalában az egyháziak dicsőítése és magasztalásá-
ban akkor, midőn nálok jól laknak, vagy épen ezenfelül még 
támogattatnak is képviselővé választatásuk alkalmával. Ha-
nem épen ezen alkalom alkalmából, előlegezve magunknak 
Falk ur engedélyét, megengedi, hogy mi is elmondjunk a 
szerkesztő-képviselőnek, csakúgy bizalmasan egyetmást, 
toasztját körülbelül ugy alkalmazván reá, hogy fájdalom-
mal tapasztaltuk, miszerint a ,Pester Lloyd', szerkesztőjével 
együtt, mindenütt ott volt, hol az egyháznak ellenséges tör-
vények születtek, hol az egyház ellenségeivel a szivbeli szö-
vetségek megkötéséről volt szó, és hol végre az egyház ré-
szére a sir megásása nemes mesterségét, a szabadkőművesek-
kel egyetemben, vették foganatba. 

Igenis, vegye kezébe Falk ur a ,Lloyd1 évi folyamát, és 
ha eddig nem tudná, akkor átolvasás következtében meg-
győződhetnék, hogy nem túlzás, a mit mondtunk ; meggyő-
ződhetnék, hogy a ,Lloyd' azon vendégszeretetet és támo-
~ H) Düx Cusa. II. 23. 

gatást, melyet szerkesztője oly nagy mérvben tapasztalt egy 
szerzet részéről, hogy azt nyiltan is kénytelen volt elismerni, 
ugyanazon egyház iránt, melyhez ama szerzet is tartozik, a 
legnagyobb hálátlansággal fizette vissza. A ,Lloyd' maga-
tartásáról az egyház irányában sokkal többet irtunk e he-
lyen, hogy sem felmentve ne éreznők magunkat a részletek 
elősorolásától, egyet azonban lehetetlen mellőznünk ez alka-
lommal is, azon magatartást t. i., melyet a ,Lloyd' tanúsított 
a nagy Pius halála alkalmával. Alig hiszszük, hogy e ma-
gatartása a ,Lloyd'-nak, a szerzet tagjainak eszükbe nem 
jutott volna és bizonyára keserűen esett a dicséret, melynek 
hátterét az egyház iránti ellenséges érzület, majd gunyképen 
foglalja el. De másrészt is hazánk egyház-politikai viszonyait 
illetőleg is a ,Lloyd' iránya egyáltalában nem felel meg azon 
támogatásnak, melyet Falk ur már többször előnyösen ta-
pasztalt, egyháziak részéről. 

Mint a mondottakból kitűnik, mi F. ur mao-atartását 7 o 
semmiképen sem találjuk összhangban levőnek a nyert jóté-
teménynyel, pedig vannak becsületbeli kötelességek, melye-
ket teljesíteni minden jellemes ember tartozik, annyival in-
kább pedig ott, hol azt nemcsak a hála, hanem az igazság is 
követeli. Már pedig a jelen esetben e két momentum félreis-
merhetetlen módon lép előtérbe. Falk ur maga elismeri a 
szerzet érdemeit az ő képviselősége körül, itt tehát a hála 
lép előtérbe, hogy becsületbeli kötelességének megfeleljen, 
védve az egyházat ; de másrészt az is bizonyos, hogy az egy-
ház jogtalan követeléssel soha fel nem lép, hogy ha valamit 
követel, az igazság, a jog alapján követeli, itt tehát a második 
momentum követeli, hogy a ,Lloyd' eddigi magatartását az 
egyházzal szemben megváltoztassa és az egyházat megtá-
madói ellen védelmezze. 

Ha a ,P. L.' szerkesztője azt hinné, hogy toasztjával a 
múltért eleget tett, máskülönben pedig a jövőre nézve foly-
tathatja eddigi eljárását, akkor nagyban téved ; a toaszt 
nem csak hogy őt nem védi, hanem vádolja, az elégtételnek 
ott és oly módon kellvén történni, a hol és a mikép a sérelem 
elkövettetett, és épen azért, minthogy afelett épen semmi 
kétség sem lehet, hogy a szerkesztő ur jövőben is akar kép-
viselő lenni, épen azoknak, kiknek eddig is nagy részük 
volt Falle ur megválasztásában, joguk és kötelességük őt 
megkérdezni : hajlandó-e a támogatás fejében jövőben nem 
csak mint képviselő, hanem mint szerkesztő is oly irányt 
követni, mely az egyház igazságos követeléseinek megfelel ? 
a választól tétetvén függővé a rend részéről a támogatás, 
vagy nem támogatás, e választól tétetvén függővé az, hogy 
Falk ur, mint ő monda, ,holt' képviselő marad-e, vagy pedig 
teljesedni fog-e, mit a felköszöntőjéről szóló távirat óhajt, 
hogy a jövő országgyűlésre feltámadand. 

I i ó m u , jul. 2. Sz. Alajos éssz. Péter és Pál ünnepei.1) 
Tudósításommal valamivel elkéstem, és ez nem csoda, mert 
ha valaki legelőször jön llómába, figyelme oly sokféleképen 
igénybe vétetik, oly sok szépet és ujat lát, hogy előbb eliga-
zodni kell a különféle benyomások között. — Azon fény és 

') T barátunk, dr. Belopotoczhj Kálmán, pesti kp. papn. tanúim, 
felügyelő, hosszabb időt szándékozván a szentvárosban tölteni, becses 
Ígéretéhez kép«st a ,Rel.' több érdekes közleményt várhat az ő tollából, 
amint csakugyan egy továbbit legközelebbi számunk is hozand. F -
gadja t. baratunk őszinte köszönetünket s legyen annak tolmácsa egy má-
sik, szintén igen tisztelt, előtte ismeretes helyen is. Szerk. 
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nagyszerűség után itélve, melylyel Sz. Alajos ünnepe Sz. 
Ignácz templomában, hol sz. teste egy drága oltár alatt le 
van téve, megületett, ezen nap Kómának kedvelt ünnepei 
közé tartozik. Reggeli öt órától kezdve sz. misék bemutat-
tatnak a Mindenhatónak mind a Szent oltárán a templomban 
mind kápolnává átalakult, volt szobájában ; e napon több-
nyire csak bibornokok, püspökök, praelatusok és szerzetfőnö-
kök részesülnek e szerencsében. Fél nyolczkor járultak a 
Collegium Romanum növendékei a sz. áldozáshoz, szám sze-
rint 300-on felül. Simeoni bibornok mondta a sz. misét ; az 
áldozók száma általában meghaladta a három ezret. Az első 
vecsernyét tartotta egy siciliai püspök, a másodikat Monsig-
nore Neckert, lateráni kanonok ; a nagy misét mondotta Mon-
signore Lenti, sidoni érsek és vicegerens ; a szent ténykedé-
seknél a Collegium Germanicum és Iíungaricum növendékei 
segédkeztek ; az énnekkarok kitűnők voltak, kevésbbé egy-
házi volt maga az ének, mely inkább operába mint templom-
ba való volt. Más alkalmakkor is azt vettem észre, hogy Ró-
mában kissé ritka a valódi egyházi zene. A római lakosság-
minden rangfokozati különbség nélkül egész nap csak ugy 
tódult a templom felé, ugy, hogy kivált a második vecser-
nyére alig lehetett oda beférni, annak daczára, hogy nagy-
ságánál fogva igen nagyszámú közönséget fogadhat ma-
gába ; a templom három kapuinál római fiatal nemesek sze-
retetadományokat gyűjtöttek a fóldiszités költségei fedezé-
sére ; más fiatal nemesek pedig sz. Alajos oltára mellett 
diszőrséget képeztek és az ájtatoskodók rózsafűzéreit a szent 
sírjához érintették. Az eddig mondottak kiegészítéséül még 
egy különös szokásról kell említést tenni, mely e napon 
dívik : a rómaiak tudniillik kérelmeiket írásbeli folyamod-
ványokban szokták sz. Alajosnak benyújtani ; ezen levelek 
nem ritkán igen szép és drága hímzéssel feldiszitett bursákba, 
vagy borítékokba betétetnek és a Szent oltára előtt letétet-
nek, hol az egész nyolczad alatt maradnak. Az ünnep nyol-
czada letelte után a leveleket ünnepélyesen kiveszik a borí-
tékokból és azokat a nélkül, hogy tartalmukat valaki olvas-
hatná, elégetik. — Mondhatom, hogy ily nagyszerű ünne-
pélynek még sohasem voltam szemtanuja, mindamellett azt 
állítják azok, a kik több év óta Rómában laknak, hogy mind 
ez alig közelíti meg a fényt és pompát, melylyel ezen ünnep 
•a, piemontiak betörése előtt megületett. 

A másik ünnep, melyet Rómában megülni szerencsés 
voltam, sz. Péter és Pál napja volt. Akár az ember ezen nap 
jelentőségét a kereszténység szempontjából, akár az ünnep 
helyszínét — a nagyszerű Péter templomot, akár ezen nyil-
vánvaló áhítatot tekinti, melylyel a rómaiak ezen napot ün-
neplik, lehetetlen elvonni lelkét a sokféle mély benyomás 
alól; de az is igaz, hogy a Summus Pontifex meg nem jele-
nése pótolhatlan űrt hagy maga után. Ha az ember sz. Péter 
templomába belép és ott a Confessio melletti pápai oltáron 
a gyertyákat, magát az oltárt a nagy ünnep méltóságához 
illően fölékesítve és mindent a vérnélküli áldozathoz elké-
szítve látja, okvetlenül sz. Péter utódját várja, hogy az őt 
illető helyet foglalja el : ezen hézagot semmiféle fény és 
pompa nem pótolhatja, és épen azért fájdalmas érzés fogja el 
az ember keblét, midőn várakozása nem teljesül. De más 
részről azt is hiszem, hogy a szentséges atya mély fájdalma 
tárgyát képezi azon körülmény, hogy szerető hivei között 

meg nem jelenhetik. Ritka szépségű látványt nyújtott e na-
pon a Péter tér, melyen a sok ajtatos hivő sz. Péter tem-
ploma felé kocsin és gyalog sietett. Dr. fídopotoczlcy Kálmán. 

Angolország. A türelem történetéhez. (Folyt.) Mi-
dőn az ezen protestáns intézetek részéről szent vallásunk el-
len nyiltan intézett támadások katholikusaink hithűségén ha 
jótörést szenvedtek, az illetők ujabb korban titkosabb, ke-
vésbbé szembeötlő, de azért nem kevésbbé veszedelmes csel-
fogásokhoz folyamodtak, hogy gyermekeinket hitöktől meg-
foszszák. Ezen állításunkat, amennyiben az u. n. nemzeti ne-
velésre vonatkozik, magának Whatcly érseknek, e ,nevelési' 
rendszer egyik legbuzgóbb előharczosának nyilatkozatával 
bizonyíthatjuk be. Ezen férfi ugyanis többször kijelenté, 
miszerint terve az, hogy „a papismusnak Irhonban emelt ha-
talmas épülete, ha mindjárt lassan, de bizonyosan darabokra 
töressék" ; — ezt mondá magánbeszélgetéseiben, mi azonban 
nem akadályozta őt, hogy nyilvános előadásaiban ismételten 
ne hangoztassa, miszerint a ,nemzeti nevelés'-re szánt inté-
zetek „távol vannak attól, hogy a protestantismus szolgála-
tában álljanak." . . . (Ezen protestáns ,érsek' ur ennélfogva 
tudva s akarva hazudott.') Sőt azon ismeretes, az egyetemi 
oktatást tárgyazó tvjavaslatról, melyet Gladstone ur a ma-
ga idején, váltig csak a ,szabadelvüséget' hangoztatva, a 
parlamenthez benyújtott, az akkori kormánynak egyik be-
folyásos s tekintélyes tagja, Lowe, nyiltan kimondá, hogy 
annak legkiválóbb czélja, „a vegyes oktatást mozdítani elő". 
Igaz, hogy ugyancsak Lowe ur későbben kénytelen lett meg-
vallani, miszerint „ezen kísérlet meghiusult s nem fog egy-
hamar ismételtetni." (, Times' 1877. jul. 27.) De ha meg is hiu-
sult, mégis tény, hogy az uralkodó protestantismus kísérle-
tet tett a katholikus Irhonban oly vegyes oktatási rendszert 
megalapítani, melyet a szentszék már annyiszor kárhozta-
tott, mert a katholikus ifjúság hitét s jó erkölcseit feltétle-
nül veszélyezteti, s melyet az irlioni katholikus hívek, ameny-
nyiben az u. n. királyi collegiumokban és mintaiskolákban 
(Queens Colleges and Model Schools) érvényesülni iparkodott, 
mindig megvetettek és visszautasítottak s mely ép ennélfogva 
minden életerejétől megfosztatván, mint a kormanynak fent-
nevezett tagja mondá, végképen meghiusult. 

Mig a kath. egyháznak ellenségei ekként minden áron 
azon voltak, hogy a protestáns, azaz katholikusellenes okta-
tási rendszernek óriási épületét emeljék, addig másrészt mit 
sem mulasztottak el, hogy a katholikus oktatás-nevelést el-
nyomják s lehetlenné tegyék. VIII. Henriknek azon rende-
leteitől kezdve, melyek 1537-ben ősi katholikus tanintéze-
teinket elnyomták, egészen 1871-ig, törvénykönyvünk (Sta-
tute Book) telve a legkegyetlenebb rendelvényekkel minden 
ellen, mi csak messziről is a katholikus neveléshez tartozni 
látszott, s telve oly törvényekkel, melyek a legravaszabb s 
leggazabb gonoszsággal oda czéloztak, hogy hazánk és né-
pünk a tudatlanság sötét örvényébe döntessék. Már 1641-ben 
az ulstermegyei katholikusok I. Károly királyhoz intézett 
,legalázatosb'felterjesztésökben egyik kiváló s legfájdalmasb 
sérelmök gyanánt azt hangoztatják, hogy „hazánk katholi-
kus ifjúsága kénytelen minden oktatást s ebből származó 
műveltséget nélkülözni ; hogy tilos oly tanítót fogadni, ki 
előképeztetését ,a tengeren tul,' (azaz a katholikus Franczia-
országban) nyerte, hogy Irhonnak egyetlenegy egyeteméből 
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a Icatholilciisok kizárvák, s hogy ekként a katholikusok gá-
toltatnak abban, hogy a tudományok- és szépmüvészetek-
ben s egyáltalában a műveltségben bárminemű előhaladást 
tegyenek ;" olyképen, hogy mindennél fogva „bátran merik 
állítani, hogy ők, — a protestáns uralom alatt álló katholi-
kus irek — a legszerencsétlenebb és sajnálatra legméltóbb 
nemzet a világon." (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
-j~f~ Egyházi énekele a legszentebb szívnél köz-

benjáró Miasszonyunk tiszteletére. Az iszudőni ima-
egylet magyar tagjai számára kiadja Kuneze Leo magyar-
honi igazgató. 1878. A pannonhalmi egyházhatóság jóváha-
gyásával. A társulat tulajdona; 16-odr. 16. 1. ára 5. kr. Tar-
talom. Az imaegylet maggar tagjaihoz. 1. Szűz Mária a leg-
szentebb Szivnél közbenjáró Miasszonyunk. — 2. Üdvözlet 
a legszentebb Sziv Asszonyához. — 3. A legszentebb Sziy 
Asszonya, „a keresztények segítsége." — 4. A L. Sz. A., 
„Magyarország pátrónája." — 5. Ének az egyleti rózsafüzér 
előtt. Az egyleti rózsafüzér elmondásának módja. — 6. Az 
egyleti rózsafüzér után. 

Az iszudőni imaegylet közel 78 ezer magar tagja 1876 
óta annyira zaklatta a buzgó terjesztők némelyikét, hogy 
azok bugalmokban a kellő határon túlmenve, az egyleti igaz-
gatóság tudta nélkül s az illető püspöki jóváhagyás mellőzé-
sével kiadott különféle magán énekeket terjesztettek, melyek 
ellen mint jogtalan s azonfelül nem is jelentékeny hibák nél-
kül kiadott nyomtatványok ellen többszörösen és nyilváno-
san felszólaltunk. De mivel ezeket a buzgó nép már annyira 
felkarolta, hogy megsemmisitésök lehetetlenné vált, ezen 
énekeket az illető szerzők belenyugvásával több magyar egy-
házi költő által kijavíttattuk s az egyházi hatóság helyben 
hagyásával együttesen kinyomatva adjuk át a magyar ta-
goknak, hogy az egylet katliolikus szellemének megőrzésé-
vel a legszentebb Szivnél közbenjáró Miasszonyunk nagyobb 
dicsőítésére ezentúl nyugton használhassák. 

Tisztelettel kérjük az egyházi magyar költők becses 
közreműködését is. hogy képesek legyünk az egyleti énekek 
ezen gyűjteményét a L. Sz. A. nagyobb tiszteletére annak 
idején bővitve s javitva kiadni. Az egylet alapeszméit tár-
gyaló füzetnek s imáknak tiszteletpéldányaival e czélra szí-
vesen szolgálunk. — A zeneértőknek pedig szives tanácsa 
alapján az egyes énekek számára itt kijelölt iránydallamo-
kat, a hol ajanlatos, helyesebbel, szövegéhez talán jobban il-
lővel felcserélni elismerő készséggel óhajtjuk. Kelt Győr-
Szentmártonban, 1878. febr. 14-én. Az egylet igazgatója. 

Egyleti kiadványok. Felvéti bizonyítványok. A leg-
szentebb Szivnél közbenjáró Asszonyunkról nevezett ima-
egylet kimerítő ismertetése. 1877. második teljesen átdolgo-
zott kiadás. Ára 15 kr. o. é. Imák és ájtatosságok a L. Sz. 
A. tiszteletére. 1877. második javitott kiadás. 5 kr. Egyleti 
rózsafüzérek szines üveggyöngyből s ezüstözött éremmel 
dbja 10 kr. Egyleti érmek; kisebbek Brittania-fémből 2 kr, 
nagyobbak Similorból s megezüstözve 3 kr. Levélpapirosok 
a L. Sz. A. képével 2 kr. Szent József folytonos tisztelete ; 
ára 2 kr. A pannonhalmi székesegyház érme Brittania fém-
ből ; ára 10 kr. 

X Sajóvölgyi Ferencz „áldozár és hitszónok" mint 
szerkesztő Grimm és Horovicz mint kiadók előfizetési felhi-
vást küldtek szét „Katliolikus Hitszónok" czimü egyházszó-
noklati havi folyóiratra. A kath. irodalom terén eddig mind 
a három név ismeretlen. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a kassai székeskáptalannál megüresedett nagypré-
posti állomásra Szabad Ferencz olvasó-kanonokot nevezem 

ki, s ugyanazon káptalannál Volny János éneklő-kanonok-
nak az olvasó-kanonokságra, Mayer Károly őrkanonoknak 
az éneklő-kanonokságra, Krausz János székesegyházi főes-
peresnek az őrkanonokságra és Danilovics Mihály idősb mes-
ter-kanonoknak a székesegyházi főesperességre való fokoza-
tos előléptetését jóváhagyván, az ez által üresedésbe jött 
idősb mesterkanonokságot Vandrácsek Károly soóvári plé-
bános, alesperes, szentszéki ülnök és Sz.-Miklósról nevezett 
mislyei czimzetes prépostnak, az ifjabb mesterkanonokságot 
pedig Weisz Vilmos püspöki titkár és szentszéki ülnöknek 
adományozom. 

Kelt Schönbnmnbau, 1878. évi június hó 25-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Zsidó aspiratiók. Mai viszonyaink közt talán nem 

felesleges, az uj öntudatra ébredő zsidóelem törekvéseit és 
szándékait néha-néha kissé szemügyre venni. Annál szive-
sebben teszszük ezt, midőn protestáns lapnak kézvezetése 
mellett tehetjük, mert akkor a Fanatismus' vácija ellen mégis-
csak némileg biztositva szabad talán éreznünk magunkat. A 
,N. Ev. K. Ztg' ezidei 8. számában több zsidó irónalc oly-
féle nyilatkozatait állitá össze, melyek a fentérintett törek-
véseket és szándéklatokat eléggé kirivó világításban mu-
tatják. Megjegyzendő, hogy ezen irók a zsidóság mindkét 
fajából : az ,orthodoxok' és a ,liberálisok' közül valók. Igy 
egy bizonyos dr. Duchár, az emiitett prot, lap szerint ezeket 
mondja : Isten a zsidókat nem azért szórta szét az egész vi-
lágban, hogy megbüntesse őket, hanem hogy az egész vilá-
got tanitsák. Valami dr. Kaufmann azt mondja a zsidókról, 
hogy ők „az állandó elem a világtörténelemben", s dicse-
kedve állitja, hogy „az egész német műveltség csak zsidó 
gondolatokból táplálkozik", mi különben körülbelül igaz is, 
csak hogy mi ezt igy szoktuk kifejezni, hogy a zsidóság az, 
mely a kereszténységet elbolonditja és elbutitja, hogy annál 
könnyebben meglophassa. Ugyanezen Kaufmann szerint a 
zsidóság ,legszebb' haladása abban áll, hogy végre valahára 
ismét mint nemzet kezdi éreznii magát, — akkor lesz szerinte a 
Messiás korszaka, midőn Izraël nemzeti zászlóját fogja ismét 
kitűzni ; — (mi valószínűleg az Antikrisztus napjaiban fog 
történni, keresztény felfogás szerint.) Valami Duschak nevü 
körülmetélt ,tudós' arról vádolja az evangéliumot, hogy a 
hitet elválasztja az erkölcstantól, mig a zsidó vallásban, 
mindkettő összefügg, mint ezt — feledé hozzá tenni, a rend-
szeres hamis esküvés, a leggyalázatosb erkölcstelenség s jel-
lemtelenség, a ,nemzetközileg' űzött csalás és uzsora tanúsítja. 
Szóval a zsidó faj nagyra készül s jól teszi, az oktalan ke-
resztények miért engedték odáig fajulni a dolgokat. 

— f A kalocsai főszékesegyházi káptalan saját ós az 
illető rokonok nevében megszomorodott szivvel jelenti mi-
szerint főtisztelendő Sehreyer János kanonok, k. k. székes-
egyházi főesperes és főszentszéki ülnök f. hó 8-kán déli 12 
órakor a haldoklók szentségeivel ellátva, tüdőszélhűdés kö-
vetkeztében, életkora 71-dik évében Gráczban elhunyt s 
ugyanott julius 10-kén délutáni 3 órakor az úgynevezett 
steinfeldi sírkertben eltemettetett. A meo-boldo°-ult által az o o 
egyházi pályán 46 év lefolyása alatt hiven teljesitett szol-
gálatok méltó jutalmát az irgalmasság Istenétől buzgón re-
ménylve, érette az ünnepélyes engesztelő-szent-miseáldozat 
jövő hétfőn vagyis e hó 15-kén reggel 91/ i órakor fog az 
itteni főszékestemplomban bemutattatni. Az örök világosság 
fényeskedjék neki! Kalocsán, 1878. évi julius 11. 

Kegyeletes adakozások-
Tabról az afrikai missiókra 1 db. ez. tallér és 6 db. 

ezüst húszas. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, Julius 24. 7. II. Félév, 1878. 
Tartalom : A gyónási pecsét. — A vallásoktatás kérdése a népiskolákban. — A konstanczi zsinat és a reformatio közti 
időszak.*— A nagyszombati kir.-érseki convictus programmja az 1878/9. iskolai évre. — Egyházi tudósítások : Pest. De-

breczeni politika. Róma. Vallási viszonyok, a sz. Atya legközelebbi Consistoriuma. — Vegyesek. 

A gyónási pecsét. 
A lelkipásztori élet körében az okos ti toktartás 

nem csekély fontossággal bir, mert a bizalomnak, 
mely nélkül a lelkészi hivatal áldásos teljesítése le-
hetetlen, szükséges előfeltételét képezi ; de kiváló 
fontossággal és szentségi jelleggel bir a titoktartás 
azon neme, mely a gyónás tartalmára vonatkozik és 
ennél fogva a töredelem szentségének kiszolgáltatá-
sával lényeges kapcsolatban van. Amennyire szük-
séges egyrészről ezen titok hü megőrzése, épannyira 
nehéz is némely esetben, és nagy körültekintést va-
lamint okosságot kiván; azért nem tar t juk fölösle-
gesnek a gyónási titok tárgyalását és alkalmazását 
azon körülményekre, melyek a papi életben leg-
gyakrabban előfordulni szoktak. A gyónási titok a 
tizenkettedik század óta szentségi pecsétnek (sigil-
lum sacramentale) neveztetik azon oknál fogja, mi-
vel a gyóntató papra mint ilyenre bizott titok mint-
egy pecséttel van elzárva, mely azt örökre az em-
beri tudás előtt elrejti és az isteni irgalom mély ten-
gerébe sülyeszti. Ezek szerint helyes a gyónási ti-
tok meghatározása, melyet az „Instructio Eystetten-
t i s" (210 1.) használ: „Perpetuum et strictissimum 
silentium de omnibus quae ex confessione sacra-
mentali cognita sunt, et quorum revelatio sive di-
recta sive indirecta confessionem odiosam reddere 
posset." A helyes rend megkívánja, hogy mindenek 
előtt a szentségi pecsét kötelemczimét tekintsük. 

1. Ha vannak kötelmek, melyek az ember er-
kölcsi szabadságát feltétlenül megkötik, akkor min-
den bizonynyal a gyónási titok megőrzését kell azok-
hoz sorolni. Hármas kötelemczim sürgeti ugyanis 
annak sérthetlen megtartását : a természettörvény, 
az isteni és egyházi törvény. A természeti erkölcstör-
vény sarkalatos elvei parancsolják, hogy a ránk bi-

zott titkokat megőrizzük ; a felebaráti szeretet, a hű-
ség és igazságosság egyaránt köteleznek bennünket 
ezen titoktartásra. Annál nagyobb ezen kötelesség, 
minél nagyobb felebarátunk bizalma, azért kiválóan 
áll a titoktartás kötelme azon titkokra nézve, me-
lyek hivatalos állásunknál fogva tudomásunkra ju-
tottak, mert ezen esetben az emberi társadalom köz-
java is érdekelve van ; minthogy különben senki sem 
merne bajaiban és nehézségeiben bizalommal taná-
csot és segélyt keresni azoknál, kik arra hivatva 
vannak ; ezen oknál fogva a polgári törvények sem 
ismernek kötelességet a tanúvallomásra, ha ilyen ti-
tok forog kérdésben. Ezen titokhoz tartozik a gyó-
nási pecsét is, mert a pap legfontosabb hivatala gya-
korlásánál jön annak tudomására. Azonban bár-
mennyire kötelezzen az erkölcstörvény a titoktar-
tásra, mégsem lehet ezen kötelmet feltétlennek mon-
dani, mert nem kötelez azon esetben, midőn annak 
megtartása a közjó ártalmára volna: azért a termé-
szeti erkölcstörvény nem elegendő a feltétlenül kö-
telező gyónási titok megalapítására, mint aquinói 
sz. Tamás mondja: „Confessionis sigillum formali-
ter acceptum est etiam supra dictamen rationis na-
turalis : ergo ex jure naturae (amennyiben tudniillik 
szentségi pecsét) originem non ducit." A szentségi pe-
csét mint ilyen alakilag alapját bírja az isteni tör-
vényben, hanem közvetlenül legalább közvetve ; mert 
ha valaki bizonyos czél elérését parancsolja, az arra 
szükséges eszközök felhasználását és akarja. Krisz-
tus Urunk pedig maga rendelte a gyónás szentségét, 
ennek következtében azon eszközöket is kellett ren-
delnie, melyek nélkül a parancsolat végrehajtása, 
tekintve az emberi gyarlóságot, nemigen lehetséges. 
Ezen eszközökhez tartozik a gyónási titok hü meg-
őrzése, mely nélkül a parancsolat keresztülvitele 
emberi módon majdnem lehetetlen volna. Az ember 
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nek ugyanis titkos hibái felfedezése egyáltalán nehe-
zére esik, és ezen nehézség szinte legyőzhetlen volna 
akkor, ha nagyon megszégyenítő vétkekről van szó 
és nincsen biztositék, hogy a titkot semmi körülmény 
közt sem szabad mással közleni. Tehát a gyónás 
szentségének természetéből következik, hogy vala-
mint a gyónás maga, ugy a gyónási pecsét is mint 
ilyen alakilag isteni rendeleten alapszik. A papnak 
sz. Tamás szerint kötelességében áll magaviseletét a 
gyónó iránt azon magaviselethez szabni, melyet maga 
Isten velünk szemben követ, de a kegyelmes Isten 
elrejti a bűnbánó gyónó vétkeit, tehát a gyóntató 
papnak is ugyanazt kell tenni. Némely hittudós a 
gyónási pecsétet tényleges, Krisztus által közvetle-
nül adott törvénynek tartja, mely a hagyomány és 
az egyház folytonos gyakorlata által reánk szárma-
zott. Ezen törvény nagy fontosságánál fogva az egy-
ház is szükségesnek tartotta azt határozottan kimon-
dani és annak megsértését keményen megbüntetni. 
Az egyházi törvénykönyvben különösen két hely szól 
a szentségi pecsétről. Az egyik Gratian decretumában 
fordul elő és ezeket mondja: „Sacerdos ante omnia 
caveat ne de his, qui ei confitentur peccata alicui reci-
tet, non propinquis, non extraneis, neque quod absit, 
pro aliquo scandalo ; nam si hoc fecerit, deponatur et 
omnibus diebus vitae suae ignominiosus peregri-
nando pergat." Grat, de poenit. dist. 6.c. 2. A másik 
hely a hires „Omnis utriusque sexus" czimü kanon-
ban fordul elő, melylyel III. Incze pápa a negyedik la-
terani zsinaton a gyónást és húsvéti áldozást a hivek 
szigorú kötelességévé tette : „Caveat autem omnino 
sacerdos, ne verbo aut signo aut alio quovis modo 
aliquatenus prodat peccatorem, sed si prudentiori 
consilio indiguerit, illud absque ulla expressione per-
sonae caute requirat, quoniam qui peccatum in poeni-
tentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, 
non solum a sacerdotali officio deponendum decerni-
mus, verum etiam ad agendam perpetuam poeniten-
tiam in arctum monasterium detrudendum." 

A gyónási titok megőrzésének czélját nem egye-
dül a gyónó java képezi, hanem közvetve az is, hogy 
a töredelmi szentszég gyűlöletessé és túlságosan ne-
hézzé ne legyen, hogy a hivek annál nagyobb kész-
séggel használják az üdvösség ezen forrását, tehát 
az egyes gyónók és az egész kereszténység közjavá-
nak érdekében van rendelve a gyónási pecsét. „Cen-
seo proximo et immediate secretum hoc esse favo-
rem poenitentis, u t per se constat ; principalitervero 
et ex primaria intentione instituentis esse favorem 
ipsius sacramenti, ut convenienti modo institutum 

sit, et ut illius usus sit iugum tolerabile et suave 
omnibus peccatoribus," Suarez in 3. p. t. 4. disp. 33. 
s. 5. n. 8. A szentségi pecsét kettős czélja különös 
tekintetbe jő akkor, ha arról van szó, mennyiben ad-
hat a gyónó engedélyt arra, hogy a gyóntató, a pap, 
a titkot a gyónáson kiviil fehasználhassa. Ilyenkor, 
mint látni fogjuk, nagy vigyázat szükséges, mert az 
egyik czél megszűntével nem szűnik meg mindig a 
másik is. „Quamvis sigillum sit in gratiam poeni-
tentis; simul est et in bonum necessarii sacramenti, 
et licet cesset unus finis legis, manet alter." Hen-
riquez, Th. mor. 1. 1. c. 19. n. 5. 

2. Mindezekből kitetszik, hogy a gyónási titok hü 
és lelkiismeretes megőrzése súlyos erkölcsi kötele-
zettséget képez, melynek megszegése liguori sz. Al-
phons szerint háromszoros vétket foglal magában : 
szentségtörést, hütelenséget és esetlegesen rágalmat. 
„Triplicem habet malitiam (violatio sigilli) : nempe 
sacrilegii contra sacramentum ; infidelitatis gravis, 
cum ex parte confessarii intercedat onerosa quamvis 
tacita promissio secretum servandi ; idem detractio-
nis, si peccatum non sit publicum." Theol. mor. 1. 6. 
2. 635. Éspedig ezen kötelem tárgyára nézve mindig 
súlyos és semmi magasabb rendii kötelem által nem 
szüntethető meg, mert lia csak egy eset is volna, mely-
ben a gyónási titkot elárulni szabadna, a hivek bi-
zalma nem lehetne teljes, mi által a szentség üdvös 
hatásában lényegileg veszélyeztetnék. Ezen oknál 
fogva még akkor sem szabad a gyónási pecsétet meg-
sérteni, ha ez által a gyónótól nagy kárt elháritani, 
vagy pedig a gyónó testi és lelki javára nagy hasz-
not hozni lehetne (ex decreto s. Congregationis gene-
ralis Inquisitionis dato 1682 de mandato Innocentii 
XI.); még a gyónás teljességét is kell a gyónási titok-
nak feláldozni, habár az is isteni rendeleten alapszik, 
ha tudniillik mindakettőt megtartani nem lehet, mint 
ez például a nagyot-hallók gyóntatásánál a gyakor-
latban többször előfordulhat, sőt a pap saját vagy má-
sok életét sem mentheti meg a gyónási titok árán, te-
hát a gyónási titok megsértése mindenkor és minden 
körülmény közt tilos, miből világosan következik, 
hogy semmiféle emberi törvény, legyen az akár egy-
házi, akár világi törvény, erre felhatalmazást nein ad-
hat. Minthogy valamely csekélyebb bün kinyilatkoz-
tatása is a gyónó híveknek és a töredelmi szentség 
üdvös kiszolgáltatásának tetemes kárt okozna, tár-
gyilagos szempontból a gyónási pecsét megszegésé-
nél bocsánatos bűnnek nincsen helye, mivel itt nincsen 
„parvitas materiae", legalább amennyiben a gyónási 
titok egyenes megsértéséről van szó. Scavini azon 
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kérdésre: „An detur parvitus materiae insigilli violatione?" 
mert mondja : „Negative, quia materia etiam levissima hie 
includit totam rationem praeeepti. Exeipe si periculum re-
velationis sit parum vei nihil probabile ; etenim si revelatio 
tunc forte sequeretur, veluti ex casu et per accidens sub-
sequi censenda foret." Scavini, theol. mor. IY. 354. Hason-
lóképen szól Gury (II. n. 649,) 

Ezen súlyos és szent kötelesség azonban csakis a szent-
séfji gyónásból ered, azaz olyan bűnvallomásból, melyet va-
laki a papnak avégre tett, hogy feloldozást nyerjen, vagy 
legalább olyan szándékkal tett, hogy a töredelem szentségé-
nek egy részét teljesítse bűnvallomása által, mint Suarez 
mondja: „Addendum est, quod licet poenitens a principio 
accedat sine proposito recipiendi absolutionem vei sine con-
tritione et proposito emendae nihilominus, si habeat volunta-
tem se accusandi et subiiciendi in illo foro, ut poterit, vei ut 
aliquomodo satisfaciat ecclesiae, vei certe, ut a sacerdote ali-
quo modo curetur, id satis esse ad sigillum, quia iam illa est 
saltern inchoata confessio." L. c. s. 2. n. 9. Gyónási titok fo-
rog fenn akkor is, ha valaki világi embernek gyónt volna, kit 
tévedésből papnak tartott ; az is a gyónási titok körébe esik, 
ha valaki a lelkiatyától a gyónás megkezdése előtt (például 
Liguori szerint „si poenitens, antequam confiteatur, suas cul-
pas committit sacerdoti propter confessionem in posterum ei 
faciendam," (6. 649) vagy közvetlenül annak bevégzése után 
lelkiállapotára nézve tanácsot kérne, mert ez a gyónás foly-
tatásának tekinthető. Ellenben nincsen gyónási titok, hava-
laki a gyónáson kivül tanácsot kér a paptól, habár azt kérte, 
hogy a közlött titkot mint gyónási titkot tekintse, mert ezen 
utóbbi csakis szentségi gyónásból eredhet ; szintoly kevéssé 
lehet gyónási titokról szó, ha valakinek nincsen szándékában 
szentségi gyónást végezni, hanem a gyónást csak szinleli, esz-
közül akarván ezt felhasználni, hogy a gyóntató papot meg-
csalja, tőle pénzt kicsikarjon, vagy pedig különös ügyben ti-
toktartásra kötelezze stb. ; de mindezen esetekben szükséges, 
hogy a rosz szándék nyilvános és kétségtelen legyen, mert a 
gyónási titokból származó kötelezettségre a probabilismus 
elveit, mint látni fogjuk, alkalmazni nem lehet. Yilágos to-
vábbá, hogy ilyen esetekben a titoktartás kötelme sokszor 
más czimnél fogva is fennállhat.1) (Folyt, köv.) 

A vallásoktatás kérdése a népiskolákban. 
(Vége.) 

A mi igy általában nehézzé teszi a lelkész sikeres mű-
ködését a közös iskolában, ahhoz a fővárosban még oly kö-
rülmények is járulnak, melyeknek a lelkészek maguk nem 
okai. Megjegyzendő ugyanis mindenekelőtt, hogy a főváros-
ban rendes, csakis a hitoktatással foglalkozó hitelemzők nin-
csenek ; mindenik az iskola mellett egyszersmind a lelkipász-
torkodásban tényleg működő lelkész is, a kire, ha az iskolá-
ból fáradtan haza jön, nem nyugalom, hanem egyéb, lelkészi 
hivatásával összekötött kötelességek teljesitése vár, s mig a 
tanitók, tanároknak stb. az iskolai év lefolyása alatt kisebb-
nagyobb szüneteik vannak, addig a lelkészeknek nem egy-

') így például sz. Tamás mondja : rAliquando aliquis dicit alicui 
secretum, et ille recipit sub sigillo confessionis. Dicendum, quod aliquis 
non debet de facili aliquid recipere hoc modo : si tarnen recipiat ; tene-
tur ex promissione hoc modo celare, ae si in confessione haberet, quam-
vis sub sigillo confessionis non habeat." Summ. III. supplem. qu. 6. a. 2. 

szer legtöbb a dolguk. Utalunk csak a karácsonyi és húsvéti 
szünnapokra ; és a kéthónapi nyári szünidő alatt ép ugy kell 
a lelkipásztorkodásban dolgozniok, mint máskor. Ezeket 
nem azért hoztuk fel, mintha panaszkodni akarnánk a „tul-
terheltetés" ellen, sőt mondjuk sz. Mártonnal : „Domine — 
non recuso laborem" s nem is akarunk elismerést a világ-
tól, hanem egyet mégis akarhatunk, a mihez különben min-
den embernek van joga : hogy t. i. ok nélkül ne bántsanak. 

A néptanitók különben még azt se hagyják ám figyel-
men kivül, hogy a fővárosban nemcsak népiskolák, hanem 
más tanintézetek is vannak s ezekben is el kell végeznie a 
lelkészeknek a hittanitást. A fővárosi közös népiskolákon 
kivül vannak felekezeti népiskolák, polgári iskolák, tanitó-
képezdék, kültelki iskolák, sok magánintézet, stb. s egyes 
népiskoláknál minden évben szaporittatik az osztályok szá-
ma, melyeket mind a felekezeteknek el kell látniok a szük-
séges hittanitó erőkkel. A lelkészek ennélfogva örülnek, ha 
a nagyszámú népiskolák mellett ugy beoszthatják idejöket, 
hogy minden osztályra egy óra jut. A hol azonban kevesebb 
az iskolák száma, ott tudtunkkal két órát is adnak heten-
ként és osztályonként. 

Elismerjük, hogy a lelkészeknek legfontosabb köteles-
ségök a hittani oktatást lelkiismeretesen teljesíteni s nekünk 
se jogunk, se szándékunk társainkat erre figyelmeztetni ; te-
szik ezt kegyes főpásztoraink, ők küldöttek, hogy „tanítsunk 
minden nemzeteket" ; ők el is várják tőlünk, hogy ugy tel-
jesítsük e kötelmünket, miszerint még ellenségeink se ki-
fogásolhassák működésünket. A most uralkodó áramlatok 
közepette százszorosan véssük szivünkbe XI I I . Leo pápa ő 
szentségének a római papsághoz intézett, de nekünk is szóló 
szavait : „Szükséges, hogy nem csak a plébánosok megket-
tőztessék buzgalmukat s szorgalmukat a katekizmus oktatá-
sában, hanem ujabb és hathatósabb eszközökkel kell betöl-
teni azon űrt, mely idegen hiba folytán keletkezett. Nem is 
kételkedünk benne, hogy Eóma papsága ezúttal sem lesz 
hűtelen papi hivatala szent kötelmének teljesítésében s még 
szeretetteljesebb igyekezettel törekedni fog a római ifjúsá-
got megóvni azon veszélyektől, melyek hitét és erkölcsét fe-
nyegetik." Ha e szavakat buzgón követjük, Isten meg fogja 
jutalmazni fáradozásunkat ; könnyebbíteni fogja azt azon 
öntudat, hogy az egyháznak és hazának vallásos s erkölcsös 
s ennélfogva hű polgárokat neveltünk. 

Ezek után már azt is kérdezhetnők, milyen lesz majd 
amaz elkülönitett erkölcstan ? Ha ily elvek : „Nem áll, hogy 
van ker. moral vagy zsidó moral. Van egy általános moral, 
melynek a régi pogányok épugy jogos részesei, mint az új-
kor pogányai, kqtholikusai és zsidói," ha ily elvek lennének 
majd az uralkodók, akkor ugyan ismételhetjük, a mit már 
egyszer mondtunk, hogy t. i. az ily erkölcstan nem lenne 
egyéb, mint a vallásos közönynek egyik ujabb terjesztője ; 
erre azonban, ugy hiszszlik, nincs szükség. Hitetlen korunk 
már úgyis eléggé közönyös a vallás dolgában. 

Yan ugyan egy általános moral, a természeti erkölcsi 
törvény, mely minden embert kötelez, és sajnos, hogy épen 
azok, kik az elválasztási elméletet feltalálták, eme termé-
szeti törvény létezését és kötelező erejét tagadják ; de hogy 
azonkívül más moral nem létezhetnék, azt csak tájékozat-
lanság állithatja. Rosz akaratot fel nem tételezünk. És ha 
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ezen, vallástól elkülönített, erkölcstanitás csakugyan beho-
zatnék, megbízhatnának a keresztény szülők a közösiskolás 
tanítóban, hogy ez a gyermekek hitét nem fogja sérteni ? 

Sohasem tudom felejteni egy bölcs s valódi paedago-
gus előljárom szavait: hogy az ember sokszor egy-két, még 
véletlenül is kimondott szóval, egész belsejét árulja el. 

Ha ez már egy-két szóról áll, mit mondjunk azokról, a 
kik, mielőtt a vallástól elkülönített erkölcsöt tanítanák már 
is ily gunynyal és megvetéssel nyilatkoznak a katholikus er-
kölcstanról : „ Sokrates bizonyosan több morállal rendelkezett 
mikor a méregkelyhet kiürítette tanáért, mint pl. ama fele-
kezet, mely pár századdal ezelőtt eretnek halálra itélte Jeanne 
d'Arc-ot, ma meg processiókat akar a „szent" szobrához 
rendezni." (,N. L.') 23. sz.) A ki ily elveket vall, az nem 
fog tudni a felekezetnélküliség álláspontjára elmelkedni, még 
akkor sem, ha az eme felekezetnélküliség gyakorlatilag ki is 
volna vihető. 

És ha ettől nem is kellene talán félnünk, megvolna-e a 
tanitókban a képesség emez elkülönített erkölcstan tanításá-
ra ? Tanulták-e ők valaha az ily erkölcstant ? van-e belőle 
képesitő levelök? Ha nincs, és mégis akarják az erkölcstant 
tanitani, akkor szükséges lesz, hogy előbb oly pottan folyamot 
nyissanak, mint azt pl. a tornászattal tették, és az nemcsak 
hetekig, de legalább egy évig kötelező legyen ; annyi idő 
ugyanis legnagyobb szorgalom mellett szükséges az erkölcs-
tan oly elsajátítására, mely még a tanitásra is képesitsen. 

Összefoglalván az eddig mondottakat látjuk, hogy az 
erkölcstan a vallástanitástól el nem választható és pedig sem 
tárgyi sem paedagogiai szempontból. Az erkölcstan elkülö-
nített kezelése a hit megrontására vezetne ; elégedetlensé-
get szülne, s oly bajokat vonna maga után, melyeknek 
hordereje kiszámithatlan. 

Ha a közösiskolai intézmény már most is sokat ártott a 
vallásnak és ha ez baj, akkor ez a baj nem csökkenni, hanem 
nagyobbodni fog, ha elkülönitett erkölcstan vétetik fel a 
népiskola tárgyai közé. Ne gondolja senki, hogy e baj „tisz-
tán az egyházak baja lesz, melyhez a tanitónak semmi köze." 
A vallás elhanyagolása és vallástalan nemzedék felnevelte-
tése oly bajok, melyek minden embert sújtanak, s minthogy 
az emberiség öszletéből alakulnak az államok, ezek legjobban 
fogják érezni, mily ostor a vallásban elhanyagolt, s vallás 
nélkül felnevelt generatiók. 

Az egyháznak mindenkor főgondjai közé tartozott val-
lás erkölcsös polgárokat nevelni, s mig az egyház eme törek-
vésének kivitelében nemcsak nem gátoltatott, de még segit-
tetett is az államok által, mindig a legszebb eredményt ké-
pes volt felmutatni ; ha ezt most már sok helyen nem képes 
elérni, ezt senki jobban nem sajnálja mint ő, de oka ennek 
nem ő, hanem az allamok ellenséges indulata az ő nevelése 
iránt. Az ebből származandó bajok nemcsak „a felekezetek" 
bajai lesznek ; szenvedni fog általuk leginkább az állam, 
mely ugyanis a felekezetekből alakul 3 nem valami holdvi-
lági rémkép. Ezt jegyezzék meg azok, a kik szükségesnek lát-
ják a „felekezetek" ellen harczolni. 

Nagyon késő lenne, ha korunk csak az általános rom-
lottság közepette látná be a vallástól elkülönitett erkölcsnek 
elégtelenségét ; gyanakodni lehetne, hogy az ily megtérés 
nem őszinte ; ezt az emiitett angol deisták is beismerték, de 

azok előtt még jövő, előttünk már mult és jelen események 
megmutatták, milyen volt az őszinteség s annak eredménye. 

„Csak egy feltétel alatt lehet a vallás az erkölcsre 
nézve előnyös" mondja Shaftesbury. „IIa ugyanis az em-
berek romlottsága következtében, a valódi indok, az erény 
jelessége, elégtelennek bizonyul annak követésére, ha a köz-
jóra irányzott hajlamoknak ellenszegülnek a rosz indulatok, 
akkor a vallás az ő Ígéreteivel és fenyegetéseivel mint ellen-
szer működhetik." 

Ezen elvek gyakorlatilag nem jelentenek egyebet mint 
a vallásnak rendőreszközzé lealacsonyitását, melyet csak 
akkor lehet használni, ha „a fékvesztett tömeget" sem szu-
ronyok, sem ágyukkal nem lehet többé kormányozni. Ilyen 
állapotoktól ments meg Isten, de hogy az elválasztási elv 
ezeknek egyik hű poroszlója, azt eddig a történet eléggé bi-
zonyítja. Ismételve mondjuk, hogy a jó szándékot nem tagad-
juk, de a jó szándék, ha helytelen eszközzel él, jót eredmé-
nyezni nem fog. 

Ez alkalommal még egy követelésre legyen szabad 
megfelelnünk. A hittanoktatás „módszerét a didaktika kö-
vetelményeinek megfelelően reformálni" akarják. Magunk 
is meg vagyunk győződve, hogy a hitelemző nagyot vétene a 
didaktika ellen, ha a hitigazságokat csak egyszerűen betaní-
taná, minden a gyermek esze és felfogásához mért magyará-
zat nélkül, ezt az egyház nemcsak nem követeli, de nem is en-
gedi. A papnöveldékben azért oktattatnak a növendékpapok a 
katechezisben, hogy a hittani igazságokat csakugyan didak-
tikailag tanitsák. Nem szükséges tehát semmiféle reformatio ; 
az egyház már régen tisztában volt magával a paedagogia 
és didaktikára nézve. Szent Ágoston munkája de cathe-
chizandis rudibus mutatja, hogy az egyház már az első szá-
zadokban súlyt fektetett a vallás didaktikai kezelésére, és a 
számtalan a katekizmust magyarázó segédkönyv a világ bár-
mely ilyféle törekvésével kiállja a versenyt. Erről külön-
ben kár beszélni oly korban minő a miénk, midőn az egyház 
katekizmusai alakjában mindenféle más katekizmusokat Ír-
nak és adnak ki. Avagy mit akar az a sok és különféle 
természetrajzi, természettani, földtani, történeti, pl. katekiz-
mus? S ha talán „a mai műveltség követelményei szerint" 
akarják reformálni a hittanoktatást, akkor már nem fogjuk 
elismerni a jó szándékot, hanem csakúgy elhiszszük, hogy 
„uj hitet akarnak csinálni" ; ez pedig nem kell. 

Most már bezárhatnék czikksorozatunkat, ha szüksé-
gesnek nem tartanok az elválasztási elv mellett küzdő ura-
kat békés szellemünkről biztositani az ő harczias elhatáro-
zások ellenében. „Tudni kell, hogy munkálkodásunk vég-
czélja érdekében el vagyunk hatarozva megvívni ellenünk-
kel az utolsó lehelletig ; de nem ólommal, nem vassal, hanem 
azon fegyverekkel, melyeket a békés szellem, a közreműkö-
dés és egyetértés forró óhaja nyújt." (,N. L.' 25. sz.) 

Szeretnők tudni, kicsoda az ellenök ezen uraknak. 
Bántja talán valaki ? Vagy talán az igazság az ő ellenök : 
azon igazság, melyet először megtámadnak, és ha az magát 
védelmezi, akkor ellenüknek tekintik ? Kár ott keresni az 
elleneket, a hol azok nincsenek ; bennünket csakis „a békés 
szellem, a közreműködés és egyetértés forró óhaja" vezérel 
s ezen békés egyetértésben sokkal jobban vélünk használni 
a népnevelés ügyének, mint a harczias elhatározással. Most 
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is e békés szellem vezérelt s ez lesz jövőre is a mi vezérünk. 
Mi semmiféle harczot nem kezdünk; de ha oly nézetek 
fognak terjesztetni, oly óhajok nyilváníttatni, melyek hi-
tünk igazságával, méltóságával ellenkeznek, nekünk is kö-
telességünk leend azokat az ész fegyverével visszautasítani. 

A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Folytatás.) 

Ha őrizkednünk kell attól, nehogy a romlottságot az 
egyház pásztorai közt mint általánost állitsuk, ugy nem sza-
bad másrészt elhallgatni azt sem, hogy a világi fejedelmek 
udvarai is ugyanakkor az erény és a vallás iránti buzgal-
muknak nem egy örvendetes példáját adták, habár tagad-
hatatlan is, hogy onnan sok rosz származott. Szent Kázmér 
nem volt az egyedüli, ki inkább életét áldozta fel, mintsem 
szüzességét, ugyanezt tette portugalli Jakab is.1) Bernát, 
badeni gróf a császári udvarban szűz életet élt, állásához 
méltó ruhája alatt ciliciumot viselt, sokat imádkozott és sirt, 
és sohasem feküdt le, mielőtt káplánjának meg nem gyónt.2) 
Lászlóról, Lengyelország királyáról, sok épületest elbeszél 
Nider.3) I I I . Vilmos, ajtatos Albert, bölcs Albert, a bajor 
gazdag György sok jót tettek az egyházzal, különösen buz-
gólkodtak a kolostorok reformja mellett, és családjukban 
letették az egyház iránti hű odaadás azon alapját, mely 
által fejedelmi sarjaik a 15. és 16-ik században a hit fentar-
tói lettek Németországban. Az elsőnek leánya, Borbála, Cla-
rissa szűz Münchenben, hires mint az ajtatosság példánya, 
igy Margit rajnai pfalzgrófnő és Kunigunda, bölcs Albert 
neje, I I I . Frigyes császár leánya. Valoisi sz. Johannáról, bol-
dog portugálli Johannáról és savoyai Margitról már elébb 
megemlékeztünk. A fejedelmi személyek sorát méltán zárja 
be e korban brandenburgi I I . Joachim, szász György, bajor 
IV. Vilmos, kik a katholikus ügynek az ujitók ellen leg-
buzgóbb védői voltak. 

Hogy továbbá a kérdéses időszakot kellőleg méltá-
nyolhassuk, szükséges megemlékeznünk a keresztény áldo-
zatkészségről, mely e kort kitünteti. Ez pedig, mondhatjuk, 
hogy megmérhetetlen volt. Sok oldalt venne igénybe, ha 
csak egyes városok által az egyház czéljaira tett ajtatos 
alapítványokat és a szűkölködők részére tett jótékony in-
tézményeket fel akarnók sorolni. Ha csak azt veszszük is 
tekintetbe, ami majd a ,reformáló' fejedelmek és nemesek, 
majd a rabló városi tanácsosok kezei közül megmentetett, 
mit későbbi idők folytán, habár megcsonkítva is korunkig 
megtartottak, alig vagyunk képesek felfogni, miként hoz • 
hatott ama kor annyi áldozatot. Azon időben kis birodalmi 
városkák nagyobb és számosabb alapítványt tettek, mint 
minőkre ma a leggazdagabb városok képesek lennének és 
pedig meg kell jegyezni, hogy az egyházi alapítványok 
nagy, sőt legnagyobb része, nem csak az egyházak és szolgái 
javára szolgáltak, hanem a szegények részére is. A közép-
kori szokásokról vastag tudatlanságot árul el, midőn protes-
táns művek a halottak emlékére tett alapítványokat, mint a 
középkor egyik tátongó sebét bélyegezik meg, mintha a pa-
pok ezt csak saját érdekükben mozditották volna elő, holott 
Délnémetországnak még ma is fennlevő szokásaiból nagyon 

Friedrich Johann Wessel. 87. — !) u. o. — 3) Formicarius. 1. 4. 
c. 9. 487—489.1. 

könnyen meg lehet tudni, hogy ezen évi emlékek mindig te-
kintettel vannak a szegényekre is. Azt sem kellene figyelmen 
kívül hagyni, hogy az annyira gyaláztatni szokott kolos-
tor alapitások akkor és ma is, nem mások, mint oly intézetek, 
honnan szakadatlanul sok nyomor megenyliittetik, ami leg-
inkább csak akkor tűnik ki, ha ilyen, a szegények irgalmas 
helye — feloszlattatik.4) 

Mi jelenleg azt fogjuk feltüntetni, mikép vett részt az 
egyház e nagy áldozatokban. Aki azt vélné, hogy az egyház 
áldozatot csak elfogadott, de viszont nem hozott, az nagyon 
tévedne. A szerzetesek, mint mondtuk, gazdag kamatját ad-
ták a szegényeknek abból, amit ők kaptak és ezt még ott is 
teljesítették, ahol a fegyelem csökkent. Emellett még a sze-
gények érdekében kiaknázták a fejedelmek és gazdagok ba-
rátságát, melylyel mindig dicsekedhettek. Valamely gazdag 
emberrel ismeretségben lenni, mondja egyik, oly talentum, 
melyért egykor számot kell adni, ha ezt az ismeretséget arra 
nem használtuk, hogy a gazdagot alamizsna adásra birjuk.5) 
A püspökök és többiek pedig, kik vagyonnal birtak, termé-
szetesen valamivel többre köteleztettek, ha kötelességüknek 
meg akartak felelni, és valóban meg is feleltek. Ugyan hova 
jutnánk, ha valaki mindazon egyetemeket, minők az alcalai, 
baseli, trieri stb., melyeket püspökök alapítottak, ha mind-
azon kór-, árva-, zarándok-, lelencz-, fekélyesekházát, me-
lyeket papok vagy maguk, vagy a néppel együtt alapítottak, 
el akarná sorolni ! A legszebb alapitványok egyike, melyeket 
Turrecremata bibornok tett, szegény leányok kiházasitá-
sára,6) melyhez hasonlók később keletkeztek, e nemes jóté-
konyságot Rómában leginkább a pápák és bibornokok gya-
korolták. Sz. Antonin Flórenczben egy, sz. Mártonról neve-
zett congregatiót alapított, oly szegények segélyezésére, kik 
koldulni szégyenérzetből nem mehettek, és ámbár a segélye-
zett családok száma 600 volt, ez neki mégis kevés volt, mi-
ért is a legfélreesőbb helyeket is felkereste, hogy személye-
sen nyújthasson segélyt és vigaszt. Hasonlóképen tett Ju-
stiniani sz. Lőrincz.7) Megjegyzendő azonban, hogy e pél-
dák nem kivételek. Valenzia érseke oly ágyon halt meg, 
melyet kölcsön kért, Ximenes nagyszerű alamizsnáiról, ke-
gyes alapitványairól, a háziszegények iránti gondosságáról 
életírói eleget beszélnek. Lopez de Banientos Medina del 
Campoban kórházat alapított és gazdag jövedelemmel látta 
el, a cuenzait újonnan felépítette, érdeklődött az özvegyek 
és árvák iránt, gondoskodott a házi szegényekről és mind e 
mellett nagyszámú jelentékeny egyházi alapitványt tett.8) 
Burgosi Alfons amellett, hogy Valladolidban a sz. György-
ről nevezett collegiumot alapította, hogy egyházmegyéjének 
templomait gazdagon ékitve építtette, mi rendkívüli össze-
get elnyelt, még a szegényeknek is gazdag alamizsnát nyúj-
tott.9) Fontecasso Paschasius burgosi püspök adósságot is 
csinált, csakhogy adakozási vágyát kielégíthesse, elhihető 
tehát, hogy tökéletes szegénységben élt és halt meg10). Deza 
Didacus amellett, hogy sok egyházi alapitványt tett, még 
magát megyései adósának tekintette. Alamizsna kiosztásá-
ban nagy körültekintéssel járt el, egyrészt, hogy a körülmé-
nyeknek megfelelő módon nyújtsa a segélyt, másrészt a sze-

4) Cobbett. Geschichte der Reform, Pfeilschiftertől 1862. 140.1. 
'•>) Kobler Studien über die Klöster 576. — 6) Moroni Dizionario II. 154. 
LXXVIII. 4. Touron III. 435. - 7) Ratzinger. Armenpflege 302. — 
») Touron III. 461, 466. — 9) Touron III. 696. — '») Touron III. 700. 704. 
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gényeket öntevékenységre serkentse és az erkölcsösséget 
emelje.11) Ez csak egy példa a spanyolországi püspökök kö-
réből, ez egyetlen dömésrendből. Ebből bátran lehet követ-
keztetni, hogy ha mindnyáját sorba vennők, amit a protes-
tánsok kivételnek mondanak, az szabálylyá, ez pedig kivé-
tellé lenne. (Folyt, köv.) 

A n a g y s z o m b a t i k i r . - é r s e k i c o n y i c t u s 
programmja az 1878/9- iskolai évre. 

Magyarország herczeg-primása, tomagasságu Simor 
János, bibornok és ezztergomi érsek a valláserkölcsös ne-
velés ügyét szivén viselvén, atyai gondjainak kiváló tárgyává 
tevé, hogy a már 26 év óta fönálló s közbizalommal kisért 
nagyszombati érseki convictus a kor s józan nevelészet igé-
nyeinek teljesen megfeleljen, és a növendékeknek mind szel-
lemi, mind testi képzése legczélszerübben eszközöltesték. E 
czélból Ö I őmagasságának kegyelmes meghagyása folytán a 
nevezett intézetnek 1878/9 tanévre szóló jelen programmja 
az illető t. szülők és gyámok figyelmébe ajánltatik. 

A szellemi s különösen az értelmi képzésre nézve kivá-
lólag azon előnyös körülmény nyújthat a t. szülőknek bizto-
sítékot, miszerint a convictusban az érseki egyházmegye 
ugyanazon áldozárai kezelik a nevelést, kik egyszersmind a 
convictushoz szorosan kapcsolt érseki főgymnasiumnak ta-
nárai, s mind a tanitás, mind a nevelészet terén szerzett ta-
pasztalataik- és átérzett hivatásuknál fogva az erkölcsi, 
tudományos és testi nevelést a legsikeresebben vezethetni 
reménylik. 

Az értelmi képzésnek több rendkívüli segédszerével bir 
az intézet, u. m. az idő czélszerü beosztása, a tantárgyak 
gyakorlati alkalmazása, könyv,- természet- és mértani gyűj-
temények. 

Az érseki főgynmasium által kiadott osztály- és érett-
ségi bizonyítványok teljes államérvényességüek. Az előadási 
nyelv a tanodában a magyar ; a convictusban azonban a ma-
gyar nyelven kivül a német nyelvre is különös gond fordit-
tatik, és az aesthetikai bővebb kiképzés végett a növendékek a 
franczia nyelv-, rajzolás-, szépirászati-, műének- és testgya-
korlati oktatásban szintén külön dij nélkül vesznek részt ; a 
zenében pedig mindegyik a t. szülők kívánatára mérsékelt 
külön dij mellett nyerhet az illető mesterektől oktatatást. 

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

Az intézeti épület már keletkezésekor a dicsőemlékü 
Mária Terézia királyné által e czélra állíttatván, a maga ne-
mében páratlan és legczélszerübb szerkezetű, melyhez köz-
vetlenül a szórakozásra alkalmas kert és tágas gymnastikai 
tér van csatolva ; valamint a gymnasiumi tanoda és házi ká-
polna is egy födél alatt közvetlen összeköttetésbe áll a nö-
veldével. Az ét-, tan- és hálótermek terjedelmesek, szára-
zak, könnyen szellőztethetők és télen füttetnek. A hálóter-
mekben az ágyak deszkafalazat- és függönyök által van-
nak egymástól elkülönitve, és a termek éjjel lámpával vi-
lágitvák. 

Az élelmezést illetőleg, délben rendesen három, csütör-
tök-, vasárnap- s ünnepeken négy, estve pedig mindig leves 
~~' »)Töuron. E L 739. 

és még egy tál ételből álló elégséges, egészséges és tisztán 
kezelt élelemről, valamint a reggeli kávé- s az uzsonnái zsem-
lyéről az intézet gondoskodik. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az ágyruha 
minden harmadik héten váltatik. A tisztaság és egészség te-
kintetéből a növendékek gyakrabban láb-, és nyáron kád-
fürdőt vesznek, a házi kertben töltik a szabad időt, napon-
kint a szabadban 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 növedékeknél egészségi szem-
jxmtból tán szüségesnek mutatkozó gyakoribb séták száma-
és idejére. Külön kimenet a városba csak a szülők vagy a 
rokonok kivánságára engedtetik meg, 

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

Az évpénzt illetőleg fizettetik : 
Élelmezés, mosás, orvoslás, gyógyszerek, szolgálat, raj-

zolás, műének, szépivászat, gymnastica s a franczia nyelv-
beni oktatás nevében egész iskolai évre 330 frt. o. é. — Ha 
tán a növendék hosszasb betegsége tetemesb költséget igé-
nyelne, ezeket részben a szülők pótolják. Ezen évpénz fele 
a fölvételkor tétetik le a kormányzónál, a másik fele pedig 
januárhó végén kézbesitendő. Az iskolai könyveket vagy a 
szülők, vagy azok megbizásából az intézeti felügyelők szer-
zik meg. Az Írószerek- s egyéb apró szükségletekre megki-
vántató költséget a t. szülők szintén az illető felügyelőnél 
tehetik le. 

Elhozandó tárgyak: legalább 2 lepedő, 2 fej vánkos, 
4 vánkoscziha, 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 ágyterítő, 1 mat-
racz, télre 1 pokrócz vagy dunna, 8 pár fehérruha, 12 zseb-
kendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya vagy kapcza, 4 asztal-
kendő, 2 fésii, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruhakefe, 1 köpeny, legalább 
2 téli és 2 nyári félső öltöny, egy atilla s fekete nadrágból álló 
ünnepies öltözék és 3 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 pár nyakkendő. 

A felvételi véghatáridő f. é. September 1. — Mindazál-
tal felszólittatnak a t. szülők, kik gyermekeiket ez intézetbe 
adni kivánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság okáért 
Augusztus 15-ig tudósítsák a „eonvictusi kormányzóság11 -ot 
s e tudósításhoz a bejelentett ifjú utolsó iskolai bizonyítványát 
jegalább másolatban okvetlenül csatolni szíveskedjenek ; a 
válaszban tudtul fog adatni a t. szülőknek, mily szám jegyez-
tessék a felvett növendék minden egyes ruhadarabjára. 

Kelt Nagyszombatban, Márczius 1-én 1878. Graeffel 
János, sz. széki ülnök, főgymnasiumi igazgató s convictusi 
kormányzó. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 julius 23. Debreczení politika. K. b. ! Alkalmam 

volt egy kis privát levélbe tekinteni, mely Tisza Kálmán ő 
exjának, a miniszter-elnöknek fogadtatását irja le : sok érde-
kes részlet foglaltatik benne, melyek ide nem tartoznak, de 
foglaltatik oly részlet is, mely már lapodban bátran helyet 
foglalhat, el is határoztam az olvasás alkalmával azonnal, 
hogy a levél tulajdonosának engedelmével annyival is inkább 
közlendem a kérdéses passust, minthogy kétes, váljon annak 
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tartalma megjelenend-e a lapokban ; ime itt adom tehát e 
pontot, nem minden commentár nélkül : „Debreczenben ün-
nepelnek, a miniszter-elnököt nagy fénynyel fogadták, ezer-
nyi ezer népsokasága volt jelen . . . . este fáklyás-zenével tisz-
telték meg, és ez ellen nekem semmi kifogásom nincsen, mert 
nem látom be, hogy ha más képviselőt fényesen fogadnak 
választói, miért ne lehetne ugyanezt tenni a miniszter-elnök 
képviselővel mint irtam, azonban fáklyás-zene is volt, 
azt sem bánom, hiszen a látványosságot magam is szeretem 
és épen azért magam is megjelentem, hogy beszéd is tarta-
tott, azt is rendjén levőnek találom ; de az már meglepett, 
hogy a szónok, beszélve a miniszter-elnökhöz, első sorban jó-
nak látta a miniszter-elnökben a protestáns embert látni és 
a protestantismus dicsőségét zengedezni, a miniszter-elnököt 
pedig a közönségnek ugy mutatni be, mint ki a protestan-
tismus érdekét magas befolyásával előmozditja, egyúttal 
pedig kinek miniszter-elnökségétől kezdődik Magyarország 
önállósága stb Igen érdekes lett volna, különösen e 
pontra nézve, Tisza válaszát hallani, de azért-e, mert a fák-
lya fűst elfojtotta hangját, vagy egyáltalában, mivel gyenge 
szava van, beszédéből egy betűt sem lehetett hal lani . . . . " 

Mint mondám, e levél itt közlött passusa olyannyira 
érdekesnek tűnt fel előttem, hogy elhatároztam azt, com-
mentárral együtt, veled közleni. A levél részletet közölve^ 
közlöm immár a commentárt is azon reményben, hogy egy 
kis világosságot fog a helyzetre vetni. Kezdem pedig azon-
nal megbotránykozásom kifejezésével, mert, K. b., az mégis 
megbotránykozható, hogy ily ünnepélyes alkalommal oly 
helyen, mint Debreczen, hol nem csak protestánsok, hanem 
tudtommal katholikusok is laknak, és pedig szép számmal, 
hogy mondom, ily helyen, oly tapintatlan ember választatik 
szónokul, ki még azt sem képes megítélni, hogy mi illő, mi 
nem a helyzethez ; igenis, megbotránkozom afelett, hogy a 
többségben levő protestáns felekezet e helyen annyi kimé-
lettel sincsen a kisebbségben levő katholikusok iránt, hogy 
legalább hallgatna és ne tolná előtérbe a protestáns érdeket 
legalább ott, hol erre épen semmi indok nemcsak nem léte-
zik, hanem igenis létezik számos indok, mely a hallgatást 
parancsolná. Hogy csak egyet emlitsek, K. b. : a protestáns 
lapok nem egyszer hangoztatják a felekezeti békét, már most 
kérdem, hol kell nagyobb figyelemmel lenni e békére, mint 
épen olyan helyeken, hol többféle valláshoz tartozó hívek 
laknak ? nem könnyen megtörténhetik-e most már, hogy a 
tapintatlan szónok e békét, ki tudja megmondani, mennyi időre 
megzavarta? vagy mi történhetett volna azon esetben, ha a 
katholikusok oly fanaticus módon türelmetlenek lennének, 
mint a protestánsok, ha mondom, a katholikusok közül va-
laki közbe kiáltott volna, hangoztatva a katholikus érdeke-
ket ? mily kimondhatatlan következményű lett volna ez eset-
ben e fáklyás-zenei fanaticus protestáns szónoklat ? egy szó, 
egyetlen felkiáltás katholikus részről, az ünnepélyt, ki tudja, 
mily szomorú nappá változtathatta volna, ha a kath. nép oly 
művelt nem volna, mint a minő tényleg;— ez a körülmény 
azonban az intolerantia okozta páratlan tapintatlanságot 
nem menti ki, hanem inkább kihivja a jogos megbélyegzést. 

Ezen eset alkalmából azonban más valami is jut eszünk-
be, mit a szónoknak és mindazoknak ajánljuk figyelmükbe, 
kik a szónok eljárását tapintatosnak Ítélnék és vele egyetér-

tenek, miből azonban a katholikusok is okulhatunk. Neveze-
tes dolog t. i. hogy a protestánsok állami hivatalban levő fér-
fiakat nem mint ilyeneket, hanem mint protestánsokat ün-
nepelnek ; ugy Tisza Kálmán ő excja is nekik nem annyira a 
miniszterelnök, nem annyira belügyminiszter, nem annyira 
államhivatalnok, kinek egyaránt kötelessége minden vallás-
felekezetnek igazságot szolgáltatni, érdekei felett őrködni, 
hanem őt ugy tekintik egyenesen mint protestánst, kinek 
első kötelessége mindenek felett a protestáns érdekeket elő-
mozdítani, nem látva, vagy talán nem akarva belátni, hogy 
senki jobban nem kardoskodik a felekezetlen állam mellett 
mint épen a protestánsok, nem látva be, vagy nem akarva 
belátni, hogy a felekezetlen állam követelése mellett Tisza 
K. megszűnik protestáns lenni és ő nem a protestánsok mi-
niszterelnöke, hanem a magyar államkormány miniszterel-
nöke, kit egyoldalulag a protestantismus részére lefoglalni a 
felekezet nélküli állam theoriája mellett nem lehet, ha mégis 
teszik, nagy következetlenség, nagy igazságtalanság. 

Debreczenben mégis ugy történt, a miniszter-elnök ki 
válólag, mint protestáns ünnepeltetett, és nem lehet tagadni, 
hogy ámbár a katholikusoknak sohasem jutott eszükbe, sem 
Andrássyt, sem Wenckheimot, sem a többit vallási szem-
pontból tekinteni, Tisza K. ő exja a protestantismussal az 
ország összes protestánsai által mint egy egészszé füzetett 
össze, kineveztetése pedig ugy tekintetett, mint a protestan-
tismus győzelemre jutása; ezt és nem többet, sem keveseb-
bet nem fejezett ki a debreczeni szónoklat. Megvalljuk, hogy 
nekünk ez alkalommal Kaas Ivor b. beszéde jutott eszünkbe, 
melylyel azt bizonyította, hogy Tisza K. protestáns feleke-
zeti politikát űz, és ezt a debreczeni szónok által csodálatos 
módon megerősitve találtuk — nem nagy örömünkre, mond-
juk, nem nagy örömünkre, de mégis nem minden haszon, 
nem minden oktatás nélkül. A példa, azt tartja a közmon-
dás, vonz, a protestánsok megadták a példát, megmagyaráz-
ták, hogy a felekezetlen állam akkor, midőn protestáns em-
ber a miniszter-elnök, nem felekezetlen, hanem protestáns, 
miért ne követnék a példát a katholikusok, ha ismét katho-
likus ember lesz miniszter-elnök ? miért ne ünnepelnék ők is 
a kath. miniszter elnököt mint katholikust? miért ne köve-
telhetnék tőle, hogy első sorban a kath. érdeket tartsa 
szeme előtt? hiszen valamint nem igaz az, amit szónok állí-
tott, hogy Magyarország önállósága a protestáns miniszter-
elnökségtől kezdődnék, ugy nem igaz az sem, hogy csak a 
protestánsoknak lenne szabad saját érdeküket előmozditani ; 
a debreczeni politika legyen példája a katholikusoknak is, 
mutassák meg, hogy életrevaló ellenfeleik nem hiába adták 
a példát és akkor a katholicismus helyzete a hazáéval együtt 
biztositva lesz. ^ 

Róma, jul. 8-án. Vallási viszonyok, a sz. atya legkö-
zelebbi Consistoriuma. Nem régen olvastam egy német katho-
likus paptól kiadott olaszországi útleírást, melyben többi kö-
zött a vallási viszonyok igen keményen megbiráltatnak és 
megrovatnak ; szerző mindenütt tudatlanságot, tájékozatlan-
ságot és ferde nézeteket tajmsztal ; panaszkodik, hogy a nép 
egészen el van hanyagolva papjaitól és azért felebaráti sze-
retetben az olaszországi papságnak egy kis kulturharczot ki-
ván, hogy tehetetlenségéből felveressék. Azt ugyan tagadni 
nem lehet, hogy ha valaki az olaszországi viszonyokat, vagy 
beszéljünk inkább a rómaiakról, mert a többiekről kevésb 
tapasztalatokat szereztem, német szemüvegen át nézi, sokat 



másképen fog találni, mint „bei uns in Deutschland ;" de ez 
épen a baj,"hogy ily viszonyok megítélésében az illető nem-
zet jellemei és szokásai tekintetbe nem vétetnek ; e két nem-
zet közti különbséget vallási dolgokban valaki meglehetősen 
találóan következőképen megjelölte : ha az olasznak egy 
szent ereklyét mutatom, az azonnal térdre borul és sz. áhí-
tattal megcsókolja, a német előbb haragosan kutatni fogja, 
váljon az authentica hiteles-e és csak akkor tiszteletteljesen 
meghajol, ha e részben minden kétely elhárittatott. En a ró-
maiak ájtatosságán minden alkalommal épültem : annak da-
czára, hogy Kómában több mint négyszáz templom és ká-* 
polna van, eddig legalább még egy templomba sem léptem, 
akár reggeli, akár esti órákban, a hol nem találtam volna 
embereket, a kik külső jelek után ítélve a legőszintébb áhí-
tattal nem végezték volna ájtatosságukat. Kiváló tisztelettel 
viseltetnek a rómaiak, mert csak ezekről akarok beszélni, 
az Oltáriszentség iránt, és épületes észrevenni, mily tiszte-
lettel hajtanak térdet egész földig, ha azon, rendesen mellék 
oltár mellett elmennek, a hol a szentség tartatik, miképen, 
miután a templomokban padok rendesen nincsenek, egészen 
szabadon térdepelve, vagy, ha egy széket keriteni sikerül, 
arra támaszkodva az egész sz. misét hallgatják; azonkívül 
a szentséghez való járulás igen gyakori, az egyházi paran-
csolatok megtartása általában véve igen szigora s pontos, 
annyira, hogy p. o. az abstinentiát és a szigorú böjtöt a kö-
zönséges nép is meg tudja különböztetni. A családi összetar-
tás szép jelét abban vélem feltalálhatni, hogy vasár- és ün-
nepnapokon a családok együttesen, gyermekeiket is ideértve, 
kisétálnak, az atya vezeti gyermekeit. Már pedig mind ezek 
csakis a vallás termékenyítette földön teremhetnek. Ezen 
vallásosság, és ez különösen megörvendeztető, nem csak az 
alsóbb osztályokban, de a felsőbb körökben is honol, és nem 
csak a devotus femineus sexusnál, hanem egyaránt a férfi-
aknál is található : nem ritkán láttam külső kinézésük után 
Ítélve előkelő öregebb és fiatal urakat a rózsafüzért imád-
kozni. Hogy egyes kinövések és elfogulások is észlelhetők, 
nem fogja csudálni az, a ki szem előtt tartja, mennyi alávaló 
csőcselék jutott be Rómába a piemontiak betörése alkalmá-
ból, és mennyire fáradoznak a szabadkőművesség zsoldjában 
álló lapok az olaszok szivében a vallási alapot aláásni. A 
kormány taktikája is e tekintetben igen ügyes : jól ismervén 
népe jellemét, mindenféle ünnepélyességet, tűzjátékot, fényes 
épitkezések és hasonlókkal iparkodik a népet megnyerni és 
a szent széktől elidegeníteni ; és ha a mostani zilált állapo-
tok még soká tartanak, emberilég véve a dolgot, nagyon 
félni lehet, hogy ez nem maradhat visszahatás nélkül a val-
lási érzelmekre. De bizalmunkat nem is fektetjük az embe-
rekbe, hanem a mindenható Istenbe, ki azon népet a mely 
iránt előszeretetének oly számos jelét adá, einem hagyja. Az 
egyházi szónokok erélyesen megteszik kötelességüket : egyet 
meghallgattam, a ki igen számos hallgatóság előtt a mostani 
politikai viszonyokról oly apostoli nyiltsággal és szabadság-
gal beszélt, hogy Németországban legalább husz évre hű-
vösre tétetett volna. Azt hallom, hogy más templomokban 
is hasonlókép történik. 

A szentséges atya jó egészségnek örvend ; egy ideig 
hetenkint csak egyszer tartott nyilvános kihallgatásokat, még 
pedig kétfőn ; de miután most is igen számosan kivánják a 
szent atyát látni és apostoli áldásában részesülni, a kihall-
gatások hétfőn és csütörtökön fognak megtartatni. Mult hé-
ten valami háromszázan jelentek meg a sz. atyánál, azok 
közt sok amerikai protestáns ; egy protestáns amerikai asz-
szonyság a sz. atya áldását kérte. A sz. atya kérdezte őt 
mosolyogva, váljon hiszi-e, hogy áldása használni fog neki, 
és feleletére, hogy igenis, megáldotta jó szándékát. 

A nyilvános Consistorium, mely sz. Péter és Pál ün-

nepén szokott megtartatni, a mint hallom, a nápolyi érsek 
kineveztetése miatt, mely nehézségekre akadt, julius köze-
pére ellialasztatik.1) Dr. Belopotoczky Kálmán. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére az esztergomi főkáptalanban : Sujánszky Antal 
legidősb mesterkanonoknak a sasvári főesperességre ; a po-
zsonyi társaskáptalanban : Heiller Károly apát-plebános és 
éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, báró Geramb 
Antal apát és őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra és Pan-
toesch József prépost és mesterkanonoknak az őrkanonok-
ságra ; végre a nagyszombati társaskáptalanban : Tölgyesi 
István őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra és Köntös Jó-
zsef ifjabb mesterkanonoknak az őrkanonokságra való foko-
zatos előléptetését jóváhagyván ; az esztergomi főkáptalan-
ban megürült utolsó mesterkanonokságra báró Hornig Ká-
roly esztergomi főegyházmegyei áldozárt, hittudort és a bu-
dapesti tudományegyetem nyilv. rend. tanárát ; a pozsonyi 
távsaskáptalanban megürült utolsó mesterkanonoki javada-
lomra Blaskovics Ferencz varbói plébánost és esztergomi 
czimzetes kanonokot ; a nagyszombati társaskáptalanban 
megürült ifjabb mesterkanonokságra Olhauser Mihály ge-
rencséri esperes-plébánost és esztergomi czimzetes kanono-
kot ; az ennek folytán üresedésbe jött két esztergomi czim-
zetes kanonokságra pedig Pellet József a budapesti központi 
papnövelde alkormányzóját, és Graeffel János a nagyszom-
bati érseki finövelde kormányzóját és az ottani érseki fő-
gymnasium igazgatóját nevezem ki. Végre Palásthy Pál 
esztergomi kanonoknak a kanai vagy kavai, Knauz Nán-
dor esztergomi kanonoknak a szerfeli ; Markus Gyula eszter-
gomi kanoroknak és a budapesti központi papnövelde kor-
mányzójának a Sz.-Keresztről nevezett telkii, Hidasy Kor-
nél esztergomi kanonok és a vallás- és közoktatásügyi ma-
gyar minisztérium osztálytanácsosának dijmentesen a B. sz. 
Máriáról nevezett széplaki; Koperniczky István pozsonyi 
kanonoknak pedig a bold. Szűzről nevezett bucsányi apáti 
czimet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1878. évi juliushó 1-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E O Y E S E K . 
— A hirhedt Nobiling jellemzésére szolgálhat az is, 

hogy merénylete előtt huzamosb ideig ostentative ugy vi-
selte magát, mintha a kath. ,Germania'-v&l összeköttetésben 
állana, minélfogva dr. Májunké máris a tvszék elé idéztetett, 
hol azonban csakhamar kiderült, hogy az egész merő rosz-
szándéku koholmány. — Ugyancsak ezen merénylet követ-
keztében felmerült számtalan felségsértési perek egyikében 
kiderült az egyik tanukéjjen idézett rendőrszolgának vallo-
másaiból az a furcsa mozzanat is, hogy az ő kötelessége, 
polgári ruhában az egyes sétányok padjain ülő közönség kö-
zé keveredni s meghallgatni, mit beszélnek az emberek a 
merényletről — ! 

— ßatisbonne atya m. hó 20-án Londonban egy u j 
karmelita-zárdának alapkövét tette le, melynek czime ,Notre 
Dame de Sion' lesz. — Firencze városának adósai jelenleg 
142 millió lirát tesznek, mely Összeg az év végéig 145 millió 
lirára fog növekedni ; a város napról napra azon veszélyben 
forog, hogy fizetésképtelensége folytán az összes rendőrségi 
szolgálatot és az éjjeli utczavilágitást megszüntetnie keilend. 

') Azóta már megtartatott ; a nápolyi érsek iránt az olasz kormány, 
mint a lapokból látjuk, utasítást adott az illető hatóságoknak, hogy azt 
el ne ismerjék is a mensa és residentiának birtokba vételében akadályoz-
zák. Az olasz kormány e tekintetben a nápolyi királyoknak jelenleg már 
megszüntetett és különben is félreértett előjogaira támaszkodik. Szerk. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 27. 8. II. Félév, 1878. 
Tartalom : A gyónási pecsét. — Egyházi okmánytár. — A 
tudósítások : Peat. Rendőri tvjavaslat. Pannonhalmán. Havi 

konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. — Egyházi 
tudósitások a L. sz. A. imaegyletéről. — Irodalom. — Vegyesek_ 

A gyónási pecsét. 
(Folytatás.) 

3. A gyónási titok hü és pontos megőrzésére 
köteleztetnek mindazok, kiknek akár szándékosan, 
akár esetleg olyasvalami tudomásukra esett, ami a 
gyónási pecsét körébe tartozik. Ennél fogva a gyón-
tató papon kiviil még a következők köteleztetnek a 
gyónási titoktartásra : a) a tolmács, ha a pap nyelvét 
nem értő gyónó talán ilyent használt volna ; b) a 
körülállók és mások, kik vagy esetleg, vagy szán-
dékosan, ami mindenesetre súlyos bün, vagy szük-
ségből, például olyan betegeknél, kiket nem lehet 
magányosan hagyni, valamint a gyónás tartalmából 
megtudtak, vagy legalább a látott jelekből valamit 
gyaníthatnak ; c) azon papok és elöljárók, kikhez a 
gyóntató papnak vagy tanácsért, vagy biinoldási 
felhatalmazásért kell folyamodni, akkor is, ha ez a 
gyónó beleegyezésével történt volna ; különben a fo-
lyamodó papnak úgyis tekintettel kell lenni arra, 
hogy a gyónó neve ismeretlen maradjon. Ha valaki 
másnak felirt vétkeit olvassa, ez csak akkor köte-
leztetik a gyónási titoktartásra, ha ezen írás a tény-
leges gyónással legközelebbi összeköttetésben volt; 
Scavini a következő eseteket emliti: „Si talis scri-
ptura actu legatur, quo quis per eam confitetur con-
fessario praesenti, qui tunc révéra legens habet no-
titiam confessionis ex confessione ipsa. Item cadit 
sub sigillo scriptura, si esset iam consignata sacer-
doti, et eam legat pro confessione, vel si postea in 
confessionali relicta esset. Item si esset epistola ad 
Superiorem scripta pro obtinenda facultate reser-
vatorum, nam petita illa est quaedain inchoata con-
fessio, quatenus ordinata ad absolutionem obtinen-
dam." L. c. II. p. 357. Ezekhez még azon esetet is 
számítjuk, midőn valaki másnak bűneit avégre ösz-

szeirja, hogy az illető annál könnyebben végezhesse 
gyónását, mert ez is magával a gyónással szoros 
összefüggésben van. 

Egyedül a gyónót nem kötelezi a szentségi pe-
csét, mivel az a gyónó javára van rendelve, melyről 
lemondhat; de köteleztetik a gyónó a t i toktartás 
természetes kötelessége által, valahányszor az, amit 
a gyónásban hallott, ha nyilvánosságra hozatnék, 
vagy a gyóntató pap, vagy magának a szentségnek 
hátrányára volna, és pedig annál inkább áll ezen 
kötelezettség, mivel a pap a gyóntatás által hivata-
lát teljesiti, melylyel sérthetetlen titoktartás van 
égybekötve, ugy hogy magát kellőleg nem védel-
mezheti, tehát ezen czimnél fogva joga is van arra, 
hosrv szavai és eljárása titokban maradjanak. Igen 
helyén van az ..Instr. Eyst." következő intelme: 
„Poenitens ipse ad sigillum non tenetur ; attamen fi-
deles admoneantur ne de confessione peracta, de sa-
tisfactione imposita aliisque promiscue confabulen-
tur, unde reverentiae vei ipsi sacramento, vei con-
fessario débita detrahi posset. Et quia fideles tum 
huius tum supra dictae obligationis (midőn vala-
mely oknál fogva a szentségi titoktartásra kötelez-
tetnek) ad silentiuin ignari esse soient, iis pastores 
hanc obligationem exponent." Minthogy nem lehet 
mindig teljes biztossággal feltenni, hogy a gyónó 
hivek elhallgatják azt, amit a lelkiatya mondott, 
szükséges, hogy a gyóntató oly ovatosan viselje ma-
gát, hogy semmitől se kelljen tartania, ha mindjár t 
az egész gyónás is nyilvánossá lenne. 

4. A gyónási pecsét tárgyát képezi mipdaz ami 
a gyónáshan a pap tudomására esett és a gyónást 
terhessé tenné, ha a gyóntató pap azt másoknak el-
beszélné. „Omnia quae confessario ex ipsa confes-
sione innotuerunt, atque si revelentur, confessionem 
merito odiosam reddunt, sive publica sint sive oc-
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culta, sive gravia sive levia, sigillo sacramentali 
claudantur." Ide tartoznak: a) a meggyónt vétkek 
különbség nélkül. Gyakorlati fontossággal nem bir 
a hittudósok azon megjegyzése, miszerint nem lehet 
szentségi pecséttörésnek tekinteni, lia a gyóntató, 
anélkül hogy valamely vétket névszerint említene, 
csak azt mondaná : „Poenitentem confessum fuisse 
materiam venialem", de nem: „plura venialia". Lig. 
6, 640. Valamint a titkos, ugy a nyilvános bűnök is 
szorosan a gyónási titoktartás körébe esnek, lia a 
gyóntató ezeket csakis a gyónásból ismeri. Ha más 
forrásból is tudja, akkor természetesen ezen tekin-
tetből a gyónási pecsét tárgyát nem képezik ; de 
nagy vigyázat szükséges ezen esetben is, ne talán 
botrányra adjon alkalmat azok előtt, kik azt hiszik, 
hogy csakis a gyónásból tudhatta meg a pap az illető 
vétket, és hogy ne említsen olyan körülményt, me-
lyet csak a gyónásból tudott meg. b) A szentségi ti-
toktartás köréhez tartoznak mindazon körülmények, 
melyeket a gyónó azért hoz fel, hogy vétkeit jobban 
meggyónhassa, vagy mivel a bünvallomás teljessége 
megkívánja, ide tartoznak például a testi és lelki fo-
gyatkozások : aggályos lelkiismeret, törvénytelen 
származás, tudatlanság stb. ; azonban figyelembe 
kell venni sz. Alphons szavait: „Nihilominus hoc 
intelligitur tantum pro iis defectibus, quorum ma-
nifestationem ex se aegre ferre potest poenitens : ut 
esset dicere, quod sit hebes mente, natura iracun-
dus, rudis, incapax, pauper, si ille est civilibus na-
talibus ; non vero cum sunt defectus, qui rubori aut 
exprobrationi ei non sunt: utestesse coecus,surdus, 
mendicans et liuius modi et contra iam communiter 
innotescunt." Homo ap. tr. 16, 154. Ezen szempont-
ból az erények és rendkívüli kegyelmek is képezhe-
tik a gyónási pecsét tárgyát, ha t. i. a gyónó ezeket 
azért mondja el gyónásában, hogy magát hálát-
lanságról, vagy más tökéletlenségről vádolja. To-
vábbá mások bűnei is, melyek a gyónó bűneivel ösz-
szefüggésben vannak, esnek a szentségi pecsét alá, 
ide tartoznak sokszor a gyónó családi viszonyai, c) 
A gyónó magaviselete szintén a gyónási titokhoz tar-
tozik, például annak türelmetlensége, közönyössége, 
nagy szívfájdalma, durvasága stb. Egynéhány hit-
tudós azon véleményben van, hogy a gyónó maga-
viselete, mivel a pap nem a biinvallomásból tudja, 
nem képezi a szentségi pecsét tá rgyát ; de a többség 
joggal az ellenkező nézeten van, mert habár nem a 
bünvallomásból, mégis a gyónás alkalmából tudja 
meg ezeket a gyóntató atya; azonkívül a tapasztalt 
magaviselet kinyilvánítása a gyónást gyűlöletessé 

tenné ; azért nem ugyan „per se" hanem „per acci-
dens t t a gyónási t i toktartás kötelezettsége erre is 
kiterjed. Legfölebb azon esetben állhatna az első vé-
lemény, ka egészen bizonyos, hogy a tapasztalt çia-
gaviselet semmikcpen a gyónó terhére nem lesz. 
(Lig. 6, 641.) d) A gyónási pecsét alá esik végre a 
lelkiatya magatartása is a gyónó iránt, valahány-
szor ennek kinyilatkoztatása okot szolgáltathat a 
gyanúra, vagy pedig a gyónó nehezére eshetnék, ide 
tartoznak például az intések és tanácsok, melyeket 
a pap a gyónónak adott, a feloldozás megtagadása» 
vagy elhalasztása, a felhagyott elégtétel, hacsak ez 
nem volna igen csekély. „Cadit sub sigillo . . . poe-
nitentia imposita, si illa est gravis, imo melius di-
cendum, si non est de minimis, quae plerumque so-
let imponi pro venialibus levissimis." Hom. ap. tr. 
16, 153. A feloldozás megadása önmagában véve 
nem képezi a gyónási titok tárgyát, de egyes esetek-
ben mégis nehézségeket okozhat azokra nézve, kik-
ről azt mondani nem lehet; azért azt tanácsolják, 
hogy a gyóntató a kérdezőket a gyónókhoz utasítsa 
vagy pedig betegeknél, lia az áldozásra készületeket 
kellene tenni, ő maga is a beteg engedélyét kikér-
heti, hogy az áldoztatásra nézve a szükséges intéz-
kedést megtehesse. 

A gyónási titok tárgyára nézve még megjegy-
zendő, hogy kétes esetekben nincsen helye a proba-
bilismusnak, tehát ilyenkor mindig a biztosabb részt 
kell választani, vagyis azt feltenni, hogy a kérdéses 
eset a gyónási pecsét köréhez tartozik ; mert ha olyan 
testi és lelki kárról van szó, melyet távol tartani 
teljes bizonyossággal kötelezve vagyunk, olyan esz-
közöket kell választani, melyek biztosan és nem csak 
valószínűleg czélhoz vezetnek, vagyis ugyanezt ta-
gadólag kifejezve : tartózkodnunk kell attól is, ami 
a köteles czél elérésével talán csak kisebb- nagyobb 
valószínűséggel ellenkeznék. Ezt tartják még azon 
hittudósok is, kik különben kevésbbé szigorú elvek-
nek hódolnak. Sz. Alphons és Gury ezen titoktartási 
kötelességet kétes esetekben igy indokolják: „Non 
licet uti opinione probabili in praeiudicium iuris 
certi, quod alter possidet; poenitens autem possidet 
ius, ne occasione suae confessionis ullum patiatur 
gravamen.a Gury II. 650 és Lig. VI. 633. 

5. A gyónási pecsét megsértése történhetik köz-
vetlenül, ha a pap egyenesen felfödözné és elmon-
daná a gyónási titok tárgyát, vagy közvetve, lia a 
gyóntató pap olyasvalamit mond vagy tesz, vagy 
elhagy, amiből a gyónás tartalmát némi valószínű-
séggel gyanítani lehet, vagy ami a gyónó terhére 
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esnék és ennél fogva magát a gyónást is gyűlöletessé tehetné, 
így például közvetve sértené meg a szentségi pecsétet azon 
lelkiatya, ki a gyónót a gyómtatószékben igen hangosan és 
indulatosan megdorgálná, mert ebből a körülállók azt gya-
nítanák, hogy a gyónó súlyos vétkeket követett el, valamint 
azon lelkiatya is, ki titkos vétkekért nyilvános és feltűnő 
elégtételt követelne a bűnbánótól; hasonlóképen megsértené 
a gyónási titkot azon pap, ki a fel nem oldozott gyónóktól 
a gyónási bizonyitványt megtagadná, ha ilyent kérnek, vagy 
szokás van ilyent adni, mint például húsvéti időben. Az is 
megsértése a szentségi pecsétnek, ha a gyónási titok kinyil-
vánítása nem ugyan az illető gyónó megnevezésével törté-
nik, de mégis ugy, hogy a szégyen bizonyos társulatra, vagy 
községre háramlik, mert ami a községről vagy társulatról 
mondatik, az az egyes tagoknak is terhére lehet ; ez leginkább 
akkor áll, ha kisebb községekről van szó, és pedig minél na-
gyobb sz,égyent szokott okozni valamely bűn vagy hiány fel-
fedezése, annál nagyobbnak kell lenni a községnek, hogy pe-
cséttörés nélkül azt kinyilvánítani lehessen. A tárgy gya-
korlati fontosságánál fogva álljanak itt sz. Alphons ezen 
esetre vonatkozó szavai : „Ut dici possit : hic regnat blas-
phemia, requireretur, ut oppidum constaret saltem tribus 
millibus personis circiter ; sed minus, si tantum diceretur : 
hic committuntur multa peccata gravia. Ut nominetur autem 
aliquod peccatum afferens infamiam (quod tarnen esset pu-
blicum), meo iudicio requiritur, ut oppidum sit valde populo 
frequens, v. g. sex aut septem millibus animarum. Si concio-
nator vero haberet notitiam peccatorum extra confessionem, 
potest maiori libertati loqui, sed pariter cautione utendum 
est ne suspicionem revelationis ingerat illis, qui ei confessi 
sunt." Homo ap. tr. 16, n. 158; theol. m. 17, 654. 

Még akkor is, ha a gyónó biine semmiképen nyilvános-
ságra nem hozatik, lehetséges a gyónási titok megsértése, ha 
ugyanis a lelkiatya a gyóiitatószékben szerzett tudomást fel-
használva, a gyónáson kivül olyas valamit mond vagy tesz, 
ami a gyónóra nézve kellemetlen vagy a gyónás szentségét 
terhessé teszi ; erre nézve általános szabálynak kell tekinteni 
hogy a lelkiatya a gyónásban szerzett tudomásnak a gyóná-
son kivül nem veheti hasznát ; magában a gyónásban ugyan-
azon gyónó előbbi bünvallomását szabad felhasználni a gyónó 
kellő megítélésére, például a szokásos bűnösöknél, de ezen 
esetbeu is okos mérséklet szükséges, nehogy a gyónás szerfö-
lött megnehezittessék.1) Több régibb hittudós a gyónásban 
szerzett tudomás felhasználását illetőleg enyhébb nézethez 
ragaszkodott, de VIII . Kelemen pápa 1594-ben máj. 26-án 
világosan az ellenkezőt határozta: „Tam superiores pro 
tempore existentes, quam confessarii qui postea ad superio-
ritatis gradum fuerint promoti, caveant diligentissime ; ne ea 
notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, 
ad exteriőrein gubernationem utantur." Kétséget nem szen-
ved, hogy ezen rendelet annak daczára, hogy a pápa csak a 
szerzetes főnökökről szól, általános érvényű, mivel annak 
alapoka is egyetemes érvénynyel bir, minél fogva ezen ren-

') Megjegyzendő, hogy a gyónási titokra nézve a gyónás tartamá-
nak vége nem esik össze az absolutio elmondásával. „Communiter tamen 
dicunt DD., licitum esse confessario loqui de auditis in confessione cum 
poenitente statim post absolutionem, ante quam ille discedat ; quia li-
cet sacramentum sit completum, tamen judicium adhuc moraliter persé-
vérât." Lig. VI, 652. 

delet a szentségi pecsét magyarázatának kell tekinteni ; azért 
még akkor sem szabad a gyónásból meritett tudomást fel-
használni, ha az ellenkező, t. i. a nemhasználás nagyobb kelle-
metlenséget okozna a gyónónak, valahányszor a használat 
maga is a gyónó terhére van; XI . Incze pápa az 1682-iki 
nov. 18-án kiadott decretum által kárhoztatta ezen tételt : 
„Scientia ex confessione acquisita uti libet, modo fiat sinedi-
recta aut indirecta revelatione et gravamine poenitentis nisi 
aliud multo gravius ex non usu sequatur, in liuius compara-
tione prius merito contemnatur." Ezen szabálynál fogva nem 
szabad például a gyónónak valamely szentség kiszolgáltatá-
sát megtagadni, ha az illetőnek méltatlansága csakis a gyó-
násból tudva van ; a plébános, ki cselédjei hűtelenségét 
csakis azok gyónásából tudja meg, nem bocsáthatja el ezeket 
ezen ok miatt, nem követhet más magatartást ezen cselédek 
iránt a gyónás után mint a gyónás előtt ; választásoknál nem 
tagadhatja meg a gyóntató pap szavazatát valakitől azért, 
mivel annak gyónásából tudja, hogy arra méltatlan ; a gyón-
tató nem utasíthatja vissza azon gyónót, ki neki gyónásaival 
tapasztalás szerint sok kellemetlenséget szokott okozni, se 
szóval se külső magáviselete által, sőt még akkor sem teheti 
ezt, ha a gyónó nem is venné észre, lia például a pap vala-
mely ürügy alatt távozni akarna, nehogy kényszerítve le-
gyen, az illetőnek gyónását meghallgatni. „Licet tunc fuga 
illa ex praetextu apparenter iusto non redderet confessionem 
odiosam tali poeuitenti, redderet tamen odiosam generaliter 
reipublicae christianae, quia si scirent fideles, posse confes-
sarios ex'colorato praetextu aufugere ab ipsis ob notitiam 
in confessione acceptam suorum peccatorum, facile gravaren-
tur." Lig. VI. 659. Ugyanazon egyháztanító helyesen mondja, 
hogy ilyen gyónók iránt a pap ugyanazon magatartást kö-
vesse, mint azok irányában, kik azelőtt még sohasem gyón-
tak nála. (Vége köv.) 

Egyházi okmánytár. 
Allocutio SSmi Dni N. Leonis XIII. acl alumnos Sémin. 

Romani et Piani. 

Quantam hodie iucunditatem ac solatium ex conspectu 
vestro animus Noster capiat, iuvenes dilectissimi, satis ver-
bis prodere et significare non possumus. Gum enim semper 
et maxime cordi Nobis fuerit stúdiósa iuventus, praesertim 
quae in spem Ecclesiae succrescens ad Christianas virtutes, 
literas, scientiasque instituitur, cumque medios inter Peru-
sini Semiuarii ephebos per triginta et amplius annos fre-
quenter libenterque versari consueverimus ; optatissimum 
nobis erat, postquam divino consilio Petri Cathedram con-
scendimus, vos etiam praesentes cernere et paierais vos com-
pellere verbis, novellae Ecclesiae plantationes, electa ger-
mina Sacerdotum. Ex utroque Seminario, Romano ac Pio, 
Pontificia Providentia fundatis, Pontificio nomine ac tutela 
fruentibus, hue amplissimo Cardinali duce, moderatoribus, 
ac Magistris praeeuntibus convenistis, ut filialis vestri erga 
Nos et Apostolicam Sedem obsequii argumentum exhibere-
tis. Porro utrumque Seminarium est nobis singularibus de 
causis aoceptissimum. 

Et ad Romanum quod attinet, non equidem possumus 
paterno vos non prosequi affectu, generosa soboles et pro-
pago praeclarissimorum virorum, qui qualibet aetate vestro 

8* 
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c gremio prodierunt, Urbemque nobilitarunt ; vos Romani 
Cleri laetissima spes et vivarium semper renascens. — Ac-
cedit, quod et praeteriti temporisNos vobis memoria devin-
cit : meminisse enim iuvat plures e Nostra domo, elapso 
praesertim saeeulo, apud vos institutionis causa mansisse ; 
nec sine lacrymis carissimi fratris Ferdinandi recordatio 
subit, egregiae indolis adolescentis et in Seminario vestro 
alumni, quem Pio VIII. Pontifice, quindecim vix annos at-
tingentem, immiti lieu morte ademptum doluimus, cuius 
ossa in Ecclesia vestra, ad Beatae Virginis sacellum, ipsam 
sub aram memori titulo condita quiescunt. — Lubet etiam 
in mentem beata tempóra revocare, cum primo in flore 
iuventae, et in nobilissima Gregorianum inter et Eomanum 
Athaeneuni ingeniorum dimicationis studiorumque palestra, 
frequenter ad Seminarii aedes accessimus, vit publicis ac so-
lemnibus periculis interessemus, quae electi ad id alumni 
strenue alacriterque subibant. 

Nec minori vos amore prosequimur, Seminarii Pii 
alumnos, quos Praedecessor Noster s. m. Pius Nonus, pro-
vido certe consilio, ex omnibus Pontificiae ditionis civitati-
bus Romam adduxit, ut in ipso Catliolicae Ecclesiae centro 
ad pietatem et scientias optime formati in patriam redirent, 
sanarum doctrinarum semen odoremque virtutum undique 
diffusuri. Egregium sane opus, quod cum praesentibus sin-
eularum Ecclesiarum necessitatibus consulat et ad earuin 
bonum decusque adaugendum maxime conducat, Pii Noni 
nomen ampliori etiam gloria cumulatum in posteros trans-
mittet. Nec profecto desunt, brevi quod ab eius erectione 
defluxit tempore, praeclara huius instituti bénéficia et salu-
berrimi fructus, quos omnes fere Dioeceses iam persenserunt-

Peculiari igitur erga Seminarium utrnmque benevo-
lentia permoti, ad Yos omnes, optimi adolescentes, sermo-
nem convertimus, illud vehementissime exoptantes instan-
terque petentes, ut vestra in Seminario institutio plena et 
numeris omnibus absoluta ad exemplum praefulgeat. Hoc 
enim praecelsa sacroruni ministrorum postulat dignitas, hoc 
Romani Cleri nomen ac decus, hoc nostrorum temporum con-
ditio, quibus ingens errorum colluvies ac pestilens corrup-
tionis lues undique grassatur. 

Adnitendum est igitur primo, ut singulorum animi 
mature ad pietatem forinentur, virtutem sequantur, eamque 
ab adolescentia vitae rationem ineant et servent, qua sanctis 
sacerdotum muneribus obeundis pares existant. — Deinde 
autem, cum tanta in Ecclesiae ministris literarum peritia, 
tantaque doctrinae tum sacrae tum profanae amplitúdó ac 
profunditas modo requiratur, quanta ferme nunquam ; inter-
est quam maxime, ut adolescentes in Seminario instituendi 
optimorum scriptorum exempla ac vestigia sectantes huma-
niorum literarum studiis mentem excolant, ac idoneam di-
cendi scribendique rationem sibi comparent. — Assiduam 
insuper necesse est operám detis philosopliiae, cui reliqua-
rum scientiarum firmitas rectusque nititur modus, eamque 
addiscatis secundum optimam metliodum ac tutissima prin-
cipia, quae celebratissimi christianae sapientiae magistri, 
praesertim autem Angelicus Doctor sunt amplexi, et in 
exemplum posteris reliquerunt. — Tandem theologicas di-
sciplinas et iuris scientiam tam pleno bibatis haustu, ut ad 
catliolicae fidei veritates demonstrandas, ad Ecclesiae iura 

tuenda, et ad errores pro opportunitate refellendos arma vo-
bis suppetant invictissima. 

Ilaec autem omnia, pro ingenii vestri docilitate et sin-
gulari erga Pontificiam auctoritatem obsequio felieiter cou-
secuturos confidimus ; praesertim cum noverimus te, Cardi-
nalis amplissime, qui vicaria potestate utrique praesides Se-
minario, optimam iuventutis institutionem apprime prove-
liere ac fovere. — Singulos autem moderatores et magistros, 
quantum in Nobis est, hortamur, ut collatis in unum viri-
bus et consiliis ad religionis columen et praesidium, ad Ro-
mani cleri laudem, ad literarum scientiarumque incremen-
tum, electae huius iuventutis educationem ad optatum exi-
tum adducant. 

Haec habuimus, dilectissimi iuvenes, quae breviter di-
ceremus. — Interim divinorum munerum auspicem et pa-
ierai in vos amoris pignus Apostolicam Benedictionem omni-
bus et singulis, moderatoribus, magistris et alumnis ex in-
ti mo cordis affectu impertimur. 

A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Folytatás.) 

Századunk jótékonysági intézeteinek egyik sajátságos 
nemét képezik a montes pietatis, a mi kölcsönházainknak 
kezdete. Ezek a montes-ek egyházi intézmények és a szere-
tet szelleméből származtak. 1450-ben a gondossá°-, megmen-O Ö7 o 
teni a szűkölködőket az uzsorások körmei közül, inditotta 
Terni Barnabás minoritát arra, hogy a gazdagokat az alap 
összegyűjtésére lelkesitse, melyből a szegényeknek, zálog le-
tétele mellett, pénz előlegeztetett. IIa a pénz titokban meg-
fizettetett, akkor a szegények a zálogot vissza kapták, ha 
nem, ugy a zálog eladatott, és a mi a kölcsön és igen mérsé-
kelt kamat levonása után fenmaradt, az a zálog tulajdonosá-
nak visszaadatott. Ez intézmény nem sokára egész Olaszor-
szágban elterjedt. Az orvietói volt az első kölcsön-intézet, 
mely apostoli megerősitést nyert. A perugiait, mely külön-
ben keletkezésére nézve első volt, II . Pál pápa csak 1467-ben 
erősítette meg.1) IV. Sixtus 1471-ben megerősítette a vi-
terbóit és 1479-ben maga is alapitott egyet szülővárosában, 
Savonában. A cesenait megerősítette VIII . Incze 1489-ben, 
a bolognait II . Gyula 1506-ban. Számos más város, mint 
Mantua, Milano, Padua, Nápoly, Florencz vetekedett, hogy 
hasonló intézetet alapitson, mely által a szegényeknek me-
nedéket nyújtson az uzsorások ellenében, az utolsó város 
Savonarola által nyert ilyet. A kamat miatt kezdetben 
ugyan némely theologus felszólalt ellene, de a lateráni és 
trienti zsinat minden nehézséget megszüntetett. A keresz-
tény szeretet tehát virágzásban volt, aki tudja, tagadja ezt 
a mondottak után. 

Ami a vallásos életet illeti, ez is igen sok vigasztalást 
nyújt, különösen vigasztalók a tudósítások a világban élő 
szüzek tisztaságáról. A legtöbb szűz és hozzá még a legfe-
gyelmezettebb, mondja Nider, Nürnbergben élt. A Lindau 
körüli vidék ugyan, úgymond, szűkölködik borban, de gaz-
dag szüzekben (terra non vinifera, sedmultum virginifera).2) 
Olaszország felé, a konstanczi és augsburgi megyék határá-
nál igen sok szűz élt, nem kolostorokban, hanem a falvak-
ban, helységekben, városokban, a legzordonabb vidékeken, a 

1) Moroni. Dizionario. XLVI. 253. 2) Formicarius. 1. c. 4. 6'5. 69. 1. 
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hol bor nem terem, hanem csak árfa. Bort egész éven keresz-
tül csak egyszer Ízleltek, hogy a sör mi légyen, azt nem is 
tudták, halat sohasem ettek, sőt alig, hogy valaha láttak, a 
bust kerülték, csak tiszta vizet ittak, tejet és kenyeret ettek, 
ezt is a legdurvábbat, minőt más helyt a kutyának szoktak 
adni, de még ez sem érinti meg. Emellett kézimunkájuk 
után éltek. Hallatlan dolog, hogy közülök egyetlenegy is 
elessék és ,lomha' legyen ; ezt mind megerősíti, és azt mondja, 
liogy ez oly igaz, hogy az ember alig hinné, ha maga nem 
látná. Emellett azonban sokkal egészségesebbek, erőteljeseb-
bek, tovább élnek és sokkal szebbek, mint azok a nők, kik 
gazdagabb és bortermő vidéken élnek, ugyanezt »mondták 
neki kicsapongó nemes emberek, kik ott átutaztak.3) 

A szentségek vételéről is téves nézet terjesztetett el ; az 
állíttatott, sőt állíttatik még ma is, hogy a reformatióig az 
emberek nagyon ritkán járultak volna a szentségekhez-
Hogy mily alaptalan ez az állítás, kitűnik a következőkből, 
igy sz. Lidwina, Rieti Columba, a paradicsomról nevezett 
Dominica, Coleta stb. életirataiból értesülünk, hogy ezek 
gyakran, sőt rendszeresen jártak az Ur asztalához.4) Az 
,Isten barátairól' nevezett testvérületnek még világi tagjai 
is minden vasárnap, sőt hetenkint háromszor is áldoztak.5) 
Épen a 15-ik század kezdetén tárgyalta Krokowe Máté bi-
bornok egy műben a gyakori áldozás kérdését. Azon kívá-
natból, melyet sz. Antonin közöl, kitűnik, hogy ő melegen 
pártolta a gyakori áldozást.6) Nider mondja, hogy az ő prior 
elődje, Eberhard, 20 éven keresztül jókor reggeltől napon-
kint a gyóntatószékben ült.7) Biel Gabriel igen határozot-
tan a gyakori, sőt a rendszeres áldozás mellett nyilatkozik. 
Szent Antonin buzditólag int a gyakori áldozás mellett, és 
nagy Alberttel ugy véli, hogy igazságtalanság a feddhetet-
len világiakat egy hónapnál, az ajtatosakat pedig 14 napnál 
tovább visszatartani a szentségbeni részesüléstől. Trithemius 
pedig azt mondja szerzeteseiről, hogy azok naponkint mi-
séztek és hogy közülök egy sem lép elébb az oltárhoz, mi-
előtt meg nem gyónt volna, mi miatt ezek részére négy 
gyóntató atyáról kellett gondoskodnia. Mindez talán mégis 
csak másról tanúskodik, mint a hivek hanyagságáról a szent-
ségek vételénél. 

De térjünk át már korunk irodalmára. Ha e tért vizs-
gálatunknak tárgyává akarnók tenni, és mindazt, amit ta_ 
lálunk, be akarnók irni, ugy nem jutnánk a végéhez, miért 
is mellőzve minden mást, mellőzve világhirü egyházi jogtu-
dósainkat, kik még ma is önkénytelen bámulatra ragadják 
még ellenfeleiket is, figyelmünket a theologiai, legközelebb 
pedig a scholastikai irodalomra forditjuk és erről valamivel 
bővebben szólunk, hogy feltüntessük, mennyiben igaz az az 
állitás, mintha időszakunkban a theologiai irodalom, ugy 
mint azt ellenfeleink állitják, hanyatlott volna. 

Vegyük először is a dömés-rendet. E rend theologusait 
ugyan a 14-ik században felülmúlták egyes, nem a rendhez 
tartozó theologusok, de ezen korszakban, melyről beszélünk, 
az elsőséget becsülettel kivivták maguknak. Először is Mon-
tenigro Jánosról, a lombardiai provinciálisról emlékezünk 
meg. O a Ferrara-florenczi zsinaton, hol a Szentlélek és a 

3) 1. c. c. 11. 267—269. 1. - 4) Görres. Mystik I. 375.1. - 5) Hist, 
pol. Blät. LXXV. 116 - 6) Busse. Grundriss. II. 329. — ') Antonia. 
Summa theol. III tit. 13. c. 6. § 14. 

pápa fensőségérőli tant győzelmesen védelmezte, tűnt ki és 
büszkeségévé lett ugy a nyugotiaknak, mint az igazhivő 
keletieknek. Ez időtől kezdve sok műben azon egyszerű, de 
sokatmondó névvel idéztetik : Joannes theologus. Vaughanaz 
ő dicséretére azon nagy szót mondja ki, hogy benne sz. Ta-
más egész szelleme, egész nagyságában látszott kitűnni.8) 
Tudomány és elmeélre nézve vetekedett vele a ragusai Stoj-
kovics János, ki vele gyakran fel is cseréltetik. O a rend gé-
néralisa volt. Miután az egyháznak a baseli zsinaton nagy 
szolgálatott tett volna az utraquisták ellen,9) fájdalom a be-
következett szakadás idején a jó ügyhöz hűtlenné lett. Fe-
lette áll még Turrecremata János bibornok, minden kétsé-
genkivül a 15-ik század legnagyobb theologusa, kit csak 
Cajetán mid felül a 16-dik század elején. Ennek sokoldalú 
nagyszerű érdemeit a theologia különböző ágaiban, mint a 
polemika, apologetika, dogmatika, exegesis, egyházjog, my-
stika theologiában leirni akarni, nagyon messze vezetne. Az 
ő okosságát és tudományosságát, karöltve ritka életszentség-
gel, elismeri még Wharton 10) is, ki bizonyára nem minden 
érdem nélkül dicsér oly egyházi fejedelmet, ki egész életét a 
pápa korlátlan hatalmának védelmezésében emésztette fel. 
Ezekhez közel áll, habár sok tekintetben velők össze nem 
hasonlítható, sz. Antonin, egy ember iskola nélkül. Amit ő 
tudott, pedig csudálatra méltóan sokat tudott a tudomány 
minden ágából, azt csaknem minden tanitó nélkül tette saját-
jává. Az ő határtalan tudományossága és olvasottsága va-
lóban egészen sajátságos jelleggel is bir. Morális kérdések-
ben a theologusok előtt klassikusi tekintélylyel bírt. Mint 
történetíróról általában hirdetik felőle, hogy annál megbíz-
hatóbb és jelentékenyen fontosabb, minél inkább korához kö-
zeledik. Nem is szükséges az ő dicséretéül semmiféle elis-
merő bizonyítékra hivatkoznunk, az ő jelentőségteljességé-
nek elég elismerése fekszik abban, hogy oly tudósok, mint a 
nagy Ballerinik és a még nagyobb tudós, Mennochi, a tudo-
mányosságra oly drága ídejöket az ő művének kiadására 
fordították, az utóbbi különösen egy, fájdalom befejezetlen-
ül maradt óriási archaeologiai művének hátrányára. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 26. A rendőri törvényjavaslat. A büntető 

codex tárgyalása alkalmával nem egy esetben megtörtént, 
hogy midőn bizonyos módosítások nyújtattak be, a kormány 
a rendőri törvényjavaslatra utasította az illetőket, mint 
melynek keretében oly ügyek foglalnak helyet, melyek a 
büntető codex határán kívül esnek. Igy történt ez nevezete-
sen oly módosítások, vagy külön álló indítványoknál is, me-
lyek különösen a vallásügyre vonatkoztak, ugy annyira, hogy 
csak nagy erőmegfeszités és többszörös izenetváltás után le-
hetett a vallásra vonatkozó egyes pontokat a büntető co-
dexbe bevinni, némelyeket akkor is csak ugy, hogy a bű-
nösre nézve elég tág kibúvó ajtót talál még a kevésbé fogas 
ügyvéd is. 

A büntető codexen azonban már tul vagyunk, sőt ami 
a rendőri törvényjavaslatot illeti, avval is a kormány nem 
csak elkészült már, nem csak benyújtotta a képviselőliáz-

8) Yanglian Thomas of Aquino II. 164—167. — 9) Werner I I I . 
646-650 . — Care hist. tit. Basil. 1745. II. II. 144. 



nak, hanem ugyanezen törvényjavaslat már az országgyűlés 
jogügyi szakbizottsága rostáján is átment, és miat ilyen az 
országgyűlésnek is beterjesztetett, és csak az országgyűlés 
végleges bezáratása okozta, hogy a törvényjavaslatból mindez 
ideig törvény nem lett. Annál jobb, mert a folyton folyó 
ügyek mellett idő engedtetett annak hiányait kiemelni és 
javítását követelni; mondjuk: hiányait kiemelni,mert hogy 
ilyenek a modern törvénygyártás mellett a rendőri törvény-
javaslatban is foglaltatnak, különösen a vallást illető pon-
tokban, melyekről itt egyedül emlékezünk meg, az oly bi-
zonyos, mint a mily bizonyos, hogy törvényhozásunk libe-
rális nem lenne, ha ily hiányai, illetőleg hibái nem lennének. 

Mielőtt azonban ezen hibák felemlitésére átmennénk, 
mielőtt azok kiigazítását követeinők, az igazság érdekében 
constatálnunk kell, hogy a mit a kormány a büntető codex 
tárgyalása alkalmával megígért, hogy a rendőri törvényja-
vaslatnál figyelemmel lesz a vallást illető kérdésekben, igé-
retét legalább részben, habár nem is egészen ugy, mint mi 
óhajtanok, be is váltotta. Mi ennek örvendünk és efelett 
nem mulaszthatjuk el megelégedésünket kifejezni, mert, ha-
bár nem tartozunk is azokhoz, kik az országgyűlésből con-
ciliumot akarnak csinálni, sőt ennek határozott ellenségei 
vagyunk, azt azonban mégis határozottan pártoljuk és köve-
teljük, hogy a törvény a vallásosságot védelmezze, ami lé-
nyegesen különbözik valamely országgyűlésnek zsinattá át-
változtatásától. Nincsen törvény, mely valamely országra, 
vagy nemzetre nagyobb áldást hozhatna, mint amely védi a 
vallásosságot s bünteti azokat, kik ezt sértik, azért is nem ta-
gadhatjuk meg elismerésünket rendőri törvényjavaslatunk-
tól, mely e szempontot figyelmen kivül nem hagyta, hanem 
a vallás elleni bűnöket is mint büntetendőket keretébe vonta. 

Midőn azonban az igazságnak igy egy oldalról általá-
nosságban eleget tettünk, ugyanazon igazságosság követeli 
tőlünk, hogy a létező és pedig nem csekély fontosságú téve-
dések és hibákra is rámutassunk, hogy * ezek a törvényalko-
tás alkalmával kijavíttassanak, mert igy, amint a javaslat 
létezik, általunk, katholikusok által, el nem fogadható. Kezd-
jük azokon, a mik javitást igényelnek, hogy egy második 
levelünkben elmondjuk, a mik egészen kitörlendők a tör-
vényjavaslatból. 

Nincsen a társadalomnak fontosabb tényezője, mint az 
egyház szolgája, a pap, mert ha nem vonjuk is kétségbe a 
polgári, világi közhivatalnokok fontosságát, tagadhatatlan 
mégis, hogy nem ezek, hanem a papok közvetítői azon elvek-
nek, melyeken a keresztény társadalom, ós igy az állam biz-
tonsága és békéje is nyugszik. A világi hivatalnok tiszte-
lete és tekintélye azon elvektől függ, melyeket a pap hirdet, 
sőt maga a büntető-törvényjavaslat is czélját csakis ezen 
elvek alapján éri el ; nem méltányos, nem jogos követelés-e 
tehát, hogy akkor, mikor a rendőri tvjavaslat büntetést 
szab azokra, kik a közhatóságokat durván megtámadják, 
vagy durva kifejezésekkel illetik, hogy ugyan ily büntetéssel 
sújtsa azokat is, kik hasonló módon vétkeznek az egyházi 
hatóságok ellen ? de ilyen §-t a rendőri tvjavaslatban nem 
találtunk, miért is e hiány kijavitását sürgetve követeljük. 
Nem szeretnénk azonban félreértetni, midőn ugyanis mi bün-
tetést követelünk azok ellen, kik az egyházi hatóságok és 
személyek ellen vétenek, nem akarjuk ezt ugy értetni, hogy 

az egyházi hatóságok és személyekről szóló intézkedés ugyan-
azon §-ban foglaljon helyet, mely a világi hatóságokról in-
tézkedik, ez sok tévedés és összeütközésre nyújtana alkal-
mat. A pap, ámbár fontos tényező az államban, ámbár tény -
kedései a nyilvános állami életre is kihatnak, azért még .<cm 
államhivatalnok, minélfogva a rendőri törvény általunk kö-
vetelt intézkedését oly értelemben veszszük, hogy ezen in-
tézkedés részére külön §. alkottassék, miből azután kitűn-
nék, hogy a papok, mint egy fensőbb rend képviselői, nem 
tartoznak az állami hivatalnokok kategóriájába, mit feltün-
tetni, már azon szempontból is szükséges, hogy ez által az 
állam is Ijozzájáruljon, amennyire tőle telik, már csak önér-
dekében is, azon elvek tiszteletben tartásának emelésére, me-
lyek az egyház szolgái által hirdettetnek. 

Hiányosnak találjuk továbbá a törvényjavaslat követ-
kező intézkedéseit és pedig először azt, mely nyolcz napig 
terjedhető eljárással rendeli büntetni azt, aki „az állam által 
elismert felekezet vallásos tiszteletének tárgyát képező, egy-
házilag megszentelt és nyilvános helyen létező szobrot vagy 
jelképet, a vallásos szertartásra rendelt helyiségen kivül, 
vagy nem a vallásos szertartás alkalmával nyilvánosan meg-
gyaláz és ez által másoknak közbotrányt okoz," valamint 
azon intézkedést, mely a ,vallás és annak szabad gyakorlata 
elleni kihágásokról' szólva, 100 frtig terjedő büntetéssel 
sújtja azokat, kik az 1868. LIII . tv. cz. 19. §. 2-ik bekezdé-
sében meghatározott valamely intézkedést megsértenék, t. i. 
az egyházi szertartást megzavarnák az által, hogy templom 
közelébeu lármásan foglalkoznak, vagy körmeneteket meg-
zavarnának kocsival való stb. átvonulás által. Mi mind a két 
pontra nézve a pénz és szabadság büntetést óhajtanánk ösz-
szeköttetni, hogy a kit érzékenyen nein sujt az egyik, p. o. 
a pénz lefizetése, sújtsa a másik t. i. a szabadság elvétele és 
megfordítva, e módon elejét lehetne venni, nehogy a legin-
kább csak katholikusokat sértő kihágások elkövettessenek 
nemcsak a műveletlenebbek, hanem az úgynevezett művel-
tek által is. (Vége k.) A 

Pannonhalmán. Havi tudósítások a L. sz. A. ima-
egyletéről. Az egylet föünnepe május 31-én mint minden év-
ben az idén is megtartatott a Pannonhalmán létező Boldog-
asszony-kápolnájában és a szokott módon. Ez alkalommal 
a következő szentbeszéd tartatott : 

„Jézus engedelmes vala nekik." Luk. 2, 51. Istennek 
kedvező kegyelméből bevégeztük a májusi szép ájtatosságot 
a b. sz. Mária tiszteletére. Legyen hála a minden jó kegyes 
Adójának, legyen hála az Istenember szent Anyjának, hogy 
e kegyelemben részesültünk ! Oh bár ezen buzgó tisztelet s e 
szent helyen hirdetett tanítások reánk hozzák Istennek áldá-
sát és növeljék bennünk az életszentséget, melynek szűz Má-
riában tiszteljük kitűnő példányképét. 

Mariahavi utolsó ájtatosságunk alkalmával ünnepet is 
tartunk, értem a legszentebb Sziv asszonyáról nevezett ima-
társulat főünnepét. E szent helyen évenkint kegyeletesen 
szoktuk e napot megülni, a miért ez évben sem maradhatunk 
el a tisztelet és hála szent érzeteinek nyilvánításával. Min-
den imatársulat bizonyos benső kedvességgel bir, mely az azt 
összekötő kapocsban, a munkás szent szeretetben rejlik ; de 
különösen mondható ez társulatunkról, mely a legbonyolo-
dottabb lelki és testi ügyekben Jézusnak szentséges Szivétől 
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s e Sziv asszonyának közbenjárása által kér és nyer mennyei 
segélyt. Szűz Mária tisztelőinek asszonya egyszersmind asszo-
nya Jézus legszentebb szivének is. Mily kedves összekötte-
tés, mily szeretetteljes viszony ! Elmélkedési tárgyul nem vá-
laszthatunk szebbet, mint imatársulatunk szent személyeit ; 
Jézust és Máriát. 

Szűz Mária Jézus sz. Szivénél hatalmas közbenjáró 
asszonyunk. Erről Isten kegyelmével elmélkedni, lesz fela-
datunk. Jézus megérdemli, hogy figyeljünk és szivünket a 
szent igék befogadására készen tartsuk. Mi Asszonyunk, a 
legszentebb Sziv asszonya, könyörögj érettünk ! 

A 12 éves Jézusról, midőn szülői Öt a jeruzsálemi 
templomban megtalálták, azt mondja az evangelista, hogy 
„engedelmes vala nekik, anyja pedig a hallott igéket mind 
szivében tartja vala, és Jézus növekedik vala bölcseségben 
és időben, és kedvességben Istennél és embernél." (Luk 2, 
51, 52.) Tehát engedelmes vala nekik; e szavaknak jól felfo-
gott értelme szolgáltatta az alapeszmét társulatunk e kedves 
imájához : Miasszonyunk a legszentebb Sziv asszonya, könyö-
rögj érettünk. Lássuk tehát az evangeliumi szavak értelmét. 

A Szentháromság 2-ik személye a Fiu-Isten, üdvün-
kért a b. sz. Mária méhében emberi testet vett föl s igy fia a 
szent Szűznek, ki méltán neveztetik Isten anyjának, mert 
azt szülte, ki Isten és ember. Jézus a mennyben is hallgat 
szűz Mária szavára : örömmel teljesiti édes anyjának mind-
azon kérését, melyet szűz anyánk Mária érettünk isteni Fia 
elé terjeszt : annyival is inkább, mert szűz Máriát maga az 
Ur Jézus tette a szent kereszten anyánkká; ha pedig 0, mint 
anyánk, kér valamit számunkra, csak ilyesmit kér, a mi va-
lódi üdvünkre szolgál ; de lia már ilyesmit kér szent Fiától, 
kinek imádandó akaratával az övé különben is teljesen meg-
egyezik ; oh akkor biztosan remélhetjük, hogy kérésünk tel-
jesülni fog. 

Ne is mondja senki, hogy mi a b. szűz Máriának kor-
látlan és teljes hatalmat tulajdonítunk Jézus sz. Szive fe-
lett; ez nem áll, ez hibás állitás ; szűz Mária, bár Jézusnak 
mint Istenembernek teremtménye, sőt az Ur Jézusnak mint 
Fiu-Istennek alárendeltje is marad, mit ő maga is vallott, 
midőn az Ur szolgáló leányának mondá magát : „Magasz-
talja az én lelkem az Urat „mert megtekintette szolgá-
lójának alázatosságát" (Luk. I. 46,47.) szűz Máriának egész 
hatalma nem más, mint hathatós közbenjárása. O, Istennek 
anyja levén, bizalmas kérése, biztos esedezése s anyai szó-
szólása által isteni Fiának szentséges Szivéhez szól, midőn 
érettünk könyörög; e legszentebb Szivnek végtelen irgal-
mához sóhajt ; e szentséges Szivnek kimerithetlen jóságát 
veszi igénybe ; — és mind ezt azért, mert e Sziv egyetlen 
gyermekének szive, ki e földön édes anyjának engedelmes 
volt és még most is kegyes, ha édes Anyja, Istennek szent 
akaratával teljesen megegyezve, Jézustól számunkra valami 
kegyelmet kér vagy áldásért könyörög, mintha mondaná : 
Jézusom, Istenem, de egyszersmind egyetlen Fiam, emlékez-
zél meg, hogy e világra szültelek, emlőimmel tápláltalak, 
kezeimmel ápoltalak, melletted virrasztottam, élted miatt 
aggódtam, veled szenvedtem a kereszt alatt ; mindezen anyai 
szeretetemre utalok, és szereteted kiapad hatlan forrásához, 
szentséges Szivedhez könyörgök tisztelőim üdveért, mely sz. 
Szivednek is egyedüli óhaja. 

Ezen értelemben és csakis ebben nevezzük mi Máriát a 
legszentebb Sziv asszonyának, vagy világosabban mondva, a 
legszentebb Szívnél közbenjáró asszonyunknak. Az Ur Isten, 
szűz Máriát egyszülött Fiának anyjául választván, Jézust, s 
a mi örök üdvünket, szűz Mária által adta nekünk s igy azt 
is akarta, hogy mi az o hathatós esedezése által mindazt 
megnyerjük Jézusunktól, a mi ideig tartó javunkra s igy 
közvetve örök boldogságunkra is szolgál. 

Mi tehát szent hitünkkel megegyezőleg tiszteljük és 
hivjuk segítségül szűz Máriát, ki a mi asszonyunk s asszonya 
Jézus szentséges Szivének is, kinél a mi üdvünkre közben-
jár. Nem hiszem, hogy van katholikus keresztény, ki nem 
tapasztalta volna a szent Szűz hathatós közbenjárásának 
erejét. Mi, hála Istennek és szűz Máriának, többször része-
sültünk asszonyunk s anyánk hathatós segélyében ; a miért 
e szent helyen Neki hálatelt szivvel köszönetet mondunk. S 
e hála szent érzetétől indíttatva nem ajánlhatom eléggé a b. 
szűz Mária ajtatos tiszteletét, buzgó segítségül hívását és 
szent életének állhatatos követését ; már e földön boldogító J o 
e gyermekded ragaszkodás szűz Anyánkhoz, a jövő örök 
boldogságnak pedig biztos záloga, mert majdnem lehetetlen, 
hogy szűz Máriának igaz tisztelője elkárhoznék ; igaz tisz-
telője, mondám, mert a ki igazán tiszteli szűz Máriát, az 
életét is iparkodik szűz anyánk szent életéhez idomítani. 

Szűz Máriának e tisztelete, segítségül hivása és min-
denek fölött életének állhatatos követése legyen kedves em-
léke ez idei májusi ajtatosságnak. Tisztelete éljen lelkünk-
ben, szent neve hangozzék ajkainkról és tiszta, szent életét 
hirdesse jámbor s erkölcsös életünk, hogy az emberek, lát-
ván jó cselekedeteinket, dicsőítsék Istenünket az Ur Jézust, 
magasztalják anyánkat a b. sz. Máriát, a mi asszonyunkat 
s a legszentebb Szivnek asszonyát. Amen. 

IRODAIM. 
X jjA Kathotikns Hitszónok" czime egyuj egy-

házszónoklati folyóiratnak, mely Sajóvölgyi S. G. Ferencz, 
hitszónok szerkesztése mellett, Budapesten (Grimm és Horo-
vicz könyvkereskedésében) megindult. Czélja a világiroda-
lom jeles szónokainak beszédeit közölni magyar forditásban. 
Az első füzet már meg is jelent s két beszédet tartalmaz Ád-
vent I. és II. vasárnapjára: az első Masillon beszéde „Az 
utolsó Ítéletről", a másik Veith E. után korunk fő ellenveté-
seinek czáfolatával foglalkozik, a harmadik ünnepi, mely-
nek fele szintén a füzetben foglaltatik : Massillon beszéde a 
szeplőtelen fogantatás ünnepére. Követi azt a „Tárcza", mely 
nézetünk szerint jobban el is maradhatott volna, mert nem 
tartalmaz egyebet mint a három közlött beszédnek dicsőítését, 
ez pedig fölösleges azon közönség előtt, melynek e folyóirat 
szánva van, meg sem emiitvén azt, hogy a szerző a virágos 
nyelvű kifejezések mellett megfeledkezni látszik saját gon-
dolatairól s befejezetlenül hagyja a mondatot. Inkább sze-
retnők, ha e rovatban ismertetné a „Hitszónok" a kath. egy 
házszónoklati irodalom legújabban megjelent műveit. 

A nevek írására nézve is van megjegyezni valónk. Az 
idegen szerzők neveit ugy írjuk, mint ők magok írták, vagy 
ha azokat nyelvünkhöz akarnók idomítani, akkor legalább 
mindig egyformán irjuk. Igy előfordul : Wait és Weith 
Veith helyett ; Bourdalon, Bourdaloue, KlinkofFström, Klin-
kowström helyett, sat. 
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A folyóirat belső berendezését illetőleg, tekintve a ki-
merithetlen forrást, melyből sz. nieriteni fog és a változatos-
ság, valamint az összehasonlítás és választás kedveért, egy-
egy napra két beszédet fog adni, két külön szónoktól. Ez 
szemre nézve ugyan jónak látszik, de gyakorlatilag azon 
hátránynyal bir, hogy az előfizetők még tizenkét füzettel 
sem lesznek birtokában az egész évi vasár- és ünnepkörre 
szükséges beszédeknek, és ha a folyóirat meg is fogja előzni 
az ünnepeket, mégis egy teljes évi ünnepkör habár két-két 
beszédet tartalmazand is, hétszeres árba fog kerülni, a mi ter-
jesztésére nézve hátrányára leend. 

A táreza végén összeállított, „kath- irodalom könyvé-
szete", nemievén egyéb könyvkereskedési hirdétésnél, jobban 
a borítékon foglalhatna helyet. Végre nagyobb gondot aján-
lunk a sajtóhibák javításánál, melyek száma aránylag a négy 
ives füzethez igen nagy. 

= Előfizetési felhívás Manning H. E . westminsteri bi-
bornok-érsek, ,,Jézus szeretete a bűnbánók iránt" 
czimü müvének 2-dik kiadására. 

Miután a fenczimezett munka, mely a töredelem szent-
ségéről szólván, a lelkipásztoroknak jeles segédforrásul, a 
világi hiveknek pedig kitűnő lelkiolvasmányul szolgál — 
900 példányban teljesen elfogyott, bátorkodom a m. t. meg-
rendelők s olvasó közönséggel tudatni, hogy annak 2-ik ki-
adását e napokban adtam sajtó alá. 

Ára 30 kr., ezimképpel ellátott, kötött példány 45 kr. 
Megrendelhető postautalványon, alulirt fordítónál. Minden 
egyszerre megrendelt 10 példány után tiszteletpéldány jár. 
Megjelenni f. é. augusztus közepén fog. Kelt Esztergomban, 
1878. jul. 22. Molnár János, segédleik. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Kutka Antal eperjesi egyházmegyei g. kath. ál-
dozár, hajó-kereszturi lelkész, ker. alesperes és szentszéki 
ülnököt, az eperjesi székesegyház tiszteletbeli kanonokává 
díjmentesen kinevezem. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi julius hó 12-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

" V E G Y E S E K . 
— Hivatalos köszönet. A vallás és közoktatásügyi mi-

niszter, ft. Császka György szepesi püspök ő mlgának az iglói 
u j r. k. iskolaház felavattatása alkalmával ezen iskola sze-
gény tanulói számára megszerzendő tankönyvek részére 
tett 1000 frtos alapítványért, elismerését és köszönetét nyil-
vánította. 

— Ujsági hírek szerint a szentszék és Törökország közt 
fenállott differentiák legújabban végképen kiegyenlittettek. 
Úgyszintén a szentszék és Németország közt az állítólago-
sán már folyó tárgyalásokat a müncheni nuntius, msgre Ma-
sella vezetné. Természetes, hogy az ügynek mibenlétét egye-
lőre még mély titok fedi. 

— Érdekes a ,Gazetta tf Italia' azon hire, mely szerint 
Corti, olasz külügyminister, mint a berlini congressusnak 
tagja e gyülekezettől azt kérte volna, hogy ,Európa' Olasz-
országnak jelenlegi fennállását garantirozza. Gorcsakoff 
pártolta az eszmét, melyet Angolország, Ausztria-Magyar-
ország s Francziaország époly határozottan elleneztek, mi-
nélfogva az elejtetett, miután még Bismarck is cserben hagyta 
szegény Cortit, annak daczára, hogy ez épen a német can-
cellárral folytatott magánbeszélgetéseiből merítette a bátor-
ságot, hogy e kényes kérdést megpendítse. 

— A ,Voce délia Verità' a porosz trónörökös a pápá-
hoz intézett levele felől következőleg nyilatkozik: „A szent-

szék és a német birodalom trónörököse közti levélvál-
tás annyival nyer fontosságban, a mennyiben a trónörökös 
levele a birodalmi kanczellár által is ellenjegyeztetett, s igy 
nemcsak a trónörökös személyes nézeteit, hanem a kanczel-
láréit is föltárja. Annak azonban csodálkozást kell költeni, 
hogy a trónörökös oly kivánatot utasított vissza, melyet le-
hetetlen, hogy kifejeztek legyen, ugyanis nem képzelhető, 
hogy egy porosz-protestans főherczegtől azt követelték volna, 
hogy államának alkotmányát a katholikus dogma értelmé-
ben változtassa meg. A csodálkozás csak nagyobb lesz ha 
megfontoljuk, hogy az engesztelékenység csak hasznára le-
hetett az államnak, mivel a porosz alkotmány intact és tel-
jes erőben volt, mielőtt a lelkiismereti szabadságot garanti-
rozó czikkelyeket eltörölték. Nem akarjuk sérteni a német 
kormányt azzal, hogy ezen, a német Reichsanzeigerben meg-
jelent közleménynek dátumát a Németországban megejtendő 
legközelebbi választásokéval egybevetjük. Mi őszintének 
tart juk a német kormány óhajtasát az egyházzal barátságos 
viszonyba lépni. De nem mellőzhetjük aunak említését, hogy 
a katholikusok nem képezhetnek akadályt a békés törekvé-
sekkel szemben, s hogy a béke előidézésére még némely pon-
tokat illetőleg teljes megegyezésre sem volna szükség, ha 
csak a porosz alkotmányt magát minden a lelkiismereti és 
vallási szabadságot garantirozó megállapodásaival együtt 
ismét életbe akarnák léptetni. 

— Ledochowski bibornok-érseket valamely porosz 
törvényszékecske e hó 9-ére maga elé idézte, mert egy ál-
lamhű plébánost kiközösített. Egyéb baja nincs e bölcs tör-
vényszéknek. — A mult számunkban emiitett katholikus 
jogászegyletnek már keletkezése előtt is baja volt a porosz 
rendőrséggel. Ugyanis Löwenstein berezegnek felhívására, 
f. hó 3-án több kitűnő jogász érkezett az ,Engl. Hof.' czimü 
vendéglőbe, Frankfurtban, hogy ott barátságos ismerkedő 
estélyt tartsanak. De katholikusokról lévén szó, az ,állam,-
nak be kellett avatkoznia, minél fogva a frankfurti rendőr-
ség azon, nevetségességében is hallatlan, erőszakoskodásra ve-
temedett, hogy „a be nem jelentett gyűlést (!) feloszlatván," 
a magánutasokképen találkozott uraknak megtiltá egymás-
közt érintkezni. Mint okos emberek, jogászaink engedtek, de 
haladék nélkül a közelfekvő hassiai területre mentek át, hol 
értekezletüket folytatták. 

— Genua városának községtanácsi választásai legú-
jabban azon örvendetes eredményre vezettek, hogy 46 vá-
lasztandó tanácsos közül 42 ,clericalis' választatott meg. 
Vexatio dat intellectum. — Gaëtani-Serrnoneta herczeg, 
VI I I . Bonifácz családjából, ki a maga idején annyira meg-
feledkezett magáról, hogy a ,római plebiscitum'-ról szóló je-
lentést megvitte Victor Emanuelnek Firenczében, legújabban 
az ,Osservatore' szerint teljesen kibékült az egyházzal. — Az 
u j belga, szabadkőműves kormány már észrevehetővé teszi 
magát. Számos katholikus hivatalnok elbocsáttatásán kiviil 
a szentszéknél hitelesített követet is szabadságra küldte, mi 
végleges elbocsáttatásának előhírnöke. Q O . 

— f A székesfehérvári székesegyházi káptalan, saját 
és a rokonok nevében, érzékeny szivvel jelenti szeretett tár-
suknak, főtisztelendő Badnich Imre, sz. Miklósról nevezett 
ercsii apát, székesegyházi őrkanonok, zsinati vizsgáló és püs-
pöki sz. széki ülnöknek, a végső szentségek ájtatos felvétele 
után, szélhűdés és hosszasan tartó végelgyengülés következ-
tében, julius 21-én, estéli ô1/^ órakor, életének 81-ik, áldo-
zárságának 56-dik évében, csendes elhunytát. A boldogult 
hideg tetemei, julius 23-kán, a székesegyházban reggeli 9 
órakor megtartandó gyász-szentmise után, a hoszu temetői 
sirkertben fognak eltakarittatni. Székesfehérvár, jul. 21.1878. 
Adj Uram örök nyugalmat neki, és az örök világosság fé-
nyeskedjék neki. Amen. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, julius 31. 9. II. Félév, 1878. 
Tartalom: A gyónási pecsét. — Egyházi okmánytár. — A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. — A konstanczi 

zsinat és a reformatio közti időszak. — Egyházi tudósitások : Fest. Rendőri tvjavaslat. — Irodalom. — Vegyesek. 

A gyónási pecsét. 
(Vége.) 

Mindezekből világos, mennyire szükséges, hogy 
a gyóntató pap a leggondosabb figyelmet forditsa 
arra, nehogy ezen fontos kötelességet vigyázatlan-
ságból megsértse. Habár nem szoros kötelessége a 
roszakaratu gyanakodásokat tekintetbe venni, („con-
fessarius non tenetur cavere omnes leves eoniecturas, 
quas facile malitiosi faciunt, sed tantum ne praebeat 
suspiciones probabiles de peccatis auditis," Lig.) 
mégis mindig tanácsos, a szentségi pecséttörés még 
szinét is, amennyire csak lehetséges, elkerülni. A leg-
nagyobb vigyázat különösen a következő esetekben 
szükséges : a) a gyóntatószékben óvakodjék a pap 
minden hangosan beszédtől, a meglepetés, csodálko-
zás külső kifejezéseitől, mert mindezek által a kö-
rülállóknak alkalmat szolgáltatna a gyanakodásra. 
Kiváló figyelem megkivántatik akkor, lia férj és fele-
ség, szülök és gyermekek, jegyesek stb. közvetlenül 
egymásután gyónnak, nehogy a lelkiatya az egyik-
nek gyónását a másiknak helytelen kérdések által 
elárulja vagy pedig gyanút ébreszszen. b) A szószé-
ken nem szabad oly részletesen az erkölcsi igazsá-
gokat előadni, mint azok a gyóntatószékben szoktak 
előfordulni, nehogy talán a hallgatók azt gondolják, 
hogy a szónok a gyónási titkot használta fel. Ha 
megesik, hogy azon bűn, melyről a pap szentbeszé-
det akar tartani, ugyaznap a gyóntatószékben is elő-
fordulna, akkor némely esetben szükséges lesz a 
gyónót figyelmeztetni, különösen ha az illető biin a 
ritkábbakhoz tartozik, c) Az iskolákban a hitelem-
zésnél is vigyázni kell, nehogy a gyermekekben azon 
gyanú ébredjen, hogy a pap őket a gyónásban be-
vallott vétkeik miatt ' keményebb bánásmódban ré-
szesiti vagy szorosabb felügyeletet gyakorol, d) Ha-
sonló vigyázat szükséges akkor is, ha a gyóntató 

papot azok magaviseletéről kérdezik, kik nála gyónni 
szoktak, e) Ha a lelkiatyának bizonyos esetekben 
felvilágosításra van szüksége, ne kérjen azonnal ta-
nácsot és ne soktól, ne azoktól, kik talán ugyanazon 
templomban szoktak gyóntatni, ne mondja, hogy az 
illető esetet a gyónásból tudja. Sokszor egynehány 
szó elégséges arra, hogy a gyónási titok megsértes-
sék; megjegyzendő, hogy a gyónási titoktartás ak-
kor is kötelező, ha paptársunknak ugyanazon gyónó 
ugyanazt meggyónta volna, mit nekünk gyónt, f) 
A társalgásban rendesen kerülni kell mindent, ami 
a gyóntatásra vonatkozik; mert észrevétlenül is 
könnyen megtörténhetik, hogy a híveknek igen sú-
lyos botrány adatik, mely a tiszteletet és bizalmat 
a töredelemszentség iránt csökkenteni fogja azok 
szivében, ha például a bünvallomás tréfás megjegy-
zésekre használtatnék. Minden lelkiatya szigorú sza-
bálynak tekintse amit a liittichi egyházmegyei ha-
tározatok 168. pontja mond : „Intollerabile esset, 
quosdam tanti officii adeo fore immemores, ut etiam 
in conviviis referrent, tacito sane nomine, quae in 
confessione audivissent, aut modum, quo quidam 
confessi sunt. Talibus facetiis, etsi sigillum non 
frangeretur, odiosam redderent confessionem. Gene-
ratim coram domesticis, ancillis vel quibuscunque 
laicis de confessionibus, casibus conscientiae etc. 
verba non sunt facienda." Stat. Leod. n. 168. g) 
Nagy vigyázattal legyen a gyóntató pap a törvény-
szék előtt, ha olyasvalamit kérdezne tőle a biró, 
amit a pap csakis a gyónásból tud ; világos, hogy 
ilyen kérdésre csak nemmel felelhet és ezt esküvel 
is bizonyíthatja, mert nem mint ember, hanem mint 
Isten helyettesének van neki tudomása azokról, 
amiket a gyóntatásban meghallott.1) Ha a biró egye-

*) „Potest jurare, se nescire, quod seit tantum ut Deus." 
S. Thomas 1. e. art. 1. ad 3. 

9 
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nes hivatkozással a gyónásra kérdezne valamit, a pap 
felelje, hogy az isteni és egyházi törvény szigorúan 
tiltják a gyónási pecsét megsértését. Még azon körül-
mény is, hogy valaki gyónását végezte, a gyónási 
titok tárgyát képezheti, ha tudniillik abból a gyó-
nóra valamely bün gyanúja háramlanék. „Quin de 
ipso poenitente tacendum est, si ex revelatione, eun-
dem esse hac vei illa occasione confessum, ipsi de-
trimentum aliquod inferatur, prout evenire potest, si 
a iudice sacerdos aliquis interrogetur, num. quis 
alicuius eriminis reus apud ipsum confessionem sa-
cramentalem deposuerit." Inst. Eyst. pg. 211.*) 
Végre a pap saját gyónásában is figyelemmel legyen 
a szentségi pecsétre. A gyónási titoktartás kötelme, 
mint már emlitve volt, megelőzi a gyónás teljessé-
gét, ha a collisio elkerülése védett nem lehetne más 
papnak gyónni. 

6. A gyónási titok felhasználása nem sérti meg 
a szentségi pecsétet, lia a következő feltételek meg-
vannak : a) ha a gyónás tartalma se közvetlenül se 
közvetve másnak tudomására nem hozatik ; b) ha 
abból a gyónóra semmi teher, gyanú vagy nehézség 
nem háramlik; c) ha végre a gyónás szentsége a tisz-
teletlenség veszélyének nincsen kitéve. „Generalis 
regula est, fere ab omnibus recepta, licitum esse uti 
notitia confessionis, ubi nulla revelatio intervenit, 
nec ullum poenitenti gravamen inferitur." Lig. VI-
657. XI. Incze pápa emiitett decretuma is csak any -
nyiban kárhoztatja a gyónásból szerzett tudomás 
használását, amennyiben a gyónó terhére van : Hanc 
dictam propositionem, quatenus admittit usum di-
ctae scientiae cum gravamine poenitentis, etiam cum 
dicta explicatione, praesenti decreto prohibent, etc."3) 
Ezen általános szabály szerint a lelkiatya felhasz-
nálhatja a gyóntatásban szerzett tapasztalást arra, 
hogy a gyónók lelki üdvösségeért imádkozzék, hogy 
a hallottakról elmélkedjék és a gyóntatószékben elő-
forduló esetekre vonatkozó könyveket olvasson ; 
hogy rendkivüli esetekben a gyónó nevének elhall-
gatásával másoktól tanácsot kérjen, de ez csak rit-
kán történjék és a fent emiitett veszélyek elkerü-
lésével. A hivek gyónásaiból nyert tudomást arra 
is használhatja a gyóntatópap, hogy ezen szentség 
üdvös kiszolgáltatására nagyobb ügyességet és okos 

2) Sz. Alphonsnál a következő példa fordul elő : „Si 
poenitens verbo vei facto (v. gr. clam accedendo) significaverit 
se nolle sciri, quod sit confessus, confessarium revelare sigil-
lum volunt Reg., Navarr. et Mercero (et recte consentiunt 
Sporer et Holzmann cum aliis), quia poenitens confitendo 
confessario extraordinario veniret in suspicionem gravioris 
eriminis." VI, 638. 3) A decretum szövegét 1. Lig. VI, 657. 

eljárási modort szerezzen; hogy az isteni ige hirdeté-
sét a hivek lelki szükségleteire nagyobb haszonnal 
alkalmazhassa, de csak általánosságban ; továbbá jo-
gában áll a lelkiatyának, hogy bizonyos veszélyek-
től, melyekről a gyóntatásban értesült, óvja meg 
magát. Sz. Alphons bizonyosnak állítja, hogy a gyón-
tató pap ezt megteheti, ha az emiitett feltételek meg-
vannak. „Certum est posse, ut recte ait Lugo, si ex 
tali cautione minime manifestatur aliis peccatum 
confessum, nec nullum gravamen poenitenti affer-
tur ." VI. 659. Ellenben nein szabad neki az illető 
veszély elhárítására lépéseket tenni, ha ez által a 
gyónót gyanúba hozná ; ilyen kétes esetekben min-
dig szükséges a gyónótól engedélyt kérni arra, hogy 
a tudomására esett veszély elkerülésére óvintézke-
déseket megtehessen. 

Minthogy a szentségi pecsét legelső sorban a 
gyónó javára van rendelve, azért ő engedélyt adhat 
arra, hogy a lelkiatya a gyóntatószékben szerzett 
tudomást felhasználhassa, mindamellett vannak hit 
tudósok, kik az ellenkezőt tartják, de az előbbi ál-
lítás sokkal általánosabb és alaposabb is. Aquinói 
sz. Tamás ezt mondja : „Confitens potest facere ut 
illud, quod sacerdos tantum sciebat ut Deus, sciat 
etiam ut homo, dum licentiat eum ad dicendum, et 
ideo confessarius si dicet, non frangit sigillum con-
fessionis." Summ. p. III. supplem. qu. VI. art. 4. Vala-
mint Liguori sz. Alphons szerint egyedül a gyónó 
létesiti gyónása által a gyónási titkot, ugy ő fel is 
oldozhatja azt. De hogy a gyóntató ilyen engedély-
lyel élhessen, a következő feltételek szükségesek: a) 
az engedélynek egészen szabadnak és teljesen hatá-
rozottnak kell lenni, nem szabad azt kényszer, féle-
lem, fenyegetések vagy akár „metus reverentialis" 
által kierőszakolni, nem azt csak feltenni „nam prae-
sumta, tacita, interpretativa, virtuális (etiam in bo-
num ipsiusmet poenitentis) non sufficit." Lig. VI. 
651. Ha azonban a gyónó maga önkéntesen a gyó-
náson kiviil a gyóntatóval beszélne olyan tárgyról, 
mely e gyónási titok alá esik, akkor a beszédet az 
illető tárgyról szabad folytatni ; természetes, hogy 
ezt csak a gyónó iránt szabad tenni, másokra nézve 
megmarad a gyónási titok kötelessége, b) A lelki-
atya az engedélyt csak fontos okból és ritka esetek-
ben fogadja el. c) Végre szükséges, hogy a legna-
gyobb óvatossággal jár jon el az engedély felhaszná-
lásában : csekély okból adott engedélyt nem szabad 
elfogadni ; ez által ugyanis a gyónás szentsége ellen 
tiszteletlenség követtetnék el, mert a gyónási pecsét, 
habár első sorban a gyónó előnyére van rendelve, a 
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töredelem szentségének javát is ezélozza, azonkivül igen 
könnyen mások botrányára is lehet ilyen engedély haszná-
lata ; ezen oknál fogva komoly figyelmet érdemelnek egy 
hittudós következő szavai : „Solus ipse poenitens potest haec 
sigilla ex parte aperire, faciens confessario potestatem ut 
peccata, quae confessus est, manifestet, qua tamen facilitate 
uti non debet, nisi cum summa cautela et prudentia. Etsi 
enim poenitens possit proprio iuri cedere praebens consensu m 
propriae utilitatis et commodi causa, ut manifestetur, quae 
confessus est, non tamen potest cedere iuri ipsius sacramenti 
et ei debitae reverentiae. Quare si aliqua irreverentia, scan-
dalum aut incommodum aliud timeatur in detrimentum 
sacri huius tribunalis, reticenclum omnino est, quidquid in eo 
actum est." Ludovicus de Ponte, De perfect, t. 4. tr. 5. Még 
nagyobb vigyázat szükséges akkor, ha ez engedély nem a 
gyónó, hanem a bűnrészesnek vétkeire vonatkozik ; mert lia 
már egyáltalán erkölcsi kötelesség, hogy felebarátunk vét-
keit szükség nélkül ne nyilvánítsuk, és ha ennek folytán a 
gyónó kötelességében áll, a bűnrészes nevét, lakhelyét 
és többi, személyét meghatározó körülményeit elhallgatni, 
amennyire a gyónás teljessége ezt megengedi : akkor annál 
nagyobb a lelkiatya kötelessége, hogy a gyónásban tudomá-
sára esett bűnrészes vétkét elhallgassa ; ilyen esetben az em-
iitett okokon kivül még az igazságosság is kivánja, hogy a 
gyónó csak fontos okokból adhasson engedélyt a gyóntató 
papnak ilyen tudomás felhasználására, és a pap vegye te-
kintetbe, hogy a gyónó igazságtalan engedélye által nem 
szüntethető meg a titoktartás szoros kötelezettsége. 

Leggyakrabban megtörténhetik azon eset, hogy a 
gyónó a lelkiatyát megkéri, hogy egy harmadik személyt 
megintsen vagy valamely lelki veszélyt, például bűnre ve-
zető alkalmat eltávolítson stb. Ilyenkor a gyóntató atya szi-
gorúan tartsa magát a következő szabályokhoz : a) könnyen 
ne adjon hitelt a gyónók vádaskodásai és panaszainak, kü-
lönösen, ha a nőnemhez tartoznak, nehogy alaptalan ráfogá-
sok vagy épen roszakarat által félrevezetve, ártatlanokat 
dorgáljon és botrányt okozzon, b) A „correctio fraterna"-t 
csak akkor vállalja magára, ha annak erkölcsi szükségessége 
kétségtelen, ha a gyónó maga nem képes, azt kellő haszon-
nal megtenni, és ha a lelkiatyán kivül senki sincs, ki ha-
sonló eredménynyel ezt végezhetné, c) Ha már a lelkiatya 
szükségesnek tartja, hogy ezen kötelezettséget magára vál-
lalja, igen okosan tenné, ha az egész ügyet agyónáson kivül 
magának elmondatja, de nem mindjárt az absolutio után, 
mert akkor még, mint mondva volt, a közlés a gyónási titok 
köréhez tartozhatnék, („licet sacramentum sit completum, ta-
men iudicium adhuc moraliter perseverat ;") ez azért tanácsos, 
hogy a pap nagyobb szabadsággal a gyónáson kivül szerzett 
tudomás alapján eljárhasson; elkerülhetlenül szükséges ez 
akkor, ha a gyóntató birói feljelentésre akar segédkezet 
nyújtani, ilyenkor nagyobb biztosság kedveért követelje, 
hogy írásban közöltessék vele, amit nyilvánosságra hoznia 
kell. d) Az elvállalt testvéri intést vagy dorgálást ugy vé-
gezze a lelkiatya, hogy még annak gyanúját is elkerülje, 
mintha a gyóntató székben szerzett tudomással élne ; ha pe-
dig nem igen lehetséges, mondja meg határozottan, hogy a 
dolog a gyónáson kivül adatott neki tudtul és hogy a gyónó 
megbízásából jár el. A gyóntató pap egyáltalán soha se fe-

lejtkezzék meg sz. Alphons intelméről : „Ordinarie non ex-
pedit, ut se (confessarius) immittat in huiusmodi rem; ipsi 
enim tantum incumbit curare damnum sui poenitentis, non 
alienum, et solummodo intra confessionem, non extra; et ex 
alia parte confessarius difficulter assumet hoc munus corri-
gendi sine periculo scandali et offensionis sacri ministerii." 
Lig. VI. 492. Nagyon ritkán fog a pap azon helyzetbe jönni, 
hogy a gyónáson kivül kell neki engedélyt kérni arra, hogy 
a gyónóval a gyónási titokra vonatkozó tárgyakról beszél-
hessen ; ez csak fontos okból és akkor történhetik, ha a gyó-
nónak előreláthatólag semmiképen terhére nem esik ; ilyen 
ok létezhetik például azon esetben, midőn a gyóntatásban 
elkövetett lényeges hibát jóvá kell tenni. V. ö. Lig. VI, 
619. 621. 622. 

Minthogy ezek szerint a gyónási titok lui és lelkiisme-
retes megőrzése oly nagy fontossággal bir, a gyóntató papok 
legelső kötelessegöknek tekintsék a hallgatást mindarról, 
ami a gyóntatószékben előfordult. Ezen hallgatás szüksé-
gességétől mélyen áthatva mondja egy hittudós: „Per Deum 
immortalem obsecro vos, o confessarii, ut nullatenus aut 
certe quam parcissime verba faciatis de his, quae aliter 
quam per confessionem minime noveritis, per superiora enim 
patet, quanti référât, digito in his compescere labellum." De 
hogy e súlyos kötelem megtartásában a nehézségeket legyőz -
hessiik, gyakran fohászkodjunk a zsoltárossal : „Pone, Domi-
ne, custodiam ori meo, et ostium circumstantiae labiismeis." 

Egyházi okmánytár. 
A legsz. Szívnél k. Assz. imaegyletéröl 

annak nt. magyarhoni igazgatója a következő tudósítást 
küldte be hozzánk : 

A lierczegprimás O Főmagassága a „Legszentebb 
szívnél közbenjáró Asszonyunk" czimü imaegyletet az idén 
is ujabb kegygyei halmozta el, amennyiben kedves egyle-
tünket hivatalosan is pártolja, helybenhagyja s megerősiti. 
Hangsúlyozzuk ezt örömmel, mert igazgatói levelezésünk-
ből tudjuk, miszerint sok helyen csakis e magas pártolás hi-
vatalos alakjától függött az egylet üdvös továbbfejlődése. A 
legnagyobb hálaérzettel közöljük az eredeti szöveget, mely 
az esztergom-vizivárosi plébánia-hivatalhoz intéztetett ek-
képen: 

„N. 1970. Reverende Domine Paroche ! Piám confra-
ternitatem B.M.V. apud SSmum cor dilectissimi sui Fiiii 
D. N. J . Ch. pro nobis intercedentis, quippe quae etiam in 
hac mea Archidioecesi suos numerát socios, praesentibus in 
Domino approbo ac confirmo, nec quantum necesse sit abnuo, 
ut socii Archi-Dioecesani Archiconfraternitati aggregentur. 
Caetera piis ad aram precibus commendatus persisto. Bajcs, 
die 29. Apr. 1878. R. D. V. benevolus Joannes Cardinalis 
AEpiscopus." 

Nem csak a 15,000 esztergom-egyházmegyei, hanem az 
egylet szervezeténél fogva az egész világon összeirt 151/2 

millió tagtárs is imáiban mutatja meg őszinte háláját. 
Kapcsolatban felemlitem itt a veszprémi püspökség-

nek is még mult évben kegyesen megadott, de még eddig 
nem közlött approbatióját is, mely igy hangzik: 

„A folyó 1877-ik évi novemberhó 8-ról „ 4 legszentebb 
szívnél közbenjáró Asszonyunkról" czimzett ima-egylet egy-

9* 
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házhatósági helybenhagyása ügyében intézett megkeresé-
sére, értesítem nt. uraságodat, hogy tekintettel a nevezett 
ima-egylet magasztos ezéljaira s korszerűségére annak . . . . 
meghonosítását megengedem stb. Veszprémben, 1877. nov. 13. 
Pribék István, püspöki helyettes." 

Ez tehát már a 4. és 5. helybenhagyása egyletünknek, 
melynek 83,000 magyar hive eddig 29 megyében terjedt el. 
Hála és dicsőség Jézus szivénél közbenjáró Asszonyunknak ! 

Kuncze Leo, az egylet magyarhoni igazgatója.1) 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) l) 

Az eddigiekben fel lettek sorolva azon adatok és ok-
mányok, melyek az előirt kérdés felderitésére és megalapí-
tására szolgálnak : most tehát a közalapítványi királyi ügy-
igazgató, mint egyik korona ügyész, a nagytekintetü orszá-
gos bizottság 1875-ik év april 20-i határozott utasítása, és 
május 7-i jegyzőkönyvi felhívása folytán az egyetemi alap 
jogi természete feletti véleményét a következőkben ter-
jeszti elő : 

A szőnyegen levő tárgy lényegét az képezi, váljon a bu-
dapesti egyetemi alap katholikus felekezeti, vagy állam va-
gi/on-e ; s váljon az a feletti rendelkezés kit illet? 

Hogy ezen kérdés kellően megoldható legyen, előbb az 
egyetem fekvőségei és ingóságai jellege ; azután pedig az 
intézet századokra kiható belszervezete fejtendők ki. 

A közalapítványi királyi ügyigazgató a fekvő javakat 
és az ingó vagyont természetük megbirálása tekintetéből 
több csoportozatra osztja fel. 

Az első csoportozatba sorolja azon ingatlan javakat, 
melyek részint a Jézus társaság eltörlésével, részint egyes 
apátságok és prépostságok megszüntetésével a koronára 
szállottak, s melyek Mária Terézia 1769-ijulius 17-kén, 
1775-i február 13-án, ugy 1780-i márczius 25-kén, nemkü-
lönben Eerencz király 1804-i aug. 17-én az egyetemnek ré-
szint végleg, részint csere közvetitésével adományoztak. 

A második csoportozatba sorolja a nagyszombati je-
zsuita társoda feloszlatása után, a bevont tőkékből, házak-
ból, épületekből, nemesi és polgári földterületekből, gazdá-
szati szerelvényekből, s egyéb ingó vagyonból, melyeket 
Mária-Terézia királynő tulajdoni joggal adományi czimen 
az egyetemi alapra ruházott, alakult pénzértéket. 

A harmadik csoportozatba sorolja azon összegeket, 
melyek részint az egyetem Nagyszombatból Budára lett át-
tétele után, részint utóbbi időkben eladott házak, fekvőségek, 
ugy gazdászati és tanszerelvények árából befolytak. 

A negyedik csoportozatba sorolja az összes ingatlan 
javak után megalapított úrbéri tehermentesítési,, ugy mara-
dékföld és szőlőváltsági kötvényeket. 

Az ötödik csoportozatba sorolja a Pázmány Péter, Ló-
zsy Imre és Lippay György három érsek alapitványaikat. 

A hatodik csoportozatba sorolja a bozóki prépostság, 
a gellérthegyi csillagda, a körmöczi papírgyár, ugy a három 

') Az egylet igazgatósága augusztusiétól fogva Tihanyban (u. p-
Balatonfüred) keresendő meg. 

') Néhai Hamar Pál eme sok tekintetben kitűnő munkálatának 
közlését már tavai megindítottuk, de a II . félévi 44. számban, tárgyhal-
maz miatt megszakítottuk. Minthogy pedig azt akarjuk, hogy t. olva-
sóink egész terjedelmében birják, azért most folytatjuk. Szerk. 

szlécsi és szolkai birtokok darusításából tömörült összege-
ket, valamint az egyetemi telepekbe és épületekbe eszköz-
lött egynémely beruházásokat. 

A hetedik csoportozatba sorolja a Nagyszombatban 
hátrahagyott egyetemi épületekért előbb Budán, azután 
Pesten cserébe adott helyiségeket ; valamint a jelen korban 
emelt tanpalotákat. 

lejtsük ki tehát az első tételt, vagyis azon kérdést, vál-
jon a jezsuita-rend eltörlése, ugy az egyes apátságok és pré-
postságok beszüntetése következtében a korona által a buda-
pesti egyetemnek adományozott ingatlan javak felekezeti, avagy 
allarüi jellegüek-e ? 

Hogy ezen feltett kérdés tüzetesen elemezhető legyen, 
szükséges, miként az egyetemi alapnak adományozott jószá-
gok első keletkezésük és körvonaloztatásuktól kezdve, leg-O 7 C 
ujabb alakulásukig ítészét alá vétessenek. 

Azon főpapi javadalmakat, melyeket Mária Terézia 
1769-i julius 17-én, 1775-i február 13-án és 1780-i márczius 
25-kén, nemkülönben Ferencz király 1804. aug. 17-kén az 
egyetemnek adományoztak, nevezetesen a tolnamegyei föld-
vári apátságot szent István, midőn a keresztény vallás be-
hozatalával a honátalakitás nagy munkáját bevégezte, hogy 
a hajdani Pannónia Anamatica római gyarmat s az egykori 
Zalán föld határain a Duna völgyeiben a katholika hit biz-
tosítására védvárat emeljen, a bold. Szűz tiszteletére ala-
pította, s a gazdagon felszerelt monostorba a sz. Benedek-
rendet vezette be : a jelzett időben a zárda környékén szláv 
törzs lakott; szent István 1009-ik év folytán az apátság jo-
gai megóvása tekintetéből kiadott oklevelében a székhely 
Zemogni tót elnevezés alatt, mely a Földvár magyar értel-
mezésével azonos, merül fel ; később II-dik Béla ezen szent 
Ilonáról czimzett kolostori telepet, mely nejével a hires Uros 
szerb herczeg asszonynyal egy nevet viselt, nemcsak bő ja-
vadalmakkal látta el, hanem hogy nekie nagyobb fényt és 
hatáskört kölcsönözzön, a pécsi püspökség hatósága alól is 
felmentette (közalapitványi ügyigazgatósági levéltári ada-
tok) a baranyamegyei pécsváradi apátságot szinte sz. István 
király 1001-ik évben körvonalozta, 1015-ben az építést be-
fejezte, a monostort felavatta, s azt 1116 szállással, melyek 
41 helységet és határt egészítettek ki, továbbá nevezetes 
egyházi és gazdászati szerelvényekkel, ugy kellő számú véd-, 
őrséggel, udvari szolga személyzettel és földművelő népség-
gel megadományozva, a sz. Benedek rendnek átadta ; egy-
idejűleg 1000 font arany birság és az egyházbóli kiközösités 
terhe alatt a főpapokat, az országnagyokat, valamint általá-
ban a hon minden lakosait a kolostor háboritásától és meg-
támadásától eltiltotta ; ugyanezen apátságot szent László, 
elődei iránti kegyeletből, II-dik Béla pedig, ki Kálmán ki-
rály üldözései elől itt lelt menedéket, hálából nevezetes ja-
vakkal gyarapították ; e szerzetes telep évi jövedelmei, le-
számítva az ingatlanok utániakat, Albert király alatt 
1439-ben 1405 aranyra becsültettek; (Török Jáno3 Ma-
gyarország Prim., közjogi s történelmi vázlatok 2-ik r. 5-ik 
lap: Hunfalvi János Magyarország és Erdély II. 392) a 
hontmegyei bozóki prépostságot Il-ik István király alatt 
Lamport gróf és neje Zsófia Árpádházi herczegasszony, sz. 
László nővére, ugy fiuk Miklós a hasonnevű vár magasla-
ton lelkeik üdvére, a keresztény vallás erősbitésére és szent 
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István első magyar király tiszteletére emelték, minden szel-
lemi és anyagi eszközökkel, melyek egy zárda berendezésére 
az idő szerint megkívántattak, dúsan ellátták ; s ott a pre-
montrei rendet telepitették meg: (Közalapítványi ügyigaz-
gatósági levéltári adatok) nemkülönben a turóczi prépostsá-
got, mely jelenleg a hasonnevű megyei znyóvaraljai és a 
nyitramegyei séllyei uradalmakból áll, IV-dik Béla király 
1254-ik év körül, annak emlékére és elismeresére, hogy a 
midőn a Sajó melletti 1241-i végzetteljes tatár csata után 
a znyói szikla várba menekült, a környék által nagy előzé-
kenységgel, rokonszenvvel és kegyelettel fogadtatott, a vi-
dék lelki előnyére s művelődése előmozdítására, ugy a bol-
dogságos Szűz tiszteletére körvonalozta, felszerelte, s az ott 
emelt kolostorban a premontrei rendet helyezte el ; egyide-
üleg alapító levelében kijelentette, hogy miután az ország-
lás inkább az isteni Gondviselésben, mint a fegyverek sze-
rencséjében leli támpontját, a királyok feladata a szerzetes 
rendeket kellően ellátni, miként azok kegyeletes hivatásuk-
nak megfeleljenek ; mert ha szükséget szenvednek, az isteni 
tisztelet gyakorlatáben lazulnak, és az anyagi jólét elvoná-
sával bennük azon erő, mely őket a szent elmélkedésekre 
képesiti, megtörik: (Katona Ilistor. Crit. VI. 169.) ezek 
szerint tehát e négy monostori telepet a kereszténység ter-
jesztése és megszilárdítása, ugy a Icatholika vallásnak a nem-
zet kebelébei átültetése tekintetéből majd a magyar fejedel-
mek létesitették, majd magán főurak rendezték be ; minél 
fogva azok mindannyian egyházi eredetűek : a mohácsi vész 
után azonban e vallási és tudományos menhelyek részint fel-
dulattak, részint elhagyattak, s ekként az elpusztult ugy a 
beszüntetett monostorok, zárdák, szerzetes és papi birtokok 
azon osztályához tartoznak, melyek az 1548-i 12-dik, az 
1550-i 19-dik s az 1560-i egyesleges törvényczikkek által a 
Icatholihus iskolák felállítására, valamint az erkölcsös taná-
rok javadalmazására és alkalmaztatására jelöltettek ki. 

(Folyt, köv.) 

A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Folytatás.) 

E négy nagy theologus mellett bírt e korban e rend 
még további négy más tulajdonképeni scholastikus theolo-
gussal, kik az előbbiekkel egyranguak voltak. Az első közü-
lök a thomisták fejedelme, Capreolus János.1) Ki ismeri ma 
közöttünk ez egykor ünnepelt theologust saját irataiból ? 
hányan ismerik csak nevét is ? és mégis Ítélnek egy kor iro-
dalma felett, anélkül hogy annak mestereit ismernék. O fel-
adatul tűzte ki magának, mondja Scheeben, bebizonyítani» 
ugy az ellenfél támadásai, mint a régibb thomisták szeren-
csétlen felfogásai ellenében, hogy sz. Tamás tanai nem csak 
a próbát kiállják, hanem hogy már eredeti kifejlődésükben 
megczáfolták a későbbi ellenvetéseket. Az előadás scholasti-
cus a szó legszorosabb értelmében, de oly művészettel ke-
zelve, hogy az a gondolat kifejlesztésének legrövidebb és 
legmegkapóbb kifejezése. Az azon korbeli szellemi lovag-
küzdelem áttekintésére, annak egész fenségében és terjedel-
mében nincsen jobb mű, mint az ővé. A theologiai irodalom 
ismerői előtt nem ismeretlen, hogy a későbbi iskola, meny-
nyire nyomdokain járt Capreolus. Ugyanez áll e kitűnő tu-

Echard I . 7,95. sq. 

dósok másodikáról, a ferrarai Silvestris Eerenczről, a rend 
40-ik generálisáról, ki közönségesen,ferrarai' név alatt idéz-
tetik. Mint kitűnő szónok, mint a régi nyelvek jeles isme-
rője, mint a zene kiváló kedvelője, mint hit és bölcsészet 
szaktudós ezen szónak legszigorúbb értelmében, mint a 
szerzetesi szigorú fegyelem fáradhatatlan előmozdítója meg-
érdemli a dicséretet, melylyel általánosan neki hódoltak ; 
azt mondták ugyanis felőle, hogy a természet mindazon szel-
lemi és testi előnyöket, melyeket nyújthatott, benne egyesi-
tette. Gyöngéd ajtatossága többi előnyeivel a hasonlatot na-
gyon kiállotta. A csodatevő boldog mantuai Osannának ő 
az volt, a mi capuai Raymund sienai sz. Katalinnak, t. i. 
bölcs lelki vezére az emberi szentség legmagasabb fokához, 
és e mellett — ő, a sz. tudományok mestere — tanulékony 
tanítvány, telve meginditó gyermeki odaadással.2) Tudomá-
nyos hírét igazolta felséges commentárjával, melyet a Sum-
ma contra gentiles-hez irt, amennyiben, mint Scheeben 
mondja, magát a legvalódibb thomistának bizonyitotta, ki-
nél sem a nagy mester szellemét a subtilitások telje el nem 
fojtotta, sem a rideg formalismus által az iideség el nem ve-
szett.3) Az előbb említett két tudósnál még jelentékenyebb 
volt, habár nem is a tudományosság mélységére, mint a sok-
oldalúságra nézve, a harmadik, prieriai Mazzolini Sylvester, 
honnan legtöbbnyire Prieriasnak neveztetik. Ez még ma is 
ismeretesebb, legalább névleg, mint a másik kettő ; tudjuk 
hogy még ma is ijesztőül szolgál a protestánsoknak, és épen 
ezért korának leginkább befeketített emberei közé tartozik. 
Természetesen, mert mint magister sacri palatii, vagyis mint 
a katholikus irodalom legfőbb őre, legelőször lépett sorom-
póba Luther ellen.4) Sylvester irányában sokat jóvá kell 
tenni ugy a katholikusoknak, mint a j>rotestansoknak. Syl-
vester kiválólag tudós ember volt. Mint az egyházi és világi 
jogban egyaránt jártas, mint jó csillagász, élesitéletii bölcs-
ész és mély theologus, mint ünnepelt szónok, mint a sz. írás-
ban jártas, mind ezen emiitett tudományok terén, valamint 
a polemika és ascesis terén irodalmilag működött. A művek 
száma, melyek bizonyosan tőle származnak, mintegy har-
mincz.5) A legünnepeltebb mű, mely nevét örökké bizto-
sítja, a Summa Sylvestrina, máskép Summa Summarum. 
Mint oly tanitó, ki maga is tette azt, mire másokat buzdí-
tott, meghalt, a feláldozó szeretet szolgálatában, a pestis-
ben.6) A negyedik és legnagyobb theologus, nem csak ezek, 
hanem sz. Tamástól kezdve valamennyi közt, Cajetán bibor-
nok, kiről fentebb szólottunk. 

Ezek mellett •— még mindig a dömés rendről beszé-
lünk — van még számos theologus, kik abban az időben 
ugyan másodranguak voltak, de a mi időnkben első rangot 
foglalnának el. Ide tartozik a már gyakran emiitett Nider 
és az ő ajtatos tanítója, Rétza Ferencz, kinek amaz oly szép 
emléket állított Formicariusában ; továbbá Kalteisen Hen-
rik, előbb tanár Bécsben és Kölnben, azután generalis inqui-
sitor Németországban, továbbá tevékenyen működött Basel-
ben, Ferraraban és Florenczben, honnan Rómába hivatott, 
mint magister sacri palatii, azután belgiumi követ, végül 
drontheimi és cäsareai érsek volt. Számos iratai fájdalom 

2) Acta Sanctor. Jun. III. 667—670. — Scheeben. Natur und 
Grade. 1861. 55.1. — *) "Werner. Polem. u. apolog. Literatur. IV". 11. s tb . 
6) Echard. II . 5 5 - 5 8 . — 6) Touron. III. 721. 
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sohasem jelentek meg. Trithemius azt mondja felőle, hogy 
tudománya és predikacziói által az egész világon nagy ne-
vett vivott ki magának és mint tanár igen hires volt. To-
vábbá megnevezzük bergamoi Pétert, ki sz. Tamás müveihez 
a hires Tabula aurea-t irta. Ha a maurinus Gunesnié mél-
tán dicsértetik, mert sz. Ágoston műveihez a fáradságos és 
gondos tartalomjegyzéket készítette, ugy a mi tudósunk 
még nagyobb dicséretet érdemel sokkal nehezebb, rende-
zettebb műveért ; mert ez nem egyszerű összeállítása a nagy 
tanitó egymáshoz tartozó textusainak, hanem egy önálló és 
pedig alapos munka. Következik Barbó Pál és flandriai Do-
minicus, mindkettő jeles bölcsész. Nagyhírű theologus és 
bölcsész volt továbbá Isolani Izidor, e század jeles tudósai-
hoz tartozott Justiniani Ágoston nebbioi püspök Corsika 
szigetén, a keleti nyelveket azon korban ő birta legjobban. 
Azonban a theologia és bölcsészet mellett ő még a mathesist 
és zenét is művelte, és irt történelmet és földrajzot, vala-
mint több görög classicu3t is fordi tot t . O volt a zsidó nyelv 
első nyilvános tanára Párisban. Mint Mirandola, Erasmus, 
Morus Tamás és Fischer barátja, mint ki kegyben állott 
I. Ferencz és VIII. Henriknél, nemkülönben kegyeltetve 
X. Leo és a bibornokok által, mint jeles könyvtár birtokosa, 
számos utazásai által kiképezve, valóban a tudós férfiú-
nak befejezett példányaként tűnik fel azon kor módja sze-
rint. Részünkről azért bir ő különös fontossággal, mert az 
első tulajdonképeni polyglottát ő adta ki. A zsoltárok octa-
plájával ő Ximenest egy évvel megelőzte. Minthogy művé-
nek csak negyedrészét — 2050 példányból — értékesíthette, 
adósságai miatt nem adhatta ki az uj szövetséget, mely már 
készen volt.7) Mások mellőzésével megemlitjük itt, mint a 
keleti nyelvekben kitűnően jártast, Pagninus Santest, melléje 
sorolhatjuk Magdalius Jakabot ; de hogy végére jussunk, 
még csak Acciajoli Zenobiust, Caynazzot és Fumo Berta-
lant, a Summa Tabiena és Armilla aurea szerzőjét emiit-
j ü k fe l . (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 30. A rendőri törvényjavaslat. (Vége.) 

Előbbi levelünkben szorosan azon pontokhoz ragaszkodtunk, 
azokat soroltuk elő, melyek hiányosságuk miatt correctivu-
mot igényelnek, ugyanakkor azonban felemiitettük azt is, 
hogy vannak a rendőri törvényjavaslatban oly pontok is, 
melyek egészen kihagyandók, vagy ha épen ugy tetszik, egé-
szen ellenkező értelemben szerkesztendők, mint a hogy jelen-
leg szerkesztve vannak, mert a jelenlegi szerkezetben szük-
ségtelenek, igazságtalanok és oly bonyodalmaknak vetnék 
meg alapját, melyeket kikerülni az állam érdekében is fe-
lette kivánatos. E pontokra jó előre felhivjuk akath. képvi-
selők figyelmét, hogy, ha már a jogügyi bizottság figyelmét 
kikerülte, legalább ők figyelmeztessék a modern statusböl-
cseket azon igazságtalanságra, zavarra, mely a rögtön emli-
tendő pontok megállapításából következhetnék. 

Lássuk immár ez általunk kifogásolt egyik pontot. A 
rendőri törvényjavaslat igen különös módon e czim alatt : ,A 
vallás és annak szabad gyakorlata' a következő 52-ik sz. 
§-t tartalmazza : „aki a megholtnak eltemetését erőszakkal, 
vagy erőszakkal való fenyegetéssel azon okból akadályozza, 
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mert a temető más vallásfelekezeté, mint a melyhez a meg-
holt tartozott, 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-
tendő." Midőn e §-t olvastuk, nem győztük eléggé csodál-
kozni a felett : mikép kerülhetett ily elvi intézkedés, oly mel-
lékesen a rendőri tvjavaslatba, valamint a felett is megüt-
köztünk, mikép kerülhetett az a ,vallás és annak szabad gya-
korlata' czirnü felirat alá, az előbbi a legnagyobb, hogy töb-
bet ne mondjuk : könnyelműséget, az utóbbi pedig valóságos 
gúnyt foglal magában. A temető legalább reánk katholiku-
sokra nézve szent liely, hol csakis azok foglalhatnak helyet, 
kik egy hit, remény és szeretetben éltek, katholikus te-
metőinknek tehát megvan dogmaticus jelentőségök, melyen 
semmiféle mondern állam rendőri törvénye nem változtathat 
vágy ha változtatni megkisérli, csak saját elméletét, a lel-
kiismeret szabadságát', üti arczul. Hogy mit jelent a katholi-
kusoknál a temető, mit jelent az azoknak elközösitésére intézett 
törekvés, azt megtanulhatták volna a mi liberálisaink azon 
mozgalomból is, melyet e kérdés külföldön előidézett ; csakis 
a legnagyobb könnyelműség, a felekezeti békével való nem 
törődés, a katholikusok szent érzelmeinek megvetése, és nem 
más lehet tehát oka, hogy daczára a külföldi, nem egyszer 
véres eseményeknek, e pont mégis felvétetett a rendőri tör-
vényjavaslatba. Ugyan miért — miért akarják a békét meg-
zavarni, a helyett hogy békét terjesztenének, miért akarják 
ezen viszonyokat megváltoztatni, melyek mellett a béke ma 
még meglehetősen tűrhető ? De még azután minő guny, midőn 
a ,vallás szabad gyakorlata' czime alatt ily pont fordul elő? 
a helyett, hogy e §. azokat rendelné büntetni, kik valamely 
halottat erőszakkal oly vallásfelekezet temetőjébe akarnának 
temetni, melyhez a megholt nem tartozott ? — vagyis ahelyett 
hogy sx jogsértőket büntetné, megbüntetni rendeli azokat, kik 
saját jogukat vedelmezik, büntettetnek azok, kik saját val-
lásuk szabad gyakorlatát védelmezik, védelmeztetnek azok, 
kik mások szabad vallásgyakorlatát megsértik. Miért teté-
zik az igazságtalanságot még gunynyal is ? Ha ez a §. léte-
sülne, akkor csak hozzon az országgyűlés a ,tulajdonjog 
sérthetetlensége' czime alatt oly intézkedést, melynek értel-
mében 300 frtal büntettetik az, ki nem engedi meg, hanem 
erőszakkal megakadályozza, hogy a rabló őt tárczájától meg-
foszsza, vagy saját házát elfoglalja. Nem, e §. igy, amint van, 
nem tűrhető, hanem vagy egészen kihagyandó, vagy épen 
ellenkezőre változtatandó, a mi, ugy hiszszük, hogy nem csak 
a katholikusok előtt, hanem minden vallásfelekezetü hivek 
előtt is, bármit tartsanak különben temetőikről, óhajtandó. 

De még fontosabb e pontnál is az V. fejezet, mely a 
családi állás elleni kihágásokról szólván, elrendeli, hogy 
az anyakönyvvezető 1) azon esetben, ha az anyakönyvben tör-
vénytelen születésűnek bejegyzett gyermek az illetékes pol-
gári hatóság által jogérvényesen törvényes születésűnek nyil • 
vánittatott, a polgári hatóság azon meghagyását, hogy a 
törvényessé nyilvánitás, vagy törvényesités az anyakönyvbe 
bejegyeztessék nem teljesiti; 2) az esetben ha az anyakönyv-
ben törvényes születésűnek bejegyzett gyermekre vonatko-
zólag, ha az a polgári hatóság jogérvényes Ítélete által tör-
vénytelen születésűnek nyilváníttatott, a polgári hatóság ál-
tal vele közlött ítéletnek ezen tartalmát a felhívás ellenére 
az anyakönyvbe nem vezeti — egy hónapig terjedhető elzá-
rással és 300 frtig terjedhelő pénzbüntetéssel büntetendő." 
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line egy pont, melynél igazságtalanabbat, jogtalanab-
bat, erőszakosabbat és ,kulturharcz'-ra törekvőbbet még kép-
zelni sem leliet. Ez a § a legvilágosabban kifejezi, hogy ná-
lunk az omnipotens állam nem csak elméletben, hanem gya-
korlatban is létezik ; ez a §, minthogy az államnak tulajdo-
nítja a jogot, Ítélni a gyermek törvényessége vagy törvény-
telensége felett, tagadja, hogy az egyháznak joga van Ítél-
ni a házasság törvényessége, vagy törvénytelensége fe-
lett, merte kettő összefügg, aki bir az előbbi joggal, az bir a 
másikkal is, ezt igy értette mindig az egyház. Az egyház p. o. 
törvénytelennek tartja a hitszegő pap házasságát, törvény-
telennek tartja e bűnös viszonyban származott gyermekeket, 
íme most jön az állam, megparancsolja a papnak, mert tör-
vényesnek tartja a házasságot, hogy vezesse be a hány gyer-
meket mint törvényest az anyakönyvbe, mit jelent már most 
ez állami tény mást mint azt, hogy a lelkiismeret szabadságát 
állitólag védő modern állam, az egyház felett clogmaticus kér-
désekben is uralkodni akar? és mit gondol az állam, lesz-e 
egyetlen egy katholikus pap, ki e pontban parancsolatjának 
engedelmeskedni fog? és lia nem fog engedelmeskedni, amint O O o o ' 
nem is engedelmeskedhetik, ha az állam a papot a kimondott 
büntetéssel csakugyan sújtani fogja, mi az más, mint erősza-
koskodás, mint zsarnokság a nagy szabad vallás gyakorlat 
hirdetése mellett, mint kulturharcz in optima forma, mely-
ről pedig az állam tagadja, mintha ilyesmit hozzánk behozni 
akarna ? A jog, az igazság, ezredéves gyakorlat, a lelkiisme-
ret, mind-mind tiltakozik e § ellen és a kath képviselőknek, 
világiak és papoknak egyaránt lelkiismeretes kötelességük, 
hogy e pont ellen szavukat emeljék az országgyűlésen, amint 
mi jelenleg itt e helyen szavunkat emeljük, követelve, hogy 
e pont a rendőri törvényjavaslatból teljesen kihagyassék. A 

IRODALOM. 
-}- * A tizenkilenczedik század katekizmusa'. 

Irta dr. Rohling Ágoston. Szabadon forditotta a sz. István-
ról czimzett esztergomi ősrégi papnevelő-intézet magy. e. i. 
iskolája. A főméit, éra. hatóság jóváhagyásával. Esztergom, 
1878. Nyom. Buzárovits Gusztávnál. 8-adrétXIV. és 319.1. 
Ára 1 frt 20 kr. 

Az irodalom terén fáradhatlan buzgalmu s „Talniud-
zsidó"-járól nálunk is ismeretes szerző ismét egy nagyobb 
apologetikus irattal lépett a nyilvánosság elé, melyet a buz-
gó esztergomi növendékpapság imitt szabad forditásban 
nyújt magyar közönségünknek. Rohling minden művében 
„korunk szellemi szükségfeit" tartja szem előtt, s azokhoz 
mérten ész és szívhez szóló bizonyítékokkal kel a kinyilat-
koztatott igazság védelmére. Jelen művében is korunk egyik 
szólamát, „hogy századunk viszonyainknak megfelelő vallást 
igényel", figyelemmel kiséri, nem azért ugyan, mintha nem 
tudná, mit ért századunk e phrázis alatt, mert sokan még a 
legkisebb gondot sem forditják az igazság megismerésére, 
hanem mivel mégis találkoznak, kik az igazság megismeré-
sét őszintén óhajtják. 

A munka négy részre oszlik. Az első r. I. fejezete a 
mindenség Alkotójáról, az Istenről szól, melyben azon alap-
feltevés szerint, hogy valamint a képen a fényt az árnyék 
jobban kiemeli, ugy az igazságot is jobban megvilágítja és 
feltünteti a tévely, — az anyagelviség és mind-istenitésnek az 

igazság melletti tagadólagos bizonyítékait hozza elő (2--20) ; 
a 2-dik fejezetben ehhez fűzi az ember rendeltetéséről 
szóló tant. 

A Il-ik rész a kinyilatkoztatásnak van szentelve és 
annak, a mi e tannal szorosan összefügg ; a titkok, csodák, 
jövendőlésekről általában rövidebb, de annál szivrehatóbb 
szavakban megemlékezik ; tekintetbe veszi s megczáfolja e 
tanok ellenségeinek érveit s életből merített példákkal fűsze-
rezi előadását s teszi élénkké. (20—64.) Miután igy szerző-
vel az isteni kinyilatkoztatás nemcsak lehetősége, de szük-
ségességéről is meggyőződtünk, kutatjuk és kérdezzük to-
vább, váljon Jézus Krisztus az Isten fia, a Messiás, a világ 
Megváltója, Izrael reménye s a pogányok világossága volt-e? 
s evvel átmegyünk a munka harmadik, leghoszabb s vélemé-
nyünk szerint legérdekesebb részére. Rohling tudvalevőleg 
biblicista s művének e részéből csakhamar észreveszszük, 
mily otthonosan érzi magát. Az ószövetségnek Jézusra vo-
natkozó jövendöléseit mély és alapos exegetikai tudomány-
nyal, s ugy adja elő, hogy előadása nem fárasztó, sőt bizo-
nyos tekintetben szórakozván oktató, nem szerfelett lioszas 
s mégis kimerítő s meggyőző. A paradicsomtól egészen Ma-
lachiásig, az ószövetségi próféták pecsétjéig vezeti az olva-
sót; a jövendőlések fokozatos fejlődését, egymással! össze-
függését, hatását, jelentőségét élénk szivekkel festi s magá-
val ragadja olvasóit azon korba, midőn e világjelentőségü 
szólamok az égi dalnokok szájáról elhangzottak. E helyen 
különösen figyelmeztetünk Dávid prófétának sz. Jeromos 
által az evangeliummal összehasonlított jövendőlésére, melyet 
világosan és érthetően magyaráz. (129—145.) Művének e 
része az ószövetségi Messiásra vonatkozó jövendőléseknek 
könnyed, folyékony, világos magyarázata. (64—164.) Hogy 
Jézus az Isten küldötte, ezt e helyen kimutatja és ez ele-
gendő is lenne, hogy magunkat minden tartózkodás nélkül 
alávessük, tanítását mint isteni igazságot elismerjük ; de 
még tovább is mehetünk. Jézus maga is oly csodák és jö-
vendőlések által bizonyitá be isteni küldetését, melyek min-
den csalást és csalódást kizárnak. (165—181.) Ezek közül 
Jézus halottaiból való feltámadásának külön fejezet van 
szentelve (181—197.); következnek rá Jézus vallásának 
csodálatos elterjedése és a vértanuk bizonyságtétele, mely 
utóbbi különösen szép. (197—218.) 

A negyedik részben kimutatja, hogy Jézus igaz tani-
tása tisztán és teljesen csakis a kath. egyházban van meg-
őrizve, s ennek megfelelőleg e részben, négy fejezetre oszt-
ván azt, az egyház alapitása (219—22) szervezete (230) is-
mérvéi (285) és végre természeti sajátságairól, úgymint: ál-
landó fenmaradása, tévmentessége és kormányzói hatalmá-
ról beszél (286—318.) Előadása s művének szelleme a híres 
franczia Nicolas-ra emlékeztet némely tekintetben, a nélkül 
azonban, hogy annak tökélyeivel dicsekedhetnék ; de ezt 
szerző nem is akarta. Ő csak az igazságot őszintén keresőnek 
első kalauza akar lenni s e tekintetben czéljának teljesen 
megfelel, a ki ezt jól és figyelmesen átolvasta, átmehet azu-
tán egyházunk tudósainak ilynemű bővebb munkáinak ta-
nulmányozására. 

R. kedvencz szokása a zsidók és protestánsoknak aján-
lani művét ; ezt is nekik szánta, de a katholikusokat sem 
zárjaki olvasói köréből. Jól is teszi, mert a katholikusok 
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közül sokan a zsidóktól csakis a fölvett keresztség által, a 
protestánsoktól épen semmiben sem különböznek. Ha ezek 
között is vannak az igazságnak barátai, akkor vegyék és ol-
vassák e jeles munkát ; különben ne mondják, hogy az igaz-
ságot keresik. Non velleitas, sed voluntas. 

A fordítás sikerült. Egy kellemetlen sajtóhibára figyel-
meztetünk a második kiadás érdekében. A 181. 1. hallottai-
ból áll, halottaiból helyett. A fényes kiállítás az esztergomi 
nyomdának becsületére válik. Cs. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a kalocsai káptalannál idősb. Molnár János bácsi 
főesperesnek a székesegyházi főesperességre, Bagó Gergely 
tiszai főesperesnek a bácsi főesperességre, Majorosy János 
idősb mesterkanonoknak a tiszai főesperességre és Latinovits 
Gábor ifjabb mesterkanonoknak az idősb mesterkanonok-
ságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ezáltal 
megüresedett ifjabb mesterkanonokságot dr. Bende József, 
ó-becsei plébános, ker. alesperes és sz. Jakabról nevezett lie-
remi czimzetes apátnak adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi julius hó 18-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K 
— A lébenyi r. kath. templom, hazánk e nagybecsű 

műemlékének stylszerü helyreállítási költségeire ujabban 
Lipovniczky István nagyváradi püspök ur ő excellentiája 
100 frtot, Simon Vincze csornai prépost ő nagysága 100 fo-
rintot, Rezucsek Antal zirczi apát ő nagysága 50 frtot ado-
mányozott. 

— Nem tudni, hányadszor hirdetik a liberális lapok, 
hogy a szentatya külön bíbornoki congregatiót küldött ki 
azon megbizással : tanácskozzék a felett, elfogadhatók e az 
olasz garantiatörvény nyújtotta ,előnyök' ? Az ,Osser. Rom.1 

fel van hatalmazva e hírt koholmánynak nyilvánítani. 
— Németországban most a birodalmi tanács számára 

folynak a választási előkészületek. Ez alkalomból nem régen 
rettenetes consternatio uralkodott a müncheni liberális, po-
roszérzelmü párt közt. Lapja ugyanis, a ,Südd. Post', e na-
pokban a ,zsidókérdést' pendítette meg s körülbelül azt az 
eszmét fejtegette, hogy talán mégis csak jó lenne, ha ,zsidó-
honfitársaink' az uzsoráskodással valamivel alább hagyná-
nak. Ebben a müncheni ,cultus'-község, természetesen, ,ül-
dözést' látott, és levél utján tudatta a párt végrehajtó bizott-
ságával, hogy mig e ,sérelem' orvosolva nem lesz, nem vesz 
részt a választási mozgalmakban. Lett aztán nagy vezeklés 
és ,mea culpa' és siránkozás a párt kebelében, mely csak 
akkor ért véget, midőn a sémiták főnökei kijelentették, hogy 
majd ismét leereszkednek a goi-k közé; mert hát az igazi 
liberális csak akkor érzi magát embernek, ha a zsidó uszá-
lyába kapaszkodhatok. 

— Berlinben f. hó 5-kén Orthmann nevü lakatos hét 
bűntársával állt a tvszék előtt, mindnyájan hamis esküvés-
ről vádolva. A tárgyalás szép adalékokat nyújtott az,erkölcs 
birodalmának' erkölcsösségi állapotai ecseteléséhez. A bűn-
társak egyikének pere lévén, Qrthmann ezen szavakkal kí-
nálkozott tanúnak : „Bár semmit sem tudok a maga ügyé-
ről, mégis esküszöm, a mire tetszik." Más alkalommal ezt 
mondá : „Szép pénzt kereshetnénk, csak elég pör lenne a 
tvszék előtt. Vagy ötvenen vagyunk, kik pénzért, tanukké-
pen, akármire megesküszünk, a miért fizetnek." Ismét más-
kor : „Mi is egy ilyen eskü ? én szabadgondolkozó vagyok ; 
édes testvérem ellenére is megesküszöm akármire." Kedvencz 
mondása ez is volt: „Egy meszely borért kétszer is meges-
küszöm" sat. sat. Mint,szabadgondolkozó' ez a lakatos sok-

kal következetesebb, mint a liberális állam, mely az esküt 
erőszakolja, hanem a világértsem a feszületre vagy az evan-
géliumra, hanem olyan állásban, mely a zsidó aesthetika 
szerint „megfelelő a pillanat — hitfelekezetnélküli — fon-
tosságának". 

•— Az a nagy harang, az u. n. ,Kaiserglocke', melyet 
Vilmos császár a franczia-német háború után zsákmányul 
ejtett franczia ágyukból készitetett a kölni székesegyház 
számára, tudvalévőleg igen soká nem akart elkészülni, ameny-
nyibenelőször hamis hanggal öntve, későbben ütőjének ügyet-
len elhelyezése miatt évekig tartójavitásokon ment keresztül. 
Eddig jtaliter-qualiter' elkészült volna ugyan, de most a leg-
nagyobb baj az, hogy nincs püspök, a ki felszentelje. A kölni 
érsek május-törvényileg „le ván tévé", más püspök pedig, 
a ,letett' Ordinarius által felkérve sem tehetné, hogy más 
megyében végezzen ily functiót. Mit fog tehát a császár csi-
nálni a maga harangjával ? kérdik a kölniek s attól tartanak, 
hogy még kedvencz ,püspökét', Reinkenst ,küldi nyakukra. 
— Ad vocem Reinkens ,püspök' ugylátszik, hogy annak, 
amugyis sorvadásban szenvedő, ,egyházán' belül még ,uj fe-
lekezet' is keletkezik, amennyiben a bajor másfél ókatholikus 
legújabban oly nyilatkozatot terjesztett be a minisztérium-
hoz, melyben kijelentik, hogy ők az ez idei bonni zsinatnak 
a coelibatusra vonatkozó, illetőleg azt jóformán eltörlő ha 
tározatát nem fogadják el. Ezen ,orthodoxia' valódi oka ab-
ban keresendő, hogy különben vége szakadna a bajor cultus-
miniszterium ama komédiájának, melynél fogva a törvény-
székeket arra kényszeríti, hogy az ,ó'-katholikusokat igazi 
katholikusoknak tekintsék. 

— Nobilingről kezdetben azt beszélték, hogy katholi-
kus, későbben szép csendesen beismerték, hogy protestáns, de 
azt, hogy voltaképen csak egy generatio előtt kikeresztel-
kedett zsidócsaládból származik, feltűnő egyértelműséggel 
elhallgatták. Pedig ugy van, sőt azok is, kiknél lakott, zsi-
dók, valamint kiderült, hogy egyáltalában legtöbb ismerőse 
s ,barátja' zsidó. Még a ház is — 17/18 sz. a ,Linden' alatt 
— melyből a merényletet elkövette, régebben Stroussbergé 
volt. — Jeléül mennyire idegenkedik a berlini felvilágosult 
Protestantismus a reliquiák cultusától, szolgálhat azon kö-
rülmény, hogy ama fát, melybe Nobiling merénylete alkal-
mával a töltésnek egy része furakodott, vasrácsozottal kel-
lett körülvenni, mert a közönség annyi forgácsot vágott be-
lőle, hogy már enyészetnek indult. 

— Ausztriában a hittanhallgatók száma az összes egye-
temeken az utóbbi tíz év alatt 824-ről 613-ra, tehát több 
mint 25°/0-val apadt. 

— Az éktelen ,kulturharcz'-ot már a svajczi szövet-
ségtanács is meg kezdi unni, mint egy, f. hó 21-érői kelt ha-
tározat mutatja, melylyel a genfi kormány szabadkőműves 
zsarnokságát számos részletekben alkotmányellenesnek nyil-
vánítja s több határozatait megsemmisíti. 

— A Róma és Bei-lin közti levélváltásra vonatkozólag 
a ,Monde1 ezeket irja : A pápa az eredeti porosz alkotmány-
nak restitutióját követeli, mely alatt a katholikusok teljes 
vallásszabadságot élveztek. Ezenkívül azt követeli, hogy a 
,De salute animarum' kezdetű bullának stipulatiói, melyek 
mintegy concordatumul szolgáltak a szentszék és Poroszor-
szág közt, ismét hatályba helyeztessenek. Ahelyett, hogy 
elvi vitatkozásokba bocsátkozott volna, a szentatya inkább a 
porosz kormánynak méltányosságára hivatkozik, melynek 
amúgy is szüksége van belbékére. Kérte a porosz kormányt, 
hogy a cultusszabadság elvénél fogva, mint a mely az egye-
düli érv, melyre protestáns államban hivatkozhatni, adja 
meg e szabadságot a katholikusoknak is. 

— Az amerikai Egyesült Államok legfőbb parancsno-
kának, Sherman tábornoknak fia legközelebb Jézus társasá-
gába lépett. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 3. 10. II. Félév, 1878. 
Tartalom : Ilavi szemle. — Egyházi okmánytár. — A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. — A konstanczi zsi-
nat és a reformatio közti időszak. — Egyházi tudósitások : Pest. A berlini béke-congressus. Berlin. A ,kulturharcz' közel-

levő befejezésére vonatkozólag. Angolország. A türelem történetéhez. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
„ Gustos quid de nocte ?" — igy hangzott a kér-

dés szomorú éjszaka idején, midőn az aggódó lélek 
hiába kereste a jobbrafordulás jeleit. „Őrző, meny-
nyire haladt az éj ?" Próféta! ránk jön-e a baleset 
éjjele? lehet-e reményünk szabaduláshoz? S 
a válasz igy szólott : „Eljött a reggel, de az éj is ; 
ha kérdezitek, kérdezzétek jó l ; térjetek meg s ugy 
jöjjetek", (Izai. 28. II.) — az emberek sorsa válto-
zik mint a nap szakaszai, szerencsére baleset követ-
kezik és megfordítva ; de ha tanácsot akartok tőlem* 
kérni és nálam segélyt keresni, ezt helyes módjával 
tegyétek, t. i. töredelmes szivvel. 

,Custos quid de node1? szól a kérdés azoknak is, 
kik ma a hatalom birtokában vannak ; — akartok-e, 
képesek vagytok-e ama sötét tömkelegből kikalau-
zolni a népeket, melybe jó nagyrészt a ti vétkeitek 
vezették, oly vétkek, melyek közt gondatlanságtok 
még a legkisebb — ? avagy be fog teljesedni rajta-
tok is a prófétának e szava : „Még egy esztendő, 
mint a béres esztendeje, és elvétetik Cedar minden 
dicsősége" — ? Tudjátok-e, hogy már benne va-
gyunk ,a béres esztendejében' ? avagy mégsem ve-
szitek észre a végfeloszlás s felforgatás előjeleit ? . • 
Avagy talán várni akartok még, mig a tömeg eldo-
bott minden féket, ez a tömeg, melyről Cicero mondja ; 

hogy nincs az a bősz tenger, nincs az a dühös láng, 
mely oly félelmes lenne, mint az elvadult népnek 
sokasága ? 

Talán tudjátok is, mit kellene tennetek, de ok-
talanul irtóztok tőle, mert érzitek, hogy utóvégre is 
csak az egyház, a hit gyémántszikláján állva tud-
tok a rohamosan közelgő ellenséggel megvivni. Mert 
mi az, mi az emberek sokaságát megtartja azon kor-
látok közt, melyeken kiviil nincs jólét a földön, s 

nincs iidv a túlvilágon ? Mi neve amaz összekötő 
szernek, mely az egyéni hajlamok, a nemzetiségi tö-
rekvések s a százfelé ágazó érdekek minden kiilönfé-
lesége daczára mégis egygyé forrasztja az emberi 
nemet, — nem az önzés vagy félelem segítségével, 
hanem a szeretet által, mely engedékenység- és 
türelemre, irgalom- és igazságosságra készti a ha-
landó szivét ? — ez összekötő csodaszer a vallásnak 
erkölcsnemesitö hatása ! 

Ezért küzdenek a jók mindenütt annyi önfel-
áldozással a vallásért s azt hiszik, — s joggal hi-
szik, hogy ezzel nem csak jámbor, de hazafias fel-
adatot is teljesitenek. De, fájdalom ! felszólalásaik, 
kéréseik, intelmeik, épen ott nem találtak vissz-
hangra, hol leginkább szükséges leendett, mert a vi-
lág hatalmasai az ellenök is emelkedő, már trónjaik 
zsámolyához csapkodó bősz áradat ellenében vona-
kodtak azon tényezővel szövetkezni közös védelemre, 
az emberi nem legdrágább kincseinek védelmére, 
mely mint a positivismusnak egyedüli oszlopa egye-
dül képes a forrongó szellemeket üdvös utakra te-
relni, — a kereszténységgel, s e helyett szabadon en-
gedték garázdálkodni a nagy és kis ,tudósokat' s a 
csupa ,felvilágosultság'-tól megveszett u. n. irókat, 
nem gondolva meg, hogy a ki szelet vet vihart arat. 

Csakhogy legújabban mintha bizonyos maga-
sabb regiókban derengeni kezdene annak sejtelme, 
hogy eddig rosz utakon haladtak, magok után ra-
gadva a népeket a forradalom ösvényére. Egy soha 
eléggé meg nem bélyegezhető gaztett hatása alatt 
még az agg német császár is oly szavakat ejtett, me-
lyek azt mutatják, hogy népeinek erkölcsi mély sii-
lyedését észrevenni kezdi. Igaz, hogy a gaztett ő 
ellene irányult, de néha az akaratlanul, kénytetve 
tett vallomás is igaz. 

Igy történt, hogy e magas helyen annak felis-
10 
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raerésére jutottak, hogy csak a vallásosan nevelt if-
júságból kerülnek ki a hazának erkölcsös jó polgá-
rai. S amint Poroszországban szokás, e kétségbe -
vonhatlan igazság legott erélyes kormányrendeletben 
talált kifejezést, mely annak hangsúlyozása után, 
miszerint — mondjuk: egyik — feladata az iskolá-
nak az if júkort a socialdemocratiának állam- és val-
lásellenes tanaitól megóvni, ekként folytatja : „Ezen 
feladatot pedig az iskola csak akkor fogja meg-
oldhatni, ha a tanítót annak helyes öntudata lelke-
síti, miszerint mindazon tudás, melyet az iskola 
közvetíteni képes, csak akkor bir értékkel, s csak 
akkor fog áldásosán hatni, hahogy a vallás-erköl-
csös nevelés, a szent iránti tisztelet és kegyelet és a ki-
rály s a haza iránti szeretet alapján áll." . . . . 

Ecce ! mily ,középkorú' szózat a mi XIX. szá-
zadunkban! Minő követelés ez, a divatos vallásgyii-
lölet napjaiban, szemben az uralkodó újkori paeda-
gogiával, mely a vallást száműzi az iskolából és 
csak a ,tudás'-tól vár minden jót. Egyéb kir. porosz 
kormányrendeletekkel szembesítve, ezen miniszteria-
lis enuneiatio kissé ellenmondásosnak látszik, mely 
inkább az elmerülönek jajkiáltásához hasonlít, mint-
sem az igazi meggyőződés hangjához; —delegyünk 
elnézők és liigyjiik az utóbbit s üdvözöljük benne 
a magábaszállás, a jobb útra térésnek egyik halvány 
előjelét, mely, ha nem is a szomorú éjszaka utáni 
reggel, ugy mégis a hajnalodásnak lehet előhírnöke. 

Mert igaz is, hogy minden tudás, minden tudo-
mány csak akkor bir valódi becscsel, hatása csak 
akkor üdvös és áldásthozó, ha a vallás-erkölcsös 
nevelés alapján áll. Ez az, mit a keresztény paeda-
o-oo-ia két évezred óta hirdet, s mi ellen a féltu o ö 
dás, az áltudomány, de a roszakarat is oly nyakas 
irányzatossággal küzd, erőnek erejével el akarván 
választani a morált, — mint mondják — a vallás-
tól. Sőt nemcsak elválasztani egymástól, hanem 
egyenesen szembe állitani egymással akarják e ket-
tőt, mely uton szerencsésen az u. n. ,Isten nélküli', 
,független' morálig jutottak, melyet a legújabb pae-
dagogia egészen komolyan a dogma helyébe igtatni 
kiván, sőt sokhelyt már tényleg igtatott is, nem is 
sejtve mennyi tudatlanságot árul el, épen az any-
nyira hangoztatott ,morál' körül mennyi inpaedago-
gikus tájékozatlanságot az által, hogy ketté akar 
szakítani, mi a dolog természeténél fogva együvé 
való; mert a morál semmi egyéb mint a gyakorlati 
vallás társadalmi tekintetben, melyet csak azért 
nem azonosítunk a tüzetesen igy nevezett vallással, 
mert közvetlenül nem Istenre, hanem felebarátomra 

vonatkozik. Bizonyítja ezt azon igazság, hogy mind-
azon erények, melyek az erkölcsös életnek elenged-
hetlen mozzanatai : a szeretet, a hűség, igazságosság, 
tisztaság sat. . . , mind a vallásból, a vallásos meg-
győződésből származnak. Ezt, a modern paedago-
gusok megszégyenítésére még a pogányok is tudták 
és értették, mint bölcsészeik, jogtudósaik s törvény-
hozóik számtalan nyilatkozata és tette bizonyitja, 
mert mindnyájan abban egyeznek meg, hogy a val-
lás az államnak legerősebb támasza. Igaz, hogy tu-
domány és műveltség nélkül is igen szomorú lenne 
az ember sorsa; ..otium sine Uteris mors est et hominis 
vivi sepultura'-L, de viszont a legszélesebb és legmé-
lyebb tudomány is erény nélkül semmi, érték nél-
küli üres szó, sőt gyakran méreg is és gyilkos fegy-
ver, s nem is igazi tudomány az, mely Istentől elte-
kint, nem is igazi erkölcs, mert ama kérdésre: mi 
teszi az embert bölcscsé és jóvá ? ugyancsak már 
Seneca is e két szóval felel: vquae Deum!:L— ugyan 
az, mit Istent teszi azzá, hogy bölcs és jó ; — s sze-
rinte a bölcseségben haladni annyit tesz, mint Is-
tenhez mindinkább hasonlóvá lenni, — ..Hoc enim 
est, quodphilosophia promittit, ut me par em Leo facial. " 

Eszerint Seneca, a pogány, nem ismer ,függet-
len' morált, aminthogy a müveit pogányok a tudo-
mány és művészetek iránti minden szeretetök mel-
lett sem becsülék tul ezeket. Göröghon nemesebb lel-
kületű bölcsészei miben sem vevék a tudományt és 
ügyességet, ha az illetőben „a szent iránti tiszteleta 

hiányzott és Plato szemeiben nagyon csökkenti Pe-
rikies érdemeit az, hogy általa egyetlenegy ember, 
még saját gyermekeinek egyike sem, sem jobbá, sem 
igazságszeretőbbé, se bölcsebbé nem lett ; sőt azt 
állítja róla, hogy tudományával és eszével visszaélve, 
ö okozta, hogy Athen városa polgárainak legna-
gyobb részéből az ősi erények kivesztek. 

Nem felesleges az ókori pogány és az ujabbkori 
keresztényellenes paedagogia közti különbségre utal-
ni, épen most, midőn az ókori világnézetre hivat-
koznak oly diadalmi önérzettel azok, — kik azt 
nem ismerik. Vagy mit szólna egy ujabbkori ,nép-
nevelő', ha neki egyik másik, latinul tudó jó barát ja 
Quintiliánnak eme szavait, — in Prooem. — for-
dítaná magyarra : „ . . . si studüs quidem scholas 
prodesse, moribus autem nocere constaret, potior mihi ra-
tio vivendi honeste, quam ut optime dicendi vider eturu. . 

S amint a nevelészeti, ugy a társadalmi néze-
tek terén is az ujabbkori keresztényellenes elmélet 
hiában hivatkozik az ókor pogány bölcsészeire, kik 
nem egy tekintetben magasan állanak felette. Mert 
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míg Homer eme, egyszerűségében nagyszerű mondatában : 
„TLj.ii) S' èx Jtô g Igt t", a király iránti köteles tiszteletet az is-
teni törvényből származtatja, mig máshol ekként szól : „Oly 
király, ki jámborsággal uralkodik a népek felett, ezáltal bi-
rodalmában az igazságot virágoztatja fel s boldoggá teszi 
népét ; mert az igazságos és jámbor uralomnak ez a következ-
ménye," — mig Plato, Plutarch, Cicero, Valerius Maximus, 
szóval : az ókornak minden számbavehető nemesebb elméi 
meg vannak győződve arról, hogy a haza vallásosság nélkül 
fenn nem állhat, addig az újkori bölcsészet, amint az magas 
kormányi engedélylyel ,keresztény' államokban taníttatik, 
azt hirdeti, hogy a királyi hatalma és méltósága nem Isten, 
hanem a nép kegyelméből való, hogy Macchiavell az or-
száglástan csodálatraméltó nagymestere s egy Bluntschli-
nak szabad ,Altasiatische Gottes- und Weltideen- czimü mun-
kájában ezt mondani : „Komoly és őszinte vallásosság az 
államnak ellenségévé teheti az embert, a meleg vallásos ér-
zület nagy zavarokba döntheti az államot ; — ellenben pe-
dig még nyilt istentagadók is lehetnek jó, csendes s enge-
delmes polgárok ; s azért az állami jólétnek egyik alapfelté-
tele az, hogy ment legyen minden oly befolyástól, melyet a 
vallási eszme bármiképen gyakorolhatna rá." 

Igy szólt emiitett szerző 1864-ben s ezen eszmék már 
akkor sem voltak ujak, jeléül annak, mily vétkes gondatlan-
sággal engedték a dolgokat fejlődni azok, kiknek a népek 
érdekében is kötelességük leendett a méreg büntetlen ter-
jeszkedését akadályozni. Csodálkozzunk-e akkor, ha az állam-
atheismus ma az oktalanok és félmüveitek előtt — s ezek 
képezik az emberiség túlnyomó majoritását — valóságos di-
vatczikké vált? s lia ennek folytán sikerült elhitetni a tö-
meggel, hogy minden jót csak az államtól, — Istentől, mint 
nem létezőtől s a vallástól, mint az ennek nevében űzött csa-
lásnak rendszerétől pedig mit sem várhat ? S csodálkozzunk-c 
ha a tömeg, látva, hogy még ez a mai állam sem nyújtja 
neki mindazt, a mire szüksége van s a mire igényt tart, még 
istentelenebb államot követel, s miután liberális tanítóitól 
azt hallotta, hogy a király nem Isten, hanem a nép kegyel-
méből való, a forradalom rettenetes logikájával azon végkö-
vetkeztetésre jut : ha a nép kegyelméből való, akkor a nép 
azt teheti vele, a mit akar, —• mit szoktunk pedig tenni oly 
dologgal, melyet nem szeretünk, sőt melyet gyűlöletessé tet-
tek előttünk? ' 

Custos, quid de nocte ? !... Talán még egy esztendő, 
mint a beres esztendeje, és elvétetik Cedar minden dicső-
sége ! . . . eljön a reggel, de az éj is, azért, ha kérdezitek, kér-
dezzétek jól ; térjetek meg s ugy jöjjetek ! (Vége köv.) 

Egyházi okmánytár. 
Pia Sodalitas aureae Coronae Imm. Conceptionis B. M. V. 

commendatur. 
Constantinus Miseratione Divina Episcopus Alba-

nensis, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Patrizi, Sa-
crosanctae Basilicae Liberianae Archypresbiter, Sanctissimi 
Domini nostri Papae Vicarius Generalis etc. 

Pia Societas, cui ab aurea Corona Nomen, Imma-
culatae Conceptionis Virginis Mariae, ortum habuit anno 
reparatae salutis millesimo octingentesimo quinquagesimo 
secundo, ac brevi tempore longe lateque per totum Orbem 

diffusa est. Aurea haec Corona conflatur ex celebratione 
Sacrorum, quae singulis mensibus unus et triginta Sacer-
dotes praefinito die in Deiparae honorem Sanctissimae Tri-
nitati offerunt, in coniunctione omnium Beatoruni Coelitum 
et electorum adhuc in terris versantium. Dum vero A U P - U -o 
stae Triadi gratias agunt, Ejusdem etiam Virginis nomine, 
pro maximis, innumeris, ac singularibus donis quibus San-
ctissima Virgo fuit cumulata, praesertim pro Immaculati 
Ejus conceptus privilegio, Ipsi quoque gratiae, et miseri-
cordiae Matri preces porrigunt impensissimas juxta mentem 
Summi Romani Pontificis pro peccatorum conversione et 
praesentibus Catholicae Ecclesiae indigentiis. 

Idcirco Sanctissinms Dominus Noster P IUS PP. IX . 
pientissiniis Sacrorum Antistitum votis ac postulationibus 
obsecundans Rescripto diei undecimae Septenibris anni mil-
lesimi octingentesimi quinquageeimi tertii, propria sua manu 
exarato, Societatem ipsam in Templo Romani Cleri Sanctae 
Mariae Paciferae huius Urbis perpetuo instituit, erexit, 
Seque eiusdem Societatis Patronum declaravit atque eidem 
Cardinalem in Urbe Vicarium Praesidem praefecit. Ut autem 
haec pia societas magis foveretur et cresceret, Sanctitas Sua 
Rescripto diei vigesimae tertiae Obtobi-is anni millesimi oc-
tingentesimi quiquagesimi tertii eam sequentibus Indulgen-
tiis ditavit, scilicet — cuique Sacei-doti sodali largitus est 
Plenariam Indulgentiam seniel in mense lucrandam et Al-
tare personale privilegio donatum semel in hebdomada ad 
libitum. Item omnibus utriusque sexus fidelibus concessit 
tum indulgentiam tercentum dierum quoties Sacramenti ab-
solutione expiati, et sacra Conununione refecti preces effude-
rint pro enunciatis causis ex mente summi Pontificis, tum 
plenariam Indulgentiam quatuor praecipuis festivis diebus 
Sanctissimae Virgini sacris, nempe Immaculatae Conceptio-
nis, Nativitatis, Annuntiationis, et Assumptionis, dummodo 
Sacramentali Confessione peracta, Eucharistiae Sacramento 
suscepto, atque ut supra orantes festis illis diebus, vel infra 
earum Festivitatum octavas visitent Templum, in quo ex 
designatione Ordinarii erecta sit haec Pia Societas, ita ta-
rnen ut Episcopi in suis Dioecesibus ubi socii reperiuntur, 
alia Templa valeant ad praedictum effectum designare. De-
nique concessit, ut omnes commemoratae Indulgentiae per 
modum suffragii applicari possint animabus in Purgatorio 
existentibus. 

Nos interea dum ex animo laetamur de mirifico huiusce 
Societatis incremento, pro eo quo fungimur munere vehe-
menter optamus universum Orbis Catholici Clerum eiusdem 
Institutionis esse participera. Id vero probe consonat Summi 
Pontificis desiderio, qui paterna gaudet charitate gregem 
sibi commissum sub auspiciis Immaculatae Virginis collo-
care, ut fideles in tantis necessitatibus ac periculis de die 
in dies ingravescentibus Sanctissimam Dei Matrem habeant 
Patronam et Tutelarem. Quare animadvertentes in nonnullis 
Dioecesibus supradictam Auream Coronam expleri non 
posse, vel ob Sacerdotum penuriam, vel ob Missarum onera, 
praesertim Capitulis, et Communitatibus Religiosis inhae-
rentia, quibus ipsi gravantur, id cepimus consilii, ut firma 
primaeva Institutione reliqui sacerdotes, quantum in ipsis 
est, aliquo Missarum numero valeant huic saluberrimo operi 
se ipsos associare. 

10* 
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Facto igitur verbo cum Sanctissimo, omnes totius Or-
bis Presbyteros maximopere exhortamur, ut si nequeant 
praefatae Aureae Coronae sese abscribere, velint tamen ad 
supradictum effectum très, aut duas, aut unam saltern Mis-
sam ad libitum infra annum celebrare, neque hoc tenuissi-
mum munus ipsos pigeat ; pientissima enim Virgo Immacu-
lata eos in suarn clientelam accipiet, peculiaribus gratiis lo-
cupletabitur, et juxta cuiuscumque meritum copiosam red-
det retributionem. Et quo fiant in hisce votis obsequendis 
alacriores, Sanctitas Sua rescripto diei decimae octavae J u -
nii anni millesimi octingentesimi quinquagesimi noni con-
cessit cuique Sacerdoti ut supra celebranti Plenariam Indul-
gentiam semel inmense lucrandam ; omnibus vero utriusque 
sexus fidelibus Plenariam Indulgentiam largitus est die 
Festo Purificationis Beatae Mariae Virginis sub iisdem 
conditionibus, quae supra de aliis quatuor festivitatibus re-
latae sunt, quas omnes Indulgentias fidelibus quoque defun-
ctis applicabiles benigne concessit. 

Precamur insuper unumquemque Sacrorum Antisti-
tum, et Religiosarum Communitatum Praesides, ut per viros 
eorum cura designandos praefatorum Sacerdotum subscrip-
tiones colligant, easque centrali piae Societati in Urbe Ro-
mae constitutae significare velint, quo in generales tabulas» 
vulgo Registro referantur, nec non de eorum obitu renun-
ciare, ut ipsorum animae peculiari modo suffragia obtineant 
juxta mentem etiam Summi Pontificis piae Societatis Pa-
troni. Ad Epistolarum vero commercia faciliora reddenda> 
exteri Episcopi poterunt per Apostolicae Sedis Nuntios vel 
negotiorum Praepositos eas mittere ad Eminentissimum 
Cardinalem a publicis negotiis Pontificis Maximi ; Patriar-
cliae, Episcopi Orientales diversorum rituum, et Vicarii 
Apostoliéi eas transmittent S. Congregatione Propagandae 
Fidei ; Religiosae Familiae per suos Provinciarum Praefec-
tos communicabunt cum supremis eorum Moderatoribus> 
et hinc Epistolae hisce mediis ad centralem Societatem 
pervenient. 

Persuasum denique habemus Sacrorum Antistites et 
Religiosarum Familiarum Moderatores pro egregia eorum 
religione etzelo ad eadem Sacra, praefatis de causis cele-
branda, sacerdotes sibi subditos pastorali sollicitudine fore 
hortaturos, quorum exemplo christianus populus ad veneratio-
nem, pietatem sinceram, cultum singularem erga Virginem 
Immaculatam praestandum ac fovendum inducatur. Etenim 
praesenti temporum iniuria nihil esse poterit opportunius, 
nihil iucundius, nihil securius, quam ad potentissimum Dei 
Genitricis praesidium confugere ; siquidem Purissima Virgo 
materno afFectu et peculiari auxilio non desinet suos tegere 
et tueri cultores, qui inter caetera atque admiranda Eius pri-
vilégia Immaculatam Ipsius Conceptionem, tantopere Ei gra-
tam, venerari et celebrare gloriantur. 

Datum Romae ex Aedibus Vicariatus, die vigesima oc-
tava Julii anni Millesimi octingentesimi quinquagesimi noni. 

C. CARI). PATRIZI Episcopus Albanensis, Sanctita-
tis suae in Urbe Vicarius et Piae Societatis Praeses. 

Loco f Sigilli. CAJETANUS BEDINI Archiepisco-
pus Thebarum, Secretarius S. Congregationis Propagandae 
Fidei nec non Secretarius Generalis eiusdem Piae Societatis. 

Paulinus Canonicus Deangelis, Secrctarius Vicariatus. 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Ezen fekvő jószágok mennyiben a királyok által ala-
pitattak, az időtől, hogy az ország a keresztény hitet fel-
vette, egész a mohácsi vészig s az annak nyomán beállott 
félhold uralmáig az egyház örök és kétségtelen birtokául te-
kintettek ; mert a történelem s a közjogi kútfők szerint szent 
István király a magyar egyház alapitója, ugy a főúri és a 
nemesi rendnek, mint az érsekségeknek, püspökségeknek, 
káptalanoknak és a kolostoroknak adott javakat szállás örök 
joggal (iure perpetuo perennali condescensuali) elévülhetleniil 
adományozta, és az okmányok záradékaiban királyi utódait 
is felhivta, hogy az oda ajándékozott ingatlanokat kitűzött 
rendeltetésüktől el ne vonják ; mert sz. István 2-dik tör-
vénykönyve 35-ik czikke nyomán a nemesség szállás és 
örökjogát oly feltétel alatt engedményezte, miként a kivált-
ságos rend az egyházi javakhoz és a várföldekhez ne nyúl-
jon; mert szent István, midőn a püspökségeket, a szerzetes 
apátságokat és egyéb főpapi javadalmakat felállította, azok-
nak nemcsak számos falukat, pusztákat, földterületeket, sző-
lőket, tizedeket, halászatokat, lakosokat és földhöz kötött 
szolgákat örök joggal adományozott, hanem egyidejűleg a 
kibocsátott oklevelek szövegében az egyháznagyokat, főura-
kat, nagy- és kisbirtokosokat, az egyházbóli kiközösítés 
terhe alatt szigorúan eltiltotta, nehogy a körvonalozott püs-
pökségeket, apátságokat és monostorokat alapítványi tulaj-
donuk élveztében háborgassák, vagy károsítsák ; mert habár 
szent István után az Árpádház alatt a közjogi adatok nyo-
mán felbonthatlan és ideiglenes, e szerint tehát két nemű 
adományzási rendszer divott, mind az által a királyok az 
egyházakat, püspökségeket, káptalanokat és zárdákat, va-
lamint a közigazgatás, a törvénykezés és a hadászat terén 
kitűnő érdemeket szerzett honfiakat a reájuk ruházott bir-
tokokon, a nagy király példájára egyiránt szállás örök jog-
gal telepítették meg; és ekként a jelzett tényezőknek a ja-
vakat mindenkorra visszavonhatlanul, nem tartva meg azok-
ban sem maguk, sem utódaik számára semmiféle jogot is, 
ajándékozták oda; mert az 1351-dik évi 11-dik törvcz. nyo-
mán nagy Lajos uralkodása alatt az örök megszállás és az 
egyszerű adományzás, e két nemű jószágosztogatási rendszer, 
egybeforrottak, és azóta ugy az egyházi, mint a világi ren-
deknek egyforma jogerejü adománylevelek örök birhatási 
czimen szolgáltattak ki, melyek egymástól csak abban kü-
lönböztek, miként a javakat a főurak és a nemesség saját 
személyeikre, esetleg a fi vagy a leány ágra is adományul ; 
az egyház pedig a püspökségekre, apátságokra, prépostsá-
gokra, káptalanokra, kolostorokra és zárdákra örök alapít-
ványul kapták; mert a fejedelmek az alapítványokat az egy-
házak és monostorok tulajdonába részint törzs, részint uj 
adományként a következő záradékkal bocsátották: „Ilinc 
pro summo illo iure patronatus quod qua apostolicus rex 
Hungáriáé in ordinandis ecclesiis optimo iure habere et 
exercere dignoscimur, praeattactum beneficium erigendum 
esse duximus ; cui pro condecenti subsistentia possessiones 
subséquentes, cum cunctís appertinentiis, qua domino ter-
restri, donationis ae piae fundationis titulo, pleno iure do-
minii regio et perennali benigne conferenda esse duximus ; 
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imo conferimus, donamus et fundamus perpetuo et irrevoca-
biliter tenenda, possidenda, pariter et habenda." 

Hogy pedig a magyar alkotmány ótalma ugy a feje-
delmi házak jogara alatt az egyházi és a nemesi rend a ki-
rályok által nekiek adományozott javaknak egyforma jogú, 
valódi és kétségtelen tulajdonosai voltak légyen, azt Verbő-
czy István hármas törvénykönyvének 1-ső rész 2-ik czim 
2-ik §-a is a következő szerkezettel igazolja : „Ámbár az 
egyháziak a világiaknál magasabb állásuaknak tekintetnek ; 
mindazáltal az ország főpapjai, egyháznagyjai, zászlósai, fő-
urai, nemesei és főrendei, nemességük ugy jószágaikra nézve 
ugyanazon szabadságokat, kiváltságokat, mentelmeket és elő-
jogokat élvezik ; sem egyik főúr több, sem bármely nemes 
kevesebb szabadsággal nem bir." (Folyt, köv.) 

A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Folytatás.) 

Ezeken kivül még néhány német tudóst mégis fel kell 
említenünk, és pedig mindenekelőtt Ivöllin Konrádot, az egy-
kor nagyrabecsült theologust, kit Cajetán bibornok is kü-
lönös jóindulatára méltatott és műveinek kiadására felszólí-
tott. A későbbi theologia igen sokszor hivatkozott reá és 
neve mindig tekintélylyel birt. Mellette megemlítjük a sz. 
irás fordítóját, Dietenberger Jánost. Nem akarunk itt for-
dításának értéke felől ítéletet mondani, hogy a protestánsok 
által uralt német tudomány keményen elitéli, az felfog-
ható ; érdekében áll azt kicsinyleni, mert ezért Íratott, hogy 
a Luther-féle biblia elterjedését megakadályozza. Ami pe-
dig a szerző tudatlanságát illető vádat illeti, azt mondja fe-
lőle Eysengrein, vele egykorú, hogy ő mint theologus senki-
nek utána nem állott, hogy jeles bölcsész és szónok volt, 
azon idő minden irodalmában kitüntette magát, a latin és 
görög nyelvet jól birta. Mások azt mondják, hogy a zsidó 
nyelvet is birta. E jeles férfiak sorozatát, kiknek számát még 
szaporítani lehetni, két kitűnő férfiú nevével zárjuk be, t. i. a 
leutkirchi Faber János és az augsburgi Faber János nevé-
vel, és végre Geiger, bizonyára nem részrehajló Ítélete után, 
bátrak vagyunk még ezen kor jeles theologusai közé sorolni 
Hoogstraten Jakabot. Igaz, hogy a protestáns fanatismus őt 
Németország pestisének nevezte, Neudecker is azt mondja 
felőle, hogy : „benne korának egész setétsége meg volt sze-
mélyesítve", (miről mi eddig elég példát hoztunk fel). „Tu-
datlansága oly nagy volt, hogy még a latin nyelv ismerete 
is megtagadtatott tőle, annál nagyobb volt szemtelensége"1) 
stb. Egy zsidó tanította meg a katholikusokat is arra, hogy 
mi a valóság, ugy hogy most pirulás nélkül aláírhatjuk 
Erasmus ítéletét, ki következőleg nyilatkozik : „Azt mond-
ják, hogy Hoogstraten még sem egészen oly faragatlan em-
ber. Az igazat megvallva: iratainak olvasása reám kedve-
zőbb benyomást tett. A vitát mi magunk kezdtük az által, 
hogy mi azok tanulmányait igen élesen gyaláztuk, a ma-
gunkét pedig az undorodásig magasztaltuk."2) 

Ez tehát a theologia sokszor hánytorgatott sülyedése, 
mely minden rosznak forrása lett volna ! Ez az a megköve-
sült scholastica, mely annyira sülyedt volna, hogy többé ja-
vitható sem volt ! Ez a szentirással való tökéletes ismeret-

') Herzog. Realencycl. VI. 257. ') Aschbach. Kirch. Leiic. III. 330. 

lenség ! Ez az ellenséges ellenállás a tudomány minden moz-
gása ellen, melyet a 15-ik század vége a világba hozott! 
Valóban, hogy a reformatio előtti időszak ily leírása felfog-
liatóvá tétessék, figyelembe kell venni, hogy először is a re-
formatio érdekében az igazság szándékos elferdítése áll, az-
után pedig, legalább sokaknál, a tények iránti nagy tudat-
lansággal van dolgunk. Ezt különben könnyen meg lehet fej-
teni ; mert a jjártszenvedély által elvakitott ellenfél Ítéletét 
gyakran katholikusok is minden vizsgálódás nélkül aláírták, 
nem kérdezve, váljon az, az ő legveszélyesebb ellenfele felől» 
képes-e elfogulatlanul Ítélni. 

De menjünk tovább és lássuk, mit nyújtanak más ren-
dek e kor felderítésére, habár hozzá teszszük ismét, hogy 
nem mindent mondunk el, ami elmondható volna, mert eh-
hez kötetek volnának szükségesek. Lássuk a minoritákat. 
Először is Orbelles Miklóst említjük. Trithemius szerint ő a 
sz. Írásban igen jól volt oktatva, a scholastica philosophiá-
ban senki után nem állott, a a szentírás feletti vitatkozások 
és fejtegetésekben ügyességet tanúsított, a tanítás és írásban 
nagy tudományosságot fejtett ki, Scotus sententiáinak mély 
értelmű magyarázata, kitűnő és híres munka. Boriilon Vil-
mos is nagy hírnek örvendett, miértis őt II . Pius a Krisztus 
vére feletti nagy vitatkozásra Bómába hívta. Nagyobb hírt 
szerzett még tanítványa, Brulifer István, sokan nagyra be-
csülik Nüsse Miklóst; Genér őt valóban nagy és világos 
theologusnak nevezi. Emellett magasztalják még Lychetus 
vagy Lucetus Ferenczet, a rend generálisát, továbbá Tar-
taret Pétert, korának egyik legjelentékenyebb scotistáját, 
mindenesetre azonban mint bölcsész nevezetest, továbbá Vi-
gerius Márk, később bibornok, kinek viselete ellen lehet né-
mi kifogást tenni, de tudományosságát el kell ismerni. Pla-
teai Ferencz nemcsak mint theologus volt tekintélyben, ha-
nem híres volt mint szónok is, és még kitűnőbb mint jogtu-
dós, és mint ilyen ma is tiszteletben áll. Igen mozgalmas 
életet élt, mi az akkori időben a tudóst jellemezte, a sok 
oldalú O'Fihely Móritz, de Portus máskép Mauritius Iliber-
nicus. Tanult Oxfordban, azután ferencz-rendi lett, tanul-
mányait folytatta Paduában. 1480-ban körül Schott és Lo-
catelli őt mint könyvjavitót alkalmazták, mi azon idő szo-
kása szerint az alapos és terjedelmes tudományosságnak leg-
világosabb bizonyítéka volt. Azután tudor és Paduában a 
szabad művészetek tanára, végre tuami érsek lett. Mind-
amellett tudományos tevékenységét Velenczében folytatta és 
részt vett a laterani zsinaton. Midőn 1513-ban elhatározta 
megyéjét meglátogatni, alighogy a hajón megérkezett, meg-
halt. Nagy hírre tett szert azon időben a Fortalitium fidei, 
mely mű a zsidók és mohamedánok megtérítése czéljából 
Íratott, szerzőjeül ma általában Spina Alfonzot tartják. Azt 
állítják, hogy ő származásra nézve zsidó, ami azonban nem 
bizonyos ; belépvén a rendbe mint tanár, később salamancai 
rector, végre orensei püspök lett. Mellőzve másokat meg-
említjük még landshuti Schatzgeier Gáspárt, kiről Werner 
azt mondja, hogy ő Luther legérdekesebb ellenfele volt, s 
ha még Luther megnyerhető lett volna, ugy csakis ily em-
berek engesztelhették volna ki az egyházzal. Szelíd volt 
ugyan, de azért határozott és egész életén keresztül mint 
egy kőfal elleneszegült minden rendetlenségnek és hitújítás-
nak és daczára terhes rendi foglalatosságainak, melyek őt 
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mint Quardiant, Definitort, Provinzialist és Inquisitort el-
halmozták, időt talált számos mű szerkezetésére. (Folyt, k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, augusztus 2. A berlini béke-conyressus. A nagy 

mű befejeztetett, a berlini eongressus okmánya a diplomaták 
által aláíratott, haza is tértek, hogy szerzett babérjaikon pi-
henjenek és hirdettessék nemcsak saját dicsőségöket, hanem 
dicsőségét azon városnak is, mely nemcsak azáltal lett neve-
zetessé, hogy falai közt rövid idő alatt kétszer intéztetett 
gyilkos merénylet a császár ellen, hanem az által is, mert 
mint mondják, ugyanott Európa békéje és nyugalma is hely-
reállíttatott, biztositva levén minden egyes állam érdeke és 
a §§-ok hatalmával védelmezve. 

Valóban, lia a §§-tól függne, azok maguk háborút soha 
sem csinálnának s akkor nyugodt lehetne a kelet a berlini 
eongressus következtében és az ott érdekelt hatalmak mind 
tisztán politikai, mind pedig vallási szempontból ; a rendet-
lenséget a rend, a békétlenséget a nyugalom, a vad szokáso-
kat a civilizatio váltaná fel és áldásteljes korszaknak néz-
hetne a sok rivális állam eléje. Azt mondtuk, hogy mind 
tisztán politikai, mind pedig vallási szempontból a nyuga-
lom korszaka következhetnék be a §§-ok nyomába, mert fi-
gyelembe veendő, hogy a háború Oroszország által a ke-
resztények érdekében (?) viseltetvén, a eongressus nem csak 
a politikai, hanem a vallási ügy felől is intézkedett. 

Ugy van, a vallási ügy felől is, és ez az, ami bennünket 
főleg érdekel a congressusi megállapodásokban. Ha ugyanis 
a eongressus határozatait végig olvassuk, egy pont az külö-
nösen, mely kiemeltetett minden egyes államnál, hívják ezt 
Bulgáriának, Oláhországnak, Szerbiának, Montenegróuak 
egyaránt és ez a pont a vallás ügye. A számtalan egyes kis 
keleti államok rendezésénél csaknem szóról szóra előfordul 
mindenütt, hogy a vallás szabad gyakorlata minden egyes 
állam által biztosíttatik, hogy vallása miatt senki sem zár-
ható ki semmiféle hivatalból sem, hogy minden vallásfele-
kezetnek szabad közlekedés és érintkezés engedtetik saját 
vallásának fejével stb., mind olyan határozatok, melyek álta-
lánosságukban tekintve azt is jelentik, hogy ugyanezen előny-
ben nem csak a mohamedánok és schismatikusok, hanem a 
katholikusok is részeltetnek, legalább az egyszerű józan lo-
gika azt vonja ki e határozatokból annyival is inkább, mert 
mint említők, a háború a keresztények érdekében viseltetett 
és józan észszel senki sem tagadhatja, hogy a katholikusok 
keresztények. 

Nem lesz érdektelen e tekintetben egy pillanatot vetni 
azokra, kik a fentebb emiitett határozatokat hozták, vagyis 
szemügyre venni azon államokban a katholikus vallás sza-
bad gyakorlatát, melyek képviselői a berlini béke-congres-
suson szerepeltek és a békeokmányt aláirták. Yegyük első 
sorban azt az államot, mely a keresztények érdekében a há-
borút megindította, vagyis Oroszországot, mily lábon áll ott 
a katholikus vallás szabad gyakorlata ? Nekünk ugylátszik, 
hogy Gorcsakoff urnák már csak csupa szeméremből is azt 
kellett volna mondani, hogy ő e ponthoz nem szólhat hozzá, 
annál kevésbé Írhatja pedig alá a határozatot, mert tudva-
levőleg az oroszországi vallási szabad gyakorlat egyenlő a 
semmivel, amennyiben a katholikusokra vonatkozik ; nem 

valóságos guny-e tehát, hogy ez a kanczellár ur a szabad 
vallásgyakorlatra vonatkozó pontot mégis aláirta? nem 
guny-e követelni, hogy a keleti kis államok megengedjék 
a híveknek saját vallásuk fejével szabadon közlekedni ak-
kor, mikor Oroszország azt zsarnokilag ellenzi ? mikor ő a 
katholikusokat nemcsak nem emeli hivatalokra, hanem még 
az eddigieket is megfosztja állásuktól és őket száműzi ? hogy 
lehet az ily eljárást jellemezni ? Vagy különb-e a helyzet 
Poroszországban ? minő az a szabadság a vallásgyakorlat te-
kintetében, midőn a híveknek zárt ajtók megett, rejtett, tit-
kos helyeken kell, és akkor is félve a rendőrtől, saját vallá-
suk titkait ünnepelni? de azért Bismarck a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló pontot aláirta. Szóljunk Olaszországról? 
szabadon gyakorolliatják-e ott a liivek vallásukat? nem til-
tattattak-e el ott is csak nem régen a körmenetek ? szabadon 
gyakorolhatja-e ott maga a pópa is magasztos hivatalát? 
vagy nem épen a pápa szájából hallottuk-e elősoroltatni az 
akadályokat, melyek magasztos hivatalának gyakorolhatása 
elé folyton nagyobb és nagyobb számmal gördittetnek ? de 
azért az olasz miniszter ur nyugodtan aláirta e részben is a 
congressusi határozatot. Ausztria-Magyarország épen nem 
azon államok közé tartozik, melyek kivételt képeznének, vagy 
ki felejtette volna már el, hogy a berlini eongressus határo-
zataival ellenkezőleg nálunk Magyarországon a placetam be-
hozatott és mindez ideig, a mi tudtunkkal, az ide vonatkozó 
rendelet vissza nem vonatott ? minő szabad közlekedése ez a 
hiveknek a pápával a placetum mellett ? Andrássy gróf azon-
ban nem habozott nevét collegái neve mellé írni. Franczia-
országban, ha még nem is kerültek egészen odáig az ügyek, 
de már készülnek és Gambettának lesz rá gondja, hogy Gor-
csakoff és Bismarck mellett tündököljék neve a katholiku-
sok üldözésében. 

íme a congressusi államokat csaknem mindnyáját előso-
roltuk, és ugy találtuk, hogy ezek a ,szabad vallás gyakor-
latot' követelő államok ugyanannyi elnyomói a katli. egy-
háznak otthon ; ezeknél valamint Anglia, ugy Törökország 
is sokkal előnyösebben tűnnek ki, ugy hogy a legtisztább 
lelkismerettel az összes congressusi tagok közül csakis e két O O 
állam írhatta alá a vallásügyre vonatkozó határozatokat, a 
többire nézve pedig nagyonis alkalmazhatók a szentírás sza-
vai : „Medice cura teipsum". De ha ez ugy van, pedig hogy 
ugy van, az kétségbevonhatlan, ugyan várható-e, hogy-az 
ily államférfiak a szerződés szentségét, akár politikai, akár 
vallási szempontból vegyük azt, tiszteletben fogják tartani? 
nevezetesen Oroszországról feltehető-e, hogy befolyását nem 
fogná a katholikusok elnyomása érdekében felhasználni ? és 
ha e törekvés nyilvánulni fog, lesz-e állam, mely ez ellen 
felszólalna ? a kath. lengyelek sorsa tagadólag válaszol, és 
igy a vallási szabadság minden biztositása mellett is ott va-
gyunk, hogy a berlini béke-eongressus a katholikusoknak 
nem adott semmit, hanem veszélynek tette ki még azon sza-
badságot is, melylyel eddig birtak. Hiába, a kik az isteni 
jogot otthonn nem tisztelik, ezek máshol sem képesek annak 
biztositékot szerezni, biztosítékuk csak papir biztosíték, me-
lyet az erőszak akkor tép szét, mikor neki tetszik, és ez lesz 
sorsa a berlini béke-congressus okmányának is. 

Berlin. A ,kulturharcz' közellevö befejezésére vonatko-
zólag egy drezdai, conservativ lap, a ,Neue Reichsztg.' követ-
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kező, mint mondja, teljességgel hiteles tudósítást kapta Ró-
mából, melyet közölve, a felelősséget az illető lapra hánt-
juk. Először is azon kérdésre felel : miért nem közöltetett ő 
szentségének levele a porosz királyhoz, midőn a porosz ko-
ronaherczegnek levele ő szentségéhez közöltetett s azt mond-
ja, hogy e közlés egyenesen ő szentségének kivánatára ma-
radt el. Továbbá ugyancsak e lapnak római levelezője ezt 
mondja: „A koronaherczegnek levelét itt Rómában nem 
ugy fogják fel, mintha az alkudozásoknak útját merően el-
vágná, mert ha azt mondja is, miszerint ,az állam nem líöte-
les alkotmányos szabványaiban a kath. egyház tanaihoz al-
kalmazkodni', ugy másrészt azt sem tagadja, hogy az állam 
ezt önkényt teheti, saját kezdeményezéséből s ha belátja, 
hogy saját érdeke ezt követeli." Igy fogták fel a levélnek 
értelmét itt Rómában, hol a fősúlyt annak azon szavaira 
helyezik, melyekben, — a levélnek vége felé — a korona-
herczeg késznek nyilatkozik, az ősöktől öröklött viszályok-
ból származó nehézségekkel szemben a békülékenység szelle-
mét érvényesíteni, miből kiindulva ö szentsége ujabb levelet 
intézett a koronaherczeghez, melynek rövid tartalmát a kö-
vetkezőkben jelezhetem : 

Néhány bevezető lekötelező szó után XII I . Leo azt 
kérdi, váljon, ha egyelőre nem lehetséges is a májusi törvé-
nyeket egyszerűen eltörölni, a porosz kormány nem volna-e 
hajlandó diplomatikailag kötelező tény által aziránt tenni 
biztossá a pápát, hogy a gyakorlatban e törvények mind-
azon határozatai fognak hatályon kivül helyeztetni, melyek 
az 1821-i alkudozások eredményeivel ellenkeznek? Ha a po-
rosz kormány ezt megígérné, akkor a szentszék, ha nem tet-
szenék a további alkudozások helyéül Rómát választani, 
hajlandó lenne képviselőjét Berlinbe küldeni, hanem termé-
szetesen azon kikötés mellett, hogy az előleges szóbeli tár-
gyalások oly fokig haladtak, mely a pápai követnek Berlin-
beni ,csalatkozását' kizárja. Végre diplomatiai közvetítés 
segítségével tudtára adatott Bismarcknak, miszerint a mün-
cheni nuntius, msgre Masella, azon megbízással fog Kissin-
genben érkezni, hogy az előleges tárgyalásokat megindítsa. 

Mint mondók, nem akarunk a fentidézett lapnak ezen 
tudósításaiért kezességet vállalni, de kötelességünknek tar-
tottuk legalább jelezni azokat ; mert lehetséges, hogy alapos 
voltukat a legközelebbi jövő kideritendi. 

Nem csekélyebb feltűnést okozhatná, mert nem ke-
vésbbé érdekes, a ,Germania1 egyik legujabbi római levele-
zése, mely azon hír megerősitése mellett, hogy a szentszék és 
Poroszország közt alkudozások folynak, ekként folytatja : 
Ezt jól jegyezzék meg magunknak a német katholikusok : 

1-ör, hogy a szentatya a német viszonyok iránt igen jól van 
tájékoztatva ; 2-or, hogy a pápa és államtitkára már kezdet-
től fogva époly jól voltak a ,kulturharcz'-nak menete és 
egyes mozzanatai iránt is tájékoztatva és 3-or, hogy a 
pápa a német katholikusok érdekében talán némi részletes 
engedélyeket fog tehetni ; de lényeges pontokban semmit és 
sohasem fog engedni. Ha tehát, amit egyaránt az egyház 
mint a haza érdekében kívánunk, a kiegyezkedés létre jönne, 
akkor a szentszéknek éleslátásától és körültekintésétől biz-
ton megvárhatjuk, hogy e kiegyezkedés a némethoni kath. 
egyháznak valódi javára szolgáland, még akkor is, lia első 
pillanatra ugy látszhatnék, mintha túlságos engedmények té-

tettek volna. Ily ügyekben Rómának oly bő tapasztalatai 
vannak, hogy körültekintésében nyugodtan megbízhatunk. 
Franchi bibornok személyes tapasztalásból ismeri a német 
viszonyokat s emellett kitűnő diplomata ; XII I . Leo pedig a 
leggyengédebb atyai szeretettel viseltetik a némethoni ka-
tholikusok iránt, olyképen, hogy határtalan bizalommal te-
kinthetünk a Vatikánra s ügyünket nyugodt szívvel biz-
hatjuk rá. 

Angolorszáff. A türelem történetéhez. {Folyt.) Crom-
wellnek zsarnoki uralkodása alatt az irhoni katholicismus 
nem csekélyebb Zaklatásoknak volt kitéve s az elnyomatás 
s üldözés vaskeze súlyosan nehezedett rajta. S mégis mind 
ezek után azt kell mondani, hogy csak II. Károly uralko-
dása alatt, tehát a restauratio után kezdődött azon időszak, 
melynek embertelenség, igazságtalanság, a legönkénykedőbb 
zsarnokság, de még politikai tapintatlanság dolgában is nincs 
párja a történelemben. 1065-ben kir. rendelet jelent meg, 
mely megtiltotta, hogy katholikus ember bárhol s bármily 
ürügy alatt mint házi vagy nyilvános tanitó alkalmaztassák, 
büntétésiil az első esetben három hónapi fo£>*sáo* szabatott, 
mely ismétlés esetében mindannyiszor 5—5 font sterl. bir-
sággal sulyosbittatott. Miután ekként gyermekeiknek katho-
likus szellembeni nevelése s oktatása a hazában lehetlenitve 
volt, őseink azokat külföldre küldték, hogy ottan katholi-
kus intézetekben neveltessenek. De már 1695-ben III . Vil-
mos oly törvényt bocsátott ki, mely vagyon-elkobzás s a 
polgári jogoknak teljes elvesztésének terhe alatt megtiltá a 
gyermekeket külföldre küldeni azon szándékkal, hogy ott 
valami apácza kolostorban, vagy pápista egyetemen, jezsuita 
vagy egyéb papi házban elhelyeztessenek s neveltessenek. 
Ilyképen kiküldött gyermekek — folytatja a törvény — ha 
a tengeren tul valamely jezsuita, koiduló barát, vagy bár-
miféle pápista személy által oktattattak, vagy a pápista hit-
ben megerősíttettek, hogy azt aztán ithon bármimódon kül-
sőleg vallani merészelnék — a fentebbi büntetésekkel súj-
tatnak, úgyszintén azok is, kik külföldi tartózkodásuk alatt 
netán pénzzel- segitették őket. A többiben pedig a II. Ká-
roly által a katholikus tanítókra nézve hozott törvényt az-
zal súlyosbította, hogy az azokban megszabott 5 ftnyi bír-
ságot 20 fontra emelte. 

S ezen zsarnoki törvények nem csak ténylegesen elkö-
vetett megszegésök esetében, hanem még a puszta gyanú 
folytán is érvényesíttettek. A kiről valamely ellensége bár 
hamisan is, azt a feljelentést tette, hogy gyermekét a fent-
érintett szándékkal külföldi-e küldte, vagy a ki ennek még 
csak gyanújában is állott, elveszté egész vagyonát s polgári 
jogait. De őseink dicséretére s dicsőségére legyen mondva, 
hogy mind eme veszélyeknek bátran kitevék magokat, csak 
hogy gyermekeiket katholikus szellemben neveltethessenek. 
Ennek folytán az uralkodó protestantismus szükségesnek 
látta, zsarnoki törvényeit egyre súlyosbítani, mignem végre 
1709-ben Anna királynő törvényével találkozunk, mely azt 
rendeli, hogy minden ,pápista', ki akár nyilvánosan, akár 
titkon mer iskolát tartani, vagy protestáns tanitó alatt mint 
altanitó működni, első izben deportáltassák, másodízben pe-
dig a felségsértők büntetését szenvedje, mely abban állott, 
hogy az illető döglött állatnak lenyúzott bőrén a vesztő-
helyre hurczoltatott s ott felnégyeltetett. — ! (Vége k.) 

IR0DAL01. 
-f- Augustinus de Boskovány Epi.sc. Nitriensis. Beata 

Virgo Maria in suo conceptu immaculata ex monumentis om-
nium seculorum demonstrata. Accedit amplissima literatura. 
Septem tomi. Nagy nyolczad. 

Harmadéve a „Civiltá cattolica"-ban (1876. deczem. 
2. szám 541.1.) egy felette érdekes közlemény tűnt szemembe, 
mely Besson József jézustársasági atya, a szir-persiai hit-
it üldérség főnökének ( j . 1691.) egy újból feltalált kéziratá-
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ról a következőket hozza. Besson atya, felbuzditva VII . 
Sándor pápa a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáróli tan mel-
lett (1661-ben) kiadott constitntiója által, elhatározta volt 
magát a már az V. század óta a kath. egyháztól eltávozott 
különféle szakadároknak, a bold. Szűz fogantatása iránti 
meggyőződéseit és hagyományait, kivált szertartásos köny-
veikből egybegyűjteni. Fáradhatatlan szorgalmának sikerült 
200 bizonyitékot a kath. tan mellett egybegyüjthetni. Bu-
várlatainak eredményét irásba foglalva vizsgálat végett há-
rom patriarchának és egy érseknek adta át, kik kevéssel 
előbb tértek vissza a kath. egyház egységéhez. A vizsgálat a 
franczia consul és számos tanú jelenlétében ment végbe. Fe-
lőle jegyzőkönyv vétetett fel, melynek arabs nyelven szerkesz-
tett eredetijének, Besson által készült latin fordításából a 
következő helyet átveszszük : „Spectatissimus vir, nobilissi-
mus et perillustris Franciscus Baron, Galliarum consul, con-
vocavit proceres omnes, qui habitant Aleppi ut Constitutio-
nen! audirent D. N. SS. Papae Alexandri VII . de Conce-
ptione et festő Eminentissime ab omni macula pure, piaque 
illa sententia, qua a peccato originis praeservata immunis 
dicitur B. Virgo : et P . Jos. Besson superior missionum S. J . 
in Syria et Perside probavit ducentis circiter locis illustribus 
et explicuit tum arabica tum graeca lingua, hanc fuisse 
constantein sententiam ecclesiarum omnium et populorum 
orientalium cii-ca immunitatem Virginis bb. ab omni origi-
nális peccati labe atque festum ipsum immaculatae concep-
tionis. Quapropter omnibus testatum volumus, hanc esse fi-
dem nostram etc." Ezen nyilatkozatot a három patriarcha 
és az érsek nem csak neveik aláírásával erősítették meg, ha-
nem még a következő szavakat is csatolták hozzá: „Ego 
pauper Ignatius Andreas patriarcha antiochenus nationis 
Syrorum, confirmo hanc sententiam orthodoxam, quam ex-
planavit P . Jos. e S. J . dominam nostram Virginem purissi-
mam s. Mariam semper liberam exstitisse et immunem a 
peccato originali, uti explicuerunt antiqui ss. patres longe 
plurimi magistri orientális Ecclesiae." Hasonlólag Makár 
a melchiták patriarchája Antiochiában, Cachadour örmény 
patriarcha és Dénes behennami érsek. A „Civiltá Cattolica" 
a gyűjtött bizonyítékokból többeket tesz közé. 

Mily nagyszerű ! 200 bizonyíték keleten a szakadások 
között a boldog Szűz szeplőtelen fogantatásáróli tan mellett. 

Nyugaton ehhez hasonló, sőt nagyobb fáradalmat, ille-
tőleg eredményt e tan melletti bizonyítékok gyűjtésében 
eddig csak egyedül — egy — egyetlen egy tudós képes fel-
mutatni, és az hazánk, „Mária országá"-nak fia, Ftdö rosko-
vanyi Koskovány Ágost nyitrai püspök, ő méltósága. 

Az igazi tudósok és a valódi nagy férfiak tulajdona a 
szerénység. — „Magnus animus remissius loquitur ac secu-
rius." (Seneca Epistulae.) — A nagy tudományú szerző mű-
véhezi előszavában a szerénység érzetében beszél, s mondha-
tom, szent borzalomtól áthatva, — hasonlólag Mózeshez, mi-
dőn az égő, de a tűz által el nem enyésző csipkebokor előtt, 
eme jelképe előtt a szeplőtelen fogantatott szűz Anyának, 
remegve állott — vallja be gyarló voltát Máriáról méltóké-
pen írhatni, midőn magukat erre az egyházi tanítók, a szent 
atyák s más tudósok, egy sz. Chrysostom, Ágoston, Ambrus,' 
Bernát, dámiáni sz. Péter, Anselm, stb. gyöngéknek vallák. 
„Ad eius efferenda praeconia non Rhetoricorum diserta fa-
cundia, non Dialecticorum subtilium argumenta, non acutis-
sima Philosophorum apta reperiuntur ingénia." (sz. Ágos-
ton.) — Ugy szerző szűz Máriáról, a kegyelmek határta-
lan óceánjáról, ki az Istentől oly bőségben nyert kiváltságo-
kat, hogy azok mértékét csakis az isteni mindenhatóság ké-
pezi, mint a legtisztább szűzről, csupán azon reményben mer, 
minden emberi gyarlósága mellett írni, mert ép Mária a ten-
geri csillag, mely általi kalauzolásban bizik S csupán azon 

égö vágy lelkesité a vállalatra, hogy a meggyőződést e hit-
ágazatról, Isten áldása közreműködése mellett szilárditsa, a 
menny és föld Királynéja iránti kegyeletet növeszsze. 

(Folyt, köv.) 

V E O Y E S E K . 
— Mint a lapok irják, msgr. Cecconi, firenczei érsek, a 

vatikáni zsinat történetét, melynek megírásával még bold. 
IX . Pius bizta meg őt, most befejezte s művét a szentatyának 
már be is mutatta. 

— Jézus társasága kalocsai házában, mint a ,Recht' 
ben olvassuk, nem régen ő szentsége tiszteletére ifjúsági ün-
nepély rendeztetett, melynek egyik csinos részlete megér-
demli, hogy szélesebb körökben megismertessék. Ugyanis 17 
tanuló épannyi nagy kivilágitott betűt tartott, melyek első 
felállításkor „Leo decimus tertiusa-t mutattak, azután pedig 
a betűk, illetőleg vivőinek áthelyezése folytán a következő 
kilencz anagramm került ki : 

Sidus ortum i Electe ! — Mitteris e sudo,1) luce ! 
I rite, sol, Deus tecum ! — Victores is deletum ! 
1 et tuis reduc solem ! — Vim dele, stes victor ! 
Sedi restitue locum ! — O dulcis, tuere mites ! 

Iter tuis, des coelum ! 
— Az , Univers' Achmed Vefik basának, a török minisz-

tertanács elnökének egy levelét teszi közzé, melyet az Boré 
Eugén áldozárhoz a paulai sz.-Vericze leányai congregatió-
jának elnökéhez intézett Konstantinápolyban s mely levél-
ben a basa a konstantinápolyi kórházakban működő apáczák 
csodálatos, önfeláldozó tevékenységét ecseteli. „Köszönete-
met — irja Achmed Vefik — nem birom szavakkal eléggé 
kifejezni azokkal szemben, kik teljességgel éltüket az U r 
Szolgálatának szentelik s akik köztünk s velünk együtt a 
sirba hullanak. Csupán könnyeim képesek fájdalmamnak ki-
fejezést adni, melynek mélysége azok bátorságának és halál-
megvetésének láttára fokozódik, kiket mi megsiratunk, ál-
dozatul esvén ők irgalmas cselekedeteiknek. Mindezek oly 
emlékek, melyek soha sem enyésznek el, s melyek előttem 
mindig szentek lesznek." — A basa e szavára Veuillot La-
jos a többi közt ezeket jegyzi meg: „Valóban a berlini con-
gressuson egyetlen európai diplomata sem tudott ily nemes 
nyelven szólani. Országa hajótörésénél ugy látszik e török, 
mint a ki a viharok közepette is Isten szavát hallja." Boré 
Eugen közelebb szintén kötelessége teljesítésének áldozata 
lett Konsantinápolyban, hol az apáczák közül is már igen 
kevesen élnek. (,i¥. Állam.') 

— A porosz kultusminiszter külön körirat által elren-
delte, hogy mind azon középiskolákban, melyekben zsidó ta-
nulók is vannak, — s hol nem lennének ? — a zsidó vallás-
tan „erre képesitett" egyének által adassék elő. De hogy a 
katholikus vallástan a májusi törvények következtében száz 
meg száz középiskolában nem adatik elő, vagy oly gyanús 
egyének által, kik az illetékes Ítélet szerint arra épenséggel 
nincsenek képesitve — azzal ő exja nem törődik. 

— A párisi érsek, Guibert bibornok, ki nem régen Eó-
inából érkezett haza, legujabbi főpásztori körlevelében igen 
hathatósan inti hiveit, hogy a péterfillér gyűjtésében el ne 
lankadjanak ; mert igen nagyok és súlyosak azon áldozatok, 
melyeket a szentatyának az egyház érdekében folytonosan 
hozni kell. Végre a bibornok arról biztositja hiveit, hogy a 
szentatya, bármit Írjanak is a liberális lapok, és ámbár 
„élete inkább folytonos fogsághoz hasonlít," mégis a leg-
jobb egészségnek örvend. 

= Épen lapunk zártakor veszszük a lesújtó hirt, hogy 
Franchi bibornok-államtitkár e hó 1-én, a végszentségek 
ajtatos felvétele után meghalt. 

') i. e. Carpineto, Perugia. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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J-1-— Vegyesek. dalom. 

matio közti 
Iro-

Havi szemle. 
(Vége.) 

Mindig nyugtalan az ember szelleme, vala-
hányszor Isten törvényének egyedül helyes zsinór-
mértékétől eltér, s mert ezen eltérés napjainkban 
bel- s külterjileg óriási mérveket öltött, innen van, 
hogy úgyszólván az egész földkerekséget folytonos 
ideglázban hánykolódni lát juk. E lázban egy szót 
emleget szüntelenül, mely ugyan nem u j dolgot, de 
mégis olyant jelez, mely oly borzasztó alakban mint 
ma még talán sohasem mutatkozott e földön, s mely-
nek megjelenése maga is egyik tényezője a lázas ál-
lapotoknak, melyek benne legélesebb kinyomatát 
lelik. E szó, e rémalak a socialismus. Uj szó talán ez, 
de az általa jelzett tárgy, vagyis helyesebben: álla-
pot, lényegileg nem uj. Az ókorban csakúgy létezett 
socialis kérdés, mint a középkorban; oly chronikus 
baj ez, mely minden időben sorvasztá az államok 
éltető erejét, melyben Göröghon kis államocskái 
csak ugy szenvedtek, mint a hatalmas Róma, sőt 
azt mondhatjuk : mely végelemzésben azokat is, ezt 
is tönkre tette. A bármi okból birtoktalanoknak s 
elégedetleneknek ebből származó harcza azok el-
len, kikre okkal vagy ok nélkül irigykedtek, oly 
régi mint a történelem, csakhogy az idők folytával 
beleröben s külterjedelemben mindig növekedett, 
mignem ama borzasztó alakot felvette, melyben je-
lenleg előttünk áll. Mert — mint egy jobbnevü 
szakiró nem régen még az ,Augsb. Alig. Zt.' hasáb-
jain is megvallá — a munkás és nem munkás, dol-
gozó és nem dolgozó proletariatusnak minden fen-
állót gyűlölő s ellene folytonosan fellázadó radica-
lismusa soha oly mérveket nem öltött, mint ma s 
mivel ezen osztályok a társadalomnak s az állam-
nak mintegy alaprétegét képezik, azért joggal mond-

hatjuk, hogy a társadalom alapjaiban rendült meg, 
aminthogy a talajt csakugyan inogni is érzük lá-
baink alatt, mint midőn a föld testében rejtőzködő 
fékezhetlen erők annak felületét megrendítve, ha-
lált és pusztítást hoznak az emberi nemre. 

Nem különben vagyunk társadalmi állapota-
inkkal, mert ha majd társadalmi mélységeink vad 
szellemei előtörnek, ha sikerül előtörniök s ha az il-
letők nem gondoskodnak jókor róla, hogy a közelgő 
vésznek bölcs rendszabályok által elejét vegyék, ak-
kor oly borzasztóságoknak leszünk szemtanúi, mi-
nökhez foghatókat csak igen messze századokban, 
vagy talán egyáltalán nem találunk a történelem-
ben. Mint Gervinus jól megjegyzi : századunk forra-
dalmai mintha szabályos, tervszerű fokozatokban kö-
vetkeztek volna egymás után, de ugy, hogy minden 
egyes felforgatási kisérlet más más társadalmi osz-
tályból indult ki, amint a forradalmi eszme, a közelé-
gületlenség mindig nagyobb és nagyobb körökben 
terjedt. S ezen majdnem rendszeres terjedése a for-
radalmi eszméknek még földtani haladásukban is 
mutatkozott. I. Napoleonnak ártalmatlanná tétele 
után a Bécsben összegyűlt fejedelmek s azoknak 
képviselői szintén congressust tartottak, s szintén azt 
képzelték, hogy most már ,örök időkre' biztosítot-
ták a békét, s ime, alig mult öt éve s Európa dél-
nyugati végén, Cadixnál, egyszerre csak fellobbant 
ismét a forradalomnak századokra elnyomottnak 
vélt lángja egy katonai összeesküvésben, mely azon-
ban a voltaképeni népben akkor még csak csekely 
visszhangot keltett. Tiz évvel későbben a polgárság-
tól eredt a forradalom, melyet a ,juliusi'-nak neve 
alatt ismerünk s mely már Francziaország és Bel-
giumra, sőt Angol-, Német- és Lengyelországnak is 
egyes részeire terjedt, mignem 1848-ban mára,tömeg', 
azaz az alsóbb rétegek mutatkoztak a kiizdtéren és 
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a forradalom Olasz- s Poroszországon át birodal-
munkba is behatva, ekként már Keletnek kapuit dön-
getni kezdé olyképen, hogy eddigi menete szerint 
századunknak 8. vagy 9-dik tizedében ujabb és na-
gyobb forradalommal kellene szemben államink, a 
századnak azon tizedében, mely a XIV. óta mindig 
forradalmi volt, majd itt, majd ot t : a XVIII. század-
ban Francziaországban és Amerikában, a XVII ben 
Angolországban, a XVI-ban Németalföldön, a XV-ben 
Svajczban, sőt még a XIV-ben is Csehországban-
Meglehet, hogy ez valakinek az évszámokkal iizött 
játéknak látszik, meglehet, — nem bánjuk — hogy 
csakugyan is az ; de el is tekintve ettől, ha azon 
magoktartását szemléljük, melylyel manap a táma-
dók és támadottak egymással szemben állanak, — 
váljon olyan nagyon valószinü-e, hogy a melynek 
közepette vagyunk, azon válság, erőszakos rázkódá-
sok nélkül csak ugy simán lefolyjon ? 

S a leendő catastropliának okozói korántsem 
csak a támadók lesznek ; — a megtámadottaknak, 
világosabban szólva: a vagyonos osztályoknak maga-
tartása is olyan, mely épen nem arra való, hogy a 
félelmes bajt elháritsa. Vannak, a kik egyáltalán 
nem tudnak a helyzetnek komolyságáról meggyő-
ződni, kik nem hallják a dörgést, a közelgő vihar-
nak ama biztos előjelét ; ami szük látköriikön kívül 
esik, az nem létezik számukra s mivel a jelenlegi 
körülmények közt oly roppant jól érzik magokat, 
azt hiszik, hogy mindenki jól érzi s érezheti magát, 
s hogy ennél fogva nincs is ok holmi változásokra s 
annál kevésbé felforgatásokra. Mások a másik vég-
letben forognak. Rémülettel állnak a tátongó ör-
vény előtt, de a forradalmi zászló alatt sorakozot-
takban egyebet sem képesek látni gyilkos rablóhad-
nál, melyet fegyveres kézzel, nyers erővel leütni, 
megsemmisíteni kell. Ezért eleinte a rendőrséget o ° 
hívják segítségül, majd, mikor ez elégtelennek bi-
zonyul, a katonaságot, minden nyilvános rendnek 
emez e r ő s oszlopát, mint apáink mondák; — s meny-
nyire hajlong a kardviselő előtt a megijesztett nyárs-
polgár, ki mig jó dolga van, liberalismusát oly szíve-
sen a",katonásdi'elleni declamatiókban s a hadi költ-
ségvetések megnyirbálásában fitogtatja ! De ez nem 
utolsó következetlensége ; — kínjában, midőn látja, 
hogy bizonyos tekintetben ma még a kard sem meg-
bízható többé, ö, a liberális, a ,vallás'-hoz folyamo-
dik s midőn a vallástalanság már évtizedek ótauton 
útfélen üli vad orgiáit, melyeknek ö, mig neki nem 
ártottak, eszeveszetten tapsolt, most, mert a dolog éle 
saját becses én-je ellen fordul, egyszerre feljajdul, 

az egyházat inti : tegye meg kötelességét, azaz tegye, 
talán csuda segítségével is, jóvá azt, a mit gondat-
lansága évszázadok óta rontott ; — most egyszerre 
annak ébred belátására, hogy bizony nem szabad a 
népnek végkép minden vallásból kivetkőznie és vi-
gyázni kell, — úgymond nagybölcsen — ne hogy 
vallását a nép elveszítse ; . . . . mintha bizony vi-
gyázni kellene, hogy el ne veszszen az, ami már ré-
gen nincs meg többé . . . . S jól jegyezzük meg, — 
csak a ,nép' legyen még egy kissé vallásos, őneki, a 
,müvelt'-nek nincs szügsége erre . . . hiszen a vallás 
türelmet parancsol, de másrészt az élvek korlátlan-
sága ellen tiltakozik, — elég ok rá, hogy a ,nép'-nek 
kívánja, ha lehetne, rá is parancsolná, magától pe-
dig szépen eltávolítsa. 

így akarnak a bajon segíteni ezek a kontárok ! 
így akarják észre téríteni azokat, kiket rosz példá-
jok, gyakran embertelen magokviselete által, elron-
tottak, de kik most már oly vakmerően felvilágoso-
dottak, hogy szemök közé nevetnek. Azon tényező 
pedig, mely egyedül képes lenne a szellemek amaz 
újjászületését előidézni, melyre okvetlen szükségünk 
van : az egyház, — e tényező még ma is gyűlöletes 
elöttök s vajmi bölcsen vélnek cselekedni, ha, egyúttal 
romlott szivök gonosz ösztönét követve s oktalan 
gyiilöletöket kielégítve, ideiglenes villámhárítónak 
használják. 

A ,müveltek'-nek legnagyobb része ,vallás'-ula 
legridegebb atheismust vallja, a ,tudomány' nagy 
hangon hirdeté, hogy hiu ábránd és beteges képze-
lődés, mit a hit eddig reményleni tanított, egy az 
erény, s ez az ügyes számítás a létért folytatandó 
mindennapi küzdelemben, melyben csak azegyügyii 
bukik el s az, a ki a ,régi' felfogás szerint minden 
áron becsületes akar lenni. A tett criteriuma a si-
ker s az erő hatalma többet ér mint a jog és az er-
kölcs. Hozzá járul, hogy modern államaink közgaz-
dászati állapotai naponta ezreket meg ezreket dön-
tenek a véginségbe, ekként szünet nélkül növeszt-
vén azon kétségbeesettek számát, kiknek nincs többé 
mit veszteniök, a többiekben pedig az arany bornyu-
nak imádása elöl minden emberi érzetet, melynek 
helyébe azon brutális önzés lép, mely az ember-
társban nem felebarátot, hanem csak lehetőség sze-
rint kizsákmányolandó gépet lát, melynek megrom-
lásig dolgoznia kell, mig aszerencsésb, mint a legal-
jasabb élvvágynak rabja, halálig ,mulat'. 

Ily utón lön a mai socialismus korunknak 
,Mene, Tekel, Upharsim'-ává ; ideje volna már, hogy 
a társadalom kereszténygyülölö mámorából felesz-
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meine, mert ha a tizenegyedik órában sem találja a 
közelgő catastropha elleni, egyedül hatásos óvszert, 
akkor beteljesül raj ta e borzasztó szó: „Quem Deus 
perdere vult, dementat." 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

De a fentjelzett javadalmak mennyiben magán egyének 
által alapittattak is, az egyház örök, ugy kétségtelen birto 
kát képezni meg nem szűntek ; mert szent István minden 
adományait örök joggal ruházván fel, tulajdonosaiknak azok 
felett teljes rendelkezési tehetséget is adott ; minélfogva 2-ik 
törvénykönyve 5-ik czikke nyomán kijelentette, hogy min-
denki halála esetére vagyonát nejének, gyermekeinek, szü-
lőinek, valamint az egyháznak szabadon hagyhatja, s hogy 
az ily intézkedést senkinek megrontani nem lehet ; e szerint 
tehát javairól minden nemes az egyház előnyére is korlát-
lanul rendelkezhetett anélkül, miként királyi beegyezésre 
szüksége lett volna; mert e szabad intézkedési jog az Ár-
pádházi uralkodók alatt századokig érvényben volt, miről 
bizonyságot tesz az 1222-ik évi törvénykönyve 4-ik czikke, 
mely ugy szól, hogy ha a nemesek a férfi ágban kihalnak, 
birtokuk negyed részét leányaik örököljék, a fentmaradt 
többi javakról pedig minden megszorítás nélkül szabadon 
rendelkezhessenek; mert III-dik Endre 1291-ik évi 32-dik 
törvényczikke nyomán, ha valaki a nemesek közül magon 
szakadt, örökölt, vett és szerzett javai nem a kincsletre szál-
lottak, hanem azokat ő rokonainak, nejének, vagy lelke üd-
veért az egyháznak akár éltében oda adhatta, akár halála 
esetére hagyományozhatta. 

Ezen törvények országgyülésileg vissza nem vonat-
ván, Verbőczy István hármas törvénykönyve 1-ső rész 64-ik 
czim 2-ik §-a szerint szent Istvántól nagy Lajosig érvény-
ben voltak, mely negyedfél századra kinyúló korszak alatt 
az országban az egyházaknak ingatlan javakat bármely főúr 
vagy nemes akár éltében, akár halála esetére, királyi jóvá-
hagyás kikérése nélkül is szabadon ajándékozhatott, vagy 
végrendeletileg hagyományozhatott. 

Később nagy Lajos 1351-ik évben a kiváltságos bir-
tok feletti szabad rendelkezést általában eltörölvén, e jogot 
oda módositotta, miként a magon szakadt nemesek ingatla-
naikat akár éltükben, akár haláluk esetére sem az egyház-
nak, sem bárkinek ne ajándékozhassák, vagy hagyományoz-
hassák, hanem jószágaik egyszerűen, minden ellenmondás 
nélkül legközelebbi fivéreikre, s azok származékaikra háro-
moljanak ; ezen korszakon tul tehát az 1351-dik évi 20-dik 
tvczikk tanúsága szerint az egyház magán egyénektől birto-
kot jogosan csak királyi beegyezéssel fogadhatott el, mely 
rendszer addig divott, mig az 1498-i 55-ik és 65-ik törvény-
czikkek az egyházra nézve a jószágok bármily czimeni szer-
zését végkép be nem szüntették. 

Mindezekből kitűnik, hogy az országban a királyok 
által a püspökségeknek és zárdáknak adományozott javak 
az egyház kétségtelen és örökös tulajdonaikul tekintettek ; 
kitűnik, hogy az érsekségek, püspökségek, kolostorok s egyéb 
egyházi testületek világi ingatlan.javakat nemcsak a koro-
nától, hanem magán egyénektől is, és pedig szent Istvántól 

nagy Lajosig minden megszoritás nélkül, nagy Lajostól pe-
dig II-dik Ulászlóig királyi jóváhagyás mellett ajándokul, 
vagy hagyományul örök birhatási joggal elfogadhattak, sőt 
ilyeket készpénzért is vehettek ; valamint kitűnik, hogy a 
pécsváradi, dunaföldvári, séllyei, znyóváraljai és bozóki ura-
dalmak akár adományi, akár végrendeleti alapon, előbb a 
nevükre körvonalozott zárdák és kolostorok, utóbb pedig 
az illető apátságok és prépostságok örökös, elévülhetlen és 
kiváltságos papi javadalmaik voltanak. 

Mielőtt e téren tovább mennénk s a fentjelzett egye-
temi ingatlanok jogi természetét behatóbban fejtegetnénk, 
szükséges az 1548-i és 1550-i két országgyűlést, melyek az 
elhagyott kolostorok birtokaik és jövedelmeik hovai beru-
házása iránt rendelkeznek, itészet alá venni és megalapítani, 
váljon a két hongyülés az elpusztult és beszüntetett apátsá-
gok, prépostságok és zárdák ingatlanaikat ugy évi javadal-
maikat egyedül csak katholikus, vagy felekezet nélküli is-
kolai czélokra rendelik-e fordittatni ? 

Lássuk tehát a két törvényhozó testület működését, 
eljárását és kifejtett irányát egyenként : 

Az 1548-ik évi október 18-kára Pozsonyba összehí-
vott országgyűlést I-ső Ferdinánd személyesen nyitotta 
meg; már október 26-án megérkezett, s deczember 12-ig 
időzött ott : a törvényhozás tárgyát több fontos ügyek, leg-
inkább pedig a pénzérték rendezése, ugy a katholika vallás 
fentartása és megszilárdítása képezték ; Ferdinánd azóta, 
hogy 1527-i november 3-án Székesfehérvárott királylyá ko-
ronáztatott, kiválóan örökös tartományai belrendezésével 
foglalkozott; a magyar területen a hitujitási tanok elterje-
désének meggátlására erélyesen fellépni mindaddig tartóz-
kodott, mig testvére V-ik Károly császár a német földön 
a protestánsok ellen nevezetes győzelmeket ki nem vívott ; 
ekkor azonban trónja már annyira megerősödött, miszerint 
elérkezettnek hitte az időt, midőn vallásos érzületeit és meg-
győződését Magyarországon is követhette ; királyi előadá-
saiban tehát felhívta a rendeket, tanácskozzanak a felett, 
hogy a katholikus vallást és az isteni tiszteletet korábbi ál-
lapotába visszahelyezni, az eretnekségeket kiirtani, s a 
Zwingli-féle, ugy az ezzel egyidejűleg keletkezett hitujitási 
tanokat az országból kiszorítani, miként lehessen; a tör-
vényhozó test a fejedelem kivánatának megfelelni nem ké-
sett, s a vallás ügyet azonnal tárgyalás alá vette ; az ered-
mény a rendek körében uralkodott irányt, érzületet és han-
gulatot világosan tünteti fel ; a főrendek és a követek nagy 
többsége a katholikus egyházhoz tartozott ; s habár érezték, 
hogy a bent megoszlott, kívülről fenyegetett országban val-
lási harczot idézni fel annyi volna, mint azt a végveszély-
nek tenni ki ; mindazáltal a katholikus vallást, a püspöksé-
geket, a lelkészeteket, s különösen a honszerte rosz állapot-
ban létezett katholikus iskolákat ótalmukba venni, valamint 
azok jövőbeni megszilárdítását eszközölni elodázhatlan fel-
adatuknak tartották. 

Ha tehát az 1548-dik évi országgyűlés, mely novem-
ber 22-én záratott be, az ágostai felekezetet vallása gyakor-
latában nem is háborgatta; a magyarországi katholikus 
rendszer hajdani virágzó állapota visszaállítását pedig nem 
az erőszakos eszközöktől feltételezte, hanem az egyház belső 
tevékenysége kifejlésétől várta ; mégis azon jellege, miként 

11* 



84 

vallásügyi határozatait ez idő szerint csakis a katkolika hit 
fentartása, gyarapítása és megerősítése érdekében hozta, 
félre ismerhetlen: mert a jelzett országgyűlés az 5-dik tör-
vényczikk nyomán elrendeli, hogy az isteni tisztelet és a 
vallás honszerte a régi lábra állíttassák vissza : mert ez, sze-
rinte a 6-dik tvez. folytán ugy érthető el, ha a püspöksége-
ket és más magasabb egyházi hivatalokat tudós papi férfiak 
nyerik el, kik a gondjaikra bizott híveket szóval és példá-
val tanítják, helynökeiket és alárendeltjeiket pedig köteles-
ségeik lelkiismeretes teljesítésére szoritják ; mert ugyanazon 
törvényczikk a püspököket felhívja, hogy a városokba és a 
falvakba a nép oktatására oly lelkészeket küldjenek, kik az; 
igaz hitet vallják, hirdetik és az isteni tiszteletet a katholi-
kus szertartások szerint végzik ; hogy papokká általában 
csak feddhetlen életű, és a tudományokban otthonos egyéne-
ket szenteljenek, és hogy senki közülök egyszerre több egy-
házi javadalmat ne birtokoljon ; mert ugyanazon törvény-
czikk a püspöknek azt is meghagyja, hogy tehetségeikhez 
képest iskolákat állítsanak, melyekben az igaz hit és erköl-
csös tárgyak adassanak elő, miszerint a tévtanok kiirtatván, 
az ősi hit újra gyökeret verjen ; valamint a püspököknek 
meghagyja, hogy a katholikus hitágazatokat és elveket az 
egyházi szószékekről honszerte hirdettessék; hogy szaka-
datlanul egyházmegyéikben székeljenek, és ha ebben a köz-
ügyek által visszatartatnának, ott alkalmas helynökökről 
gondoskodjanak ; mert ugyanazon országgyűlés a 7-ik, 8-ik, 
9-ik és 10-ik tvczikkekben a királyt felkéri, hogy a közép-
tanodákat és az azokat látogató ifjakat segélyezze, miként a 
jámbor és tudós tanárok képeztessenek és szaporodjanak; 
felkéri, hogy az egyházi javakat, melyek világi kezekben 
vannak az illető áldornagyoknak adassa visza, különben 
azok jövedelem hiány végett tisztjüket nem teljesíthetik ; 
felkéri, hogy miután » püspökségek a lefolyt zavarok alatt 
birtokaik és jövedelmeik nagy részét elvesztették, és igy a 
javadalmasok sein napi szükségeiket nem fedezhetik, sem 
honvédelmi kötelességüknek eleget nem tehetnek, számukra 
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a pápánál eszközölje ki, miként a még fel nem szentelt egy-
háznagyok megerősítését a szokásos dijak elengedésével in-
gyen szolgáltassa ki ; ugy szinte felkéri, hogy a tévesen al-
kalmazott, hivatás és képesség nélküli tanítókat államásaik-
tól országszerte mozdítássá el és katholikus férfiakkal pó-
toltassa. 

Ezek után a többször hivatkozott országgyűlés a 12 ik 
törvényczikket, mely a szőnyegen levő kérdés egyik sark-
pontját képezi, alkotta ; szövege igy szól : az elpusztult s el-
hagyott monostorok, zárdák és káptalanok javaik ugy jöve-
delmeik a tudós lelkészek s az Isten igéje valódi hirdetői el-
látására, miszerint ök a népet az ősi igaz katholika vallás-
ban megőrizzék, az attól elpártoltakat pedig az egyház ke-
belébe vizszavezessék ; továbbá az iskolák felállítására, és 
újbóli építésére, valamint az ott alkalmazott jámbor és ké-
pes tanítók tartására, nemkülönben a szép reményű és jóin-
dulatú ifjak oktatására, felsegéllésére és elhelyezésére for-
díttassanak. 

De haladjunk tovább : 
Ferdinánd király az 1548-dik évi országgyűlés után 

Magyarhon ügyeivel erélyesen foglalkozott, s több törvényt 
haladéktalanul végrehajtatott : azonban a rendezetlen vám, 

bánya, vallási, tanodai és egyéb függő kérdések a magyar 
tanácsosok javallatára arra határozták őt, miként 1550-i 
január 6-kára a törvényhozó testületet Pozsonyba ismét 
összehívta; az uralkodó január 14-én délben egyik fia kísé-
retében érkezett meg, s más nap január 15-én a szent Fe-
rencz rend kolostora nagy termében az országgyűlést meg-
nyitotta : a királyi előadásokban a rendnek iránti jóakara-
tát hangsúlyozta ; kiemelte, hogy a belbéke Magyarorszá-
gom helyreállítása mindenha szivén feküdt, s jövőre is e 
czélra irányozandja törekvéseit; jelezte, hogy eddig a ke-
resztény világ fontos ügyei, melyek külföldön lekötötték, 
magyarhoni híveitől távol tartották, de jövőre, miután a 
német birodalomban a béke helyre állott és megszilárdult, 
mind maga, mind gyermekei a magyar ügyek vezetésével 
többet foglalkozandnak ; továbbá hoszasan kiterjeszkedett 
arra, hogy hadai az 1549-ik év nyarán Magyarországon az 
engedetlenek és béke bontók megzabolázása körül, mit és 
mennyit tettek : kijelentette, hogy hű és engedelmes alatt-
valóit ezután is minden sérelmektől megóvja; valamint a 
rendek szabadságait és jogait tiszteletben tartandja : azon-
ban egyidejűleg határozottan nyilvánította, miszerint ő a 
törvényhozásnak az ország javára czélzó tevékenységétől 
eredményt csak ugy vár, ha a vallás ügyében az egyesség 
ismét helyre áll és az eretnekségek kiirtatnak ; e végből 
igényelte, hogy a főpapok hivatásuknak feleljenek meg; 
egyházmegyéikben az igaz tanokat buzgón hirdessék ; hí-
veiket a tévelyektől elvonni igyekezzenek, valamint oly 
lielynököket, főespereseket, lelkészeket és hitszónokokat ne-
vezzenek, kik ily irányban működni képesek ; a világi ren-
deket pedig intette, hogy az áldornagyokat támogassák, a 
tizedeket és más egyházi jövedelmeket a jogos birtokosok-
tól el ne vonják ; egyedül a püspökök által küldött lelkésze-
ket fogadják el, és a tévtanok elnyomására ők is segéd ke-
zet nyújtsanak. 

Az alsó tábla már másnap január 16-án megkezdette 
üléseit; január 17-én a vallás ügye került szőnyegre: ez 
iránt a nézetek és óhajtások igen eltérők voltak ; a Dunán 
tuli megyék követei sürgették, hogy a vallás terén közvetí-
tőül az 1548-i deczember 22-i lipcsei országgyűlés azon ide-
lenes intézkedése fogadtassék el, minélfogva az ágostai val-
lás tanai is helyeseknek ismertetnek el ; de a pápai és püs-
pöki hatóságok is megóvatnak; ellenben a többi 21 megye, 
és a királyi városok az uj felekezet önállósága érdekében 
szólaltak fel, az elfogott protestáns hitszónokok szabadon 
bocsátását követelték, s egyideüleg indítványozták, hogy a 
király kéressék fel, mikép az 1548-dik évi törvényczikkek 
értelmében küldjön hozzájuk tudós férfiakat, kik a katho-
lika vallást avatottan hirdessék és a protestáns tanok igaz-
ságáról is tudomást szerezzenek; továbbá kifejezést adtak 
azon óhajtásunknak, hogy az uralkodó a püspököket és 
egyéb főpapokat komolyan intse meg, miszerint hivatásuk 
és a fenálló törvények nyomán a lelkészetekben, és isko-
lákban tudós papokat és képzett férfiakat alkalmazzanak ; 
mert ha a rendek tapasztalják, mikép ezek az igaz hitet 
hirdetik, felkarolják őket, valamint ellenkező esetben magu-
kat elbocsátásukra feljogosítva érzendik; minthogy pedig 
az alsó tábla tulnyomólag ezen felfogás körül csoportosult, 
a végzés is azzal összhangzásban jött létre : a főrendek azon-
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ban, kiknek soraiban a világi katliolikus urak még tényleges 
többséget képeztek, az alsó tábla határozataihoz nem járul-
tak, hanem a rendekkel január 21-én saját ellenkező irányú 
javaslataikat üzeneti alakban közölték ; a két tábla végre 
abban állapodott meg, hogy mindazon kérdések, melyek fe-
lett kiegyezkedni nem tudnak, a Felség által döntessenek el : 
az országgyűlés a királyi előadásokrai válaszát I-ső Ferdi-
nand elé január 25-én terjesztette; a fejedelem arra január 
29-én felelt ; de mivel a rendek különösen a honfiusitás és 
a vallás ügyében a koronával egyetértésre nem jöhettek, e 
téren február 8-án ujabban felirtak ; ekkor az uralkodó a 
rendekkel elégületlenségét komoly szavakban tudatván, a 
két tábla sietett a királyt kiengesztelni, s már február 9-én 
a fejedelem azon kivánatába, hogy az országgyűlés együtt 
nem léte esetében a korona is honfiusithasson, bizonyos fel-
tételek alatt beegyezett, valamint a vallásügyi végzéseket 
is az 1548-i törvényekkel összhangzólag módosította. (Frak-
nói Vilmos, Magyar országgyűlési emlékek III- ik kötet 
IV-ik és Y-ik fejezet.) (Folyt, köv.) 

1 konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Folytatás.) 

Az ágostonrendüek közül felemlítem például Ágostont 
de Favoronibus, ki közönségesen római Ágostonnak is ne-
veztetik. Kitűnő szónoki tehetsége és éles elméje miatt rend-
jének généralisa, végre nazarethi érsek lett. Művei közt sok 
exegeticus irat találtatik. Nagy nevet, sőt e kitűnő czimet : 
,monarcha theologorum' nyerte meg velenczei Pál, kinek sok, 
legtöbbnyire bölcsészeti iratai közt, egy commentár is fog-
laltatik Dantehoz. Zacharias János, erfurti tanár, eretnekek 
elleni tevékenysége miatt e czimet nyerte meg Hussomastix. 
Dorsten János, Sieger Miklós a legnagyobb tudósnak tartják, 
kiket Németország 100 éve alatt látott. Trithemius ugyan 
józanabbul itél, de a szentírás és bölcsészeti ismereteit mégis 
magasztalja, ugy szintén szónoklati képességét is. O Erfurt-
ban tánitotta a theologiát és bölcsészetet, honnan Szászor-
szág provinciálisává neveztetett. A legkitűnőbb férfiak 
egyike, kiket Róma a 16-ik század elején keblében bírt, volt 
Aegidius bibornok, vagyis Canisius, alapos theologus, de 
becsült költő is, mint szónok hires, ki nem csak a classica 
litteraturában volt igen jártas, hanem a zsidó, arab, chald, 
török és perzsákban is, miről ő több irataiban tanúságot tett. 
Ö egymásután gyóntatója volt III . Pálnak, azután rendi ge-
neralis, majd püspök, nuntius, bibornok és konstantinápolyi 
patriarcha lett. Ha őt a halál el nem ragadta volna, ugy ál-
talános meggyőződés szerint pápává választatott volna. 

A karmeliták ez időben még nem foglalták el a tlieo-
logiai téren azt az első rangú helyet, hova a reformatio után 
sz. Terézia által eljutottak. De soraikban már most is talál-
tatott egy azon óriási szellemek közül, kikben a letűnő kö-
zépkor még egyszer minden erejét összeszedni látszott. Ez 
pedig Netter Tamás, máskép Waldensis, nagy minden te-
kintetben, mint szerzetes, mint az egyház érdekeinek elő-
mozdítója, mint theologus, különös jelentőséggel bir pedig 
mint a középkornak bizonyára legnagyobb polemikusa, mert 
terjedelem, valamint jelentőségre nézve egyetlenegy hasonló 
munka sem mérkőzhetik meg az ő hires,Doctrinale antiqui-
tatum fidei catliolicae' czimü művével. Hogy ez mily fon-

tos, leginkább kitűnt a reformatio időszakában. A legtöbb 
alapkérdés, mely akkor a protestánsok ellen megfejtendő 
volt, ő általa, vagy Turrecremata által már a legalaposab-
ban volt tárgyalva. Számos művei közt exegeticusok is talál-
hatók. O mellé rendjéből senkisem helyezhető. Ez időben a 
karmeliták inkább ascesis, poësis és humanisticus tanulmá-
nyokkal foglalkoztak. E terén azonban nagy dolgokat mű-
veltek. Csak Bost Arnold, Creston Jánosra emlékezte-
tünk, stb. 

A kamalduliak e század egyik legérdemesebb emberé-
vel, mint sajátjukkal dicsekedhetnek, t. i. Traversari Am-
brussal, kinek czime máskép Camaldulensis. Nem mint scho-
lasticus theologusról, hanem mint több szentatya iratainak 
forditójáról kell itt felőle megemlékeznünk, habár az ő fő-
jelentősége az egyház javára tett, nyilvános működésében 
keresendő. Ugylátszik, hogy ö Chrysolorus Manuel tanítvá-
nyai közé tartozott ; Florenczben Bruni Leonarddal együtt a 
legjobb latinnak tartatott. Sokkal súlyosabban nyom azon-
ban a latban az ő befolyása, melyet ismerettsége és levele-
zése által korának legjelesebb férfiaival, ugy szellemdús fia-
tal emberek vezetése által gyakorolt. O nála a tudományos 
akadémiának bizonyos neme alakult, mint egykor Marsigli-
nál, mint azután San Marconái és a Medicieknél. Valóságos 
réme volt rendjének, folyton utazott, visitált, reformált, de 
az observantia értelmében. IV. Eugen trónralépte után meg-
küldte ennek sz. Bernát művét ,De consideratione', és ugy 
viselte magát, miszerint kitűnt, hogy Eugennel szemben kész 
sz. Bernát szerepét játszani, mert többszörösen levelet inté-
zett hozzá, melyek telve voltak reform intésekkel. Minthogy 
épen alkalom van, mellette megemlitjük Fra Maurót, ki 
ugyan ,nem volt theologus, de mint mérnök és chartograph 
oly hirnek örvendett, hogy a büszke Velencze nevére arany 
emlékérmet veretett. 

A karthausi rend épen ez időben szülte legnagyobb 
emberét, egyet a legnagyszerűbb emberek közül, kik az egy-
házat valaha diszitették, ez pedig Dionysius Carthusianus ; 
ő maga azt mondta magáról, hogy vasfejű és érczgyomru 
ember. Alig, hogy valamit evett, de megevett mindenfélét, 
még a legroszabb ételt is, érzéketlen volt az éhség és szom-
júság iránt, ugy mint a hideg és álmatlanság iránt. Hihe-
tetlen szorgalma, bámulatos kitartása és a csodával határos 
emlékező tehetsége által, nagyszerű, sokoldalú és mély tu-
dományra tett szert. Ismereteit és irodalmi termékenységét, 
csak az imábani buzgalma multa felül. Három, sőt több órát 
is állva töltött ima és elmélkedés közt, anélkül hogy csak 
egy tagját is megmozdította volna, miért is a doctor exta-
ticus tisztelet czimet nyerte. Fel nem fogható, mondja Tri-
themius,1) hogy ily ima buzgalom mellett, mikép jutott ideje 
az Írásra, másrészt pedig oly kitartó volt az írás- és olvasás-
ban, hogy fel nem fogható, mikép imádkozhatott és elmél-
kedhetett. A roeremondei karthaus 150 iratot bir tőle. E 
mellett még császárok, fejedelmek, püspökök az egész világ-
ból tanácsáért folyamodtak. Azok száma, kik vele szóbelileg 
tanácskozni óhajtottak, oly nagy volt, hogy általa a kolos-
tor rendje csaknem veszélyeztetett. Kedvencz tanulmányát 
és egyúttal elmélkedési tárgyát a szentírás képezte. Ezt ő 
egészen megmagyarázta, mindig visszatérve az eredeti szö-

' ) De viris illust. 1601. I. 159. 
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veghez és zsidó fejtegetőket is alkalmazva. Asceticai és mys-
ticai iratainak száma nem kevesebb mint 38. Más iratainak 
egész sora tárgyalja a pápák, követek, praelatusok, lelké-
szek, fejedelmek, nemesek, államférfiak, katonák, házas-
társak, özvegyek, szüzek kötelmeit, sőt még gyermekek ré-
szére is irt művet. Az egyházról szóló műve Turrecremata 
és Capistrán János művei után, e korban a legjelentéke-
nyebb. Mint scholasticus theologus az által bir reánk jelen-
tőséggel, mert a megelőző scholasticusok műveiből fontos 
kivonatokat készített, vannak közöttük olyanok is, melyek 
csak kéziratban vannak. Igy strassburgi Ulrik Summáját, 
mely a középkorban nagy tekintélynek örvendett, csak az 
ő kitűnő közleményeiből ismerjük. Mélységre nézve, úgy-
mond Scheeben,2) egyenlő barátjával, Kues Miklóssal, isme-
reteinek terjedelme és correctsége által azonban őt felül • 
múlja. A cusai speculatiónak igazsága és szépsége nála vilá-
gosabban és gazdagabban található fel, ugy hogy Nagy Al-
bert és Gent Henrik mellett ő a német theologia főképvise-
lője, de a mystikáéi is, a középkorban. Miértis, a mint a refor-
matio kitört, művei összeszedettek, az eretnekek ellen és 
Kölnben kinyomattak, mellette felemlítendő hesseni Henrik 
és Hägen János, ki sokoldalúságra nézve Dionysiushoz ha-
sonlítható, különösen pedig Heynlin János, máskép Joan-
nes a Lapide. O a letűnő scholastica legkitűnőbb képvise-
lője. Mindenhol, ahol működött, mint Baselben, Bernben, 
Tiibingában, de leginkább Párisban rendkívüli lelkesedést 
ébresztett. Az az állitólagosan sülyedt kor azon előnynyel 
bírt az utána következettek felett, leginkább Németor-
szágra nézve, hogy a Németországban nevelt theologusok és 
bölcsészek a külföldön kitűnő szerepet játszottak. Heynlin 
a világ universitas rectori méltóságával tiszteltetett meg. 
Humanisticus képzettségét a classicus tudományok emelé-
sére fordította Párisban, ő egyik legfőbb előmozdítója volt 
a könyvnyomtatás művészetének ; ő általa tűntek ki a néme-
tek e szakban Párisban. Olaszországgal élénk érintkezésben 
állott. A kéziratvételnél, a szöveg itészetnél az ő ítélete 
irányadó volt, mint szónok nagy tiszteletben állott. Körü-
lötte a tudós írók köre gyülekezett, kik őt mint atyjukat 
tisztelték, köztük volt Braut Sebestyén, az ő bizalmas em-
bere. A sz. írást csaknem egészen könyvnélkül tudta. Ajta-
tossága és lelki nyugalma minden vihar közt rendületlen, 
kedélye pedig olyan volt, mint egy gyermeké.3) Nem szabad 
elfelejtkezni Reisch Györgyről, a karthausiak priorjáról, ki 
egyaránt mint theologus és bölcsész kitűnő volt. Ö felolva-
sásokat tartott a kosmographiából és mathematikából és 
szorgalmas ifjakat oktatott a zsidó nyelvben. Világhírűvé 
lett ,Margarita philosophicá'-jával, mely első bölcsészeti en-
cyclopaedia volt Németországban. Hosszú időn keresztül 
minden 2-ik vagy 3-ik évben újonnan lenyomatott és mint 
Humboldt mondja, félszázadon keresztül csodálatos módon 
segítette az ismeret terjedését. Az ő ásványtani, meteorolo-
giai és ethnographicai tanulmányai éles felfogásról tanús-
kodnak, valamint áll ez a scholasticusok természettudomá-
nyi tanulmányairól egyáltalában. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 augusztus 6. A pápaság és a magyar nemzet. A 

berlini eongressus a monarchiának és a legnagyobb valószi-
' 2) tícheeben Doginatik I. 435. 441. — 3) Janssen I. 94. 96. 

nüséggel Magyarországnak ajándékot adott, Boszniát és 
Herczegovinát. Nem itt van helye, hogy e politikai tény 
felett ítéletet mondjunk, vagy constatáljuk az általános néze-
tet, hogy Bosznia és Herczegovina occupatiója a magyar 
nemzetiségre veszedelmes, minthogy akiilönben is eléggé 
számos szlávok, két tartomány szlávnemzetiségü népeivel 
szaporodtak, a magyar faj hátrányára. 

A tény megvan, az occupatio kezdetét vette, a ma-
gyar nemzetben az aggodalom, a gyarapodás és az uj szom-
szédság miatt napról napra nő, mindenki ajkán e kérdés le-
beg: ki fogja ellensúlyozni a veszedelmet? ki lesz az, ki a 
nemzetnek aggodalmai közt vigaszt, segélyt fog nyújtani ? 
ki az, ki nyújtja kezét, hogy visszatartsa a csapást, mely a 
nemzetet, annak kulturáját, létét fenyegeti ? és ez aggoda-
lom, az ajkakon lebegő e kérdések közt, egy hir, egy tudó-
sítás járja be az országot, egy hir, melynél vigasztalóbb, az 
önérzetet a nemzetben emelőbb és biztatóbb nem lehetne. 

A magyar nemzetnek minden időben sok volt az ellen-
sége, kevés a barátja, és még a barátok közt is voltak, kik 
őt épen a legnagyobb szükségben elhagyták, csak egy, egyet-
lenegy barátja volt, kit semmi viszontagság meg nem inga-
tott, ki egyenlő érzelemmel viseltetett a nemzet iránt min-
den időben, s ez a barátja a nemzetnek a pápaság, illetőleg 
azon fenkelt lelkű férfiak, kik a pápai trónon ültek és a hir 
ma is azt beszéli, hogy e barát hűsége, szeretete, ragaszko-
dása a magyar nemzethez ujabb tényben nyilvánult ; azt be-
széli, hogy e barátja a nemzetnek ma is egyedül, ki vigaszt 
nyújtott aggodalmai közt, mert XI I I . Leo ő szentsége, a 
mint értesült arról, hogy a berlini eongressus Ausztria-Ma-
gyarországot bízta meg, a magyar nemzetnek aggodalmat 
okozó Bosznia és Herczegovina civilisatiójával, azonnal le-
vélben közölte felséges urunkkal, hogy a két elfoglalandó 
tartományba papokat küldend s püspökségeket alapitand ott, 
mely atyai szeretetteljes gondoskodást a nemzet iránt, a 
Felség lekötelezőleg kegyes volt elfogadni. 

Az mondtuk, hogy ő szentségének e ténye vigasz a 
magyarnemzet számára és alig hiszszük,hogy legyen higgadt, 
a világtörténelem eseményeit nem szenvedély, hanem az igaz-
ság szövétnekénél megfontoló ember, ki állításunknak ellen-
mondana, mert valamint a kath. vallás alapitotta meg a 
magyar nemzet suprematiáját egykor a különféle nemzetek 
közt, ugy az mentette meg számtalan veszedelmektől, és a 
pápa, midőn az uj tartományokba papokat küldeni, püspök-
séget alapítani igér, ugyanazon elvekkel küldi, melyek a 
katholicismust mindenkor, mindenkor minden más vallás fe-
lett kitüntették. A felsőség, a tekintély iránti tisztelet min-
denkor főelve volt a katholicismusnak, e zászló alatt és ez 
érdekben fognak az uj tartományokban működni a katholi-
kus papok. A katholicismus nem a forradalmi elvek műhe-
lye, melyek lázadásra ösztönzik a fejedelem, gyűlöletre a né-
pek ellen a népeket, a katholicismus az engedelmesség és sze-
retet vallása, azért várhatja bizton a magyar nemzet, hogy 
a kath. papok működése a magyar nemzet részére üdvös lesz, 
hogy valamint a kath. Cseh-, a kath. Morva-, a kath. Len-
gyelország nem veszedelmesek a magyar nemzetre, ugy nem 
lesz veszedelmes a kath. Bosznia és Herczegovina sem. De 
ha mindezt mellőzzük is, van egy hatalmas ok, mely meg-
nyugtatókig hatni képes a magyar nemzetre és vigaszt nyújt-
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hat a pápa fellépésében. Oroszország, a szakadár Oroszor-
szág és a pápaság egymás mellett meg nem férhetnek, cae-
saro-papismussal és avval, amit a caesaro-papismus képvisel 
a pápaság egyuton nem járhat, a pápa ténye tehát megczá-
folhatatlan bizonyítékul szolgál, hogy a kath. papság az uj 
tartományokban nem csak nem fog a magyar nemzet érde-
keivel ellentétben állani és működni, hanem ellenkezőleg, 
épen azoknak lesz ellenlábasa, kik a magyar nemzet érde-
keivel ellentétes politikát követnek. Ha a politikai hatóság 
nem csak eszélyesen, hanem a kath. papságot támogatva fog 
eljárni, ugy meggyőződésünk szerint a magyar nemzetnek 
nincsen mitől tartania, hogy oly elemek jussanak túlsúlyra, 
melyek a magyar nemzet aggodalmait igazolhatnák. Az egy-
ház meg fog tenni mindent, hogy az aggodalmat eloszlassa, 
csak a politikai hatóság tegye meg a maga részéről a teendő-
ket, mert annyi bizonyos, hogy a katholicismus befolyásá-
nak megerősítésétől vagy gyengítésétől függ a siker vagy 
sikertelenség. 

Lehetetlen, hogy e pontnál fel ne merüljön önkényte-
lenül is azon nagy (?) politikusoknak törekvése, kik oppor-
tune importune itt benn a hazában is a katholicismus gyön-
gitésén dolgoznak. E nagy politikusokat talán csak egyet-
lenegy körülmény menthetné ki, mi azonban eléggé sújtaná 
őket : tudatlanságuk ; de a kik még nem tudtak, vagy nem 
akartak annyit sem tanulni, hogy a magyar nemzetet csak a 
katholicismus összetartó ereje képes fentartani, hogy minden 
más e mellett elenyészik, azoknak okosabb az eke mellett ma-
radni. Annál sajnálatosabb, ha az ilyen kontárok körében 
olyanokat is szemlélünk, kiknek képzettsége felől más te-
kintetben kételkedni nem lehet. Pedig vannak ilyenek is. A 
mostani képviselőválasztás zajos napjaiban is észleltünk oly 
programmot, mely a főrendiház szervezését, nem minden 
velleitás nélkül a kath. egyház meggyöngítésére óhajtja 
végrehajtatni. Közelebbről nem akarjuk jelenleg e törekvést 
jellemezni, de annyi bizonyos, hogy e törekvés sem a ma-
gyar nemzet érdekének, sem azon hálának nem felel meg, 
melylyel a nemzet az apostoli szentszék iránt, ugy a mult 
mint a jelen érdemei tekintetében tartozik. Izgassanak is 
bármiként e pseudo-politikusok, nekünk katholikusoknak 
kötelességünk a nép szemeit minden lehető alkalommal a 
pápaság azon, atyai szeretetből származó, figyelmére fordi-
tani, melyet ő szentsége jelenleg ismét a nemzet iránt tanú-
sított, meg kell a népet tanitani, hogy a nemzetnek csak 
egyetlen igaz barátja van a külföldön, és ez nem más, mint 
a pápa. A 

Angolország. A türelem történetéhez. (Vége.) Apro-
testantismus által a katholicismus ellen hozott ezen zsarnoki 
törvények korántsem maradtak holt betűk, hanem még a 
tizennyolczadik századnak második felében is igen szigorúan 
hajtattak végre. Mutatja ezt azon hivatalos korholás és rend-
reutasitás, melyben Cox Richárd, a corki grófság főbírája 
1750-ben az ottani felsőbb törvényszéket részesítette s mely-
ben a katliolikus tanítók üldözésére és megbüntetésére nézve 
többi közt ezeket mondja : „Épen nem szükséges várnatok, 
mig valakit forma szerint feladnak ; mert ha bármi módon 
megtudjátok, hogy (katliolikus hitének gyakorlása által) a 
törvényt megszegi, eljárhattek ellene, sőt el is kell, hogy jár-
jatok, mert különben nem tudom, hogy tesztek eleget köte-

lességteknek, hogy teljesititek a tett esküt. Hogy erélyesebb 
eljárásra buzdítsalak titeket, arra figyelmeztetlek, hogy ezek 
az emberek, (a kath. tanitók) a törvénynek jó (!) szándékát 
meghiúsítják. Már előbb azt bizonyítottam nektek, hogy 
ezek azok, kik azon szomorú tudatlanságnak okozói, mely-
ben az irhoni pápisták sínylődnek. Igaz, egy kissé a latin 
nyelvet is tanítják, de roszul, de emellett babonára és fel-
ségsértésre is tanítják az embereket s egyáltalában ők azon 
külsőleg nem sokat mutató segédeszközök, melyeket a pápa 
és az ördög felhasználnak arra, hogy uralmukat itt Angol-
országban védelmezzék és fentartsák. Ily tanítóktól a tanu-
lók épen annyi sophismát tanulnak, mely elégséges arra, 
hogy magokat a kárhozatba döntsék és együgyű tudatlan 
embereket rászedjenek. Ezek a pápista tanitók az igazság-
nak gúnyára, a szegényeknek terhére és a társadalom átkára 
vannak. Hogy a semmittevőknek ezen haszontalan fajzata 
elriasztassék és az oktatás körül fenálló jótékony (!) szabvá-
nyok tettleg és kellőleg érvényesítessenek, ezért szoros köte-
lességtek a pápista tanitók ellen hozott törvényeket egész 
terjedelmükben gyakorlatilag is alkalmazni." 

Ha már egy főbíró ily intéseket intézhetett az ,elnéző' 
birákhoz, hogy képzelhető akkor, hogy az irhoni katholiku-
sok szellemileg haladtak volna? Nem csuda-e inkább, ha 
nem mélyebben sülyedtek az általános tudatlanságba ? . . '. 

Csak 1782-ben, tehát nem egészen száz esztendeje tör-
tént, hogy törvényhozóink észrevették, miszerint a pápisták 
oktatásügyére vonatkozó törvények tulszigoruak. Ezért ak-
kor a katholikusok engedélyt kaptak rá, hogy iskolákat 
tarthassanak, feltéve hogy a vidéknek protestáns ,püspöke' 
beleegyezett, ki azonban ebbeli beleegyezését minden percz-
ben visszavonhatta. Ily módon nem feltűnő, ha a kath. tani-
tásügy még akkor is oly lassan haladt, hogy egy miniszter 
nem régen épen a kath. fensőbb oktatásügyet .botrányosan 
rosznak' nevezhette, mig egyidejűleg a protestáns közoktatás 
ügyét egy eltűnésig csekély kisebbség kedveért s folytonos 
ellenmondásunk daczára is mindig a mi rovásunkra pártolták, 
támogatták, előmozdították. A prot. , Trinity College' még 
ma is 100,000 hold földdel bir, a prot. iskolai alapítványok 
400,000 frtra rúgnak, mig a királyi protestáns egyetem éven-
kint 300,000 forintot kap azon adóból, melyet rajtunk ka-
tholikusokon is behajtanak, kik pedig fensőbb tanczélokra 
az államtól mit sem kapunk. 

íme egy adalék a protestáns ,türelem' történetéhez ; 
egyetlenegy vonás azon szomorú képből, melyet még tete-
mesen nagyobbítani lehetne, ha más protestáns államokra, 
Dániára, Svedhonra, Poroszországra, Meklenburgra sat. né-
zünk, melyek századok óta a legdurvább erőszak fegyvereivel 
harczolnak a katliolikus igazság ellen. De hasztalanul, — az 
igazság mindig győz ; a protestantismus mindenütt bukó-
félben van, a katholicismusé a jövő. Lassan, mint azirhoniak 
példáján látjuk, küzdi fel magát a legnagyobb elnyomatás 
állapotából is, mert Isten ereje lakozik benne. 

IE0DAL0I, 
-[- Augustinus de Roskovány, Episc. Nitriensis. Beata 

Virgo Maria in suo conceptu immaculata. (Folyt.) Valamint 
két indok lelkesité a szerzőt műve Írására, ugy két ezélt is 
tűzött ki műve számára, az első : hogy benne egybefoglálja 
mind azon bizonyítékokat (monumenta), melyek a keresz-
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ténység keletkezése óta egész a mai napig a bold, szűz szep-
lőtelen fogantatása tana mellett küzdenek ; a második : hogy 
egybegyűjtve feltüntesse mindazon irodalmi termélyeket, 
melyek nemcsak átalán a szűz Máriáról szóllanak, de főkép 
azokat, is, melyek kiválólag a szeplőtelen fogantatásróli tant 
birják tárgyokul. A fáradhatlan szorgalommal egybegyűj-
tött anyag áll : 1403 monumentumból, és 22,226 mű czimé-
ből. Tehát az egész mű oly terjedelmes repertórium, mely 
mind az okmányokra nézve, melyek a monumenták között 
vannak felvéve, mind a könyvészetet illetőleg, egyetlen a 
maga nemében. 

Hogy tisztább ismeretet szerezhessünk magunknak e 
remek műről, szükséges azt kötetenkint megszemlélnünk. 

Tomus I. Monumenta et literaturam primorum XVI. 
seculorum eomplectens. Budapestini. Typis Athenaei 1873. 
I-LXIV és 452. 

Tartalma : Előszó mind a hat kötet számára, és törté-
nelmi vázlat ezen kötet tárgyát illetőleg, mely 210 bizo-
nyítékot és 3877 művet sorol fel. Első helyen emliti az ős 
okmányokat, ilyenek Mária levelei és az apostolok iratai. 
,Mária levelei' a messinaiakhoz Siciliában, antiochiai sz. Ig-
náczhoz és a firenczeiekhez vannak irva. Az első, keltezve 
„Anno filii nostri 42", azon körülménynek köszönheti létre 
jöttét, hogy a messinaiak sz. Pál két izbeni tanítása által, 
az ige testté léttéről és az anya szűz maradásáról tartott szó-
noklatai folytán, Máriához Jeruzsálembe küldötteket me-
nesztettek, liogy Messina polgárságát oltalma alá vegye, mire 
ő ezen levéllel felelt. Antiochiai sz. Ignáczhoz, evang. sz. 
János tanítványához irt levél felelet egy levélre, melyben 
az szűz Máriához könyörög, miszerint látogatná meg őt. 
Benne Ígérik Mária és János, hogy őt kivánata szerint fel-
keresendik. Végre a firenczeiekhez irt levél ugyanazon időből 
valónak mondatik, melyből a két előbbeni irat. Habár Ba-
ronius, az egyházi annalisták patriarchája, apocrypheknek 
tar t ja azokat, mégis igen helyes volt, egész terjedelmük-
ben felvenni, egyrészt mivel legidősebb Mária-okmányok, 
másrészt mivel a X V . század óta élénk irodalommal bír-
nak. ( 1 - 2 . ) 

Következnek az apostolok, András, mindkét Jakab és 
Márk levelei, melyek feltűnő praecisióval nevezik a bold, 
szüzet „Immaculata"-nak. Hasonlókép az apostolok tanit-
ványai, ilyenek : antiochiai sz. Ignácz és areopagita sz. 
Dénes. ( 2 - 5 . ) 

A II . századból, Jusztin, Irén, Tertullian. a III-ból 
alexandriai Dénes, Origenes, Cyprian, csodatevő Gergely 
tűnnek fel fontos nyilatkozataikkal, mint jíéldául utóbbi : 
„Christum ex pura, casta, et impolluta ac sancta Virgine 
progredi debuisse" és „ Virginem immaculatam, corruptionis 
seu labis expertam fuisse," kiváló kiemelésre méltók, melye-
ket szerző igen czélszerüen mindenütt feltűnőbb (cursiv) be-
tűkkel jelelt. (5—13.) 

A harmadik században még csak lappangó eretnekek 
már a IV-ben nyilt sisakkal lépnek fel, kik majd Mária szü-
zességét vonják kétségbe, majd szeplőtelenségét tagadják. 
Ezek ellen csoportosulnak az egyház merész bajnokai, ilye-
nek Epiphán, a szir Efrem, nagy Vazul, nyssai és naziánzi 
Gergely, sz. Ambrus pedig: „In Deiparanecnodumoriginá-
lis, nec cortieem venialis culpae fuisse" és más hasonló erő • 
teljes szavaival, zuzó kalapácsként morzsolták szét ellenfe-
leik kapkodó okoskodásait. (13—18.) 

Hasonló vereség éri az V. század eretnekeit is, habár 
Nestorius hiveinek vakmerősége legyőzhetlenséget fitogta-
tott, de semmivé teszik őket Jeromos, Sophronius, Proclus, 
Ágoston a nagy tudor, alexandriai Cyrill, chrysolog Péter és 
Nagy Leo döntő szavai, különösen hangsúlyozván, hogy Má-
riáról, propter honorem Domini, nullum prorsus, cum de 

peccatis agitur, habere volo quaestionem" (Ágost. Lib. de 
nat. et grat.) (18—23.) (Folyt, köv.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére a soproni társaskáptalannál üresedésben lévő utol-
só kanonokságot Hercz József győri egyházmegyei áldozár, 
rákosi plébános és alesperesnek adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi julius hó 21-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Nagyszerű alapítvány. Samassa József érsek ur, irja 

az egri ,Néplap', Miskolczon leányneveidét és iskolát alapí-
tott. Az alapitó levelet f. hó 20-kán tette át a főkáptalan-
hoz, ahhoz mellékelve a harminczötezer frtot, mely összeg az 
emiitett intézet fentartási tőkéjét képezendi. Megemlitendő, 
hogy a házat e czélra Sebe Teréz, néhai Bük Zsigmond öz-
vegye volt nagylelkű az érsek urnák ajándékba adni, mely 
ház, hogy rendeltetésének megfeleljen, tetemes nagyobbitást 
és az egészen hiányzott felszerelésnek előállítását tette szük-
ségessé. A ház az érsek ur költségén egy uj szárnynyal meg-
toldatott, egy emelettel magasabbra vétetett, s minden szük-
séges tanügyi, házi és gazdasági felszereléssel láttatott el. E 
nagyobbitás és felszerelés az érsek urnák külön 31 ezer írt-
jába, tehát az intézet megalapítása ezzel együtt hatvanhat-
ezer frtjába került. A kitűnő főpap azóta, hogy az egri ér-
seki széket tar t ja elfoglalva, tehát csak négy év és három 
hónap óta, közczélokra több mint kétszáznegyvenhétezer fo-
rintot fordított, eltekintve magán jótékonysági adományai-
tól, melyeket mind ismerni nem lehet. Ily jótékonysági tény 
például, hogy 25 szegény tanulónak ad érseki udvax-ában 
élelmezést és többeknek ruhát. A növelde páli szent Vincze, 
a szatmári anyaházból származó szeretetnénékre lesz bizva, 
s a jövő tanév elején megnyittatik. Hála Istennek ! ismét 
egy tetemes uj beruházás, mely az országot szellemileg, 
anyagilag gazdagabbá teszi. 

— A Boroszlóban megjelenő ,Schles. Ztg.' nem régen 
szerkesztőt cserélvén, azóta a zsidókkal szemben némileg el-
lenszenves álláspontra kezdett helyezkedni, több szakavatott 
czikkben kimutatván azon roppant erkölcsi s anyagi káro-
kat, melyekbe a zsidó észjárásnak elhatalmasodása a keresz-
tény társadalmat döntötte. Ennél fogva a boroszlói zsidó 
,cultus'-községnek elöljárósága köriratot intézett a község 
tagjaihoz, melynek következménye lett, hogy, miután a kér-
déses czikkek tartalma s modora nem nyújtott sajtópör meg-
indítására rést, 1600 zsidó olvasó elhagyta a lapot, mert, 
mint közös nyilatkozatukban mondják : ,nincs kedvök, saját 
pénzökért mindennap megtámadtatni.' Igy tesz a zsidó, igy 
tenne hasonló esetben, minden bizonynyal a protestáns is ; 
csak a katholikus ember oly ügyetlen, hogy ne mondjuk lel-
kiismeretlen, hogy az ellenséges sajtót nemcsak bámulja, de 
még támogatja is. 

— A berlini rendőrigazgatóság indítványára mind azon 
hivatalnokok, kik gyermekeiket nem kereszteltetik meg, kér-
dőre vonattak. Az illető körök kíváncsian várják az ered-
ményt : mily érvekkel akarja a ,vallás nélküli' állam saját 
hivatalnokait arra kényszeríteni, hogy vallással birjanak. 

== , Magyar Lexicon' czimen füzetekben egy mű jele-
nik meg, melyre nézve kötelességünknek tartjuk olvasóinkat 
figyelmeztetni, hogy tartózkodjanak a mű megszerzésétől, 
mert az egészen protestáns szellemű és kath. könyvtárban 
semmiképen sem foglalhat helyt. —• L. egyébiránt az I. fél-
év 46. számának szerkesztői üzenetét. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Korszerű gondolatok 
a vasárnap megszenteléséről. 

A kath. egyház igazságai különféle bizonyíté-
kokon nyugszanak. Isten kinyilatkoztatja azokat, a 
vértanuk vére pecsétet nyom reájuk, a gonoszok ül-
dözik, a jók szeretettel ápolják s önfeláldozóan vé-
delmezik s ók maguk áldást árasztanak a nemze-
tekre ; tökélyetesitik, nemesitik, a fold porából ég 
felé emelik az embert. Ez rendes működésük, változ-
hatlanságuk és igazságuknak jele. Az isteni gondvise-
lés azonban más módot is tartott fen magának, mely-
nek segítségével az ellenkező hatások súlya alatt, 
annál nagyobb fényben ragyog igazságainak szép-
sége, annál erösebb áll változhatlan jellegük, szem-
betűnőbb jótékony befolyásuk ; s ezen rendkívüli mód 
minden, az emberi társadalom rendezett állapotával 
ellenkező rendkívüli, rendellenes állapot vagy in-
kább, az állapotnak hiánya. 

A forradalmak, akár a társadalmi viszonyok 
rögtöni, erőszakos fólforgatását, akár pedig ennek 
gyökerén lassan rágódó férget értünk alattuk, min-
dig erős bizonyítékot szolgáltatnak Isten igazságai 
mellett. A mint a világosságot az árnyék, ugy tünteti 
fel az általános romlás, mint az Izten igazságai és 
parancsolataitól való elpártolás, ezeknek előnyét. 
Opposita jux ta se posita magis elucescunt. 

Az emberi társadalom isteni intézmény; az 
apostoli hitvallás a dekalogus tiz parancsolata min-
den szabványával együtt a müveit nemzetek lét-
feltételei. Ezen isteni törvények egyike a dekalogus 
harmadik parancsolata a vasárnapok megszentelé-
séről ; a forradalmak folytonos hirdetői e törvény 
hasznosságának, czélszeriisége és szükségességének, 
és ha valaki talán még kételkednék a fülütt, ugy a for-

radalmak által előidézett nyomor csakhamar meg 
fogja győzni e türvény fontosságáról. 

Nem is léteztek eddig életre való keresztény 
államok, melyek e türvény szükségességét be nem 
látták, azt saját törvénykönyvükbe nem iktatták 
volna, és helyesen, mert ezáltal felsőbb megszente-
lést nyert törvényalkotó működésük, a törvény ál-
tal, elismertetett ama viszony, mely ég és föld, Is-
ten és ember között létezik. Az államok elismerték, 
hogy törvényhozásaik nem függetlenek Istentől s 
azon hatalommal, melyet Isten rendelkezésökre bo-
csátott, védték Isten dicsőségét, büntetvén törvé-
nyeinek, s külünösen a dekalogus harmadik paran-
csolatának áthágóit. 

Magyar törvényhozásunk sem akart elmaradni 
a többi keresztény törvényhozó eljárása mögött ; 
ő is legalább részben helyt adott a dekalogus harma-
dik parancsolatának törvényei közütt. Az 1868-ik 
LIII. t. cz. ,a törvényesen bevett keresztény vallás-
felekezetek viszonyosságáról' a 19. §-ban a küvet-
kezöket rendeli : „Egyik vallásfelekezetnek tagjai 
sem kötelezhetők arra, hogy más vallásfelekezetbe-
liek egyházi szertartásait és ünnepeit megtartsák, 
vagy hogy ezen napokon bárminemű munkától tar-
tózkodjanak. Vasárnapokon azonban minden nyilvános 
és nem elkerülhetlenül szükséges munka felfüggesztendő* 
A törvény, a mi sajnos, lebontotta amaz előbb ő általa 
is felállitott gátot, mely a szorosan vett ünnepeket a 
megszentségtelenités ellen védelmezte s helyébe ál-
lított egymás, sokféleképen magyarázható meghatá-
rozást, midőn elrendelte: „Úgyszintén bármely val-
lásfelekezetnek ünnepén a templom közelében, s 
egyházi menetek alkalmával azon téreken és utczá-
kon, melyeken az ily menet keresztül vonul, mindaz 
mellőzendő, a mi az egyházi szertartást zavarhatná." 
Magán a vasárnapon pedig minden nyilvános munkát 
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eltiltott. E törvény hozatalakor elmondották a ka-
tholikusok, hogy az szándékában és szerkesztésében 
hiányos, tág kaput tár fel mindenféle magyarázat-
nak olyannyira, hogy minden miinkát, épen a tör-
vény betűjével védeni és kimenteni lehet. A tiz évi 
időtartam eddig meg is mutatta, hogy e törvény ed-
dig nemcsak nem védelmezte a vasárnapot a meg-
szentségtelenités ellen, de határozatlan szerkeszté-O ' 

sénél fogva még inkább előmozdította azt, a mit 
meg kellett volna akadályozni, t. i. a vasárnapnak 
megszentségtelenitését. Ki fogja ugyanis meghatá-
rozni, melyik a „nyilvános és nem elkerülhetlenül 
szükséges munka" ? Az utczák kövezése, építkezé-
sek, a termesztmények behozatala a mezőről, váljon 
nem nyilvános munkák-e? A törvény, a király ál-
tal szentesitett törvény, fenáll s ezek mégis mind 
végeztetnek. Ki volna hajlandó elhinni, hogy ezek 
mind és mindig elkerülhetlenül szükségesek ? A nép 
hitével nem sokat törődő földbirtokos udvarának 
falain belül dolgoztat, a gyáros mint kocsihoz a ke-
reket, ugy köti műhelyéhez vasárnapon a munkást) 
a hivatalok vasárnaponként is nyitva állanak ; de 
mindez nem „nyilvános munka", mert a „nyilvá-
nos" kifejezésnek még senki sem adta oly határo-
zott magyarázatát, mely kötelező lenne. Quod ca-
pita tot sensus, a kinek és a mily szüksége lesz e tör-
vényre, az is ugy fogja magyarázni : Olyan zsák ez, 
melybe mindenféle belefér ; elbirja a lisztet, de a 
korpát is. 

Minden törvény valaminek megtevésére vagy 
elhagyására kötelez és pedig vagy bűn, vagy bün-
tetés, vagy mindkettőnek terhe alatt, mert külön-
ben hiányoznék a szükségkép megkívántató szen-
tesítés, mely által az alattvalók foganatosan szo-
ríthatók, a közjónak megfelelőleg, a törvény megtar-
tására. A természeti és tételes isteni törvény Isten-
től kiszabott bűn és büntetés terhe alatt kötelez; az 
emberi törvény is rendesen bün, következőleg egy-
szersmind isteni büntetés terhe alatt kötelez, mert 
a kik ellene állnak a hatalmasságnak, magoknak O • o 
szereznek kárhozatot (Róm. 13, 2.) ; az emberi tör-
vény azonban emberi büntetés terhe alatt is kötelezi 
az embert s e büntetést az egyházi vagy polgári ha-
talom szabja ki a törvény áthágói ellen. 

Alkalmazván ezen, a kath. erkölcstanból meri-
tett, de az államra nézve is szükséges elveket a mi 
országos törvényünkre a vasárnapok megszentelé-
séröl, ugy látjuk, hogy annak áthágóira semmiféle 
büntetés nincsen kiszabva ; és ez nem is lehet más-
kép a törvény szerkesztése mellett. Olyan törvény 

megtartását, melynek rendelkezése igen tág, mint pl. 
a szóban lévőé, ellenőrizni vajmi nehéz, sőt mond-
hatjuk lehetetlen. 

Ha lenne is, a mint nincs, olyan közeg, mely a 
dekalogus e parancsolatának az állam által is tör-
vényesített részét gyakorlatilag végrehajtaná vagy 
megtartatná,még akkor is legyőzhetlen akadályokkal 
állna szemközt, valahányszor az áthágás esetét meg-
állapítani, illetőleg a büntetést alkalmazni akarná. 

Az állam büntető karja, minden egyéb törvé-
nyeinek megszegőit súj t ja a rá juk kimért büntetés-
sel ; a vasárnapok megszenteléséről szóló törvényét 
pedig ugy tekinti, mintha az nem, is léteznék, mert nem 
ügyel reá : váljon megtartatik-e, és lia meg nem tar-
tatik, törvényeiben nem gondoskodik a kellő bünte-
tésről, melylyel a törvény számára biztosítaná a si-
kert, büntetvén annak áthágóit. Ez mindenesetre 
anomalia ; de ugy van. 

Régibb időben az egyházi hatalom, valahány-
szor szükséges volt, megadta a fölmentést, azaz vala-
hányszor „elkerülhetlenül szükséges munkát1 ' kellett 
végezni, sőt meg is jelölt olyan eseteket, melyekben 
már magában véve szabad volt, a különben tilos ne-
héz munkát végezni. Ilyen esetekét a kath. erkölcs-
tan többet emlit. Mart ha csakugyan akarna is kérni 
valaki ily engedélyt, nem is tudná kihez kellene for-
dulnia, midőn a világi hatalom ugy sem törődik sa-
já t törvényeivel. Az egyház csakis lelkiismeretileg 
képes hatni híveire s ezen hatalom nagy, de épen a va-
sárnapra vonatkozólag legnagyobb részt eredmény-
telen. Miért? Azok, kik az egyháznak buzgó hivei, 
nem várják, mig ez inteni fogja, azok ugy is meg-
tar t ják parancsolatát, a nem buzgó, csakis névleges 
hivei pedig az intések számára hozzáférhetlenek ; 
külső hatalommal pedig az egyház nem férhet hoz-
zájok, ha az állam nem segiti. Eszerint meg van tehát 
a törvény, de gyakorlatilag ugy állanak a dolgok, 
mintha ilyen törvény nem is léteznék ; igy áll be a 
vasárnapok azon megszentségtelenitése, melyről az 
esztergomi zsinat ilyképen panaszkodik. „Non sine 
cordis amaritudine cernimus quod Deo dicati dies, 
sanctisque rerum officiis consecrati ac Spiritus S. 
doctrina instituti, non modo sancte, ut oportet non 
colantur, sed quod gravissimum est, operibus, acti-
bus ab eorum cultu et pietatis christianae studio 
alienis, nefarie violentur" (Tit. IV. c, 1 . ) (Vége köv.) 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Az 1550-dik évi országgülés tehát, mely február 13-án 
záratott be anélkül, hogy az ágostai felekezetet vallásagya-
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korlatában korlátozta volna, a katholika hit tanítása és ter-
jesztése, ugy a katholikus iskolák szervezése érdekében ki-
lencz törvényczikket alkotott, melyek a 12-diktől a 20-di-
kig a magyar törvénykönyv keretében egymásután soroz-
vák : ezek folytán a rendek a 12-dik tvezikkben kijelentik, 
hogy a királynak a hit körül felmerült egyetlenségek meg-
szüntetésére vonatkozó törekvésében vallásos buzgalma, s 
alattvalói iránti jóakarata ujabb jeleit tapasztalják : egy-
szersmind elismerik, hogy minden erővel oda kell hatni, mi-
szerint a katholika hit és az isteni tisztelet, melyek a szent 
atyák tanaik értelmében hosszú időkön át az egész keresz-
tény világon elfogadva voltak, az ország minden részeiben 
visszaállíttassanak, az eretnekség pedig kiirtatván, a népség 
minden rétegei, mint egy test tagjai a katholika egyházhoz 
állhatatosan ragaszkodjanak, hogy ily módon a kedélyek 
őszintén ugy belsőleg összeforrjanak, és az ország egysége 
szilárduljon : mely ezél elérésére a rendek a 13-dik, 14-dik, 
15-dik, 16-dik, 17-dik és 18-dik törvczikkek nyomán legal-
kalmasabbaknak tekintik a király által kijelölt azon eszkö-
zöket, hogy a főpapok hivatásuk magaslatára emelkedje-
nek, egyházmegyéiket kellően gondozzák, a népet az igaz 
tanokban nevelve, a hittévelyektől megóvják és helynökei-
ket, népészeiket, ugy küldéreiket, miként azok a vallás kára 
nélkül működjenek, lelkiismeretesen megválaszszák ; továbbá 
a rendek, tekintve, hogy a püspökök közül legtöbben a szent-
szék megerősítését nélkülözve, sem kötelességeiknek meg-
nem felelhetnek, sem papokat fel nem szentelhetnek, kívána-
tosnak találják, miként a király Rómába követet küldjön, 
és a megválasztandó pápánál eszközölje ki, hogy az, egy-
részt a felavató okmányokat, azért mivel a folytonos hábo-
rúskodások közt jövedelmeikben megfogyott főpapok a di-
jak fizetésére elégtelenek, ingyen adományozza ; másvészt pe-
dig a török által szakadatlanul szorongatott országot, mely 
a kereszténység védvára, anyagilag is segítse : ugy szinte a 
rendek kimondják, hogy a világiak a püspököknek és az 
ezek által kirendelt népészeknek mindazokban, melyek az 
isteni tiszteletre vonatkoznak, engedelmeskedni kötelesek ; 
ha pedig valamely kérdések felett kételyek merülnek fél, az 
eldöntést az egyetemes zsinattól várják ; s mig ez bekövet-
kezik, mindenki az egyház ősi tanaihoz és intézményeihez 
tartsa magát ; nemkülönben a rendek a királyt kérik, hogy 
a főpapság birtokait és tizedeit, melyek akár magyar urakra 
akár külföldiekre irvák át, törvényellenes kötelékeikből 
mentesítse, s a jogszerű tulajdonosoknak adassa vissza; hogy 
a megürült nagyobb és kisebb egyházi javadalmakat, külö-
nösen pedig az esztergomi érsekséget, mely az országban az 
isteni tisztelet öregbítésére és a katholika vallás oltalmazá-
sára leginkább hivatva van, érdemes magyar férfiakkal mi-
nél előbb töltse be. 

Ugy szinte a 19-dik törvczikkben, mely a szőnyegen 
levő kérdés második sarkpontját képzi, a rendek a királyt 
felhívják, hogy a mint már az 1548-dik évi országgyűlésen 
elhatároztatott, az elhagyott egyházak, káptalanok és mo-
nostorok birtokait és jövedelmeit mulhatlanul az iskolák 
építésére, ugy a képzett tanárok ellátására forditassa, mi-
ként igy a tudós férfiaknak az országbai behozatalával, és a 
tanodák kellő mérvbeni felállításával az isteni tisztelet és az 
ősi vallás lehető hamarabb uj életet nyerjen. 

Azon körülmények, melyek közt az 1548-i és 1550 i 
két országgyűlésen a vallásügy tárgyaltatott, nevezetesen, 
hogy a magyar földön a katholikus iskolák igen siralmas 
állapotban tengették, s a tanulmányi rendszer uj átalakítá-
sára várt ; hogy az egyháznagyok a török járat alatt java-
dalmaiktól elesve, az általuk a mohácsi vész előtt ápolt na-
gyobb tanodákat és népiskolákat többé nem gondozhatták 
és anyagilag el nem láthatták ; hogy a király a törvényho-
zást nem a hitujitók ügyeik rendezése, hanem a katholika 
vallás fenttartása és megszilárdítása végett hivta össze ; 
hogy az ágostai felekezet a felmerült vitatkozások alatt csak 
tulajdon érdekeit óvta, és önállását sürgette, de sem a ka-
tholikus vagyonban részességét, sem a főpapi és zárdai ja-
vakban közösséget nem igényelt; hogy a korona és a főren-
dek az alsó tábla mindazon kívánalmait, melyek az ágostai 
ügy tágabb alaprai helyezésével a katholika egyház meg-
szorítását tárgyazták, határozottan visszautasították ; hogy 
az idő szerint a német birodalomban Y-dik Károly császár 
fegyverei győztek, és ott a katholikusoknak nagy előnyö-
ket biztosítottak, mely események Magyarhonra is neveze-
tes befolyást gyakoroltak : mindenkit meggyőzhetnek arról, 
miként az 1548-i 12-dik és az 1550-i 19-dik törvczikkek 
nem általános felekezet nélküli, hanem szorosan vett katho-
likus iskolákról intézkednek. 

Hogy a most idézett két törvényczikkben tárgyalt 
egyházi és kolostori javak csakis kizárólag katholikus isko-
lák felállítására és katholikus tanárok javadalmazására je-
löltettek ki, az még azért is kétségtelen tény: mert az, 1548-i 
12-dik és az 1550-i 19-i két czikket megelőző hét, hét tör-
vény a katholika vallás mindannyi őr és védbástyáját ké-
pezvén, az ezek keretébe zárpontul illesztett s az iskolák 
szervezését tárgyazó utolsó tételeket a katholikus jellegtől 
megfosztani nem lehet; mert az 1548-i 12-dik czikkben az 
országos rendek a katholikus népészek sorsa után egyfoly-
tában csakis a hason rendeltetésű, nem pedig felekezet nél-
küli közös iskolákkal, milyek az idő szerint nem léteztek 
foglalkoztak és foglalkozhattak ; mert a hivatkozott törvcz. 
1-ső §-ában a tárgyalt tanodák feletti felügyelet az illető 
megyés püspökre ruháztatott, holott a két felekezet tanaiból 
kifolyt ellentétes viszonyok miatt, valamint a vegyes isko-
lák feletti rendelkezést a katholikus egyháznagyok el nem 
vállalták, ugy az ágostai felekezet is növendékeit a katholi-
kus papság gondozására nem bizta volna ; mert az 1550-i 
19-dik törvczikk; az elhagyatott egyházak és zárdák birto-
kait ugy jövedelmeit az iskolák szervezésére, nemkülönben 
a tanárok kiképzésére és ellátására azért rendeli forditatni, 
miként az isteni tisztelet és a régi vallás lehető hamarább 
uj életet nyerjen ; már pedig hogy ez időben az ősi vallás 
alatt csakis a katholika hit értetett, és a tanodák, melyek-
ben az 1550-i országos tárgyalások alatt sokszor hangsú-
lyozott igaz vallás újra felavatandó és megszilárdítandó 
volt, mások mint katholikus intézetek nem lehettek, az min-
den kétségen felül áll; mert az 1548-i 12-dik és az 1550-i 
19-dik czikkek alkotásakor Verbőczy István hármas tör-
vénykönyve 10-dik czim 3-dik §-a, melyet a rendek figyel-
men kivül nem hagyhattak, már létezett ; e szerint pedig a 
megürült püspökségek és egyéb főpapi ugy szerzetes java-
valalmak sem a királyok által nem örökölhetők, sem világi 
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intézményekké át nem alakithatók; hanem azok vagy alkal-
mas honfiakkal töltendők be, vagy más kegyeletes czélokra, 
liová a katholikus iskolák is számitatnak, fordítandók ; egyéb-
ként azt, mikép az 1548-dik évi 12-dik és az 1550-i 19-dik 
törvczikkben katholikus iskolák felállítása tárgyaltatik, meg-
erősíti még az 1560-dik évi egyesleges törvény 15-dik §-ais, 
minél fogva I-ső Ferdinánd megengedi, hogy a főpapok a 
megürült egyházi javadalmak bizonyos részét oly tanodák 
épitésére, berendezésére és fentartására szentelhessék, me-
lyekben az ifjúság a keresztény vallásban nem hitujitó, ha-
nem katholikus tanárok által oktattatik. (Folyt, köv.) 

A konstanczi zsinat és a reformatio közti időszak. 
(Vége.) 

Nagy tévedés volna azt hinni, hogy a kérdéses kor tu-
dományos irodalmára vonatkozólag mindent elősoroltunk a 
mondattakban; nem, — amit mondtunk, az csak halvány 
vonás és csakis egyoldalú, a mennyiben mindezideig csak a 
szerzetesekről beszéltünk, kik ugyan első rangot foglaltak 
el a tudományos élet terén, de még sem egyedül ők képez-
ték azt, mert tagadhatatlan, hogy abban az úgynevezett vi-
lági papoknak is részük volt ; ezek közül is sokat kellene 
idézni, pedig a számos tudósok közül a legtudósabbat még 
nem is emiitettük, Tostatus Alfonz, avilai püspök, tudomá-
nyára nézve e korban bizonyára az első helyet foglalja el. 
Ö közönségesen monstrum scientiarum-nak neveztetett és 
sirjára e verset ir ták: „Hic stupor est mundi, qui scibile 
discutit omne." Alig képes ez ember felfogni, hogy Írhatott 
össze egy ember annyit, ki csak 55 évig élt. Yaljon helyes-e 
a számitás, mely azt tartja, hogy életének minden napjára, 
gyermekségétől számítva, hat iv esik,1) nem akarjuk vizs-
gálni. Annyi azonban bizonyos, hogy a történelem kevés 
hozzá hasonlót képes felmutatni, a mi irodalmi munkássá-
gának terjedelmét és az abban felmutatott tudományos isme-
retet illeti. Ami azonban a tartalmat illeti, e tekintetben 
nem volt mindig összhangban a szigorú kath. tannal. Ha-
sonlóképen ,szabadelvű', de mégis inkább az egyházi közép-
párthoz tartozott Joannes de Villa Vezzosa, de azért ta-
gadhatatlanul tudományos fej, kinek rég várt történelmi 
művét a baseli zsinatról a bécsi akadémia most már hozzá-
férhetővé tette. Ellenében állott egy másik, talán még jelen-
tékenyebb theologus, Turrecremata szerint talán az első a 
zsinaton : Poleinár János, kiről e zsinat történelmének foly-
ton meg kell emlékezni. Nider őt igen ajtatos embernek ne-
vezi, és azt mondja, hogy alapos ismeretével bírt az egyházi 
és világi jognak. Cesarini pedig oly nagyra becsülte, hogy 
őt saját helyettesének a zsinati elnökségre liivta meg. Az ő 
földiéi közül megemlítjük még Levi Salomont, megtérése 
után burgosi Pált, ki burgosi és carthagenai püspök, ké-
sőbb aquilejai patriarcha lett, hires sz. irás magyarázó, is-
meretes az által, hogy Lyra Miklós irataihoz adalékokat 
csatolt, továbbá fiát, Alfonzot a s. Maria, segoviai, később 
burgosi püspököt. Megemlitendők még Dinkelspülil Miklós, 
bécsi rector, Sanchez Roderik, a kitűnő ,Speculum vitae 
humanae' szerzője, lianzan Péter történetíró, Summenhard 
Konrad, ki a theologia Monarchája és Phönixjének nevez-

') Buffe II. 367. § 1822. 

tetett, gorkumi Ilenrik, Jakobatius Dominicus bibornok, 
stb., végre a tudós VI. Adorján pápa. 

Ismétlem, a mit már sokszor mondtam, hogy nem 
akartam a konstanczi zsinattól a reformatióig lefolyt idő-
szak történetét irni, hanem csak fel akartam tüntetni, hogy 
nem volt minden oly rosz és oly mértékben, mint azt sokan 
állitják. Hogy sok rosz volt, ki tagadná azt? Nagy volt a 
hitetlenség a műveltebb körökben, még nagyobb az erkölcs-
telenség és mind a kettő hatalmasan közreműködött a 16-ik 
századbeli szakadásnak gyors terjedésére ; de senkinek sem 
szabad azt állitani, hogy a nyomor általános, kivételnélküli 
volt, anélkül hogy nagy túlzásba ne esnék. Egyes, vagy 
több különálló példából, általános Ítéletet levonni nem sza-
bad. S lia volt a reformatio előtt baj, az ellen épen a refor-
matio hőseinek nincsen joguk beszélni, kik — mint arról 
Döllinger számos tanúságot idéz — maguk panaszkodnak 
arról, hogy mily irtózatos lett az erkölcsi állapot épen a 
,tiszta és uj evangelium' fénye mellett, és hogy mennyivel 
jobb volt az a papi sötétség idejében. A katholika egyház 
azonban a helyzet javitására mindent megtett, amit csak 
megtehetett, mint ezt Kriegk is bevallja, a Luther-féle 
azonban semmit sem tett. Csakis 1550-ben felé volt észre-
vehető bizonyos komoly törekvés a javitás után, de ez sem 
a lutheránus papoktól, hanem a német középrendtől indult 
ki és ennek is kevésbbé volt vallási indoka, mint inkább a 
félelem, hogy ha a világ tovább is igy ,reformáltatik', akkor 
meg kell semmisülnie. 

Azt eltagadni senki sem képes, hogy a reformatiót 
megelőző korszak nemzedékénél a javításra irányzott ko-
moly és buzgó törekvés feltalálható; ők jobb idők után nem 
csak óhajtoztak,hanem ilyeneket ők maguk akartak teremteni. 
Ezek az előreformatorok kíméletlen ül is, és azért talán néha 
eredménytelenül irtották a roszat ; mindenekelőtt pedig ön-
magukat reformálták. De azért az egyházban maradtak. A 
mennyire ellenségei voltak a gonoszok az egyháznak, any-
nyira égtek ők a lelkesedés tüzétől az egyház iránt. 

Ezeket a felséges javitási törekvéseket azonban két 
főellenség meghiúsította, melyekkel később a reformatio 
nem ugyan szövetségre lépett — Isten ments, hogy ezt 
mondjuk — hanem azokkal, amennyire romboló befolyása 
hatott, közösen működött és ezek a pogány humanismus és 
a pogány művészet. Az egyházban ezek nagy bajt okoztak, 
azonban az egyháznak ezekkel, mint ilyenekkel, semmi 
köze, ami jót velük eszközölni lehetett, azt eszközölni velők 
megkísértette. 

Minden művészet és minden tudomány uj hajnala már 
jóval azelőtt feltűnt, hogy a földrengés kitört ; ugylátszott, 
hogy minden égető és még meg nem oldott kérdés, melye-
ket a középkor az újnak áthagyományozott, békés uton lesz 
megoldható ; az egyházi élet reformatiója az egyház által a 
legjobb folyamatban volt ; egy szóval, a régen és hangosan 
óhajtott reformok az Isten egyházában törvényes uton lát-
szottak életbeléptethetni — a keresztény dogma reformjáról 
az időben senki sem álmodozott — a pápák és püspökök 
törekedtek a szerzetes rendeket emelni, az iskola az alapos 
reform alá vétetett, azonban — Istennél máskép volt hatá-
rozva. Egy borzasztó zivatarnak kellett Isten egyházát meg-
tisztítani és megszentelni. O 



93 

Akkor is volt sok pap és pásztor, kik erényesség és 
tudományosság által egyaránt kitűntek. De régi tapasztalati 
tény, liogy a világtörténelem átmeneti korszakait nagy ka-
tastrophák követik és az emberi természet árnyoldalainak 
olyankor nagy része napvilágra jön, valamint az is bizo-
nyos, hogy oly korszak, mely saját bajait ismeri, mely javí-
tás után kiált, hogy az soha sem sülyed nagyon mélyen. 
Továbbá az is bizonyos, hogy a legnemesebb papok és pász-
torok nevei, alighogy saját határaikon tul ismeretesek, mig 
egyetlen egy kötelesség feledett embernek nevét, kivált, ha 
az pap, az egész világ szájába hordja. 

A ki e sorokat nyugodtan elolvassa, azelőtt világos 
lesz az az igazság, hogy Krisztus egyházát a legszomorúbb 
időben sem hagyja el. Ekkor sem hiányzottak buzgó, ajta-
tos és tudományos pásztorai a keresztény népnek, akkor is 
felfogták általában a páj>ák, mint az evangelium őrei, fel-
adatukat. De ez oly idő volt, melyben a gondviselés tervei 
szerint a világtörténelem számadó könyvét ismét bezárta2) 
és uj korszak támadt, mely egyrészt bebizonyította, hogy 
Isten büntető Ítélete az elkövetett bűnökért és elhanyagolt 
kegyelemért soha ki nem marad, melyben azonban másrészt 
Isten ismét megmutatta, hogy uti abundavit delictum, su-
perabundavit gratia. Őrizkedjünk, nehogy az ujabb törté-
nelemnek legsötétebb foltját, az 1517-ki vallásujitást na-
gyon feketén nézzük. A 15-ik századnak nemes értelemben 
vett reform törekvéseit az nem szakította meg egészen. 
Amint futólagosan elszámláltuk, a javítás szent csiráját és 
kezdetét, az nem semmisítette meg teljesen. A középkor vé-
gén sok rosz hatott az egyházba ; de a jó és hatalmasan moz-
gott, a rosz összegyűlt és kitört az egyházi lázadásban. Mu-
tassanak bár a protestánsok kárörömmel a reformatiót meg-
előző kor bűnös példáira, avval csak azt mutatják meg, hogy 
milyen csirából keletkezett az ő ujitások, itt vezettetett 
ki minden méreg, és az egyház teste ismét tiszta és egészsé-
ges lett; a sok jó pedig, mely eddig akadályokba ütközött, 
ismét uj életerőt nyert és hatalmasan növekedett, bekövet-
kezett egy uj idő, a nagy szentek uj korszaka, mint Ignácz, 
Pius, Terezia és alcantarai Péter. Ez volt az egyház egyik 
fénykorszaka, egyenlő sz. Tamás és III. Incze korszakával, 
dicső mint sz. Vazul és Ágostoné, csaknem olyan, mint a 
Szentlélek küldésekor volt az apostolok felett. Csak ne fe-
lejtsük el, hogy ez azon csirának és virágnak volt gyümölcse, 
melyet a 15-ik század hajtott. Isten az öveit el nem hagyja. 

(A ,H. P. Bl.< után.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, augusztus 9. A fogoly pápa és a fogoly császár. 

A történelem az 1870-ik évről két nevezetes és Európára, 
részben pedig a földkerekségére nagy horderejű eseményt 
jegyzett fel lapjaira : 1870-ben verte le a német hadsereg a 
franczia hadsereget és 1870-ben foglalta el a piemonti ki-
rály hadserege Rómát, az előbbi tény a porosz királyt Eu-
rópa leghatalmasabb fejedelmévé, az utóbbi a pápát fogoly-
lyá tette, az előbbi fényes diadalai folytán országát uj tarto-
mányokkal gyarapitotta, az utóbbi még csekély birtokát is 
elvesztette és — alig volt hova fejét lehatjsa, az előbbi fé-
nyes diadal, a nép örömrivalgása közt vonult be székhelyére 

' ) Hasack, Der christliche Glaube des deutschen Volkes stb. XV. 1. 

és azt lehetett volna vélni, hogy népének szeretetét, bizal-
mát és hűségét épen saját népe vérének kiontásával sze-
rezte meg, az utóbbiról ugy látszott, hogy népe szeretetét 
a vérontás akadályozása által veszitette el és saját államá-
ban e miatt elzárkózni kénytelen. 

Még nyolcz év, az emberi nem történetében egy percz-
nek vagy órának nevezhető, e csekély idő el sem mult, hogy 
az emiitett események történtek és a dolgok mily fordulata 
állott be ! A papa, a fóld hatalmasaitól elhagyatott egyházfő 
nem gyarapodott ugyan birtokában, de annál inkább növe-
kedett hiveinek szeretete iránta s meghóditott sokakat még 
azok közül is, kik nem tartoznakhivei közé; a hatalmas né-
met császárt pedig, kinek a fóld hatalmasai hódoltak, épen 
népének szeretete, a fejedelmek legdrágább kincse hagyta 
el ; fogoly a pápa, elzárkózik nem népei, hanem az orgyilko-
sok elől, fogoly a hatalmas császár is, nem tesz most már 
diadal utat, hanem elzárkózik sajat népe előtt ; a pápa szere-
tettel várja és karolja át ezrenkint hozzá zarándokló hiveit, 
a hatalmas német császár félelemmel vonul félre saját né-
peitől, a pápa áldást osztva hivja hiveit magához, a hatal-
mas császár pedig testőrei fegyvereinek fenyegetésével tartja 
távol magától saját népeit. Mind a kettő fogoly, de mily kü-
lönbség a fogság természete közt ! Ki hitte, ki gondolta 
volna, hogy az események ily rövid idő alatt ily fordulatot 
fognak venni ? ! 

Ki hitte, ki gondolta volna mondjuk, és mégis oly ter-
mészetes, oly egyszerű az események megfejtése; nem rejté-
lyes titok, nem ismeretlen tényezők, hanem nyilt, mindnyá-
junk szemei előtt lefolyt tények nyújtják a kulcsot a meg-
fejtéshez. Valamint az államok egyedüli biztonságát a val-
lásosság és erkölcsösség képezik, ugy a fejedelmek iránti 
szeretet és hűség csak a vallásosságban találják alapjukat. 
Aki e vallásosságot táplálja, az táplálja a szeretetet és a hű-
séget, a ki ellenben minden lehetőt megtesz a vallásosság 
lerontására, bármily sentimentalismussal birjon is, bármeny-
nyire hirdesse is ezt szavakkal, az nem tesz jó szolgálatot e 
nevezett kettős irányban. A nagy porosz diadal-mámor közt 
erről nem lett volna szabad megfelejtkezni, és mégis megfe-
lejtkeztek azok, kiknek leginkább érdekükben állott volna-
erről megemlékezni. Ahelyett, hogy a hatalmassá lett nagy 
német császáx-ság Rómával, mint a vallásosság egyedüli tá-
maszával, mint a tekintély mindenkori fentartójával a léte-
zettnél is szorosabb viszonyba lépett volna, nem csak szét-
tépte az eddigi viszonyt, hanem Rómának egyenesen har-
czot üzent és az üldözés minden fegyverét felhasználta, hogy 
épen azokat semmisitse meg, kik a fejedelmi tekintély iránti 
tisztelet fentartásában, megőrzésében legtöbbet tehettek 
volna, t. i. a kath. püspököket, papokat, szerzeteseket és 
apáczákat. Rómával szövetségben a német császárság sok 
üdvöset művelhetett volna az emberiség érdekében, Rómá-
val ellentétben önnön biztosságát koczkáztatta és az emberi-
ség jólétének biztosítását, előmozdítását, kószább időre visz-
szavetette; mert azt tagadni nem lehet, hogy a ,kultur-
harcz' visszhangot talált a többi országokban is, már többé, 
vagy kevésbé, az mintegy, de visszhangot talált, a vallá-
sosságot megrendítette, és igy megrendítette a hódolatot is 
a tekintély előtt. Ennek és semmi másnak kifolyása, hogy 
Európa leghatalmasabb fejedelme rendőrökkel véteti magát 
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körül, saját népétől félve, ennek és semmi másnak kifolyása, 
liogy a fejedelem, ki milliók felett rendelkezik, büntetést 
vagy kegyelmet oszt, nem képes önmagának azon kegyelmet 
osztani, hogy fogságát megszüntesse. 

Súlyos csapás az ősz fejedelemre és megdöbbentőleg 
kell, hogy hasson mindenkire azon gondolat, hogy egy feje-
delem, kinél nagyobb biztonságban az országban élni senki-
nek sem lenne szabad, hogy mondjuk, épen ő csak rendőrök-
től környezve jelenhetik meg. Nem tudjuk mások, hogy 
commentálják az esetet, lesznek, kik különféle okokat talál-
nak e tény megfejtésére, de mi a fentebbiek után és mellett 
egyet biztosnak tartunk és ez az, hogy nem lenne fogoly csá-
szár, ha nem lenne fogoly pápa. A keresztény elv megsértése 
nem maradhat megboszulatlanul, előbb vagy utóbb a bün-
tetésnek be kell következni annál sulyosabbau, minél maga-
sabb a hely, honnan a sérelem elkövettetett. A keresztény 
rendtől elfordult fejedelmek megengedték, hogy a pápa sért-
hetetlen személyének lehetetlen legyen azon szabadságot 
élveznie, melyet a törvény minden, bármily egyszerű polgár 
részére biztosit, meg engedte ezt történni különösen azon fe-
jedelem, kinek fényes győzelmei után csak egyetlenegy sza-
vába került volna megakadályozni a pápaság és annak sze-
mélye ellen nyiltan intézett merényletet, és nem sokára az-
után, de nem csak post hoc, hanem propter hoc is, a világi 
fejedelem sérthetetlen személye ellen ugyanezen merényletet 
látjuk elkövetve, éspedig fokozott módon ; nincsen ő lán-
czokba verve, hanem katonáinak, személyét körülvevő zö-
reje bizonyítja, hogy nem szabad, hanem fogoly. Igenis, a 
világ két hatalmát, a szellemit és anyagit, az egyházit és 
államit képviselő személy egy és ugyanazon időben fogoly, 
nem nyujt-e ez eset kellő gondolkozásra anyagot? nem 
ébreszhetné-e fel ez eset azon gondolatot, hogy a fejedelmek 
csak akkor ülhetnek nyugodtan trónjukon, csak akkor jelen-
hetnek meg szabadon és minden félelem nélkül népeik köré-
ben, lia az egyházi hatalom képviselőjének, a pápának is 
megadatik a lehetőség, magasztos hivatalát szabadon gya-
korolni? Ugy van, adják vissza a fejedelmek a pápának sza-
badságát, szabadságba helyezése által mutassák meg népeik-
nek, hogy szentek ő előttök is a pápa által hirdetett elvek 
és tanok, adják meg neki az alkalmat, hogy püspökei, pap-
jai által hirdethesse az evangelium tanát szabadon, és akkor 
biztosithatjuk őket azon isteni erő nevében, mely az egyház 
tanaiban rejlik, hogy nem lesz fogoly császár, mert a pápát 
fogolylyá tehetik ugyan a császárok, de viszont az is bizo-
nyos, hogy a fogoly császárt csak a szabad pápa teheti 
szabaddá. <î 

Eger. Érsek ö nmlga által Miskolczon emelt nönevelö 
s tanintézet alapitó-levele. Nr. Josephus Samassa, mise-
ratione divina et apostolicae sedis gratia metropolitanae ec-
clesiae Agriensis Archi-Episcopus, actualis intimus status 
Consiliarius, s. s. theologiae Doctor collegiatus. 

Nihil dubitanduni, quin humana societas repleatur et 
vexetur damnis, ubi a publica et privata iuventutis institu-
tione, qua rei cum sacrae, tum publicae félicitas tantopere 
continctur, fuerit moderatrix religionis auctoritas, eiusque 
salutaris vis amota. Hoc enim modo humana societas vero 
illo cliristiano spiritu sensim privatur, qui unus potest et 
publici ordinis tranquillitatisque fundamenta ßtabiliter ser-

vare, ac verum utilemque civilitatis progressum efficere ac 
moderari et ea omnia hominibus praebere subsidia, quae 
ad ultimum suum post mortalem hancce vitám statútum 
finem assequendum, scilicet ad aeternam salutem obtinen-
dam sunt necessaria. Et sane institutio, quae non solum 
dumtaxat naturalium scientiam, ac terrenae socialis vitae 
fines spectat, verum etiam a veritatibus a Deo revelatis de-
cedit, in erroris mendaciique spiritum prolabatur oportet ; 
et educatio, quae sine christianae doctrinae morumque di-
sciplinae auxilio teneras sobolis civitatis mentes, eiusque 
cerea, quae in vitium tarn facile flectuntur, corda informat, 
non potest non parere progeniem, quae pravis cupiditatibus 
propriisque rationibus tantum permota et impulsa, maximas 
tum privatis familiis, tum reipublicae affert calamitates. 

Sed vero, si haec universe de institutione et educa-
tione valent, ampliore iure dicenda sunt de informatioue 
puellarum. Neminem enim latere potest, futuram humanae 
societatis sortem ex his praecipue pendere. Nam nemo igno-
rât, societatis princípium ac fundamentum esse familiam. 
Perinde vero ut matresfamilias, soient esse familiae ; ut 
ergo, qui cogitet domesticam societatem salvam manere, vel 
melius constituere, ei prius de sexus foeminei proba institu-
tione cogitandum sit. Etenim matrumfamilias pia et Chri-
stiana vitae consuetudine mirum in modum iuvatur disci-
plina domestica, qua tenera liberorum aetas sollicite et pru-
denter instituitur. Haec vero prima educatio maximi mo-
menti est ad reliquam vitam ; praeparanda est enim ab ipso 
aditu adolescentis via, ut etiam quum senuerit non recedat ab 
ea (Proverb. 22). Verissime itaque dictum est, hominem in 
gremio matris ad bonitatem institui. Quae igitur esse debet 
matrumfamilias sollicitudo, quae cura, quae in omni actu 
gestuque prudentia? Ad imbuendam virtutis amore pueri-
tiam, brevissima ac certissima via est per exempla, nec pro-
derunt quidquam vel pulcherrima honestatis praecepta, si 
ab his vita discrepant. 

Necesse proinde est omnes bonos coniunctis inter se 
viribus, quantum quisque pollet ac potest ad id studiose 
conferre, ut institutionis puellarum talis existât conditio, 
qualem religio iure suo postulat, ne in sancta familiae di-
sciplina inchoatum opus ineptis deinde aut indignis mani-
bus committatur. 

Haec Nobiscum iugiter î-eputantes, atque indigentias 
imbecillitati Nostrae creditae Archi-Dioecesis, nec non po-
testatis nostrae terminos aequa lance pensantes, in animum 
induximus institutum societatis charitatis S. Yincentii a 
Paulo, provinciáé Hungaricae, cuius superiorissa in civitate 
Szathmár residet, in dilectam Nobis civitatem Miskolcz in-
troducere, eique institutionell! et educationem iuventutis 
sexus foeminei committere, irarao vigore harum introduci-
mus, erigimus et fundamus. E t quidem : 

1. Pro domicilio, institutoque informationis puellarum, 
nec non pro aperiendis publicis iunioris sexus foeminei sclio-
lis assisrnamus, concedimus et damus eidem societati chari-O ' 

tatis S. Vicentii a Paulo domum cum area et horto conti-
guo, prouti in sic dicto libro fundorum civitatis Miskolcz 
hac ratione describitur: 4052 sz. t. j. k. A. 2560 h. r. sz., et 
quam illustris domina Tharesia oliin nobilis viri Sigismundi 
Bük vidua, nata Sebe a Venerabili Metropolitano Capitulo 



Nostro Agriensi pretio viginti et uno mille florenorum v. a. 
emit et comparavit, quamve sincero amore Dei et proximi 
impulsa, pro pia sua liberalitate et insigni in Nos benevo-
lentia causa informandae iuventutis sexus foeminei Nobis, et 
per Nos Arclii-Dioecesi Agriensi donavit. Dornum banc, ut 
destinationi suae accommodate responderet, in parte sua 
principali commodandam, in parte areae dextra exaedifican-
dam atque uno tractu augendam, sacello, nec non necessaria 
omnis generis supellectili, sacra scilicet, literaria, domestica 
et oeconomica impensis Nostris, quae triginta et unum mil-
lia florenorum v. a. efficiunt, instruendam curavimus. 

2. Educationi et institutioni puellarum sorores sex 
praeerunt, quarum una superiorissae munere perfungetur. 
Singula earum annuum salarium 300 flnos liabebit, insimid 
1800 fl. Quae e statutis societatis huius in partem impensa-
nmi noviciatus princijjalis Conservatorii Szathmariensis ve-
niunt, sorores ipsae e suis reditibus annuis praestabnnt, qui 
si non sufficerent, defectus e dote a Nobis stabilienda sup-
plebitur. 

3. Aedes, hortum et supellectilem omnem sarta tecta et 
intégra conservare ad officium sororum pertinebit. Maiores 
tamen refectiones aedium vel supellectilis e dote a nobis as-
signanda perficientur. Ut vero 

4. Sorores charitatis informandae iuventuti foeminei 
sexus ex instituti sui ratione toto pectore atque ita incum-
bere valeant, ut nihil vel ad industriam solertius, vel ad 
charitatem perfectius desiderari possit, institutumque hocce 
a Nobis erectum stabiliter persistât, nullo quidem conserva-
tionis onere in successores nostros recidente, quorum optima 
•consilia in bonum Archi-Dioecesis huius suo arbitrio susci-
pienda nulla ratione coarctare volumus necessitate susten-
tationis institutorum, quae ex proprii ministerii Nostri offi-
cio, divino praesidio nisi in bonum utriusque reipublicae 
erigimus; — pro stabili dote et fundo instituti huius consti-
tuimus et destinamus summám triginta quinque mille flore-
num, etquidem triginta millia in chartis status mutui legis 
patriae 1876. art. 46. et 1877. art. 9. sanciti, cuius census 
annui florenis aureis penduntur (6°/0-kal aranyban kamatozó 
magyar járadékkölcsön-kötvények) et quinque millia in 
chartis publicis compensationis decimae vinearum (magyar 
szőlőváltsági kötvények.) 

5. Dos haec per Officium piarum fundationum Dioece-
sanum administrabitur ea lege, ut fenus singulo trimenstri in O ' O 
antecessum erga quietantiam superiorissae instituto huic 
cum finis 450 v. a. seu annue 1800 fl. dependatur. Residua 
fenoris pars, subtractis nefors inqiensis noviciatui Conserva-
torii Szathmáriensis addicendis, (vide punctum 2) in novum 
fenus elocata, hoc titulo „aedilitas instituti Yirginum chari-
tatis S. Vicentii a Paulo in civitate Miskolcz" distincte pro-
curabitur causa perficiendarum maiorum reparationum ae-
dium et supellectilis instituti huius (vide punctum 3). 

Volumus autem, ut dos haec a Nobis assignata et Ve-
nerabili Metropolitano Capitulo Nostro tradita in librum 
piarum fundationum principalem hoc titulo inferatur : „Fun-
datio JosephiS amassa, Archi-Episcopi, pro schola puellarum 
in civitate.' Miskolcz." 

6. Superiorissa instituti huius rationem omnium accep-

torum et expensorum tantummodo Nobis et successoribus 
Nostris quotannis reddere tenebitur et obstricta erit. Denique 

7. Vigore praesentium palam et solenniter declaramus 
et statuimus, institutum hocce Nostro proprio atque prae-
cipuo iuri, dispositioni ac gubernationi, nec non Ordinaria-
tus Agriensis obnoxium esse et mansurum, ita, ut si quis 
Nobis successoribusque Nostris insciis vel inhibentibus qua-
cunque usurpatione in id eiusque Constitutionen! et disci-
plinam invaderet, et Nos successoresque Nostri legitimi 
propter hanc violationem, vel secus pro re nata institutum 
hocce alii societati virginum religiosarum committendum aut 
supprimendum censeremus, idipsum effectui mancipare, im-
mo aedes ipsas cum coniunctis iisdem area et horto vel pre-
tium earum in bonum ecclesiae catholicae et utilitatem Ar-
chi-Dioecesis Agriensis convertere Nos íjdsí projirio et illi-
mitato iure, successores vero nostri tantum cum consensu 
Venerabilis Capituli Metropolitani Agriensis, possimus ac 
valeamus. 

Quodsi vero, quod Deus clementer avertat, sive lege, 
sive potestate publica cuiuscutique nominis et auctoritatis, 
piae fundationes interverterentur ita, ut eaedem finibus suis 
secundum mentem fundatorum, aut secundum rationem ab 
illis seu quoad administrationem, seu quoad usum earundem 
praestitutam, addici amplius non possent, in hoc casu sta-
tim atque extemplo Nostra haec dos in 35 mille florenis a 
Nobis stabilita, vel nefors serius a Nobis augenda, cedit fra-
tribus Nostris Joanni et Adolpho Samassa, eorumque legiti-
mis haeredibus usque ad quartum grad um lineae rectae, 
quamve iisdem vigore praesentium in casum superius di-
ctae interversionis piarum fundationum, damus, donamus, ad-
dicimus, potestatem iis tribuentes, eandem iure proprietatis 
suae a quoviscunque, lege naturae et positiva apud omnes 
cultas nationes vigente, vindicandi. Sublata cuilibet aliter 
definiendi ac interpretandi facultate et auctoritate. 

Supplicamus vero Patri misericordiarum, a quo cuiicta 
bona procedunt, ut opus hoc adspirante gratia optatum exi-
tum consequatur, quo charissimae nationis nostrae soboles' 
sexus foeminei sinceris enutrita doctrinis in g-loriam Dei 
patriaeque succrescat, cui pro genuina et fervida charitate 
nostra hac quoque ratione operam navare cupivimus. 

Datum Agriae, in Residentia Nostra Archi-Episcopali 
die décima quinta Julii, anni millesimi octingentesimi sep-
tuagesimi octavi. Dr. Josephus Samassa, Arehi-Eppus 
Agriensis. (L. S.) 

Coram Nobis, qua testibus ad hoc specialiter adhibi-
tis : Robertus Begovcsevich, Abbas. M. E. A. Canonicus. 
Alexander Párvy, Secretarius et Nótárius S. Sedis. 

" IRODALOM. 
-)- Augustinus de Jloskovány, Episc. Nitriensis. Beata 

Virgo Maria in suo conceptu immaculata. (Folyt.) Az alig 
mult századokban fektetett jó alapra bátran építhetett a VI. 
VII. VIII . és IX. század, midőn gyakorta az egyház, ha-
sonlólag a dalkörhöz, a magán éneket erős karénekkel váltá 
fel, az egyetemes és tartományi zsinatokban egyhangúlag 
szeplőtelennek vallván a bold. Szüzet, igy a lateráni, kon-
stantinápolyi (C. Pnus.), nicaeai stb. zsinatokban. (24—33.) 

A X-ik század, melyet Bellarmin, az egyházra nézve 
kedvezőtlen eseményei végett „saeculuni infelix"-nek ne-
vez, a szeplőtelen fogantatás titka magasztositásában, ko-
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ránsem nevezhető olyannak. Ezen titok megünneplése, mely 
az előbbeni században, ha szabad mondanom, sporadice tar-
tatott meg, most általánosabbá kezdett lenni. Mi több : e szá-
zad az, midőn nem csak a mitrával ékített fők, de a koroná-
val díszítettek is síkra lépnek, e titok mellett vivandók. Ilyen 
Leo császár a bölcsész, ki kenetdus beszédben hirdeti Mária 
szeplőtelen fogantatását. 

Ezen némileg meddő századot azonban három olyan 
követi, a melyekben e tan csakugyan a legnyomatékosabban 
beismertetett. A XI. , X I I . és X I I I . századok kitűnő fiai, 
damiani Péter, cantuari Anselm leveleikben, értekezéseikben 
és nagyszerű beszédeikben, carnoti Ivó, magdeburgi Norbert, 
toletáni Bernád, ki, habár a lyoni kanonokok által is be-
hozott szeplőt. fogantatás ünnepét hozzájok irt levelében, 
nem épen helyesli, (?) mégis több más iratában, de kivált szent 
beszédeiben, igen is magasztosan hirdetik a szepl. fogantatás 
t i tkát. Továbbá lausani Amadé, celli Péter, sz. albani Mik-
lós és tessaliai Isidor. Ezekhez csatlakoznak a X I I I . szá-
zadban megalapított kolduló szerzetes-rendek nagy férfiai, 
úgymint : Döme, assisi Ferenez, paduai Antal, aquinói Ta-
más, Bonaventura és Nagy Albert, kiknek e tan melletti ha-
tározott fellépésük daczára, rendtársaik részéről e tan kö-
rül vita fejlődött, mely századokon át tartott, és tökéletesen 
csupán akkor végződött, midőn az hitágozatként lőn ki-
mondva. E korszakot nevezetessé teszi azon mennyei jelen-
ség is, melyben boldog Oringa szűz részesült, kinek maga a 
kisdet Jézus hirdette szűz anyját szeplőtelennek. (34—91.) 

A XIY-ik és XV-ik századok nevezetesek zsinataik 
által. Névleg a XIY- ik században tartott 14 zsinatból szerző 
a londoni, dublini, luccai és saragossainak határozatait emliti 
fel, mint kiválólag praecisióval bírókat. Ugyané században 
kiváló kedvezményben részesült sz. Brigitta szűz, többszö-
rös mennyei jelenségek és kinyilatkoztatások által. Megszó-
lalt ekkor a tudomány székhelye, a párisi egyetem — Sor-
bonna -— is, mély tudományit körlevelével s vele együtt 
hirdetni e tant szent kötelmüknek tartották a keresztény 
fejedelmek, úgymint: I. János, I. Márton és Mária, Arrago-
nia királyai és Henrik Hassia őrgrófja, de főkép megszólalt 
sz. Péter széke, a tudorok tudora, IV. Sixtus pápa gyönyö-
rűen magasztos constitutiói által. E korszakba esik a baseli 
zsinat is. (91—132.) 

A XVI- ik század az előbbeni jelenségeket nagyobb 
mérvben mutatja fel, a Sorbonna példájára sorra inegszó-
lamlanak az egyetemek, a kölni, mainzi, bonni, tolosai, Va-
lentini, sevillai stb. esküvel hirdetik, hogy a szeplőtelen fo-
gantatás tanát védeni fogják. E század gazdag a nagy pá-
pák nyilatkozataiban, ilyenek VI. Sándor, I I . Gyula, X . Leo, 
V. Pius, X I I I . Gergely, V. Sixtus, V. Pius, "ki 1571-ben 
Máriának kis officiumát mondandónak elrendeli. Végre meg-
szólal a tridenti zsinat és a reformatio mozzanatait tekin-
tetbe veszi, melyek ellen, mint a tanitó egyház nyilatkozata, 
iránytadó határozatokat hoz. (132—150.) 

Az első kötetben ez a bizonyítékok (monumentumok) 
sommája, menjünk át már most e kötet második részére, mely 
a könyvészetnek van szentelve. E rész 3877 műnek czimét 
Tartalmazza. 

Bevezetésül felemlíti szerző a sz. írás könyveinek mind-
azon helyeit, melyek a bold. Szűzről tesznek említést, to-
vábbá felsorolja az I. században megjelent két külön művet, 
melyek kiválólag a bold. Szűzről foglalkoznak. 

A II-tól egész a X l - i g századig együttesen adja mind 
azon művek czimeit, melyek Máriára vonatkozólag meg-
jelentek. 

A X I I ik században felosztja szerző Mária irodalmát 
két részre, az egyikben az általánosan Máriáról tárgyaló mű-
vek czimeit adja ; a másikban a kiválólag csak a szeplőtelen 
fogantatásról szólókat sorolja fel. 

A X I I I . és X I V . században a két előbbi osztályhoz 
még négyet csatol, és pedig a dömések és ferencziek Mária 
irodalmát, valamint a rózsafüzér és a lorettói ház irodalmát. 

A X V . században már hét, sőt a XVI-ban kilencz spe-
cialis irodalom könyvczimeivel találkozunk. Az eddigiekhez 
jővén : az eretnekek Mária ellenes irodalma, Mária levelei 
felett támadt irodalom és a jézustársaságiaké. 

Ez az első kötet röviden egybefoglalt tartalma. 
(Folyt, köv.) 

X A slinfholilms Hitszónokr ügyében ,szerkesz-
tői szót' és ,kiadói nyilatkozat'-ot vettünk, melyek kijelen-
tik, hogy „Sajóvölgyi" urnák teendői az első füzet óta any-
nyira megszaporodtak, hogy ennélfogva, hozzájárulván ,a 
fővárostóli távol lakása' is, kénytelen az alig megkezdett 
szerkesztéstől visszalépni, ugy hogy a második füzet már 
dr. Toldy László neve alatt fog napvilágot látni. Az ez alka-
lomból igért változtatások körülbelül azon kifogásoknak fe-
lelnek meg, melyeket a kath. sajtó az első füzet ellen tett . 
Ha jól értettük a szerkesztői nyilatkozatnak idevonatkozó 
helyét, a szerkesztő ur azon lesz, hogy a vállalat intentiók 
utján is megszerezhető legyen. 

V E G Y E S E K . 
— Dr. Samassa József érsek ur O Excellentiájának 

nagyszerű alapítványáról még legliberálisabb lapjaink is 
nagy elismeréssel nyilatkoznak. Ha egy kis következetes-
séggel birnak, elvárjuk tőlük, hogy nem fogják a minden 
jót bőkezűen támogató főpapjainkat többé a „holt kéz" frá-
zisával rágalmazni. 

— Proselytismus. Egy fiatal katholikus férfi az illető 
plébánia-hivatal előtt bejelenti szándékát, hogy protestáns 
hitre át akar térni. A lelkész tettének indoka után tudako-
zódván azon feleletet nyerte tőle, hogy ő kiskorától fogva 
protestáns iskolába járt s ott a protestánsok vallásával is-
merkedett meg; katholicitásáról csak annyit tud, hogy ka-
tholikus anyakönyvben van beirva. E tény ismét bizonyitja, 
hogy nem a katholikusok azok. kik ily módon téritgetnek, s 
tapasztalásból mondhatjuk, hogy ama, nem rég egy protes-
táns lap által csupán „türelemből" megtámadott apáczák 
legnagyobb kímélettel viseltetnek más vallású növendékeik 
iránt. Csak nem rég, az elmúlt iskolai évben, tanúi voltunk 
egy ily gyengédségnek. A zárünnepély után a derék apá-
czák abból, a mit e czélra összekéregettek, jutalomdíjakat 
osztottak a növendékeknek. A többi között minden leányka 
egy kis szent képecskét kapott ; a protestáns növendék más 
ajándékban részesittetett. E két tény egymás mellé állítva, 
árnyékot és világosságot vet a kölcsönös türelemre. Árnyé-
kot ott, világosságot itt. 

— A németalföldi jansenista felekezet a ,Salzb. K. JBl.f 
egy hoszabb tudósítása szerint jelenleg 1 érsekből, 3 püs-
pökből, 27 papból és 6041 hivőből áll. A községek száma 
27, megjegyzendő azonban, hogy az egyik : a deventeri püs-
pöki megye körülbelül csak a püspökbői áll, amennyiben alá-
rendelt papsága nincs, hivei pedig csak szórványosan élnek 
itt ott megyéje területén. A felekezet különben igen gazdag, 
egyes jansenista családok állítólag Francziaországban is 
léteznek. 

— Iszonyú ultramontán összeesküvést fedeztek fel a 
franczia liberális lapok, mely tagjait leginkább a franczia 
hadseregből toborozza össze. Neve ezen sötét egyletnek 
,Szent Móricz-Társulat', élén — pap áll ! ! — Kötelessége a 
tagoknak : naponkint öt Miatyánkot s Üdvözletet mondani 
az egyházért, a hazáért s erkölcstelen társaik megtéréseért; 
húsvétkor, sz. Márton, sz. Móricz s karácson napján gyónni 
és áldozni, alamizsnát adni sat. sat. Természetes, hogy a l i -
berális zsidó irodalom ,a szabadság nevében' ostromolja a 
hadügyminisztert, hogy e ,visszaélést'elnyomja. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Korszerű gondolatok 
' ^ a y p r a vasárnap megszenteléséről. 

(Vége.) 

A vasárnapok megszentségtelenitése kétszere-
sen káros az államra nézve; először azért, mert 
megszentségtelenittetik a vasárnap ; másodszor mi-
vel ez történik daczára a fenálló állami törvénynek. 
Vegyük egy kissé szemügyre mind e két esetet. 

A vasárnap meg nem tartása tönkre teszi a 
társadalmat, aláássa annak létalapját, a családot, s 
megfosztja az embereket egyenként és összesen a 
szabadságtól. Szabadság, mily fölséges ! Isten akar-
ta ; az embernek szüksége van reá. Szabadság nél-
kül az emberi társadalom nagy állatkert volna, 
erény és biin, jutalom és büntetés nélkül. Mi tehát 
az a szabadság, melyet a vasárnap meg nem tartása 
tesz tönkre? 

Nem értünk a szabadság alatt oly állapotot, mely-
ben az embernek mind azt szabad tennie a mit akar; 
de még azt sem, hogy az embernek joga legyen rosszat 
tenni; mert ez semmi esetre sem tartozik a szabad-
ság lényegéhez, különben az Isten sem volna szabad, 
vagy szabadsága kevésbbé tökéletes volna mint az 
emberé. Mind e szerint a szabadság sem azon hata-
lomban, melynélfogva mindent szabad tenni, a mit 
az ember akar, sem pedig a rosz cselekvésének en-
gedélyében nem ál l : ennélfogva a jó cselekvésnek 
hatalmát kell értenünk alatta. 

Melyek tehát a szabadságnak határai ? A sza-
badság határai — mások jogai. E „másokCÍ legelső sor-
ban az Isten s azután mi magunk ; valóban szabad-
nak ilyképen csak azt nevezhetjük, ki cselekedeteiben 
minden jogot tisztel, ki Isten, felebarátja és önmaga 
iránti kötelességeit, mások jogainak tiszteletben tar-
tása mellett, teljesiti. Ezen kötelességek, az Isten 

csalhatatlan akaratában gyökereznek ; azért önkényt 
következik, hogy azon ember, azon nép, mely Isten 
iránti kötelességeit teljesiti, a legszabadabb; erre 
utal a szent irás is, midőn mondja : Servire Deo 
regnare est. 

A szabadság ilyetén gyakorlásával azonban 
két akadály ellenkezik és azt gyengiteni törekszik ; 
saját magunk és mások szenvedélyei. Tény ugyanis, 
hogy minden ember akadályozva érzi magát köte-
lessége teljesitésében s valami benső csábitást ész-
lel annak megszegésére. Ezen benső harcz oly erős, 
hogy az edzettek is sokszor kénytelenek felsohaj-
tani : „Nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem 
a mi roszat gyűlölök, az mivelem." (Róm. 7. 15.) 

Mig az embernek nem sikerül e szenvedélyei-
nek urává lenni, addig rabszolga. Mint ilyen min-
denre ragadtatik, a mi kötelessége ellen van, és sza-
badsága csak káros hatalom a gonoszság elköveté-
sére ; és ha az embernek, a népeknek sikerül ezen er-
kölcsi szabadságuk elleni harczban győzedelmes-
kedni, akkor saját szenvedélyeiket cselekvényeik 
törvényeként állit ják föl. Ilyenker a jót csakis a 
vagyon és élet feláldozásával lehet gyakorolni és 
csakis az igazságért szenvedő vértanú szabad. 

Minél tisztább tehát az ember a szenvedélyek-
től, annál szabadabb ; a belső szabadság a külsőnek 
feltétele. A romlott ember, a romlott nép, mely sza-
badságról beszél, hasonlit a vakhoz, ki színekről be-
szél; a romlott ember, a romlott nép, mely szabad-
nak képzeli magát, rabhoz hasonlit, ki a börtönben 
lánczra kötötten a világ kormányzójának képzeli 
magát. A romlott ember, a romlott nép, mely az ál-
tal vél e jutnia szabadsághoz, ha Istent oltárai-, a ki-
rályokat trónjaikról ledönti, oly bőszülthez hasonlit, 
ki a folyam gátjait ledöntené, hogy az áradást meg-
akadályozza. A szabadságnak atyja és testvére soha 
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sem lehet a romlottság ; vérrel áztatott föld soha 
sem lehet az ö talaja. A szabadság a bátorságnak 
leánya és az erénynek társnője : alapja és talaja az 
ember meg nem romlott szivében van. Csak a szenve-
délyek zsarnokságától szabad sziv valóban szabad ; 
ha ez nincs meg, bitorolhatja ugyan valaki a szabadság 
nevét, de valóságban hiányzik az. (V. ö. Die Entwei-
hung des Sonntages, Gauine G. Regensburg, 64. 2.) 

Mi szabadithatja meg az embert a szenvedé-
lyek eme kényuralmától ? Csak egy mentő létezik s 
ez — a hit. Nincs azonban semmi hit vallás nélkül és 
vallás nem áll meg a vasárnap megszentségteleni-
tése mellett. E tény intő szózat századunk felvilá-
gosultjaihoz, kik csakis szabadsagról álmodoznak, 
szabadságról beszélnek és a szabadság emlegetése 
nélkül élni sem tudnának. Ida csakugyan őszintén 
akarják a szabadságot, mondjanak le a romlottság-
ról, mert ahol romlottság uralkodik, ott nincsen hit, 
a hol pedig hit nincs, ott lehetséges a felbőszült szen-
vedélyek uralma, de nem a szabadság. 

Tekintve tehát ezen az emberiség természeté-
nek megfelelő szempontot, a vasárnap megszentség-
telenitése, mint a hit megrontása, a szabadság tönk-
retételére vezet. 

A vasárnapok meg nem tartása azonban nem-
csak közvetett, de közvetlen megsértése is az em-
beri nem legszentebb szabadságának, a vallásszabad-
ságnak. Az emiitett 1868-ik LIII. t. cz. kimondja az 
államilag elismert felekezetek vallásszabadságát s 
noha ezeknek túlnyomó részét a katholikusok képe-
zik s ha hozzávesszük a többi keresztényeket is, majd-
nem az egész ország Krisztusénak vallja magát s a 
vasárnapot szentnek tart ja, mégis ha a gyakorlatot 
tekintjük, látjuk, hogy mind ezen honpolgárok val-
lásszabadsága sértetik a vasárnapok meg nem tar-
tása által. Ne mondja senki, hogy az ily abnormis 
állapotok az általános cultus-szabadság mellett elke-
rülhetlenek ; mert az ily cultus-szabadság nem egyéb 
a szenvedélyek uralmánál, mely mellett semmiféle 
törvény, mint az egyéni szabadságnak helyes korlá-
tozása, meg nem áll. A vallásos érziiletü polgár, mint 
a hazának minden körülmények között leghivebb 
polgára, nagyobb joggal követelheti, hogy az állam 
az ő vallásos érzületét respectálja, mint a csekély 
számú vallás nélküliek türelmetlen lármáját . 

A vasárnapok meg nem tartása annál károsabb 
az államra nézve, mivel törvényei között annak meg-
tartása is helyt foglal. Nem csak a műveltebb közön-
ség, de még a nép is igen jól tudja, hogy a vasárnapok 
megtartása isteni, de egyszersmind hazai törvény; 

tudja, hogy ugyan azon világi hatalom hozta, mely 
az ujoncz-állitási, adó- stbi országos törvényeket. 

Midőn tehát ez a nép látja, hogy minden egyéb 
törvény kérlelhetlen szigorral haj tátik végre, hogy 
adó fejében még a párnát is elveszik feje alól s még 
hozzá külön is megbüntetik ; másrészt pedig a va-
sárnap meg nem tártását büntetlenül hagyják és 
sokszor még mindenféle hivatalos ürügyek alatt ma-
guk is megszentségtelenitik azt, minő tisztelete le-
gyen e népnek az országos törvények iránt ? 

A hivő nép meg fog zavarodni egyszerű, de 
egészséges fogalmaiban, ellenmondást fog észlelni a 
törvényhozók és végrehajtók eljárásában ; kétel-
kedni fog őszinteségükben és ha nem is vesz el, 
mégis nagyban fog csökkenni a törvény iránti tiszte-
lete, azon tisztelet, mely akkor is meghajol a tör-
vényhozó előtt, midőn az nemcsak előnyöket bizto-
sit számára, de terheket is ró reá, sőt követeli család-
jának fiait s vagyonának részét. Az államnak ezt 
annál kevésbbé kellene közönyösen vennie, minél 
nagyobb fokban veszi igénybe a nép anyagi erejét, 
s a mellett megtörhetlen hűségére számit, szigorúan 
számit. 

Rosz példa lesz ez az állam részéről, mely alatt-
valóin annál bontóbb hatást fog gyakorolni, minél 
jobban hizeleg a törvények által fékentartott szen-
vedélyeknek s minél nagyobb annak tekintélye, a 
kitől jő. Minden rosznak meg van a maga hatása ; 
ha ez nem is nyilatkozik azonnal a társadalmi rend 
feltűnően rohamos megváltoztatásában, mégis hat 
és bont, és pedig minél lassabban annál biztosabban 
és a rontás u t ján sikeresebben. A vasárnapok meg-
szentségtenitéséből származó káros befolyást növeli 
azoknak különös jellege, amennyiben azok nyilvános 
ünnepek s nyilvános megsértésök százaknak és ezrek-
nek szeme láttára történik. A vasárnapok ily nyilvá-
nos megszentségtelenitéséből eredő botrány pusz-
titó hordereje kiszámithatlan s a felelőség azokra 
háramlik, kik megakadályozhatván azt tétlenül néz-
ték s tétlenségök által még inkább előmozdították. O o 

A vasárnapok meg nem tartása tehát igen ká-
ros következményekkel van magára az államra nézve 
s ha ez hivatva van minden bajt elháritani polgáraitól, 
nem kevésbbé fontos kötelessége út já t állani ama 
kártékony befolyásnak, mely a vasárnapok meg nem 
tartásából ered. Ezen óvintézkedés kétféle oldalról 
kezdeményezhető, illetőleg folytatható. 

A ker. polgárok között mindenki maga körében, 
maga emberei, alattvalói között szorgalmazza a va-
sárnap megünneplését. A mint maga megtartja, 
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ugy cselédei által is meg fogja szenteltetni Isten e napját ; 
sem dolgozni, sem dolgoztatni nem fog ; részt vesz az isteni 
tiszteletben, de alattvalóit is oda fogja küldeni. 

Az állam pedig maga részéről egészítse ki e tekintet-
ben csakis részletes törvényhozását; a hiányos törvény he-
lyébe állítson teljeset s lássa el a szükséges büntető szentesí-
téssel. Az egyház, ha már vezérnek vonakodnak őt elfogadni, 
szívesen részt vesz, mint harmadik, a vasárnap megszentelé-
sét czélzó szövetségben .Igy helyre állitják ama nap szentségét, 
melynek oly nagy a befolyása a vallás-, egyház- és államra ; 
melynek megtartása, az emberi nem szabadsága, meg nem 
tartása, a szenvedélyek zsarnoki kényuralma. — rn. — 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Mindezekből kitűnik, hogy ugy a jószágok, mint a ta-
nodák, melyek felett az 1548-i 12-dik és az 1550-i 19-dik 
tvczikkek rendelkeznek, elvitázhatlanul kath. jellegűek. 

A vélemény ezen szakában az egyetemi alapra három-
lott ingatlan javak természetéről levén szó, egy pillanatot 
kell vetnünk azon jogi viszonyokra, melyek közé a jelzett 
birtokok a mohácsi vész utáni elpusztulásuk és elhagyatá-
suk miatt jutottak. 

Midőn a belvillongások és a török járat folytán a duna-
földvári ugy a pécsváradi zárdák feldulattak s a tulajdono-
sok részint birtokaik védelmében elhullottak, részint bizto-
sabb monostorokba vonultak ; midőn továbbá ezen szerzetes 
javadalmak majd az osmán hatalomtól fegyverrel, majd a 
világi urak kezeiből, hol egy ideig léteztek, perrel vagy 
egyesség alapján visszavétettek, a királyok azokat sem el 
nem foglalták, sem híveiknek nem adományozták, sem kö-
zömbös világi intézetekre át nem ruházták ; hanem Verbő-
czy István hármas törvénykönyve 10-ik czim 3-dik §-a nyo-
mán folyvást az egyház tulajdonául tekintették, apátságokká 
alakitották és korszakonként, kegyeletes érdemek jutalmául, 
jeles egyházi férfiakkal töltötték be ; mig Mária Terézia 
ugyanazon papi javakat 1769-i julius 17-én és 1780-i már-
czius 25-én a magyar kir. egyetemnek oda nem ajándékozta. 

A szakadatlan fegyver-zaj s az illető vidékek anyagi 
mostohasága miatt, a 16-ik század első felében, a bozóki és 
a turóczi prépostságot a premontreiek szintén elhagyták s 
egyházi tevékenységűket más téren érvényesítették. 

A bozóki papi javadalmat mint fent a történelmi ke-
retben bőven kifejtetett, 1567-dik évben már fele részben 
Fánchy János, fele részben pedig Fánchy Pál világi főurak 
bírták, de Szelepcsényi György, esztergomi érsek az 1567-ik 
évi 31-ik törvcz. alapján, mely az elfoglalt főpapi javakat 
előbbi tulajdonosaiknak visszaadatni rendelte, a prépostság 
felét Fánchy Jánostól beváltotta, a másik felét pedig Fán-
chy Páltól megszerezte; miután azonban a bozóki vár és 
uradalom Fánchy Pált illető részét külömböző korszakok-
ban előbb önmaga a tulajdonos Szelepcsényi György prí-
másra, utóbb pedig özvegye, Balassa Mária Szidónia, ki a 
férje javai feletti intézkedésre végrendeletileg szinte jogo-
sítva volt, a jezsuitákra vallották fel ; miután továbbá a 
Fánchy Pálról maradt bozóki ingatlanokat I-ső Lipót ki-
rály 1669-i jul. 30-án Szelepcsényi György érseknek, majd 
később Kollonich Lipót bibornok fellépése, előterjesztése és 

bírói határozata folytán 1697-ik évben, a Jézus-társaságnak 
adományozta ; és habár ezen előzmények után Fánchy Pál 
bozóki fél-uradalma az 1715-ik évi 74-dik törvényczikk 
alapján Szelepcsényi György érsek hagyományosa a bol-
dogságos Szűzről czimzett nagyszombati papnövelde, ugy a 
jezsuiták közt, pörössé vált is, mind az által huzamos kor-
szakon át a szőnyegen levő prépostság Fánchy János fele 
részét a papnövelde, Fanchy Pál fele részét pedig a jezsui-
ták birtokolták; ekként tehát a kérdéses uradalmon egy 
időre a papnövelde, vagyis az egyház, valamint a katholi-
kus iskolák, vagyis a Jézus-társaság osztoztak meg; minél 
fogva ezen zárdai ingatlan az 1548-i 12-dik és az 1550-i 
19-dik törvényczikk értelmében mindaddig egyházi és ka-
tholikus tanodai czélokra szolgáló alapítványul tekintetett, 
mig annak Fánchy Pálról maradt fele részét a jezsuiták el-
törlése után 1775-i február 13-án Mária Terézia a magyar 
királyi egyetemnek nem adományozta. 

A premontreiek által üresen hagyott turóczi kolostori 
telepből a l6- ik század első felében szintén prépostság alakít-
tatott ; mely javadalmat Radetius István egri püspök, te-
kintve, hogy főpapi birtokai a török hódoltság körébe estek, 
jövedelmei szaporitása végett kárpótlásul kapta, kinek ha-
lálával azt Rudolf király 1586-i május 19-én a jezsuitákra 
ruházta á t ; azonban a nevezett rend, az 1608-dik évi koro-
názás előtti 8-dik törvényczikk nyomán az ingatlanok sze-
rezhetésétől és megtarthatásától elesvén, ezen egyházi telep 
előbb Forgách Ferencz, azután pedig Pázmány Péter áldor-
nagyok kezeikre jutott ; később azt III-dik Ferdinand Ló-
zsy Imre esztergomi érsek közbejárására 1637-i május 1-én 
ismét a jezsuitáknak és általok a nagyszombati társodának 
adományozta; de ugyanekkor a fejedelem kikötötte, hogy a 
nevezett rend a jelzett társházat elegendő szerzetesekkel el-
látni, az isteni tiszteletet rendesen végezni, a népet tanitani, 
az ifjúságot pedig a jó erkölcsökben és a szelíd tudományok-
ban ernyedetlenül oktatni köteles legyen ; e két rendű ado-
mánylevél szövegéből egyidejűleg kitűnik az is, hogy Ru-
dolf és III-dik Ferdinand királyok, a znyóváraljai és sely-
lyei főpapi javakat a jezsuitáknak nem tulajdonul, hanem 
lelkészi és iskola-alapi liitbizományul adták ; ezek szerint a 
turóczi prépostság is mindaddig, mig a Jézus-társaság fel-
oszlatásával azt Mária Terézia 1775-i február 13-án az 
egyetemre ruházta, szakadatlanul egyházi jellegű birtok volt. 

Ezek után átmegyünk azon három-rendü királyi ado-
ínányzás elemezésére, melyek nyomán Mária Terézia 1769-i 
julius 17-én, 1775-i február 13-án és 1780-i márczius 25-én 
a földvári és pécsváradi apátság, ugy a bozóki és turóczi 
prépostsággal a magyar királyi egyetemi alapot bővítette ; 
ez okmányok összevetése és szigorú megbirálása után kide-
rül, hogy a most jelzett egyházi birtokok annálfogva, mi-
kép az egyetemre átruháztattak, jellegükre nézve nem vál-
toztak ; mert a királynő által a főtanodának ajándékozott 
ingatlanságok mind oly javadalmak, melyek már az Árpád-, 
a vegyes és az osztrák, három egymást követő uralkodó ház 
alatt, hét század folytán az egyház tulajdonát egészítették 
ki, és melyek az egyetemrei átszármaztatásuk előtt, részint 
egyes apátok, részint a jezsuiták kezén, mint egyházi hitbi-
zomány, az isteni tisztelet emelésére, és a katholikus iskolák 
fentartására szolgáltak alapul ; mert a királynő, a midőn 

13* 
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1769-i julius 17-én a földvári, 1775-i február 13-án a bozóki 
és turóczi, nemkülömben 1780-i márczius 25-én a pécsváradi 
egyházi ingatlanokat az egyetem birtokába bocsátja, ado-
mányzását határozottan az 1548-dik évi 12-ik tvczikkre 
alapitja, minélfogva elismeri, hogy ezen részint az illető 
apátok elhunytával, részint a Jézus-társaság eltörlésével tör-
vényesen megürült birtokok mind oly egyházi területek, 
melyek habár az egyetemi alap bővítésére adományoztattalc 
is, eredeti jellegüket fel nem adták és csakis katliolikus is-
kolai czélokra fordíthatók ; mert a midőn a királynő a több-
ször idézett három körvonalozási okmány erejénél fogva, a 
jelzett két apátságot és két prépostságot az egyetemi alaphoz 
csatolja, e ténykedésénél az országbani legfőbb kegyúri jo-
gaira, melyeket apostoli királyi elődeitől öröklött, fekteti a 
súlyt ; már pedig a magyar fejedelmek adományzásaikban 
ily záradékokkal csak akkor élnek, lia egyházi jellegű javak 
felett rendelkeznek ; mert a királynő az egyetem bővebb el-
látása alkalmával, hogy az minden idegen megtámadás ellen 
magóvható legyen, három rendű adománylevelében a kegye-
letes alapitványok körül fenálló legfőbb felügyelői hatáskö-
rére hivatkozik, az ily előjog pedig csakis az egyházi java-
kat, vagy az azokkal egyjellegű birtokokat illeti meg; mert 
a királynő a midőn az egyetemet fekvőségekkel megadomá-
nyozza, azt egyúttal az illetékes körvonalozási oklevelekben 
kötelezi, hogy a földvári, bozóki és turóczi javak ntán vár-
ei-őditési czélokra esztendőnként tiz százalékot, a pécsváradi 
ingatlanok jövedelmeiből pedig a katliolikus lelkészek pénz-
tárába évenként 2000 forintot fizessen ; már pedig az ily 
terhek a honi intézmények szerint csakis a katliolikus egy-
házi birtokokra iratnak ki ; mert a királynő az egyetemi 
alapot jószágokkal megajándékozó 1780-i márczius 25-i köz-
okmányában, mely az előbbi adományzásokat is újból felso-
rolja, igy szól : „supra enumerata bona immobilia, quae in 
praeallegatis prioribus et in nunc dementer elargitis dona-
tionalibus continentur, praefatae universitati nostrae regiae 
eo prorsus modo, quo partim per abolitam societatem, par-
tim per alios mentionatorum beneficiorum tentores prius 
usuata et possessa fuerunt, iure utenda, tenenda pariter et 
habenda titulo dotis et fundationis perpetuae damus, dona-
nius, conferimus et concedimus ;" miután pedig az illető 
apátok és a jezsuiták a jelzett birtokokat az isteni tisztelet 
fentartására és a katholikus tanodák ellátására kapták, s 
miután ők az azokból befolyt jövedelmeket szakadatlanul a 
kitűzött czélokra forditották, világos, hogy a kérdéses java-
dalmaktól a most idézett adományzási záradék szövege sze-
rint a katholikus minőséget megtagadni nem lehet. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, augusztus 13. Képviselői programmoh. Bár-

mennyire legyen is igaz, vagy nem igaz, amit politikai lap-
jaink állítanak, hogy képviselőjelöltjeink a jövőre nézve 
semmi programmot sem állítanak fel, az elmondott beszá-
moló beszédek egyes pontjai tagadhatatlanul mégis nyújta-
nak némi támpontot arra nézve, hogy mit vélnek a majd 
megválasztott képviselők teendőnek a jövő országgyűlésen. 
Kalászatot tartva e beszámoló beszédekből, tekintetünk a 
dolog természeténél fogva azon pontokra volt irányozva, 
melyek az egyházat, annak tagjait érintik, akár csak azon 

politikai állásnál fogva, melyet az egyház Magyarországon 
törvényeink értelmében elfoglal. 

Lássunk néhány ily pontot, nevezetesebb és magasabb 
polczon álló férfiaink nyilatkozataiból. Más képviselőjelöl-
tek, de a miniszter-elnök ur beszédében is szerepel a főrendi 
ház reformja. A miniszter-elnök ur nevezetesen igy nyilatko-
zik : „Itt van a főrendi ház rendezésének oly fontos kérdése, 
mely nagyjelentőségű és nehéz, mindenütt, de mindenek fe-
lett az nálunk, hol egyéb politikai okok mellé, még a ma-
gyar államiság okai is járulnak." Nem tagadjuk mi azt, 
hogy a főrendi házat szervezni kell ; és igy nem annyira eme 
kijelentése, mint inkább az érdekelt volna bennünket, mi 
módon óhajtja a miniszterelnök ur a főrendi házat azervezni? 
Ezt azonban sajnálattal nélkülözzük a miniszter ur nyilatko-
zatában, holott ennek ismerete épen bennünket katholikuso-
kat nagyon közelről érdekel. A hallgatás miatt nem ismer-
hetjük ennél fogva a miniszter ur terveit, de annyit mond-
hatunk, hogy ha a főrendi ház szervezése alatt azt kell érte-
nünk, hogy onnan a kath. elem, nevezetesen a hatholihus püs-
pöki har eltávolitassék, ez akkor nem javitás, hanem a fő-
rendi ház megrontása lesz, tekintsük püspökeinket akár ugy 
mint a magyar államiság hatalmas oszlopait, akár mint a 
tudomány, tapasztalat, higgadtság kepviselőit, minőkkel 
diszeskedni bármely felső háznak csak szerencséje lenne. Ha 
ami óhajunkat e tekintetben kifejezni szabad, ugy bátrak 
vagyunk a miniszter ur figyelmét felhivni, hogy a felső há-
zat ugy reformálja, hogy abban necsak egy két tagja ma-
radjon meg a püspöki karnak, hanem hogy az, mint testület, 
minden tagjával részt vehessen a tárgyalásokon épen ugy, 
mint eddig részt vett. Mi megvagyunk győződve, hogy ha 
a miniszter ur igy fog eljárni, mindazok magasztalását fogja 
kiérdemelni, kik a magyar államiságnak barátai. 

A miniszterelnök ur egy másik pontban megemléke-
zett az iskoláról is, azt mondja ugyanis, hogy a jövő ország-
gyűlésnek foglalkoznia kell „a közoktatás oly nagyfon-
tosságú és már alig halasztható kérdéseivel." Itt ismét azt 
nélkülözzük, amit a fentebbi pontban ; a miniszter ur ugyanis 
nem nyilatkozik arról, hogy mily irányban óhajtja az iskola-
kérdést tárgyaltatni, pedig a kérdésben épen ez a legfonto-
sabb. Mit ér az, lia az országgyűlés foglalkozni fog is az is-
kolával, ha foglalkozása oly irányú, oly szellemű lesz, mint 
volt eddig ? Mi magunk nem vagyunk ellenségei annak, hogy 
az iskola-ügy rendeztessék ; de azt követeljük, hogy e ren-
dezés heresztény szellemű legyen. Azt követeljük, hogy a ren-
dezés által ne haladjunk még mélyebben azon keresztényel-
lenes irányben, melyben eddig haladtunk, hanem hogy a 
rendezés bennünket onnan, azon mélységből is kiemeljen, 
hova eddik jutottunk. IIa nem ez a czél, ugy jobb semmit 
sem tenni ; jobb az időt és a rendezésre fordítandó pénzt 
más üdvös és a nemzet keresztény érzületét meg nem sértő, 
meg nem rontó ügyre fordítani. Aki tudja mennyit rontott 
már ez ideig is a mostani iskolai irány az uj nemzedéken, az, 
lehetetlen, hogy ennek folytatását óhajtsa; mert ezt óhajtani 
egyenlő értelmű a nemzet minden vallásosságát megsemmi-
síteni törekvő hitetlenségi vággyal. Kérve kérjük azért a 
miniszter urat, hogy ismeretes erélyét a mostani irány meg-
törésére, és egy ujabb- és jobbnak inaugurálására a nemzet 
érdekében használja fel. 
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Végül még egy pontot emiitünk fel, a vallási kérdést ; 
és itt a miniszterelnök ur találkozik a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrral, ugy a tárgyra, mint a homályosságra 
nézve. A miniszterelnök ur rövid szavakban igy nyilatkozik : 
„a vallási törvényhozás terén is sok a teendő ;" a vallás- és 
közokt. ügyi miniszter ur pedig jelentőségteljesen mondja : 
„vannak felekezeti sebeink." íme itt ismét tájékozatlanok 
vagyunk arra nézve mik a teendők és mikép s mik azok az 
emiitett sebek ? Azt mondtuk, tájékozatlanok vagyunk e kér-
désekre nézve, nem mintha mi nem tudnánk a bajokat, nem 
mintha nem ismernénk a feleket, hanem hogy mit értettek 
minisztereink? Annyit tudunk, mert hallottuk az országgyű-
lésen, olvastuk lapokban, hogy nálunk ismernek protestáns 
sérelmeket, de a kath. sérelmeket országgyűlésen emlegetni 
még nem hallottuk, és midőn mégis találkozott egy kath. 
pap, ki ezt alkotmányos életünknek csaknem hajnalán fel-
említette, az akkori párt nagynevű vezére avval hallgattatta 
el, hogy „szenvedélylyel az ily kérdést tárgyalni nem lehet." 
Minden esetre érdekes volna tudni tehát itt is, hogy minisz-
tereink minő teendőket, minő sebeket értettek : olyanokat-e, 
melyek a protestantismusnak fájnak, vagy melyek a katholi-
kusoknak ? Felesleges volna, azt hisszük, e tekintetben hosszas 
dissertatióba bocsátkozni ; nem is tesszük, hanem miniszte-
reinknek tisztelettel csak figyelmökbe ajánljuk azon vallás-
ügyi törvényeket, melyek alkotmányos korszakunk alatt ho-
zattak és kérjük őket, tanulmányozzák azokat, és akkor le-
hetetlen, hogy meg ne győződjenek a felől, hogy, ha vannak 
sebek, a mint valóban vannak, azok a katholikusoknak fáj-
nak egyedül és nem másnak; és lia e felől meggyőződtek, 
mint meg nem győződni lehetetlen ; akkor ismét kérjük, gyó-
gyítanák meg e sebeket, evvel ismét csak a nemzetnek tesz-
nek jót ; mert az bizonyos, hogy a mely sebek a katholicis-
mus testén üttetnek, ezeket a nemzet előbb utóbb megérzi, 
íme, ez a mi programmunk a miniszter urak programm-pon-
tozatai mellett, ajánljuk ezeket elfogadásra. $ 

Róma. Az iskola-kérdésre az apostoli szentszék magá-
ban Rómában különös gondot fordit. Nem régen maga ő 
szentsége a pápa szállt sikra az iskola-közösités, a vallástan-
nak az ily iskolákból való kizáratása s általában a tanitásnak 
és nevelésnek keresztényellenes szellemben vezetése ellen azon 
fenséges apostoli levélben, melyet Monaco La Valletta bibor-
nok-vicarius ő eminentiájához intézett,teljesitvén ekként azon 
legfőbb pásztori kötelességét, amelyet Krisztus urunk sz. 
Péterre és utódjaira ezen szavakkal ruházott át : „Tu autem 
conversus confirma fratres tuos." — Most, e napokban, mint-
egy viszhangul szentséges atyánk fennemlitett levelére, ő 
eminentiája a bibornok-vicarius, szintén érintvén ugyanazon 
tárgyát, Instructiót küldött Róma lelkipásztoraihoz az örök 
városba betolakodó eretnekségek ellen. Mind a két irat erőtel-
jesen védi a depositum fideit, a keresztény nevelés elveit s 
jogait és szigorú szabályokat hangoztat. Lássuk előbb a 
szentatya levelét, azután a Vicarius Urbis Instructióját. 

Bibornok ur! 
Pápaságunk elejétől fogva sok okunk volt az örömre 

és vigasztalódásra a tisztelet és ragaszkodás azon őszinte 
nyilatkozatai folytán, melyek a világ minden részéről jöttek ; 
de ezek mellett nem hiányoztak a keserűségek sem a min-
den oldalról kegyetlenül üldözött egyház általános helyzete 

fölött és különösen a fölött, a mit történni láttunk magában 
Róma városában, a katholicismus központján, Krisztus hely-
tartójának székhelyén. Itt féktelen sajtó garázdálkodik, a 
hirlapok hamis okoskodásokkal és gunynyal szüntelenül a 
vallás ellen küzdenek, az egyház szent elveit ostromolják és 
aláássák tekintélyét ; itt a bibliai társulatok pénzén a pro-
testáns felekezetűek számára templomok emeltettek, mint-
egy gúnyból épen a legnépesebb utczákon ; itt látszólagosan 
emberszerető czélból iskolák, menhelyek és tápházak nyittat-
tak a tapasztalatlan ifjúságnak, hogy azt elősegítsék szellemi 
művelődésében és anyagi szükségeiben, de valóban azon czél-
ból, hogy a vallás és Krisztus egyháza iránt ellenséges nem-
zedéket neveljenek. Es mintha mindez kevés volna, a kath. 
katekizmus száműzetése a községi iskolákból nem régen o O 
épen azoknak közreműködésével határoztatott el, akiknek 
hivatalos kötelességök a római polgárság érdekeit előmoz-
dítani. Kárhozatos intézkedés, mely az eretnekség és betola-
kodó hitetlenség elől ezen gátat is elhárítja és kitárja az utat 
idegen invasio egy uj nemének, mely a réginél annál gyá-
szosabb és veszélyesebb, minél egyenesebben arra törekszik, 
hogy a rómaiak szivéből kiszakítsa a vallás drága kincsét és 
a belőle származó gyümölcsöket. — A vallás és népünk jám-
borsága ellen intézett ezen uj merény lelkünket élénk és fájó 
bánattal tölti el és kényszerit, hogy önhöz, Bibornok Ur, a 
ki Minket Róma szellemi kormányzásában helyettesit, e le-
velet intézzük ezen fájdalmas ügyről, figyelmét felhiván arra 
Isten és az emberek szine előtt. 

Mindenek előtt főpásztori hivatalunk értelmében fi-
gyelmeztetnünk kell minden katholikust ama nagy köte-
lemre, hogy a természeti és isteni törvények szerint tartozik 
magzatait oktatni a vallás természetfölötti igazságaiban, to-
vábbá, hogy a kik egy katholikus város sorsát intézik, azok-
nak kötelességök ezen oktatást megkönnyíteni és befejezését 
elősegiteni. És mig egyrészt a vallás nevében, legszentebb 
jogainak védelmére felemeljük szavunkat, másrészt ki akar-
juk tüntetni, mennyire ellenkezik a társadalom igazi javával 
ama meggondolatlan határozat. 

Valóban nehéz elképzelni, milyen ürügy tanácsolhatta 
ezen rendszabályt, hacsak nem a vallásban való oktalan és 
veszélyes közöny, melyben most megerősíteni akarják a né-
peket. Mindeddig az értelem és a helyes érzék arra tanitotta 
az embereket, hogy tegyék félre azt, mi a gyakorlatban nem 
bizonyult be hasznosnak, vagy a megváltozott viszonyok 
folytán szükségtelenné vált. De ki állithatná, hogy a káté 
oktatása eddig nem járt haszonnal ? Nem a vallásos oktatás-e 
az, mi újjáalakította a világot, az emberek közti viszonyt 
szentesitette és finomította, gyöngédebbé tette az erkölcsi ér-
zéket, kiművelte a keresztény lelkiismeretet, erkölcsileg el-
nyomja a túlkapásokat, roszalja az igazságtalanságot és a 
hivő népeket a többiek fölé emeli ? A népek üdve és jóléte 
nem talál egyebütt védelmet csak az igazságban, ennek 
azonban nagy hiányát érzi a mostani társadalom, melynek 
szent jogait sérthetlenül őrzi meg a katholikus katekizmus. 
A vallás-oktatásból eddig származott és ezentúl remélhető 
értékes gyümölcsök kedveért, nem hogy száműzni kellene 
azt a nyilvános iskolákból, ellenkezőleg kötelesség azt min-
den erőből előmozdítani. 

És ezt követelik másrészt a gyermek természete és azon 
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sajátos viszonyok, melyek között élünk. Semmiképen sem 
lehet a gyermeken ismételni Salamon Ítéletét ; egy oktalan 
és kegyetlen vágással nem lehet őt értelme és akarata között 
ketté metszeni : mig az előbbi műveltetik, szükséges, hogy a 
második is előkészítessék az erkölcsös életre és a végczélra. A 
ki a nevelésben minden törekvését az ész müvelésére fordít-
ván elhanyagolja az akaratot, az a gonosztevők kezeiben ve-
szélyes fegyverré teszi az oktatást. Az ész adja azon eszközö-
ket, melyek egyesülvén a rosz szándékkal és gyakran a hata-
lommal, ellenök aztán nincs orvosság. 

Es a dolog oly világos, hogy azt — bár ellenmondásba 
keveredve — beismerték azok is, kik miiködésöket nem szo-
ritják csupán az értelemre, hanem azt kiterjesztik az aka-
ratra is, amennyiben t. i. az iskolában erkölcstant adatnak 
elő, melyet polgári és természeti erkölcstannak (etica civile e 
naturale) neveznek s mely által az ifjúságot a társadalmi és 
polgári erények elsajátítására tanítják. De, eltekintve attól, 
hogy az ilyféle erkölcstan nem vezérelheti az embert az is-
teni Jóság által eléje tűzött legmagasabb boldogító czél felé, 
még arra sem elégséges, hogy a gyermeket erényessé nevelje 
és a jóban megerősítse, ép oly kevéssé felel meg az ember 
igazi szükségletének, a ki egyaránt vallásos és társas lény és 
soha, semmiféle tudomány sem fogja szivéből a vallás és hit 
mélységes gyökereit kiirtani. Tehát miért ne volna felhasz-
nálandó a katholikus káté, hogy az ifjúság az erényben ne-
veltessék, miután épen a katekizmusban a józan nevelés 
legtökélyesebb módszerét és a leggyümölcsözőbb magvakat 
találjuk? 

A káté-oktatás nemesiti és emeli az ember fogalmát 
saját magáról, a mennyiben megtanitja arra, mennyire be-
csülje mindig magát és másokat. Nagy szerencsétlenség, hogy 
azok közöl sokan, kik a kátét kiutasítják az iskolából, meg-
feledkeztek róla, vagy nem veszik figyelembe azt, mit ifjú-
ságukban a kátéból tanultak. Különben bizonyára jól tud-
nák, hogyan kell az if jút arra tanítani, hogy az Isten te-
remtménye ; hogy mindent, a mit lát, Isten teremtett, aki 
mindennek Ura és királya ; hogy ő, a gyermek oly nagy és 
akkora értékű, hogy Isten örökké való Fia őt megváltandó 
testet vett fel; hogy a keresztségben az Isten-Ember vére 
áztatta homlokát ; hogy szellemi életét az isteni Bárány teste 
s vére táplálja ; hogy a Szentlélek benne mint élő templom-
ban lakván isteni életet és erényt közöl vele. Másrészt meg-
tudnák azt is, mi minden nagyot lehet várni az olyan gyer-
mektől, ki az iskolában a katekizmusból megtanulja; mily 
magas czélt tűzött eléje az isteni Gondviselés és Szere-
tet ; hogy képessé tétetett maga fölött folyton őrködni és 
hogy az engesztelhetlen ellenségek elleni harczra minden-
féle segédeszközökkel meg van erősítve ; hogy engedelmes-
ségre neveltetik, azt tanulván, hogy szüleiben tisztelje az 
Atya képét, ki az égben lakik, az uralkodóban tisztelje a te-
kintélyt, mely Istentől jő és Istentől nyeri létjogát s méltó-
ságát ; hogy tisztelje testvéreiben az isteni hasonlóságot» 
mely saját homlokán is ragyog, és hogy a szegénynek kül-
sejében is felismerje ugyanazon Megváltót ; hogy a katho-
likus tanok jótéteménye folytán meg van szabadítva a ké-
telyektől és bizonytalanságtól ; hogy a katholikus tanok 
isteni eredetöknél fogva a csalhatatlanság és tekintély jelle-
gével birnak, mit bizonyít bámulatos elterjedésök ténye a 

földön, továbbá az általuk termett édes és üdvös gyümöl-
csök. Végül megértenék azt is, hogy a katholikus morál, 
melyben meg van a büntetéstől való félelem és a legmaga-
sabb jutalom reménye, nem közös sorsú azon polgári erkölcs-
tannal, melyet helyébe akarnak tenni ; és nem tévedtek volna 
ama gyászos határozatra, hogy a káténak az iskolából való 
száműzése által a mostani nemzedéket megfoszszák oly sok 
és oly kiváló előnytől. 

Száműzést montunk, mert azon korlátozás, melynél 
fogva a vallás-oktatás csak azon gyermekek számára ren-
deltetik el, kiknek szülei azt egyenesen kívánják, teljesen 
illusorius. Valóban lehetetlen felfogni, hogyan kerülhette ki 
e szerencsétlen intézkedés szerzőinek figyelmét azon rosz be-
nyomás, melyet a gyermek lelkére annak gyakorolnia kell, 
ha látja, hogy a vallás-tanitás oly egészen más állapotba 
van helyezve, mint a többi tantárgy. Hogy a gyermek ser-
kentve érezze magát a szorgalmas tanulásra, kell hogy an-
nak, a mit tanulnia köteles, fontosságát és szükségességét 
belássa. Váljon mily súlyt fog fektetni egy tantárgyra, mely 
iránt a tanügyi hatóság vagy hidegnek, vagy ellenségesnek 
mutatja magát, az által, hogy azt csak kénytelenségből türi? 
S azután, ha lesznek, (a mint nem nehéz találni,) szülők, kik 
akár roszlelküségből, vagy inkább tudatlanság- és gondat-
lanságból, nem fognak arra gondolni, hogy gyermekeik szá-
mára a vallás-oktatás jótéteményét követeljék, az esetben 
az ifjúságnak nagy része meg lesz fosztva a legüdvösebb ta-
nulságoktól, nemcsak saját ártatlan lelkök, hanem az egész 
polgári társadalomnak kárára. S ha majd a dolog a véglete-
kig fog kifejlődni, nem lesz-e az iskolai elüljárónak köteles-
sége másnak gonoszságát vagy gondatlanságát megorvosol-
ni ? Kétségkívül nagy előnyök reményében nem rég azon 
gondolatra jöttek, hogy az elemi oktatást törvény által kö-
telezővé tegyék, büntetések által is kényszeritvén a szülő-
ket, hogy gyermekeiket iskolába küldjék : váljon most mily 
szívvel vonhatják el a katholikus ifjúságtól a vallás-okta-
tást, mely arra nézve, hogy az életnek bölcs és erényes irány 
adatott-e, egyedül képes kezességet nyújtani ? Nem kegyet-
lenség-e követelni, hogy ezen gyermekek vallásos eszmék és 
érzelmek nélkül növekedjenek, mig elérvén az ifju-kort egy-
szerre a csábításokkal és szenvedélyekkel látják magukat 
szemben, lefegyverezve, minden fék nélkül, azon bizonyos-
ságban, hogy a bűnnek sikamlós utján el fognak esni ? Ki-
nos állapot atyai szivünkre látni ezen meggondolatlan hatá-
rozat siralmas következményeit; s fájdalmunk még kese-
rűbbé válik, midőn tekintetbe veszszük, hogy mai nap a 
bűnre való mindenféle csábitások sokkal számosabbak és 
erősebbek, mint valaha. Kegyed, bibornok ur, ki mint a mi 
helyettesünk, magas hivatalánál fogva közelről kiséri figye-
lemmel azon harcznak tovafejlődését, mely a mi Rómánk-
ban Isten és az egyház ellen megindult, jól tudja, anélkül 
hog)' mi sokáig hosszasan beszélnénk róla, mennyi és mily 
nagy romlási veszélylyel találkozik az ifjúság: gonosz és 
romboló tanok minden fenálló rend ellen, vakmerő és erő-
szakos szándékok minden legitim tekintély kárára és tiszte-
letének lerontására, végre erkölcstelenség, mely tartózkodás 
nélkül leleplezve jár ezer utakon, hogy beszennyezze a sze-
meket és megrontsa a sziveket. 

Midőn ilyes és hasonló rohamoknak van kitéve a hit 
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és erkölcs, mindenki beláthatja, mily alkalmasan lett meg-
választva az idő, hogy a közös iskolákból a vallási nevelés 
száműzessék. Váljon talán azt akarják ezen intézkedések 
által elérni, hogy azon római nép helyett, — mely hite miatt 
az apostolok ideje óta hírneves volt az egész világon és egész 
napjainkig bámulat tárgya volt erkölcseinek szilárdsága és 
vallásos műveltsége miatt, — vallástalan, féktelen erkölcsű 
nép fejlődjék s az által ez barbár és vad állapotba sülyed-
jen? Es ily, fölöttébb becstelen módon megrontott nép közt 
hogyan fogja tisztelve láthatni Jézus K. helytartója, minden 
hivők tanítója legfőbb tekintélyét; hogyan fogja tiszteletben 
tarthatni székét ; hogyan fog nyugodtan és tiszteletben él-
hetni főpapi hivatalának? íme, bibornok ur, ez azon állapot, 
melyben már részben benne vagyunk s mely a jövőben reánk 
vár, hacsak a kegyelmes Isten a merényletek ezen egymás-
utánjának, melyek közt egyik roszabb mint a másik, határt 
nem szab. 

Hanem addig, mig a Gondviselés imádandó Ítéletei 
szerint megengedi, hogy a megpróbáltatás tartson, lia nincs 
hatalmunkban a dolgok állásán változtatni, mégis kötelessé-
günk minden kitelhető módon enyhíteni a bajon, hogy a ká-
rok kevésbbé legyenek érezhetők. Azért is szükséges, hogy 
nemcsak a plébánosok megkettőztessék szorgalmukat a káté 
tanitásában, hanem hogy azon űr, melyet másnak hibája lit, 
uj és hathatós eszközökkel betöltessék. Nem kételkedünk, 
hogy Róma papsága ez alkalommal sem enged papi hivatala 
szent kötelmének teljesítésében s a legbuzgóbb igyekezettel 
törekedni fog a római ifjúságot azon veszélyektől, melyek 
hitét és erkölcsét fenyegetik, megőrizni. Biztosak vagyunk 
aziránt is, hogy a katholikus egyletek, melyek e városban 
vallásunknak oly nagy előnyére virágzanak, minden rendel-
kezésökre álló eszközzel közreműködni fognak annak meg-
akadályozására, hogy e szeretett város a vallásosság szent 
és dicső jellegét s azon irigylett hírt, hogy a világ szent 
városa, elveszítse s ekként a tévelynek áldozatául essék s a 
hitetlenség színhelyévé váljék. Kegyed pedig, bibornok ur, 
azon bölcseségénél és szilárdságánál fogva, mely ékesiti, 
gondoskodni fog, hogy az oratoriumok és iskolák szaporod-
janak, melyekben az ifjúság szent katholikus vallásunkban 
való oktatás végett összegyűlhessen. Legyen rajta, hogy 
miként ez jó eredménynyel már több egyházban történik, 
erényes és szeretettől áthatott világiak, egy vagy több 
áldozárnak felügyelete alatt, az ifjúságnak a katekizmus-
ban való oktatására szánják magukat! Legyen rajta, hogy 
az illető plébánosok buzdítsák a szülőket, hogy gyerme-
keiket oda küldjék, és folytonosan emlékezetükben tartsák 
azon kötelességüket, melynélfogva gyermekeik számára az 
iskolákban vallásoktatást követelni tartoznak. Azonfelül jó 
lesz, lia ott, hol szükségesnek látszik, a felnőttek oktatása is 
meghonosul, hogy ez által mindig fris emlékezetben marad-
janak az üdvös oktatások, melyeket gyermekkorukban kap-
tak. — Ne szűnjön meg soha az áhítatnak buzdítása s a 
papok és világiak hivatásának élénkítése, szemeik elé állít-
ván az ügy fontosságát, az Isten előtt, előttünk s az egész 
társadalom előtt szerzett érdemeket s azt, hogy mi a munká-
sabbakra igyekezni fogunk köteles tekintettel lenni. 

Nem kerüli ki figyelmünket végül az, hogy igyekeze-
tünknek sikeresb czélravezetésére anyagi eszközök is kelle-

nek, melyek koránt sincsenek arányban szükségleteinkkel. 
— Hanem ha mi, kénytelenek levén a hivek filléreiből élni s 
igy magunk is ez idő szerint nagy szükségben lévén, nem 
adakozhatunk is annyit, mennyit szivünk óhajt, megfogunk 
mégis tenni mindent, a mi tőlünk telni fog, hogy azon kár, 
mely a vallásos nevelés elhanyagolásából először a gyer-
mekre, azután pedig az egész társadalomra háromlik, el-
hárittassék. 

Különben minden szándékunk és igyekezetünk elé az 
isteni segély felhívását kell előrebocsátanunk, mely nélkül a 
szerencsés siker minden reménye liiu. Önhöz fordulunk te-
hát, bibornok ur, melegen ajánlván, hogy a római népet buz-
dítsa lelkes imákat küldeni Istenhez, a mi Urunkhoz, hogy e 
szent városban sértetlenül fenntartsa a kath. hit fényét, me-
lyet szeretnének elhomályosítani, sőt egészen kioltani a 
hírre vergődött eretnek felekezetek és azon gonozságok, me-
lyek összeesküdtek megdöntésére azon sziklának, melyen, a 
mint irva vagyon, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. 

A rómaiak szivében régóta él az Üdvezitő szeplőtelen 
anyjának tisztelete : most, midőn a veszély mindinkább fel-
tornyosul, gyakrabban és élénkebb buzgósággal folyamod-
janak hozzá, ki letiprá a kigyót és legyőze minden eretnek-
séget. — Azon napokon, melyek Péter és Pál dicső aposto-
lok ünnepi emlékét idézik fel, boruljanak le tisztelettel ba-
silikáikban s kérjék fel őket, legyenek közbenjárók Istennél 
azon városért, melyet saját vérökkel megszenteltek, s melyet 
hamvaik letéteményeséül hagytak zálogul arra nézve, hogy 
pártfogásuk nem fog megszűnni soha. Kedves erőszakot 
használjunk imáinkban Róma védszentjei iránt, kik vagy 
vérök, vagy apostoli hivatásuk tettei, vagy szent példájok 
által erősebbé tették a hitet az apák szivében, hogysem azt 
az utódok kebléből ki lehessen irtani ; és Isten irgalomra fog o o 
gerjedni irántunk, s nem fogja megengedni, hogy gonosz 
emberek gúnyt űzzenek az ő vallásából. 

Egyébiránt fogadja, bibornok ur, apostoli áldásunkat, 
melyet szivünk mélyéből adunk önre, a papság s összes sze-
retett népünkre. 

A Vaticánból stb. (Folyt, köv.) XIII. Leo pápa. 

IRODALOM. 
Augustinus de lioslcovány, Episc. Nitriensis. Beata 

Virgo Maria in suo conceptu immaculata. (Folyt.) Tomus 
II. Monumenta sec. XVII. et XVIII. complectens. Budape-
stini. Typis Athenaei 1873. I—LII és 560. 

A mély tudománynyal összeállított bevezetés e kötet-
hez a szepl. fogantatás tanának XVII . és X V I I I . század-
beli történelmét bírja tárgyául. 

E kötetben a nevezett két századból csupán bizonyíté-
kok vannak egybegyűjtve, számszerint 246. (211-től 457-ig.) 

E század elején a nagylelkű és tudományu V. Pál pápa 
iiltsz. Péter trónján, ki mindenkor buzgóan hirdette a szeplő-
telen fogantatásról való tant. (1—8.) Az egyetemek e szá-
zadban szintén esküvel erősiték, hogy a bold, szeplőtelen fo-
gantatás tanát mindig oltalmazni fogják, igy a genfi, sala-
mancai stb. (8—14.) Egész püspökségek városaikkal, mint 
például a sevillai ; egész királyságok hivatalnokaik-, kato-
náik- és tanodáikkal, mint a nápolyi, e tan előnyére esküt 
tesznek. (4—16.) Ugyanekkor élénk levelezés támadt a ró-
mai sz. szék között egyrészt, III-ik és IV-ik Fülöp, valamint 
Izabella spanyol királyok és az osztrák főherczegek között 
másrészt, e tannak körülírását (definitio) illetőleg és 1618 — 
1621-ig tart. Az ide vágó okmányokat egész terjedelmökben 
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közli szerző. (16—348.) Erre következnek XV-ik Gergely 
rendeletei, hogy a szeplőtelen fogantatás kifejezésére ne 
„sanctificatio", hanem „conceptio" elnevezés használtassék. A 
döméseknek pedig meghagyja, hogy e tárgyról csak maguk 
közt, de ne a nyilvánosság előtt értekezzenek. Ezen tárgyat 
követik levelei a spanyol királyhoz. (348—355.) 1619-ben 
egy igen életbevágó kérdés merül fel : váljon az, ki a szeplő-
telen fogantatásróli tan miatt halált szenvedne, vértanú-
nak volna-e tekintendő ? Ezen tant Portugallia inquisitorai 
V. Pius pápa beleegyezésével elvetendőnek nyilvánítják. 
(356.) A sz. Ferencz-rendiek esküvel igérik a szeplőtelen 
fogantatás tanának hirdetését. VI I I . Orbán pápa a szeplő-
telen fogantatott Szűz czime alatt szervezendő katonaságot 
illetőleg nyilatkozik. (357—359.) Ugyancsak VI I I . Orbán 
pápa a szeplőtelen fogantatásróli tan körülirása (definitio) 
végett levelezésben áll I I . Ferdinand császár, Zsigmond len-
gyel, Izabella spanyol királyokkal. (359—362.) Spanyolhon 
kiválólag buzdul a szeptőtelenül fogantatott Szűz tiszteleté-
ben s ugyancsak VI I I . Orbán pápától a szepl. fog. Szűz czime 
alatt ott alakult katonák számára öltözetet kap, ; az ottani 
ferencziek védszentükké veszik, a királyi ház a róla szóló tan 
mellett esküt tesz. (362—366.) De az osztrák uralkodó sem 
marad hátra a spanyol trón példája követésében. I I I . Fer-
dinand Bécs egyik terén nagyszerű szobrot emeltet a szeplő-
telenül fogantatott Szűz tiszteletére, és az ottani egyetemet 
felhívja ezen tan követésére, mely azt magáénak elismeri. 
(366—375.) A fejedelmek példájára a püspökségek hason-
lót követnek, igy a cadixi, a vicenzai. (375—380.) VII . Sán-
dor az ünnep megtartását Francziaország számára is elren-
deli, (380. 1.) sőt 1661-ben kiadott constitutiója igen kedve-
zően nyilatkozik e tan mellett. Végre a szepl. fogant, offi-
ciuma elmondását néhány birodalom számára helybenhagyja. 
(381—387.) E század is szerencsés volt isteni nyilatkozatot 
nyerhetni e tan mellett, melyben Jézusról nevezett Mária, 
agredai apácza részesült. (387—391.) I X . Kelemen a jézus-
társaságiaknak, sz. Ágoston remetéinek, valamint a római 
birodalmi papságnak, a szepl. fogantatott Szűz tiszteletére 
készült mise és officium használatát helybenhagyja. (391 — 
393.) Flandriában, a genti káptalan keblében, a szeplőtelen 
fogantatás tanát ellenző mozzanatok támadnak, melyek az 
ottani püspök tekintélye által csakhamar elfojtatnak. (393— 
395.) E század dicső záradékot nyer X I . és X I I . Inczék 
bölcs uralkodása alatt. (395—399.) 

A X V I I I . századdal X I . Kelemen lép az egyházi kor-
mány élére, mint Mária tisztelője a szepl. fogantatás ünne-
pének megtartása iránt rendeletet ád és okmányaiban foly-
ton szeplőtelennek hirdeti, tőle Spanyolhon papjai a szepl. 
fogantatás tanának körülírását (definitio) kérik. (400—436.) 
1715-ben sz. Veronika a bold. Szűz szeplőtelen fogantatása 
iránt isteni kinyilatkozásban részesül, (436—437.) A szer-
tartások congregatiója a szeplőtelenül fogantatott Szűz tisz-
teletét illetőleg 1722-ik évben 28. határozatot nyilvánít. 
(437—440.) X I I I . Benedek pápa a szeplőtelen fogantatott 
Szűzről nevezett törzs-testvérületet megalakítja.1) (440— 
442.) V. Fülöp spanyol király sürgeti a tan kimondását. 
X l V . Benedek, a nagytudományu pápa nyilatkozatai „ De 
Canonisatione Beatorum" és „De Festis B. M. V." czimü 
műveiből. (443—450.) Az 1687-ik évi zágrábi zsinat példá-
jára, 1747-ben a genuaiak is fogadalommal igérik, hogy a 
szepl. fogantatás ünnepét vigély-böjttel fogják megtartani.3) 
A jézustársaságiak testvérületei, Budrioli atya munkálatai, 
a szeplőtelen Szűz dicsőitése mellett buzgólkodnak. (451— 
461.) X I V . Benedek alapos tudományával egybefoglalva 
„constitutio"-jában, huszonhat előde által e tan körül ki-

M Ebbe számos testvérület volt bekebelezve hazánkban is. 
2) Ezt tette 1694-ben Buda városa is. V. ö. ,Kel.' 1877. II. 363.1. 

adott constitutiók sommáját és dönthetetlen következetes-
séggel adja véleményét. (461—488.) Ugyanő, valamint a 
Sorbonna és a löweni egyetem nyilatkoznak az agredani ki-
nyilatkoztatások, úgyszintén az azokat tárgyaló „Mystica 
Civitas Dei" czimü mű felett. (488—510.) Da Porto Mau-
ritio Lenard magasztos eszméi e tan iránt. (510—515.) X I I I . 
és X I V . Kelemen pápák a spanyolok kegyeletét e tan iránt 
tekintetbe véve őket kedvezményekben részesitik, mire a 
spanyol theologusok nagyszerű tüntetéssel felelnek és ünne-
pélyesen nyilatkoznak e tan mellett. (515—559.) (Vége köv.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és .közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a váczi székeskáptalanban Virter Bertalan kano-
nok és csongrádi főesperesnek, a guechi vagy guethi czim-
zetes apátságot; Tanács János vácz-al városi kanonok-plébá-
nosnak pedig díjmentesen a Szent-Keresztről nevezett bewi, 
vagy beni czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi augusztus hó 1-én. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, a győri káptalanban Mester István locsmándi fő-
esperesnek az itőbői czimzetes prépostságot, dr. Bertha Já-
nos rábaközi főesperesnek pedig a turoli vagy torolyi czim-
zetes prépostságot adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi augusztus hó 1-én. 
FERENCZ^JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V J E G - Y E S E J K . 
— Ft . Pántocsek József, pozsonyi prépost-kanonok, a 

bori r. kath. iskola épitése költségeinek fedezéséhez 2500 fo-
rinttal járult. A holt kéz jó tetteknek él ! 

— Vallásszabadság. Az úgynevezett „általános vallás-
szabadság" barátainak, kik ez alatt mindent, még a hitetlen-
ségnek szabad vallását és terjesztését is értik, ajánljuk a 
következő, liberális lapokból átvett hir t : „Újvidékről írják, 
hogy a Coronini-ezred julius 21-én hagyta el a várost egy 
teherszállitó által vontatott nyolez uszály hajón. Az elindu-
lás után csakhamar nagy zűrzavar támadt a hajón. Ugyanis 
a legénység közt több nazarenus vitéz is volt, kik megfo-
gadták, hogy fegyvert nem fognak, s bármikép is, de telje-
sitik fogadásukat. Ezt ugy akarták végrehajtani, hogy kö-
zőliik hárman öngyilkossági szándékból a Danába ugrottak." 
Az általános „vallásszabadság" mellett a három vitéznek is 
szabad volt követnie meggyőződését, mert senkire sem le-
het meggyőződése ellen más hitet ráerőszakolni, ezt szokta 
legalább mondani a liberalismus. Irányi, nazarenus patri-
archának öröme lehet hivei ily magaviseletében ; az állam 
pedig újból meggyőződhetik, hogy csakis a kath. egyház 
képes regenerálni a társadalmat e tekintetben is, mint azt 
valamikor a valdeiak s a többi délfrancziaországi rajongók 
ellenében tevé. 

— A zsidó kérdésben többszöri felszólalása által ismere-
tes Istóczy országgyűlési képviselő ellen az összetartó zsidó 
elem a legnagyobb erőlködést fejtette ki, hogy a választá-
soknál megbuktassa. Mily félelmetes érdeklődéssel viselte-
tett a magyarországi zsidóság ez ur iránt, kitűnik egy buda-
pesti német zsidó lapból, melynek szerkesztői üzenetei kö-
zött sokszor négy-öt különböző helyről érkezett Istóczyra 
vontkozó levelek voltak olvashatók. Bolondnak, lipótme-
zei tébolydába valónak deklarálták, kinek újbóli megvá-
lasztása örökös szégyen lenne a választásokra nézve. Egész 
szövetkezetet létesítettek megbuktasására, de a mint olvas-
suk, hiába. A katholikusok sokat tanulhatnak a zsidókössze-
tartásából. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. 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. VIII., József-utcza ; 
17., hova a lap szellemi ! 
részét illető minden kiil- j 

demény czimzendő. A 
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R E L I G I O . 
K Â 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 YRMINCZHETEDIK ÉVFOLYAM. 

-^'ÁcP 
^Előfizethetni minden kir.'? 
• postahivatalnál ; ; 
; Budapestenaszerkesztő- • 
: nél, és Kocsi Sándor ! 
I nyomdai irodajában, mu- ; 
; zeum-körut 10. sz. alatt, | 
; hova a netaláni réclama- ; 
; tiókis, bérmentes nyitott • 

levélben, intézendők. 

^ o C 4 cfc^-

Budapesten, augusztus 17. 14. II. Félév, 1878. 

Tartalom : Végszó. — Beköszöntésül és tájékozásul ! — A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. — Egyházi 
tudósitások : Pest. Még egy képviselői programm. Róma. A Vicarius bibornok Instructiója. Közép-Amerika. A katli. egy-

ház Haiti szigetén. — Irodalom. — Vegyesek. 

V é g s z ó. 
Kegyelmes főpásztorunk, az ország főmagas-

ságu herczegprimása O Eminentiájának rendelke-
zése folytán más működési térre helyeztetvén át, a 
mai számmal a ,Religio1 szerkesztésétől visszalépünk, 
s azt oly szakavatott s a magyarhoni katli. iroda-
lom terén előnyösen ismert kezekbe adjuk át, me-
lyek a lapnak jövőjét minden tekintetben biztosít-
ják, olyképen, hogy mig egyfelől a bár terhes és fá-
rasztó, de mert megszokott, már meg is szeretett mun-
kától s mélyen tisztelt olvasóközönségünktől nem 
minden benső megilletődés nélkül megválunk, más-
részt megörvendeztet azon tudat, hogy a Religio- e 
csere mellett csak nyerhet, s hogy a t. olvasóközön-
ség, mely annak elvei köré sorakozott, ezentúl is hü 
maradand hozzá, a magyarhoni katholicismusnak a 
sajtó terén eme legrégibb s mindenha következetes 
képviselőjéhez. 

Midőn ekként a szerkesztői tollat letesszük, 
azon becsületes öntudattal távozunk, hogy egész te-
vékenységünket csak egyetlenegy szándék és törek-
vés vezérlé, az : anyaszentegyházunk tanait hirdetni, 
érdekeit szolgálni s jogait védelmezni. A czél ma-
gasztos, nem csoda tehát, ha erőnk gyenge voltánál 
fogva azt nem mindenben, vagy talán egyáltalában 
sem értük el ; de szándékosan nem is vétettünk el-
lene soha s ha mégis tudatlan- vagy vigyázatlan-
ságból a lefolyt hatodfél év alatt olyasmit irtunk, 
vagy kiadtunk volna, mi anyaszentegyházunknak s 
annak látható fejének, Krisztus földi helytartójának 
csalatkozhatlan Ítélete szerint helytelen, azt ezennel 
visszavontnak s meghazudtoltnak kérjük tekinteni, 
amint szabad elhatározásból és önkényt minden 
ilyes, netalán előforduló tételért az illetékes egy-
házi hatóságtól egyúttal bocsánatot is kérünk. 

S miután hasonló becsületes indulattal visel-
tettünk t. olvasóközönségünk, t. kollegáink, vala-
mint a sajtó terén t. ellenfeleink irányában is, ked-
ves emlékükbe ajánljuk magunkat, arra kérve fel 
mindnyájokat, hogy irántunki jó indulatukat mé-
lyen tisztelt utódunkra is átvinni méltóztassanak. 

Még- eg y szives kötelességet kell teljesítenünk. 
Tiszteletteljes hálánkat kell ugyanis kifejeznünk 
mind azoknak, kik irodalmi pályánkon bármiképen 
csekélységünket támogatni elég elnézők voltak : a 
mlgos püspöki kar azon mélyen tisztelt tagjainak, 
kik a lapot anyagilag és szellemileg pártfogolták ; t. 
munkatársainknak, kiknek fáradozása oly jelesül 
támogatott minket, különösen dr. Stanczel Ferencz 
urnák, tisztelve szeretett barátom és kollégámnak, 
ki sok éven át velem együtt vitte a nap hevét ; s hogy 
a lapnak több mint negyedszázados nyomdászát ne 
feledjük, t. Kocsi Sándor, nyomdatulajdonosnak, ki 
a mai mostoha viszonyok közt soha mint az üzlet em-
bere, hanem mindig csak mint jó barát állott ve-
lünk szemben s kinek a ,Religio1 iránti önzetlen ke-
gyeletéből nem egy izben vigaszt és felbátoritást 
meríthettünk. Fogadják mindezek őszinte köszöne-
tünk ismételt kifejezését és azon biztosítást, hogy 
kegyök, jóindulatuk és barátságuk a legszebb emlék, 
melyet irodalmi működésűnkből magunkkal viszünk. 

S most végezzünk ! Habuimus et nos nostra tem-
póra et ciicurrimus, quantum potuimus, mondhatnók sz. 
Jeromossal, ha illőbb nem lenne az írás e szavait al-
kalmazni magunkra : Servi inutiles fuimus, quod de-
buimus facere fecimus. Hornig. 

Beköszöntésül és tájékozásul! 
Azon nagy veszteséget, mely a ,Religiol-t érte s 

melyről m. t. olvasó-közönségünk a fenebbi emel-
kedett hangú ,Végszó'-ból értesült, mindenki, a ki e 
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lapot kedveli, tart ja s olvassa, érezni és méltányolni 
fogja, ha csekélységem, — ki kegyelmes főpászto-
rom döntő akaratából a távozó nyomdokaiba lép-
vén a ,Religio' érdekeinek e percztől fogva köteles 
tolmácsa vagyok, — e veszteséget egy szóval sem 
érinteném. 

Mlgos és főt. dr. báró Hornig Károly most már 
esztergomi kanonok és primási iroda-igazgató ur, 
fényes tehetségeit, sokoldalú műveltségét, fáradhat-
lan munkásságát, mindeneket átható körültekinté-
sét és lelkiismeretes jiontosságát Isten dicsőségére 
s az egyház javára, nehéz körülmények között, dú-
san és üdvösen gyümölcsöztette azon 6 év alatt, 
melyeket a ,Religio'-nak szentelt, — oly példát hagy-
ván maga után hátra, mely, mig egy felől, tekintve 
az érdemeket, teljesen méltóan sorakozik a legjelesebb 
elődök mellé, más felöl utódjának göröngyös pályá-
jára a legjótékonyabb vezérfényt deriti. 

Azért tehát, a m. t. közönség érzelmeit is, ugy 
hiszem, hiven tolmácsolva, a ,Religio1, annak uj szer-
kesztője, munkatársai s a távozó szerkesztő urnák 
megemlékezése által magát annyira megtisztelve 
érző negyedszázados nyomdásza —nem ismernek ez 
ünnepélyes pillanatban előbbrevaló kedvesebb embe-
rek-közti kötelességet, mint, hogy a magas rendel-
tetése pályáján tőlünk távozó tudós és lelkes kano-
nok úrtól, szerénységére is tekintettel levén, bokros 
erdemeiből csak ily csekély ugyan, de szivünk elis-
merő hálájának legmelegebb érzelmeivel fűzött ko-
szorúval vegyünk bucsut. 

Minél nagyobbnak kell lenni azonban a ,Reli-
gio1 hálás elismerésének az isteni Gondviselés által 
más pályára szólitott eddigi szerkesztője iránt, an-
nál súlyosabban nehezedik lelkemre a kötelesség-
nek érzete az iránt, hogy a mit, örökség gyanánt 
reszkedö kézzel átveszek, — ezen lapnak nagy érde-
mei, magasztos elvei, kristály-tiszta egyházi szelle-
me, — ez mind csorbítatlanul és szeplőtelenül ma-
radjon minden körülmények közt. 

Lelkem minden izecskéjében érzem mind a nagy 
örökség, mind a vele járó nagy felelősség terheit. 

A ,Rel.', m. t. olvasó-közönség, a kath. magyar 
időszaki sajtó valamennyi jelenleg élő orgánumainak 
Nestora. Fenállásának hosszú idejére, nagy múlt-
jára nézve nem vetekedhetik vele egyik sem. Har-
minczhét éve már, hogy e lap hirdeti, fejtegeti és 
védi a kereszténység magasztos eszméit, a katholicis-
musnak egyeseket és nemzeteket s az egész emberisé-
get boldogító fenséges elveit. Ez Magyarországon, 
hol az olvasó-közönség csekély számának hatása 

mellett a lapirodalomnak annyi mindenféle nehéz-
séggel kell küzdenie, nagy s feljegyzésre méltó tény. 

Midőn a ,Rel.1 napvilágot látott, nemcsak kath. 
magyar lap irodalmunk, de általában kath. magyar 
irodalmunknak csaknem összes tere parlagon hevert. 
Sokáig egyedül vagy majdnem egyedül állt e lap 
őrt Sión várfokán, ébresztve, serkentve, buzdítva 
maga körül a szunnyadozó tehetségeket, melyekben 
papságunk soha sem szűkölködik, lelkes munkára, a 
parlagon hevert irodalmi tér buzgó müvelésére. A 
,Religio1 körül ekként felpezsdült élet lassan-lassan 
egész irodalmi generatiókat támasztott, s régebben 
és ujabban is számos más időszaki közlönyt terem-
tett, melyek legidősb testvérekkel megoszták, vagy 
a szerencsésen növekvő szükséglet szerint kiterjesz-
ték a kath. publicistikai munkát oly terekre is, me-
lyeken a ,Religio1 kezdetben, nagyon természetesen, 
csak a magvető tisztjét teljesithette. 

A munka-felosztás természetes és észszerű tör-
vénye azután csoportokat alakitott a benépesült 
katliolikus időszaki sajtó terén. Az egyik csoport 
főleg a napi politikát; a másik a nevelés- és tan-
ügyet ; a harmadik kiválóan a lelkipásztorkodással 
legközvetlenebbül összefüggő practicus szakokat, az 
egyházmegyei életet, a hitbuzgalmi törekvéseket ; a 
negyedik csoport a nemesítő olvasmányok, szakszerű 
tanulmányok, adatgyűjtések, a recensio és critica 
terét karolta fe l , . . . és igy tovább. Sokan a ,Religio'-
nak e katliolikus publicistikai munkatársai közöl, 
sajnos, többnyire kellő pártolás hiányában, kényte-
lenek voltak beszüntetni a munkát ; mások, részint 
eredeti alakban, részint átalakulva s módosulva, most 
is élnek s lelkesen teljesítik munkájokat, kiki a maga 
elé kiszabott téren, irányban és módon. 

Katliolikus időszaki sajtónknak e röviden vá-
zolt történetében, m. t. olvasó-közönség, a , Religio'-ra 
vonatkozólag három tény kétségbevonhatlan, köztu-
domású s ragyog mint a nap. Az egyik az, hogy e 
lapnak a katliolikus magyar időszaki sajtó terén, 
mint úttörőnek s példájával hasonló munkásságra 
serkentőnek halhatatlan érdemei vannak. A másik az, 
hogy a ,Religio' katliolikus laptársai közt már csak 
a fenebbi oknál fogva is mindig tekintélyes, előkelő 
s általánosan tisztelt helyet foglalt el. A harmadik 
végül az, hogy e lap öröksége eredeti általánosságában 
folyton fenmaradt, biztos alapul szolgálva további 
fenállásának s nagy múltjához fiizödö jövőjének. 

E háromszorosan kimagasló ténynek szemlélése 
és fontolgatása, most, midőn e becses lap szerkeszté-
sét átveszem s az ezzel járó kötelességeket teljesi-



t e n i készülök, le lkem érzelmei t a legélénkebb hul -
l ámzásban t a r t j a . Reményt , b iza lmat , sőt le lkesedést 
mer i t ek a lap erő te l jes n a g y m ú l t j á b ó l e g y f e l ő l ; 
m á s részrő l azonban, ha fe lgondolom s azt a ké rdés t 
in tézem magamhoz : há tha vá l l a id gyengék lesznek 
a r e á d h a g y o t t n a g y örökség viselésére ? ! . . szivem 
összeszorul s nem képes egyébre, m i n t e l rebegni : 
Legyen meg az I s t en a k a r a t a ! — Le lkem e szoron-
g á s a közt n é m i n y u g a l m a t t a l á l abban, hogy hiszen 
az i roda lmi tövises p á l y á r a én e g y á l t a l á b a n nem 
to l akod t am fel, hanem von tak és to l tak i l le tékes 
tények, v i t t a köte lességnek érzete és vezérel t lelki-
ismeretem. Az is enyh i t i aggoda lma ima t , hogy az 
ügy, me lynek e rőmet és időmet szentelni óha j tom, 
nem magán-, lianem közérdekű, me lyben legközvetle-
n e b b ü l érdekelve v a n n a k Is ten dicsősége, az egyház 
j ava , hazánk boldogsága , l e lkünk üdve. E rős va l l á -
sos meggyőződésem, hogy az, a ki ezeknek előmoz-
d í t á s á r a töreksz ik s engede lmességből szent köteles-
sége t te l jes i t , az nem á l l h a t egyedül , azt nem hagy-
j á k sem Isten, sem a lelkesek t á m o g a t á s né lkü l . 
„ V i r obediens l oque tu r v ic tor ias ." „Qui conf idunt in 
Domino, s icut mons Sión : non commoveb i tu r in 
a e t e rnum, qu i hab i t a t in J e r u s a l e m . " Ereznay B, 

(Vége köv.) 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Egyébként Mária Terézia az általa a budapesti egye-
tem előnyére körvonalozott egyházi javakat a katholikus 
jellegtől sem mint apostoli királynő meg nem fosztotta, sem 
mint alkotmányos uralkodónő meg nem foszthatta : mint 
apostoli királynő meg nem fosztotta : mert mint ilyen inkább 
a katholikus alapok fentartására, mint azok lerontására volt 
hivatva ; mert a történelem szerint uralkodása alatt a ka-
tholika valláshoz folyvást szigorúan ragaszkodott, azt min-
den mozzanataiban emelte, intézvényei kifejlésében pártolta, 
sarkalatos jogait pedig nemcsak maga példásan megtartotta, 
hanem mások által is megtartatta ; mert azon körülmény, 
hogy az apostoli cziinnek személyére lett kiterjesztését és a 
magyar királyi szék irányábani megujitását X I I I . Kelemen 
pápánál sürgette, és azt 1758-i augusztus 19-én meg is nyerte, 
tanusitja, miként ő az országban a katholikus vallás szabvá-
nyainak nü őre kivánt lenni, s azok fentartását fejedelmi 
főbb gondjai közé sorozta; mert apostoli küldetésében és ha-
táskörében mindenha szilárdan és tevékenyen járt el, az meny-
nyiben országlása alatt nemcsak a jezsuiták eltörlése után a 
gazdátlanná vált javak hova fordítása iránt a római szent 
szék által tett kezdeményezést egyszerűen félre tette") s azok 
tanodai alapokbani beruházását önmaga katholikus szellem-
ben eszközölte ; hanem az egyházkormányzati téren is sok 
oly intézkedéseket, melyek utóbb a püspökök ellátása alá 
tartoztak, az apostoli királyi jogok közé sorozott ; igy tehát 

*) Ezt ha igy tette, rosszul tette. Szerk. 

a katholikus vallás fényét inkább fokozta, mint lazította 
kereteit inkább összeforrasztotta, mint szétszedte ; s lénye-
gét inkább tömöritette, mint megbontotta ; mert apostoli ki-
rályi hatalmát elődei példájára, mint az országbani legfőbb 
kegyúr, a felmerült körülmények közt arra használta fel, 
hogy a katholikus alapokat minden megtámadásoktól men-
tesítse és megóvja ; de az egyetemnek adományozott javak 
katholikus jellegét Mária Terézia mint alkotmányos királynő 
sem oldhatta fel, mert Verbőczy István hármas törvény-
könyve 1-ső rész lü-dik czim 3-dik §-a határozottan köte-
lezte őt, hogy a jogszerűen megürült földvári és pécsváradi 
apátságot, valamint a jezsuiták eltörlése által a koronára 
háromlott bozóki és turóczi prépostságot sem meg ne tartsa» 
sem világi kezekre ne bocsássa, hanem azokból ismét vagy 
uj egyházi javadalmakat alkosson, vagy más kegyeletes in-
tézményeket, milyekül ez időben a katholikus iskolák ismer-
tettek, körvonalozzon ; mert még az 1548-i 12-dik és az 
1550-i 19-dik törvczikkek, melyek az elhagyott főpapi és 
zárdai javakat katholikus iskolák szervezésére forditatni 
rendelik, teljes érvényükben fenállottak, azokat mint al-
kotmányos királynő nem mellőzhette, meg nem sérthette és 
tekinteten kivül nem hagyhatta ; mert Mária Terézia az 
1741-dik évi 3-dik törvényczikkben foglalt koronázási hit-
alakzat nyomán ünnepélyesen megesküdött, miként a ka-
tholikus egyház jogait és fekvőségeit erélyesen megvédi a 
püspökségeket minden mentelmeikben, kiváltságaikban s 
előjogaikban fentartja különösen pedig a papi vagyont a 
vallástól eltérő czélokra el nem idegeníti. 

Mindezen egybefoglalt adatok szerint tehát a buda-
pesti egyetetem ingatlan birtokai kétségtelenül katholikus 
jellegűek. 

Ezek után következik a 2-ik, 3-ik és 4-ik csoportozat, 
vagyis a nagyszombati jezsuita társoda feloszlatása 

nyomán a bevont tökékből, házakból, épületekből, nemesi és 
polgári földterületekből, gazdászati szerelvényekből s egyéb 
ingó vagyonból, melyek tulajdoni joggal, adomány czimén 
az egyetemi alapra ruháztattak, alakult pénzérték ; 

továbbá azon összegek, melyek részint az egyetem 
Nagyszombatból Budára lett áttétele után, részint utóbbi 
időkben eladott házak, fekvőségek, ugy gazdászati és tan-
szerelvények árából befolytak ; 

nemkülönben az összes ingatlan javak után megalapí-
tott úrbéri tehermentesítési, ugy maradékfold és szőlővált-
sági kötvények. 

Az e három tétel alatt felsorolt egyetemi tulajdon 
szintén katkolikus jellegű : mert a nagyszombati Jézus-társa-
ság eltörlésével bevont tőkék, házak, kisebb nemesi telkek 
és polgári fekvőségek, mind oly vagyon voltak, melyek az 
1498-dik évi 55-dik és 65-dik törvényczikkek értelmében a 
szerzést tiltó szabványok alá nem estek, mennyiben az idé-
zett törvények az egyházi rendre nézve csakis az adomá-
nyos, a pénzen vett, ugy a zálogos nemesi fekvő jószágok 
felkérésének és szerezhetésének vetettek gátot ; a jezsuiták 
tehát tőkéket, házakat, nemesi udvartelkeket, és polgári te-
rületeket bárkitől szabadon elfogadhattak, s azokat fentál-
lásuk tartama alatt jogos tulajdonukként élvezhették is : a 
midőn pedig eltörültettek, mindezen tárgyak mint kétség-
telen egyházi javak, jellegük megtartása mellett, az egye-

14* 



108 

temi alapra, az államjogok legcsekélyebb sérelme nélkül, 
törvényesen átruházhatók voltak; mert Verbőczy István 
tana szerint, lia az érsekek, püspökök, főpapok és a jószág-
birhatási tehetséggel felruházott szerzetes rendek 1498-dik 
év után kiváltságos fekvőségeket, vagy nemesi zálogos in-
gatlanokat vettek, melyek keretébe a nagyszombati jezsuita 
társoda által birt fehér-egyházi és egyéb apró nemesi fek-
vőségek is tartoznak, azokat ugyan urasági erős jogczimen 
nem birtokolhatták, azonban eladás, kiperlés vagy eltörlés 
esetére a hason természetű javakból befolyó készpénznek 
mint ingó értéknek kétségtelen tulajdonosai maradtak ; és 
ennélfogva midőn a korona ily esetekben a tulajdonról ren • 
delkezett, annak katholikus jellegére tekintettel lenni hi-
vatva volt : mert a jezsuiták a nagyszombati társodájuk után 
bevont tőkéket, ugy a pénzzé tett nemesi apróbb ingatlano-
kat, polgári fekvőségeket és gazdászati telepeket részint ma-
guk szerezték, részint az egyháznagyok, a katholikus főren-
dek, valamint a nemesi és polgári katholikus családoktól 
ajándokul és hagyományul kapták ; ezek tehát akár mint 
kolostori forrásokból vásárlott vagyon, akár mint kegyele-
tes alapitványok, akár pedig mint a katholikusok által bi • 
zonyos meghatározott vallási czélokra összetett javadalmak, 
habár iskolai vagy egyetemi beruházásokra forditatnak is, 
felekezeti mlnőségöket le nem öltik ; mert Mária Terézia ki 
rálynő 1775-i február 13-i és 1780-i márczius 25-î közok-
mányainkban a körülirt tőkéket és ingó vagyont az egye-
temnek ugyan oly joggal, és hason élvezetre, a mint azokat 
Jézus-társaság birta és használta, örökösen és visszavonhat-
lanul adományozta ; már pedig, hogy a kérdéses tételek a 
jezsuiták alatt a nagyszombati katholikus tanodák gondozá-
sára, és a Pázmány Péter által lcörvonalozott érseki egyetem 
fentartására szolgáltak alapul, az a felhozott tömeges ada-
tok nyomán kétségbe nem vonható : mert azon összegek, me-
lyek az egyetem Nagyszombatból Budára lett áttétele után 
valamint az utóbbi időkben eladott fekvőségek, ugy gazdá-
szati és tanszerelvények árából befolytak, tekintve, hogy a 
törzsvagyon és az ingó forrás, melyekből keletkeztek, ka-
tholikus alapitványok voltak, eredeti természetöket midőn 
pénzértékké alakultak át, sem változtatták meg; mert az 
egyetemi ingatlan javak után járó foldtehermentesitési, ugy 
a maradékföld és szőlőváltsági kötvények jogi természetét 
eléggé igazolják azon katholikus minőségű javak, melyekből 
származnak ; továbbá e tartozmányokról Verbőczy István 
hármas törvénykönyve 1-ső rész 54-czim 8-dik §-a, s a 3-dik 
rész 16-dik czime az tanítják, miként azok az ingatlan jó-
szágtesteket, melyek részeit képezik, egészítik ki s azok tu-
lajdonságát is öröklik. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, augusztus 16. Még egy képviselői programm. A 

legközelebbi számban oly képviselőjel ölti férfiak programm-
jairól emlékeztünk meg, kiknek nyilatkozatai állásuknál 
fogva, mert miniszterek, magukra vonják a figyelmet. Tisza 
és Trefort ő excjaik, mint láttuk, csak megérintették a ben-
nünket katholikusokat érdeklő pontokat, de ki nem fejtették, 
általánosságban megpendítették, de nézeteiket ki nem mon-
dották, a hogyan és mikéntre nézve nem nyilatkoztak. Vala-
mivel világosabban szól egy másik tekintélyes képviselője-

lölt, Apponyi Albert gróf, és épen ezért érdekesnek tartjuk az 
ő programmjáról is megemlékezni. 

„A vallás ügy terén igen egyszerű az én programmom, 
úgymond a gr. ur. A lelkiismeret szabadsága, az összes val-
lások és hitfelekezetek teljes egyenjogúsága, jogaik kölcsö-
nösen és az állam által való tiszteletben tartása, mely azt 
eredményezi, hogy mindenik jogáért helyt állani készek le-
gyünk, hogy mindenik sérelmét saját sérelmünknek tekint-
sük." Nem tagadjuk, hogy sok és fontos elvi kérdést érint a 
gróf ur e néhány sorban ; nem tagadjuk azt sem, hogy van 
közte olyan is, a minek megvalósulása óhajtandó és nagyon 
örvendenénk, lia grof ur azt valamikor valósithatná; de 
másrészt azt is kénytelenek vagyunk constatálni, hogy nem 
tudunk mindenben egyetérteni a gróf úrral ugy amint azt 
mondotta. Nagyon szép mondat az nevezetesen, amit a gróf 
ur a ,lelkiismeret szabadságáról' szól. E szabadságot ő bizto-
sítani akarja mindenkinek ; de mi megvalljuk, hogy ezt oly 
általánosságban, mint mondatott, nem irnánk alá. Nem azt 
mondjuk mi evvel, hogy az állam valakit erőszakoljon val-
lása elhagyására és igy lelkiismereti szabadságát valakinek 
megszoritsa ; maga az egyház sem erőszakol senkit sem val-
lása elhagyására; nem is azt mondjuk, hogy az állam által azon 
vallásfelekezetek, melyek ez ideig az országban törvényes 
engedélyt nyertek vallásuk gyakorlatára, hogy ettől meg-
fosztassanak ; de már az ellen szavunk van, lia a gróf ur a 
,lelkiismereti szabadságot' ugy értelmezi, hogy előre is, min-
den, eddig vagy még nem létező, vagy létező bár, de törvé-
nyesen nem engedélyezett valamely felekezetnek szabadsá-
got ád vallásának gyakorlatára. Az ország lakosai csekély 
kivétellel keresztények : megengedhető lenne-e tehát, hogy 
az országban p. o. azizlam propagandát csináljon? Nem tud-
juk helyesen értelmezzük-e a gróf ur szavait, de a következő 
mondatot véve, hol a gróf ur az összes vallások és hitfeleke-
zetek egyenjogúságáról beszél, nem jogtalan, nem igazság-
talan azon következtetésünk, hogy a .lelkiismeret szabad-
sága' a programm szerint kiterjesztendő lenne a még lega-
lább nálunk ez ideig nem létező vallásfelekezetekre is. Ezt 
mi helyeselni semmiképen sem tudnánk, nem tudnánk poli-
tikai szempontból sem, annál kevésbé vallásiból. A vallási 
felekezetek száma hazánkban fájdalom különben is annyira 
sok, hogy azt még szaporitani engedni, hogy többet ne mond-
junk, kimondhatatlan tévedés lenne és csak ujabb súrlódá-
sokra, jogsérelmekre vezetne, holott ilyenek is már számo-
sak elősorolhatok volnának, melyeket mi katholikusok szen-
vedünk és melyek megszüntetésére senki még csak kis uj-
ját sem emelte fel, értelmeztetvén az egyenjogúság egyfor-
maságnak. 

A gróf ur a vallási ügyön kivül kiterjeszti figyelmét 
az oktatás ügyre is, és azt mondja : „A közoktatás terén a fö-
vezéreszme szerintem, hogy ez nemzeties, a magyar állani esz-
méjének, a magyar nemzeti öntudatnak fejlesztésére alkal-
mas legyen és ezen nagy czél elérésére fel kell használnunk 
minden erkölcsi erőt, mely felett a nemzet rendelkezik." Szí-
vesen aláírjuk a gr. ur nyilatkozatát, hiszen ki az, ki a nem-
zeties nevelésnek ellensége lehetue ? Ki az, ki a nemzeti ön-
tudat fejlésztésére közreműködni nem akarna ? Ki az köztünk 
katholikusok közt? Nem tehetjük azonban, hogy a fővezéresz-
mét valamivel ki ne pótoljuk, hogy ne követeljük, miszerint 
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a közoktatás vallásosan nemzeti legyen. Mi e kettőnek össze 
fűzését mulhatlanul követeljük, mert csak igy tartjuk lehe-
tőnek, hogy a nemzeti oktatás iidvös gyümölcsöt teremjen. 
E nélkül hiányozni fog a szilárd alap, melyen a nemzeti ön-
tudat ingatlanul megállhatna. És talán e szemf>ontból mondta 
a gróf ur is a kővetkező szavakat : „respectalni és felhasz-
nálni kell a hitfelekezetek tanügyi hivatását, melyet pótolni 
a nemzet anyagi helyzete folytán ugy sem volnánk képesek." 
Mihez csak azt adjuk hozzá, hogy a tanügyi hivatás, nem 
csak szükségből, hanem minden körülmény közt respectá-
landó, mert az állami, a közös iskolás nevelés azon ered-
ményt, melyet a gróf ur is óhajt, sohasem lesz képes fel-
mutatni. 

Végül egy pontot lehetetlen még fel nem emlitenünk, 
melyről a gr. ur megemlékezett. „Azt mondják ez ellenzéki 
jelöltről — úgymond — hogy mert conservativ családból 
származik, irtózik a szabadelvüségnek még nevétől is. Igenis, 
ha a szabadelvüség csak név, ugy irtózik attól. Irtózik oly 
szabadelvüségtől, mely az egyik hitfelekezet ünne-
peit a többi hitfelekezetekre rátukmálja " Mint mindenki 
tudhatja, itt a ,sz. István'-napi kormány-rendeletről van szó. 
Ha tudjuk és nem helyeseljük is azt, hogy az ünnep ren-
delet és nem törvény utján hagyatott meg ; ha óhajtjuk is, 
hogy sz. István király napja az országban mindenkire nézve 
kötelezővé tétessék : arról semmit sem tudunk, hogy a kor-
mány sz.István napját mint más felekezet ünnepét parancsolta 
volna rá más felekezetre, hanem ismét tudjuk azt, hogy a 
kormányt e kérdésben épen a magyar állami eszme terjesz-
tése, a magyar nemzeti öntudat fejlesztése vezérelte, a mint 
hogy a kormány is ily értelemben nyilatkozott az ox-szággyü-
lésen. Épen e miatt nem tudjuk érteni a gr. ur által e pont-
ban tett nyilatkozatát és hogy igy nyilatkozott, szintén saj-
náljuk, mert szerintünk, legyen bárki is a kormányon, sz. Ist-
ván napjának megülését, mint nemzeti ünnepet, minden fe-
lekezettől követelheti, csak a törvényes utat s módot meg-
tartsa. A nemzeties oktatás mellett, a nemzeti ünnep nagyon 
szépen megfér s kölcsönösen kiegészítik egymást ; azért is, 
mi ismét és ismét óhajtjuk, hogy sz. István napja mielőbb 
nemzeti ünneppé emeltessék, mert ez senki lellkiismereti 
szabadságát nem sérti, hanem ellenkezőleg e napot megün-
nepelni mindenkinek honfiúi kötelessége. A 

Róma. A Vicarius bibornok Instruetiója Róma lelki-
pásztoraihoz az örök városba betolakodó eretnekek ellen. — „O 
szentsége, a mi urunk, XI I I . Leo, az egész egyház főpász-
tora, különösen pedig ezé a szeretett római egyházé, mely 
általa és benne a rendes hatalomnak főnökségét birja az 
egész világ minden egyháza fölött s ekként anyja és tani-
tója minden hivőnek (Cone. Lugd. II . et Vatic.), a mint 
mélyen megszomorodik az üldözések miatt, melyeket jelen-
leg Jézus Krisztus egyháza bárhol szenved, épen ugy szo-
morkodik azon erőlködések felett, melyeket itt Kómában 
tesznek, hogy a római nép szivét a hit drága kincsétől meg-
fosszák. Egyike azoknak, a mik a szent atya atyai lelkét 
nyomják, miként ez azon levélből kitűnik, melyet jun. 28-án 
hozzám intézni méltóztatott, — azon tolakodás, melylyel a 
különféle felekezetű eretnekek ide Rómába jöttek megtele-
pedni s az eretnekségnek iskolát nyitni, hogy megrontsák 
e népet s lest vessenek különösen a vigyázatlan ifjúságnak, 

melyet oly könnyen lehet a tévelynek épen ugy mint a bűn-
nek hálóiba keriteni. 

Na gyon is igaznak bizonyul be jelenleg, a mit sz. Cy-
prian vértanú irt sz. Cornelius pápához : oly nagy az eret-
nekek merészsége, hogy egész sz. Péter székéig s a fő egy-
házig mertek már hajózni, a honnét a papi egység veszi 
kezdetét. Más részről azonban minden ok reményt ad annak 
igazolására is, a mit a szent vértanú az iméntiekhez rögtön 
hozzá tesz, t. i. hogy az eretnekek meg nem gondolják, mi-
szerint itt rómaiakról van szó, kiknek hitét az egész viláo-7 o o 
előtt már sz. Pál apostol dicsérte (Rom. 1, 8.), ugy hogy az 
álnokság liozzájok nem férhezhetik. (Cypr. ep. ad Cornel, 
ed. Baluz. p. 86.) 

Valóban nagyok azon erőlködések, melyeket azóta — 
hogy a szentszéktől világi fejedelemségét elrabolták, az eret-
nekek és szakadárok azon pénzzel tesznek, melyet nagy 
mennyiségben tengerentúli országokból kapnak. Néhány 
templomon és összejöveteli termeken kivül, melyeket, mint-
egy insultusul a legnépesebb utczákban nyitottak, körülbe-
lül tiz fi- és leány-iskolát, néhány neveidét és menhelyet 
állítottak fel a protestánsok azon jól palástolt czélból, hogy 
kenyérrel és más anyagi segélyekkel, melyekben hallgatóik 
és tanítványaik iránt bőkezűek, egyszersmind tévelyeik mér-
gét is szétáraszszák, felhasználva ekként a nyomort, mely a 
nép körében egyre növekedik. Hanem Isten dicsőségére s 
Róma híveinek becsületére legyen mondva, azon vigaszban 
részesülök, hogy nyilvánosan kijelenthetem sz. Cypriannal, 
miszerint bármily nagyok és fölöttébb csábitók ezen eret-
neki erőlködések, mégis nem nagy eredményt képesek bű-
nös törekvésökben felmutatni : ritkán nyernek meg valakit 
és a rómaiak közöl sokkal kevésbbé mint azon jövevények 
közöl, kik Rómába ez utolsó években bevándoroltak. Mind-
azáltal rómaiak és a kik az egész világról Rómába jönnek 
hitök elvesztésének nagy veszélyében forognak, mi drága 
kincstől fosztaná meg őket s a mennyei javak alapjától, 
hogy ha az eretneki csalárdság és csábitás ellen megerősí-
tést nem kapnak. 

Igazán sajnálatos dolog, hogy a rómaiakat kell meg-
erősítenünk az eretnekség ellen, mely városukban pártfogás 
és kedvezésben részesül. Hanem mivel profanálva látjuk 
ezen szentvárost s az eretnekséget a hit tévmentes tanítójá-
nak szemei előtt fölemelt fővel megjelenni s a római népet 
a római egyház ellen, mely dicsőségének legnagyobbika, lá-
zadásra izgatni látjuk: hivatalos kötelességemnek tartottam 
néhány szabályt felállitani, hogy ezek fonalán a hiveket a 
lelkipásztorok és gyóntatok szemben az eretnekek csábitó 
incselkedéseivel kötelességeikre figyelmeztessék. 

Ezen szabályokat, a mint kellett, a szent atya legfőbb 
ítélete elé terjesztém, a ki meghallgatván a bibornokok, az 
én kollegáim egy Congregatiójának véleményét, azokat a 
következő szavakban szentesitette. 

1. Nagy kiközösítésbe esnek, mely a legkülönösebb mó-
don van a pápának fentartva, mindazok, kik az eretnekség-
hez való szitási szándék nélkül, csupán emberi tekintetek-
ből, akármilyen nevezetű eretnek felekezetbe névszerint 
belépnek. 

2. Sokkal több oknál fogva ugyanazon büntetés alá 
esnek, kik részt vesznek az akatholikus vallási tényekben és 
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szolgálatokban, a mint szokás mondani, avagy a predikálót 
hallgatják azon szándékkal, hogy magukat neki megadják, 
mindannyiszor, — a mint gonoszul mondani szokták, — a 
hányszor őket rábeszéli. 

3. Hasonlóképen ugyanazon büntetés alá esnek azok, 
kik más lelki romlásának okozói s másokat bármily módon 
az eretnekek templomaiba és termeibe vezetnek, vagy kül-
denek, hogy ott conferenciákat hallgassanak. 

4. Végre szintén ugyanazon büntetés alá esnek, kik az 
imént emiitett confereneiákra a meghivókat, azoknak téte-
leit nyomda által közlik, mi által az eretnekségnek terjedé-
sét és megerősödését elősegitik. 

Szigorúan el van tiltva csupa kíváncsiságból bemenni 
a protestáns templomokba és termekbe a conferenciák ide-
jén, s azok, kik ily kiváncsiságból a protestánsok conferen-
ciáit meghallgatják s az akatholikus szertartásokon bár min-
den egyesülési szándék nélkül is jelen vannak s mindazon 
művészek, kik egyedül pénzkeresés czéljából mennek protes-
táns templomokba énekelni vagy zenélni ; nem különben a 
nyomdászok, még az alsóbb rendűek is, kik, nehogy elüljá-
róik által elküldessenek, az eretnekek könyveinél a betűket 
összeállítják, halálos bünt követnek el, az eretnekek azon 
könyveinél pedig, melyek eretnekséget tanitanak és védnek, 
az alsóbb rendű nyomdászok is a nagy s a pápának különös 
módon fentartott kiközösités alá esnek. 

Úgyszintén nincsenek kimentve a halálos bün alól az 
építészek, főmesterek és pallérok, kik közreműködnek és 
dolgoznak bármely protestáns templom építése- vagy díszí-
tésénél. Ami a közönséges kőműveseket s más munkásokat 
illeti, a bűntől menthetők, föltéve, hogy tettök nem ad bot-
rányra okot, és munkájokat nem a kath. vallás megvetésé-
ből végzik. 

Hanem a lelkipásztoroknak és gyóntatóknak minden 
módot fel kell használni, hogy e szegény népet még az ily 
anyagi közreműködés kerülésének kötelességéről is felvilá-
gosítsák, azon esetre, ha e közreműködés a téves vallás hi-
tének jeleül vétetnék ; és valahányszor a munkában valami 
van, ami egyenes jelzés vagy kárhoztatás a katholikus val-
lás ellen avagy a kárhoztatott tévelynek helyeslése ; vagy 
midőn constatálva vau, hogy ők (a munkások) az eretnekek 
által kényszerítve vagy felszólítva vannak a kath. egyház 
megvetésével dolgozni : mind ezen esetekben az eretnek val-
lásra szándékosan közreműködni nem szabad. 

Végül a legszörnyűbb bűn részeseivé teszik magukat 
azon atyák és anyák, kik igazán kegyetlenül bánva gyer-
mekeik lelkével, őket protestáns iskolákba küldik s a mi 
még gonoszabb, őket oda járni kényszeritik. Világos, hogy 
az ily szülők teljesen kárhoztatandók rosz tettükben s elle-
nök minden lehető módon intézkedni kell s addig is távol 
kell őket tartani, mint nyilvánosan képteleneket és méltat-
lanokat, a szentségektől mindaddig, mig gyermekeiket azon 
gonosz iskoláktól el nem fogják. 

A dolog természete szerint azon gyermekek is, kik ily 
iskolákba járnak, súlyos bünt követnek el. Azonban valódi 
kényszer esetén, a gyóntató, megfontolva a személyek és té-
nyek körülményeit, javasolt szerzőktől hasonló esetekre fel-
állított szabályok szerint járjon el. 

Legyen gondjuk a tisztelendő plébánosoknak, hogy ezen 

szabályok élénk emlékezetben maradjanak a népnél s hogy 
ezen Instructio a parochialis mise alatt, vagy más látogatott 
szent ténykedés alkalmával, ünnepnapokon felolvastassék. 
Rómában, a vicariatusból, 1878. aug. 8-án, a bib. Helynök." 

Ezen erélyes, szigorú rendszabályok hangosan beszél-
nek. A politikai forradalom után jön a vallási forradalom. 
Amannak czélja volt megtelepedni a Quirinalban s illetőleg 
a Capitoliumban ; emez a Vaticánt és sz. Péter székét tá-
madja meg. Amaz megfosztotta a római népet pápa-kirá-
lyától ; emez meg akarja rabolni hitétől s a pápa legfőbb 
vallási tekintélye iránti tiszteletétől. E két forradalom kar-
öltve jár ; néha vagy az egyik, vagy a másik előzi meg a mási-
kat. Luther forradalma útját egyengette Voltaire forradal-
mának ; most ez betörvén Róma falait, a keresztül ágyúzott 
Porta-Pián hálából bevezette a lutheri vallási forradalmat. 

Hanem a szentatya résen áll. Erős kezekkel tartja a 
hajó kormányrudját. Sión ormáról csöndes, de erős védelmet 
intéz a betolakodók támadásai ellen. Az imént közlött fő-
pásztori Instructio az erélyes védelmi intézkedések minta-
képe. Érzik is megsemmisitő hatását a népcsábitó pénz-hit-
küldérek. Nem győzve észszel és tisztességgel ezen Instructio 
ellenében is szokott fogásaikhoz fordultak. Iiisposta czim 
alatt sikra száltak a püspöki instructio ellen ; de képtelenek 
voltak másra, minthogy újra előhurczolták régi rágalmaikat 
a katholika egyház ellen. Szemfényvesztők módjára azt hoz-
zák fel Rómába jövetelök czéljául, hogy a vallást és hazát 
megmentsék. Ok, kik egy szálig idegenek, a hazát jöttek 
megmenteni Rómába ! Bizonyára jobb lett volna otthon ma-
radniok s megmenteniük a protestantismust, mely az embe-
reket máris elvezette egész a nihilismusig, a vallástalanság 
netovábbjáig. Azon, általánosan alaposnak ismert vád ellen, 
hogy pénzzel terjesztik a hitet s a lelkeket megveszik, s 
ekként a nép nyomorát aljas csábitásokra használják, azzal 
vélik magukat védhetni, hogy hiszen ők már csak azért sem 
vesztegetnek pénzzel, mert ha pénzt adnának, igy okoskod-
nak, több követőjük volna. Megbecsülhetlen vallomás ! Ma-
guk elismerik, hogy nem mennek semmire. Czáfolni akarják 
a bibornok állitásait és ellenkezőleg fényesen igazolják azt. 
Ez a tévely sorsa. Utoljára is az igazság javáva szolgál ! 

Közép-Amerika, A kath. egyház Haiti szigetén. 
Ezen szigeten, melyet franczia San Domingo-nak is nevez-
nek, főleg a ferencziek, dömések és jézustársaságiak terjesz-
tették el a ker. hitet mindjárt Amerika felfedeztetése után 
egész a XVII I . század végéig. A mult század, a hitetlen 
bölcsészet, febronianismus és josephinismus százada, zavaro-
kat s különösen a papság soraiban nagy pusztítást okozott 
itt is. Az apostoli szentszék azonban, melynek hivatása con-
firmare fratres, nem vette le tekintetét az Ur nyájának e cse-
kély részéről sem s időközönkint, mintegy apostoli visita-
tio gyanánt, apostoli delegátusokat küldött az állami kor-
mányhoz. 1860. márczius 28-áu végre a b. e. IX. Pius és 
Geffrard elnök közt Concordatum jött létre, mely véglege-
sen rendbe hozta a vallási kérdést. Felállíttatott egy érsek-
ség Porte-Prince-ben négy suffraganeus püspökséggel, Hai-
tiban, Cayeban, Porte-Paix-beu és Gonaiveben. Mind ekko-
ráig azonban csak az érseki széket lehetett tényleg betölteni. 

A Concordatum után a papság közt uj szellem kapott 
lábra, melynek üdvös gyümölcsei csakhamar meglátszottak. 
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Hanem még sok tenni való van hátra és a papság soraiban 
nagy hézagok észlelhetők. A következő statistikai adatok hü 
képét adják a létező állapotnak és kimutatják, hol lcivána-
tos még valami. E kimutatás hitelessége mellett kezeskedik O ö 
msgr. Guilloux érsek neve, melynek aláírásával azok a fran-
czia katholikus lapokat körüljárták. A mi a tartomány ki-
terjedését és népességet illeti, az érsekség a cayei és gonaivei 
püspökséggel együtt 2725 franczia mértföld, 4 kilométerrel 
száinitva, melyen 747000 ember lakik 44 anyaegyházban. A 
papság száma: 70 világi, 14 szerzetes a Szentlélek és a b. 
Szűz szivének rendjéből, kik közöl 2 Pétionvilieben lakik, 
12 pedig az érseki seminariumot vezeti. Ide számitandó még 
1 általános érseki helynök, 1 titkár, 1 segéd. Összesen tehát 
87 áldozár működik, kiknek buzgalma, erkölcsössége és en-
gedelmessége példás. Az érsekség székhelyén évenként szent 
gyakorlatokat tartanak, melyek után az érsek megyei zsinatot 
tart és synodalis vizsgálatot. A kik meg nem jelenhetnek, a 
practica theologiából kitűzött tételek fölött kidolgozott ér-
tekezéseiket küldik be az egyházi hatóságnak. A vallás és 
keresztény szeretet müveit illetőleg az érsekség székhelyén két 
házat alapítottak elaggottak és betegek számára. Most ala-
pítanak vallásos nők egy harmadikat szalézi sz Ferencz 
védnöksége alatt. Gonaive szigetén, Saint Marsban és másutt 
is a keresztény szeretet szintén bőkezüleg gondoskodik a 
szegényekről, hanem minden eddig a kezdet állapotában van, 
s azért még nagyon rászorulnak Isten oltalmára és a liivek 
segítségére. A régi jó társulatok, melyek lassan-lassan au-
thenticus létjogukat elvesztették, felujulnak. A három me-
gyében összesen 86 ily társulat létezik. Szent Ferencz har-
madik rendjének 44 fogadalmat tett nő szex-zetese van 3 
ujonczczal. Az érsekség székhelyén nem régen nyílt meg 
ugyanezen szerzetesnők számára uj rendház, melyben azon-
ban eddig csak 3 fogadalmas van. 

A templomok és leápolnak közt első a főszékesegyházi 
ad Assumtam. Külsejére nézve ugyan nem valami fényes, de 
elég nagy és a vallási szertartásoknak kellő diszszel való 
tartására elég alkalmas. Akartak helyette nagyobbat éjji-
teni, de jobbnak látták beérni vele s másutt, hol nagyobb a 
szükség, kisebb templomokat emelni. Épen most épül s nem 
sokára készen lesz sz. József, assisi sz. Ferencz és sz. Anna 
temploma. A cayei székesegyház omladozó állapotban van, 
de van remény, hogy a törvényhozó testület két kamrája 
által megszavazott 15 ezer piasteren s az önkénytes adomá-
nyokból nemsokára ki lesz javítva. Igen szép a gonaivei szé-
kesegyház. — Nyilvános kápolna van 132, közőlük 67 az 
érseki, 51 a cayei és 14 a gonaivei megyében. Az ifjúság ok-
tatása és nevelése lendületet nyert. A házassági kötések s az 
első áldozások szép arányokban szaporodnak. U j társulatok 
alakulnak s általában a vallásos élet minden irányban szép 
fejlődésnek indul. 

A provinciális papneveldét 1672-ben alapitotta közel 
a Kálváriához Grinon atya. A múlt század elején 10 növen-
dék volt benne. Jelenleg a b. Szűz társaságának atyáira van 
bizva s növendékei közé akármely megyéből vesznek be ta-
gokat. Az érsekség székhelyén van finövelde az emiitett két 
rend igazgatása alatt 300 beDső és 400 külső tanulóval. Go-
naiveban szintén van finövelde 150 növendékkel ; Cayeban 
200 taggal, Jacmelben 160 tanulóval, Ansehen 180 ifjúval, 

végre Jeremiasban 150 convictussal. Leányok számára 6 ne-
velő-intézet létezik 1250 növendékkel, kik részint a cluny-i 
sz. József-rendüek, részint a Sapientia leányainak gondozása 
alatt vannak. 200,000 mindkét nembeli gyermek iskoláztatá-
sáról még nincs eléggé gondoskodva. 

Maga a haitii kath. nép tetemes része mélyen vallásos. 
A sűrűen mutatkozó hitközönyt az okozza, mert nem hiány-
zanak itt is a teljesen hitetlenek s a különféle secták, azepis-
copalisok, quaekerek, wesleyanok, 1877-ben 64 pap 3000 
keresztséget, 6978 első sz. áldozást, 53,739 húsvéti áldozást, 
2432 házassági szentséget, 5011 betegett 2521 halottat szol-
gált ki. — 1876-ban 11-en tértek vissza a kath egyház ke-
belébe, közülök 7 esik az érsekségre. 1877-ben 8 megtérés o o 
volt. Sajnos, hogy a 747,000 katholikus közül csak 85,000 
jár templomba, a többi a hitéletnek meg van halva. Alig is 
lehet máskép oly hosszú ziláltság s a papságnak oly hiánya 
miatt. Legalább is 400,000 ezeret kell visszatéríteni az egy-
házba ; a mit a papság nem győz, mert mindenkire közülök 
igen nagy teriilet esik. Valóban felsóhajthatni: „Messis 
quidem multa, operarii autem pauei." A remény az ifjúság-
ban van, mely örvendetes haladást tesz, a mit az is mutat, 
hogy 1876-ban 6460, 1877-ben pedig már, 11,854 vette fel 
a bérmálás szentségét. 

IRODALOI. 
-j- Augustinus de Boskovány, Episc. Nitriensis. Beata 

Virgo Maria in suo eoneeptu immaeulata. (Folyt.) Tomus 
III. Literaturam sec. XVII. et. XVIII. complectens. Buda-
pestini. Typis Athenaei 1873, I-XIIés 1-738. 

E kötetben 8282 (5878—12,160-ig) műnek czimét so-
rolja fel a nagytudományu szerző, melyeket több irodalom 
szerint oszt fel. Képviselve van a felekezetek szeplőtelen fo-
gantatás ellenes irodalma a X V I I . századból 40, a X V I I I -
ból 90 müv 

el. Által ánosan a Máriáról foglalkozó irodalom-
nak a XVII . századból 1338, a XVIII-ból pedig csupán 
325 terméke van felemlítve. Kiválólag a szeplőtelen fogan-
tatás a XVI I . században 1787, a XVIII-ban csak 446 mű 
tárgyalja. Tehát mind a két században több a kiválólag a 
hold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról szóló mű, mint a szűz 
Máriáról általában tárgyaló. Nevezetes azon jelenség, hogy 
amint a Mária-ellenes művek száma a XVI I I . században 
növekedett, ugy, sőt nagyobb arányban csökkenés állott be 
a Máriát dicsőítő irodalomban. — Következik ez után a 
szerzetes rendek Mária-irodalma és pedig első helyen a fe-
renczieké. Nem akarom itt a szíves olvasót a számok halma-
zával fárasztani, de mégis mivel csak a számok adhatnak 
mathematikai biztosságot, néhány igen jellemző adatot nem 
mulaszthatok el felemlíteni. A X V I I I . században a szeplő-
telen fogantatás tana érdekében a ferenezrendiek által 1862, 
a XVIII-ban ugyanazoktól csak 116 mű adatott ki. A dö-
mések a XVII-ben 124-et, a reá következőben egyet sem 
bocsátottak közzé. A Jézus-társaságiak a XVII-ben 818-at 
a XVIII-ban 348-at tettek közzé. Tehát 'mindnyájoknál fel-
tűnő a csökkenés a XVII I . században. A Mária-irodalom 
többi önálló ágaiként felsorolja szerző : a rózsafüzér, a lore-
toi ház, a boldogságos Szűz levelei feletti irodalmat. A szer-
zetes rendűek irodalmában is specialis osztályokat külön-
böztet meg; ilyenek a ferenczieknél : az agredaní kinyilat-
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koztatás felett; a döméseknél a tan ellen küzdőkké ; a Jézus-
társaságiaknál a monita salutaria, a Mária mennybemene-
telét illető és az úgynevezett Muratoriánusok irodalma. 

Tomus IV. Monumenta e sec. XIX., signanter responsa 
praesulum ad encyclicam P. M. A. 1849 éditant ex Italia 
et Gallia complectens. Budapestini. Typis Athenaei 1874. 
L XXX VIII. 972. 

A X I X . század elejétől 1854-ig, azaz, a szeplőtelen fo-
gantatás tanának hitágazattá történt kimondásáig lefolyt 
korszakból foglalja magába e kötet az e tan körüli bizonyí-
tékokat, összesen 459-et, (458—917-ig.) — Ezen korszak-
nak terjedelmes története, mint előszó, előzi meg a felsorolt 
bizonyítékokat (XI—LXXXVIIL) , melynek nagy tudo-
mánynyal összeállitott tartalma tiszta világosságban tün-
teti elénk, miképen fejlődött a közvélemeny oda, hogy e tant 
hitágazatként kellett az anyaszentegyháznak kimondania. 

Ezen korszak két időszakot foglal magában. Az első, a 
század elejétől 1848 végéig; a második 1840-től 1854-ig, te-
hát e tannak hitágazattá történt kimondásáig terjed. 

Az első időszakra 185 bizonyiték esik (458—643-ig.) 
A XIX. században, a nagyemlékű XVI . Gergely kormánya 
alatt, emliti első helyen szerző, mint nagy horderejű ese-
ményt, miszerint elrendeltetett, hogy a szepl. fogantatásróli 
mise előénekében e szó „Immaculata", a lorettói letenyében 
pedig e mondat „liegina sine labe originali concepta" hasz-
náltassák. Az ezek használata iránti engedelmet számtalan 
főpap kérelmezte. Emelkedett hangú kérvényeket adott be ez 
iránt a magyarországi püspöki kar is, mely buzgalmáért a bé-
csi apostoli követ által a legméltányosabb dicséretben része-
sült. (1—28.) De nemcsak a sz. szék előtt fejezik ki a püspö-
kök buzgalmukat a boldogs. Szűz iránt, hanem hiveik szá-
mára is buzditó körleveleket bocsátanak közzé. (28—64.) 
Ennél magasztosabb azon mozzanat, hogy a franczia egyház 
példájaként, az 1840-—1845-i időszakban az egész világ püs-
pökei a pápa trónjához fordulnak, miszerint a boldogságos 
Szűz szeplőtelen fogantatásáróli tant irja körül (definire) 
vagyis mint kitágazatot mondja ki. (165 —105.) Ezek után 
szerző különféle kiváltságokat sorol fel, melyekben XVI. 
Gergely, és a szertartások congregatiója a hozzájuk folya-
modókat részesítették. Igy a pécsi püspök (akkor a bold, 
emlékű Scitovszky János) is részesült olyanokban. (107 — 
119.) Ezek után ismét felkarolja szerző a folyamodó püspö-
kök sorozatát és felemliti azokat, kik 1846—1848-ig e ma-
magasztos hitágazat kimondását kérelmezték. Hozzájok csa-
tolja a folyamodó szerzetes rendeket is. (119—221.) 

A második időszak 1849. év feb. 2-án IX. Pius a nagy 
pápa encyclicájával veszi kezdetét, melyben az egész világ 
pökeit a szepl. fogantatás tanának liitágazattá történendő 
kimondása iránti véleményök végett szólítja fel. A nagy 
többség feltétlenül a kimondás mellett nyilatkozott ; egy né-
hány feltételeket kívánt, sőt voltak, kik a kimondás ellen 
nyilatkoztak. Könnyebb áttekintés végett szerző országok 
szerint felosztva hozza a püspökök feleleteit. Igy : a pápai 
állam, mindkét Sicilia, Sardinia, a többi olasz tartományok 
és Francziaország. (221—972.) (Végek.) 

-f- Dante ,, Die ina Comedia'' -yhxiík magyar for-
dítására megrendelési ivet kaptunk Aigner Lajos kiadó úr-
tól. Fordító dr. Angyal János. Az ajánló sorokban emlitve 
van, hogy Dante-ismerőink a fordítás minőségéről igen 
kedvezőleg nyilatkoztak. — Óhajtjuk, hogy a magyar Dante 
ellen a hittudománynak semmi kifogása se legyen ; mert kü-
lönben az öreg Dante, a ki tudvalevőleg jeles theologus is 
volt, tiltakozni fogna a jobb világból. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Jurits Mihály privigyei plébánost és kerületi es-
perest, valamint Paulovics József turócz-szucsányi plébánost 
és kerületi esperest, a beszterczebányai székeskáptalan tisz-
teletbeli kanonokaivá kinevezem. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi augusztus hó 3-án. 
FEßENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya, államtitkárává, a hirtelen elhunyt 

nagy tehetségű Fanchi bibornok helyébe, O eminentiáját 
Nina Lőrincz bibornokot nevezte ki. "Ö emínentiája, az uj 
pápai államtitkár, szül. 1812. május 12-én Uecanatiban, An-
cona mellett. A b. e. IX. Pius sok kényes politikai ügyet 
bizott rá és számos kitüntetés után 1877. márcz. 12-én bi-
bornokká creálta. Az elhunyt államtitkárhoz benső barátság 
csatolá, kinek most már egyszersmind méltó utóda. 

— Gladstone, a personificált antivaticanismus, baját, 
melyben e kivénült államférfiú szenved s mely őt egyik czélta-
lan hajrából a másikba ragadja, lord Beaconsfield nem régen 
nevén nevezte. Gladstone szavaira reflectálva igy nyilatko-
zott : „Az mondatott, hogy az angol-török conventio esztelen. 
En nem igénylem azt, hogy az elmebetegségben oly illetékes 
bíró vagyok, mint azon tisztelt tagja e háznak, ki a fentebbi 
szavat használta." Megfelelt neki iuxta stúltitam suam. Most 
már tudjuk, hol rejlik Gladstone ur dühös antivaticanismu-
sának is a gyökere. 

— A ,nemzeti protestáns' theologiai tanfolyamon Genf-
ben, melyet azért állítottak fel Calvin unokái, hogy Fran-
cziaországot a ,tiszta evangelium'-nak meghódítsák, mind-
össze csak 2 hallgató maradt, egy svajezi és egy külföldi. 
Most a ,Journal de Genève'-ben egy lelkes protestáns sopán-
kodik, mennyire csalatkozott reményében, s haragjában ki-
mondja, hogy a protestantismus élhetetlenségben fog kimúlni. 

— A németországi vallásbékét illető tárgyalásokra vo-
natkozólag, melyeknek sikerülését elnyomott kath. hitsor-
sosaink érdekében szívből kívánjuk, felemlítjük itt Windt-
horstnak, a centrumpárt vezérének következő, a német bír. 
gyűlésen 1872. máj. 14. tett nyilatkozatát : „Gondolják önök, 
hogy a harcz nekünk örömet okoz? Gondolják önök, hogy 
oly áldozatokat hoznánk, elviselnénk oly szenvedéseket, ma-
gunkra vállalnék ily tárgyalások kínját, ha nem volnánk 
meggyőződve, hogy szent kötelességet teljesítünk ? Kívá-
nom, hogy a békét megtaláljuk ; de ez a béke nem található 
meg ugy, hogy az állam maga huzza a vonalat, hanem szük-
séges, hogy az egyházzal egyetértöleg megegyezzen. Ez a szá-
zadok szokása, ez a dolog természetében fekszik." Beszéde 
folyamában áttér a „Canossá"-val űzött visszaélésekre, s ki-
mutatja, hogy e frázis csak elkeseredést képes szülni. E bé-
ketárgyalásokra vonatkozik a következő berlini tudósítás is: 
„A német kormány és a római curia közt létrejött megálla-
podásnak jele gyanánt tekinthető, hogy a povosz kultusmi-
nister rendeletet intézett a berlin-városi iskolai hatósághoz, 
melyben meghagyja, hogy a lehető leggyorsabban küszö-
böljék ki a magániskolákból azon olvasókönyveket, melyek-
nek vallástörténelmi tartalma az egyik vagy másik vallás-
felekezet hiveit megsértheti. A többi közt ilyen gyanánt 
van megjelölve Gusztáv Adolf halálának leirása Schillertől, 
melynek nem egyes kitételei, hanem iránya sérti a katholi-
kusok lelkiismeretét. Ez még jobban megerősíti a würzburgi 
„Schwäbische Mercur" jelentését, hogy Bismarck hg. és Ma-
sella nuntius megállapodásra jutottak Kissingenben." Mind 
e híreket azonban egyelőre még óvatosan kell fogadni. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Beköszöntésül és tájékozásul! 
(Vége.) 

Remegve és csakis e kettős, isteni és emberi tá-
mogatás reményében indulok meg u j pályámon, 
certare, ugy hiszem, az ügy szentségét s a szándék 
és őhaj tisztaságát tekintve, bonum certamen. Küz-
delem lesz ez valóban, a csöndes törekvés és békés 
munka szerény küzdelme az emberiség legszentebb 
érdekeiért, a kereszténység éltető eszméiért, a kath. 
egyház boldogitó elveiért, a jogért és igazságért, 
hazánk keresztény létalapjaiért, az apostoli deposi-
tum fidei-ért. 

TNec terremus, nec timemus ;" de az egyház 
napjait az egész világon küzdelmeseknek látjuk. A 
hitetlenség bábeli eszme- és nyelvzavart árasztott 
az emberiség észjárására. A legtözsgyökeresebb ke-
resztény eszméket ugy összevissza kuszálta a hitet-
len felfogás, hogy alig lehet rájok ismerni. Szabad-
ság, testvériség, egyenlőség, jogállam, kulturállam, 
haladás, művelődés, civilisatio, stb., mind oly esz-
mék, melyeket teljes valóságban s eszményi tiszta-
ságban a keresztény kinyilatkoztatás mennyei fé-
nye derített fel az emberi tudás előtt. S váljon mi-
vé tette a hitetlen felfogás ? Torz-alakokká, ször-
nyekké, melyek ismét szörnyeket szülnek, — a kul-
turharczot, communismust, internationalt s az euró-
pai társadalomnak azon állapotát, mely azéhoz ha-
sonlit, ki a dörgő Vulkán krátere felé hanyat-
homlok s őrjöngő mosolylyal rohan. 

A föld a világforradalom rengető léptei alatt 
reszked ; a trónok inognak, recsegnek s egymásután 
omladoznak ; Európa leghatalmasabb fejedelme vér-
től ázva rogy össze alattvalójának sörétjei alatt, 
szuronyok közt ébred s alszik el, és biztosabban érzi 
magát nálunk mint otthon ; az állami felség mellé fel-

küzdte magát egy az egész világot áthálózó, mindenki 
által érzett, de senki által sem látott hatalom, mely 
mindenütt otthon van és sehol sincs hazája, mely-
lyel, mint lord Beaconsfield mondá, minden állam-
férfiunak számolnia kell; az i f jú olasz rabló király, 
még csak második a pápa ellen felállított sorban, és 
trónja összeomlásától máris annyira fél, hogy idő 
előtt megőszül bele"; a népek sorsát küliigyministe-
reknek nevezett Majordomusok végzik, kiknek agy-
veleje majd kigyulad a nagy fejtöréstől, idegeiket 
pedig deliriumos láz környékezi, ugy csinálják a 
békét, és mégis, midőn békét kötnek, nem tesznek 
egyebet, mint ujabb vérengzőbb háborúk alapjait 
rakják le ; a nemzetiségi eszme pogány felfogásá-
tól megszéditett nemzetek egymás vérére szomjáz-
nak s mint egymást irtó barbárok állnak szemközt, 
vagy rohannak egymásra ; az országokban ugyan-
azon egy hazának párt jai közt a szenvedélyek any-
nyira felkorbácsolták a gyűlölet indulatait, hogy 
már rendes, megszokott dolguk az embereknek egy-
mást hazaárulásról vádolni ; a tudósok, azok a t e m -
per quaerentes et nunquam ad scientiam veritatis 
pervenientes', átkutatnak eget s földet — s az isteni 
dicső származás és hasonlatosság helyett, melyet 
a pogány Plato exaltálva szemlélt, majomi eredetet 
és rokonságot találnak ; a párisi világkiállításon, 
mely hivatva van az emberi szellem haladásá-
nak nagyságát bemutatni, az isteni kimagasztosu-
lás helyett állati siilyedést találunk; az anthropolo-
giai osztályban kitömött és bebalzsamozott maj-
mok előkelő helyet foglalnak el, Lesseps, Dumas és 
Troppmann keze mellett a vörös utancs keze büsz-
kélkedik s az emberi faj általában igy van osztá-
lyozva: 1. osztály : emberfélék ; 2. osztály : emberi 
(anthropoid) majmok stb.És a félvilág ebben semmi 
különöset sem lát, meg nem ütközik rajta, sőt hálá-

ló 
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dást, művelődést, felvilágosodást, tudományt lát az 
egészben ; s minthogy az ily öngyilkos civilisatiót. 
s folyton forrongó politikai és társadalmi életet a 
kath. egyház elitéli s a józan elvek jogait hangsú-
lyozza, Voltaire és Gambetta, Mazzini és Garibaldi, 
Bakunin és Marx után százezer koponya szentül 
meg van győződve róla, hogy az egyház útjában áll 
a népek haladásának. „Le cléricalisme, voilà l'enne-
mie ! " . . „Ecrasez l'infâme!1-' 

Szóval : korunk élete nem egyéb, mint a hit és 
hitetlenség nagy harcza, melyben milliók és milliók 
esnek el, megsebezve, könnyen vagy halálosan, egy-
idöre vagy örökre. 

Hanem hát kérdjük, mikor volt az egyház küz-
delem és harcz nélkül ? Mikor nem feszegette az em-
beri szellem boldogságának létalapjait? S mikor volt 
az, midőn nem volt igaz, a mit Proudhon oly talá-
lóan mondott, hogy minden politikai és társadalmi 
kérdés mélyén vallási eszme l appang? . . . Régen 
megmondta a modern hitetlenség egy nagymestere 
egyik világosabb pil lanatában: „Das eigentliche, 
einzige und tiefste Thema der Weltgeschichte, dem 
alle Andern sich unterordnen, ist der Conflikt des 
Unglaubens und Glaubens(Göthe.) 

Ez mindig igy volt, ez a világtörténelem min-
dennapi tétele; egy cseppet sincs tehát okunk félni 
sem magától a küzdelemtől, sem annak bármikénti 
alakulásától, sem végétől. Nagy Lonovicsunk sza-
vaiként a históriát nem az emberek csinálják ; ök ennél 
csak napszámosok. „Ki a világeseményekben meg-
szokta Isten utait nyomozni, az fejtve látja maga 
előtt a történetek rejtélyeit s az ilyen a múltban 
elég adatot találand arra, hogy az egyház jövője 
iránt minden jelek és jóslatok daczára is nyugodt 
lehessen." 

A kereszténység életereje kimerithetlen, a ka-
tholika egyház hatalma megtörhetlen, minden hata-
lom kénytelen vele számolni, napjainkban még in-
kább mint p. félszázad előtt. Németország Titánja, 
kiről a félvilág feltette, hogy csakugyan nem megy 
Canossába, máris Kissingenig haladt ú t j ában ; . . . 
mert hiába, végre is minden ut Rómába vezet, a ca-
nossai épen ugy, mint a kissingeni. 

A keresztény eszmék annyira összeforrtak a ci-
vilisált népek lelkével, mely, Tertullian szavai sze-
rint, már különben is „natural iter christiana", hogy 
oly rationalisticus gondolkozók, mint b. Eötvös Jó-
zsef, kénytelenek elismerni, mennyire lehetetlen az 
emberiséget a keresztény eszmék köréből kiragadni. 
A családtól kezdve, úgymond, fel azon magasabb 

viszonyokig, melyek népeket és világrészeket fűznek 
egymáshoz, keresztény eszmék körében mozgunk. 
A ker. elvek diadala tehát minden ellenkező áram-
lat daczára biztosítva van. „Confidite, biztat isteni 
Megváltónk, ego vici mundum." (Joan. 16, 33.) 
Olyan a keresztény eszmék uralma a téves felfogá-
sok felett, mint az ész szavának uralma romlott ter-
mészetünk alantias ösztönei és szenvedélyei fölött. 
It t-ott elhomályosítani, megzavarni, akadályozni le-
het, de megtörni, elfojtani, megsemmisíteni nem. A 
felhők is elfödik néha a napot; de ez mindig újra 
és újra kisüt ; fényének pompájából a felhők egy 
szikrát sem visznek el magukkal. 

Ily gondolatok, érzelmek és elmélkedések közt 
veszem át a ,Religio' szerkesztését. Az előttem ki-
táruló munkálkodásnak tere hátul, elül s körül ily 
hegyeket s völgyeket, meredélyeket és örvényeket, 
háborgó tengert s biztos révparttal kinálkozó föl-
det mutat. Utamon a keresztény hit, remény és sze-
retet vezércsillagaim ; ök voltak bethlehemi csilla-
gai e lapnak megindulása óta folytonosan. Az em-
berek mentek, váltakoztak ; az elvek mindig marad-
tak. Ez sorsa az egyház és emberiség történetében 
mindennek s mindenkinek. Szent Péter után jött 
Linus, IX. Piust követi XIII. Leo ; a depositum fidei 
marad mindig. 

E nagy példákat sokkal szerényebb ügyre vo-
natkoztatva minden törekvésem oda fog irányulni, 
hogy a,Religio'is maradjon az, a mi kezdet óta volt : 
a keresztény civilisatiónak tántorithatlan bajnoka; 
első apostoli szent királyunk által lerakott társa-
dalmi létalapjainknak rettenthetlen védője; a kath. 
egyházban felvirágzott elméleti és gyakorlati hit-
tudománynak egyik szerény igényli fáklyája; a val-
lásos hitéletnek ernyedetlen munkása ; a tudomány 
és lelkipásztorkodás terén tollat is forgató katholi-
kus paptársaimnak, — de egyszersmind bárkinek 
katholikus értelmiségünk köréből, — már csak azért 
is, mert legidősb, egyik kedvelt fővárosi organuma ; 
a bel- és külföldi egyháztörténelmi főbb mozzana-
toknak, törekvéseknek, küzdelmeknek és vívmányok-
nak rövid velős regestruma í^agy czél, nehéz 
feladat, és pedig annál nehezebb, minthogy a Re-
ligio' m. t. olvasó-közönsége, miként beköszöntő-
jében közvetlen elődöm oly találóan mondá, any-
nyi jeles szerkesztő és iró elődhöz szokva, úgyszól-
ván, el van kényeztetve, ugy hogy bárki is száz-
szorta jobban szeretne hallgatni és az írás, vagy 
szent Ágoston, vagy aquinói Tamás magasröptű 
eszméi fölött csendes magányban elmélkedni, mint 
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ilyen előkelő, nagy dolgokhoz szokott közönség 
előtt szólani. 

Száz szónál is többre becsülök egy közönsé-
ges mindennapi jó tettet. Azért tehát csak jöj-
jön a tett ! Mindent óhajtok megtenni, minden por-
szemet megmozditani, csakhogy e nagy multu lap 
olvasó-közönségének bizalmát, megelégedésétés párt-
fogását kiérdemeljem; miben természetesen nagy s 
részemről soha eléggé nem hirdethető részök lesz a 
,Religio' azon i. t. bel- és külmunkatársainak, kik 
annak szerkesztőjét eddig támogatni szivesek voltak 
s kiknek lelkes munkakedvére appellálva közremü-
ködésöket ezutánra is bizalommal kérem. 

Tudom jól, miért adta az apostoli szentszék a 
katliolikus sajtónak mennyei pártfogóul épen sza-
lézi sz. Ferenczet, az egyház nagy szent tudorát és 
tanitóját. Mig egy felől kijelenteni akarta ez által, 
mily nagy súlyt fektet a katliolikus sajtóra s mi tés 
mennyit vár tőle: addig más részről eszményt, pél-
dát állított fel benne, melyet a katholikus irónak a 
sajtó terén követnie kell, ha az egyház várakozásá-
nak megfelelni akar. A kath. publicistának szalézi 
szellemben kell működni. Igyekeznie kell a remény 
csöndes türelmével mérsékelni a hité s erős meggyő-
ződés buzgalmát s azon kell lennie, hogy, ha békés 
útjában ellenfelekre talál, kiket más szellemű neve-
lés, elöitéletek s téves nézetek egyik vagy másik 
keresztény elvnek s a civilisatio édes anyjának, a 
kath. egyháznak ellenségeivé tettek, az eszmék har-
cza a mindeneket kibékitő keresztény szeretet itélö 
széke előtt dőljön el. így jön létre azon béke, mely 
senkire nézve sem lealázó, az a ,pax quae exsuperat 
omnem sensum', melyben nincs vesztes fél, melyben 
mindenki nyer, mindenki győz, az egyik megnyeri 
a másikat, s mind a ketten legyőzik önmagukat, 
mely győzelemnél nincs fényesebb, dicsőbb, iklvö-
sebb diadal. Ezen szellemben ajánlom a ,Religio'-1 s 
magamat katholikus és nem katholikus publicisti-
kai pályatársaimnak szives jó indulatába. 

A kereszténység magasztos eszméi és elvei nél-
kül világié pen ugy nem lehet el, mint a pap. A civi-
lisált emberiség keresztény eszmék légkörében él. 
Nem én, a pap, hanem b. Eötvös a világi, az állam-
férfiú, a politikus és társadalmi bölcsész, ki korunk 
Ínyére tudott beszélni, mondja, hogy ,minden, a mi-
ben Európa keresztény népei nem keresztény kor-
társaikat és az ó-kor valamennyi müveit népét fe-
lülmúltak, mind a kereszténységre vihető vissza'. 
Dante dicső ,Divina Cominedia'-jának eszme-rend-
szere, — menny, tisztító-hely, pokol, — a kátéból 

merített eszmék ; Rafaelt, Murillót, Rubenst keresz-
tény eszmék nélkül élvezni nem lehet ; Shakespeare 
a kereszténység által hirdetett örök morál Ítéleteit 
személyesiti meg ; Göthe ,Faust'-jának befejezése 
azért stilyedt oly mélyen az első rész nagyszerűsége 
alá, mert a kereszténység nélkül kisérlette megol-
dani az emberiségnek legnagyobb s legnehezebb 
problémáját, a boldogság kérdését. A tudós épen 
ugy nem lehet keresztény eszmék nélkül, mint az 
igazi művész. Minden emberi bölcsészet, mely nem 
Istenhez vezet, verulami Baco szavai szerint, felüle-
tes, obiter libata". Ország nem állhat fel erkölcs 
nélkül, az erkölcsök vallásos sanctio nélkül pedig 
megromlanak. Vallásosság nélkül az eskünek, az 
emberi hűségi és biztonsági garantia e ne továbbjá-
nak nincs se értelme, se ereje. Vallásos hit nélkül 
Istenbe, mint legfőbb törvényhozóba, az emberi tör-
vények az önkény eszközeivé vagy puszta conven-
tionalis illem-szabályokká változnak át, melyeken 
túltenni magat az önzesnek bármikor is, es a leg-
szentebb kérdésekben, egy csepp lelki furdalást sem 
okoz. Azért mondá Montesquieu : „La religion est 
toujours le meilleur garant que l'on puisse avoir 
des moeurs des liomnes." (Oeuvres compl. Paris 1838. 
X. fej. 149. 1.); és Lamartin a Girondeisták történe-
tében : „A törvény sokat vészit fenségi voltából és 
tekintélyéből, ha csupán csak az emberi akarat ki-
fejezésévé alacsonyítjuk le, és ha nem ápoljuk azon 
érzelmet, mely a törvénynek megtartását feltétlenül 
kötelező lelkiismereti kötelességgé emeli az által, 
hogy azt visszavezeti magához az Istenhez. Mert 
lelkiismeret Isten nélkül — törvény sanctio nélkül.u  

(V. ö. Germania 1875. febr. 26.) Sőt a mi már leg-
főbb, maga Voltaire is mellettünk szól, midőn a há-
zasságról igy nyilatkozik : „II est certain, qu' en 
faisant du mariage un sacrement, on faisait de la 
fidélité des époux un devoir plus saint, et de l 'adul-
tère une faute plus odieúse." (Oeuvres, édit. de Kehl. 
XVII. köt. 290. 1.) 

Mi következik mindezekből ? 
Az, a mit tételül felállítottam, hogy t. i. a ke-

reszténység magasztos eszméi és elvei nélkül világi 
épen ugy nem lehet el, mint a pap, — akár mely 
életpályán működjék. A vallásosság a szellemi mű-
veltség lényeges része, legbensőbb magva, legfensé-
gesebb nyilvánulása. Azt nem lehet kellően müveit s 
igazán intelligens embernek mondani, a kinek leg-
nemesebb ösztönei, a vallási ösztönök miveletlenül, 
parlagon hevernek s a kinek értelme nem igyekszik 
a kereszténységnek időt és örökkévalóságot megvi-

15* 
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lágitó eszméibe behatni. Ezen igazságnak okvetle-
nül nagyobb tért kell hóditani a világi elem köré-
ben. Eczélra sok eszköz vezet. Brüsselben, Genuá-
ban és egyebütt rendes hittudományi tanfolyamok 
nyiltak világiak számára; másutt idöszakonkint 
tudományos felolvasások tartatnak a keresztény hit-
eszmék és elvek fölött. Hettinger remek apologiája 
ily felolvasások szüleménye. Nálunk, tudtommal, 
az élő szó e téren és igy, a templomon kiviil, még 
nem szólalt meg. A társulati élet, mely a keresz-
tény szellemű felolvasásokra alkalmat szolgáltatna, 
lassan, igen lassan fejlődik; magában legerőtelje-
sebb társulatunkban, a szent István-társulatban, 
szabályai szerint, évenkint csak egyszer nyilik al-
kalom az élő szónak felolvasásra vagy előadásra. 
Szóval : a templomon és iskolán kivül a keresztény 
eszmék számára nálunk majdnem egyedül az iro-
dalomnak és sajtónak a kereszténységhez hü, de 
sajnos, csekély része igyekszik tért nye rn i . . . És e 
kötelesség teljesítésében a ,Religio' valamint korra 
nézve a legelső, épen ugy annak kitartó lelkiisme-
retes folytatásában sem hagyta magát mások által 
megelőztetni. Ez, Isten segítségével, ezután is igy 
lesz. Minthogy keresztény eszmék és elvek nélkül 
világi épen ugy nem lehet el, mint a pap : a ,Religio' 
igyekezni fog ezután is, más hivatásai mellett, egy-
szersmind keresztény magvető és hitterjesztő lenni. Vál-
jon kik segíthetnék e lapot eme törekvésében job-
ban s hathatósabban, mint azok, kiknek a hitterjesz-
tés szent hivatásuk és életöknek legfőbb feladata, 
— mint papi testvéreim és pályatársaim, kikhez e 
magasztos segélyért mindjár t is kitárt kebellel esde-
kelek? A ki egy katholikus családba, ha az az értel-
miséghez tartozik, a műveltebb közönségnek szánt, 
ha a nép körébe való, népies katholikus lapot bevisz 
s vele talán más, nem tiszta elvii lapot kiszorít, — 
az bizonyára nagy tettet vitt véghez, habár csak ön-
tudatától s Istentől várhatjá talán érte az elismerést. 

És igy már mindent elmondtam, mit beköszön-
tésül és tájékozásul m. t. olvasó-közönségünk előtt 
elmondani jónak véltem. Nincs tehát egyéb hátra, 
mint kérve kérnem Istent, hogy el ne hagyjon. 
Minthogy azonban szent Ágoston szavainak értel-
mében (Serm. 15. De verbis apóst. c. 11. n. 13.) 
Isten csak a teremtést vitte véghez teremtményei-
nek közreműködése nélkül, minden egyébnél pedig 
itt e földön emberi közreműködést vesz igénybe: 
azért Isten szent nevének segítségül hivása után 
azokhoz fordulok, kik hozzám legközelebb állanak, 
testvéreimhez, Magyarország lelkész és tanitó, világi 

és szerzetes papságához, mint a kiknek pártolásában 
a ,Religio' gyökerezik ; fordulok pedig azon tánto-
rithatlan bizalommal, hogy a szerkesztőségben tör-
tént változást pusztán mellékes, személyes kérdés-
nek vévén, annál nagyobb ügyszeretettel, annál lel-
kesebb szellemi és anyagi pártolással fognak a Re -
ligio' körül sorakozni országszerte, minél jobban 
kell összetartanunk s minél ernyedetlenebb tevékeny-
séget kell kifejtenünk mindnyájunknak, ha azt nem 
akarjuk, hogy az ,inimicus homo' mindig több és 
több konkolyt hintsen a jó vetés közé s amaz ezt 
végre elfojtsa. De kikhez intézhetném mindenek fö-
lött s nagyobb bizadalommal kérésemet, mint eliiljá-
róinkkoz, ,quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos 
regere ecclesiam Dei'? Igen, az egyházban semmi 
sem történhetik a püspök nélkül, ,per quos, mint 
sz. Cyprian mondja (epist. 27. ad lapsos) omnis actus 
gubernatur1. Azért is fiúi bizodalmam teljével for-
dulok kegyelmes főpásztorainkhoz, kérve pártfogá-
sukat, támogatásukat és áldásukat, hogy igy a Reli-
gio' mindig a tiszta keresztény kath. elvek magas-
latán maradjon, terjedjen és virágozzék. Mindezt 
azonban, a pártfogást és áldást, különösen s kivá-
lóan kérem kegyelmes főpásztoromtól, Magyaror-
szág biboros herczeg-primásától, kinek döntő szava 
nélkül e felelősségterhes, sikamlós pályára a világ-
ért sem léptem volna, s a ki előtt, s vele együtt, leg-
főbb fokban, a tévmentes apostoli szentszék előtt, az 
anyaszentegyháznak szellemében, miként e pillanat 
ünnepélyessége követeli, ezennel hitet, hódolatot és 
engedelmességet fogadok és igérek : hogy igy, az ő 
tekintélyök vezérfényénél kövessem mindiga katho-
likus tevékenységnek a hippói szent püspök által 
körvonalozott nagy elvét : In necessariis unitas, in 
dubiis libertás; in omnibus vero Charitas. 

Quare tristis es anima mea et quare conturbas me ? 
Spera in Beo! Breznay B. 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Következik az ötödik csoportozat : vagyis Pázmány 
Péter, Lózsy Imre, és Lippay György három érsek ala-
pitványaik : 

Ezen tételek szintén katholikus jellegűek ; mert az esz-
tergomi érsekség, melynek megtakarított jövedelmeiből a 
három áldornagyi alapitvány tömörült, kiválóan katholikus 
vagyon ; mert Pázmány Péter az általa Nagyszombatban kör-
vonalozott érseki egyetem fő czéljául az 1635-dik évi má-
jus 12-én kelt függő pecsétes okmányában, a katholika val-
lás terjesztését tüzé ki ; mert a bibornok a nagyszombati 
egyetemet tisztán katholikus szellemben szervezte, a tanügy 
vezetését a Jézus-társaságra bizta, a felügyeletet pedig utó-



117 

daira és székürülés felmerültével az esztergomi főkáptalanra 
ruházta ; mert a bibornok az esetre, ha a török járat az egye-
temet, vagy a vallási villongások a Jézus-társaságot az or-
szágból kiszorítják, a főtanodára tett alapítványát kispapok 
nevelésére és kiképzésére, eként tehát szintén egyházi intéz-
ményre fordíttatni kivánta: miután pedig az 1790-dik évi 
23-dik törvczikk a fentálló alapítványokat körvonaloztatá-
sukhoz képest rendeli kezeltetni ; miután továbbá az 1790-i 
26-dik törvényczikk 12-dik §-a a katholikus alapítványo-
kat kizárólag csak a katholikus szükségletek fedezésére en-
gedi igénybe vétetni : kétségtelen, hogy a jelzett érseki ala-
pitványok sem kitűzött czéljaiktól el nem vonhatók, sem 
eredeti minőségükből ki nem vetkőztethetők. 

Következik a hatodik csoportozat, vagy is a bozóki 
prépostság, a gellérthegyi csillagda, a körmöczi papirgyár, 
ugy a háromszlécsi és szolkai birtokok elárusitásából tömö-
rült összegek, valamint az egyetemi telepekbe és épületekbe 
eszközlött egynémely beruházások. 

Ezen tételek szintén katholikus jellegűek ; mert a bo-
zóki prépostság a II-dik István király alatti körvonalozta-
tásától az egyetemnek lett adományoztatásáig szakadatlanul 
egyházi birtok volt ; mert ezen monostori javadalmat világi 
kezekből Szelepcsényi György esztergomi érsek egyházi for-
rásai igénybe vételével váltván ki, azt királyi jóváhagyás 
mellett papnöveldei tulajdonná avatta ; mert a bozóki pré-
postság fele az isteni tisztelet terjesztése, és a katholikus ta-
nodák szervezése tekintetéből 1697-ben a Jézus-társaságra 
háromlott ; mert Mária Terézia 1775-dik évi február 13-án 
ezen ingatlant az 1548-i 12-dik törvényczikk értelmében s 
igy mint katholikus vagyont az egyetemre ruházta át ; mert 
a bozóki prépostság fele királyi engedély mellett, 1874-i 
február 21-én az esztergomi papnöveldének eladatván, az 
azért befolyt pénzösszeg azon természetet, melyet az ingatla-
nok viseltek, örökölte; mert Verbőczy István hármas tör-
vénykönyve 1-ső rész 28-dik czime nyomán a tulajdonjog 
ereje és érvénye a szerzemény gyökere szerint Ítélendő meg ; 
mert a gellérthegyi csillagda a magyar királyi udvari kor-
látnokság 1813-i szeptember 3-án, és 1814-i april 6-án ki-
bocsátott rendeletei nyomán az általános egyetemi alapból 
épitetett ; mert a körmöczi papirgyár ugyanazon főkormány-
szék 1802-i szeptember 28-án kelt intézménye folytán a 
nyomda jövedelmeiből vétetett meg; mert a háromszlécsi és 
a szolkai eladott birtokok a znyóváraljai uradalom kiegé-
szitő részei voltak : tekintve tehát, hogy a felsorolt tételek 
mind oly fekvő javak származékai, melyek eredetileg katho-
likus forrásuak, az elárusitásokból bejött összegek is az in-
gatlanok természetét tartják meg. 

E csoportozatnál meg kell még emlékeznünk az egye-
temi nyomdáról, s az abba beolvasztott Novákovics István-féle 
oláh-illyr sajtó műintézetéről : a történelen tanúsága szerint 
Pázmány Péter Pozsonyban állitott fel nyomdát, ezen inté-
zet később Nagyszombatba tétetett át, azt Kollonich Lipót 
bibornok érsek a jezsuiták vezetése és gondozása alatt any-
nyira gyarapította, miként az az idő szerint nevezetes tevé-
kenységet fejtett ki : későbben midőn a Jézus-társaság eltö-
röltetett, s annak nagyszombati javadalmait Mária Terézia 
1775-i február 13-án az egyetemnek adományozta, az e fe-
lett kibocsátott közokmánya 2-ik pontjában a nyomdai két 

emeletes épületet a főtanodára ruházta ; továbbá midőn az 
egyetem 1777-ben Budára átszármaztatott, és ott a nagy-
szombati helyiségek másokkal pótoltattak, a nyomda tele-
péül az úgynevezett Corvin-ház, melyet a főváros e czélra 
felajánlott, jelöltetett ki ; sőt ezen épület nyomdai czélokrai 
felhasználását, s az egyetem tulajdonábai átbocsátását Má-
ria Terézia is 1780-i márczius 25-i adománylevele l-ő pont-
jában engedményezte : miután pedig ezen intézmény erede-
tére nézve érseki alapitvány s a műszaki téren a főpapság és 
a jezsuiták által -fejlesztetett ki ; miután a helyiség, melyet 
a nyomda a Nagyszombatban viaszahagyott kétemeletes épü-
letért Budán cserében kapott, a jogi fogalmak szerint a cse-
rében hagyott ház természetét öltötte fel ; miután Mária Te-
rézia a nyomdát az egyetemnek ugy az 1775-i február 13-i 
közokmány 2-dik, mint az 1780-i márczius 25-i adomány 
1-ső pontja értelmében az 1548 i 12-dik törvényczikk hivat-
kozásával és alkalmazásával királyi kegyúri jogainál fogva 
adományozta ; miután a nyomdába az időjártával tett beru-
házások mind az általános egyetemi vagyonból eszközöltet-
tek ; ezeknél fogva a műtelep Budára lett áthelyezése után 
is felekezeti minőségű lenni meg nem szűnt : tekintve már 
most, hogy a Novákovics István-féle oláh-illyr sajtó a 
mult század végen legfelsőbb rendeletre ugyancsak az egye-
temi alapból szereztetett meg ; tekintve, hogy a milyen a 
forrás olyan az abból felmerülő származat is : kétségtelen, 
hogy ezen fiók intézet szintén az egyetemi nyomda tulaj-
donságát sajátította el. 

Ügyen e csoportozatnál meg kell emlékeznünk a fü-
vészkertről, mely telep azon szerint katholikus jellegű : mert 
József császár azt a pesti ferenczrendü zárda kertjéből hasí-
totta ki s adta tulajdonul az egyetemnek át ; mert a jelzett 
kolostori tér az 1808-i 8-dik törvényczikk tanúsága szerint 
herczeg Grassalkovics Antallal a hatvani kapu előtti kert-
jeért kicseréltetvén, ezen telep a cserébe adott minőséget 
vette fel ; mert az országutoni helyiség a tudomány igé-
nyeinek meg nem felelvén, azon terület, mely füvészeti czélra 
gróf Pestetich Antaltól a városon kivül az üllői vonalon a 
magyar királyi udvari korlátnokság 1847-i január 21-én 
kelt rendelete nyomán az egyetemi általános jövedelmekből 
vásároltatott, ugyanazon természetet kölcsönözte mint a 
milyet a források viseltek, melyekből meritetett. 

(Folytatás köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pext, augusztus 20. ,Non possumus1 a gyakorlatban. 

A hirnevessé lett, ámbár az elhunyt nagy pápa IX. Pius által 
nem először használt ,non possumus' miatt, nem egyszer, 
majd a legbotorabb, majd a leglelkiismeretlenebb vádakat 
kellett az egyháznak hallania. Nyakasság, az államfeletti ura-
lomvágy stbi phrasisok a legkisebb vádak voltak, melyekkel 
az elhunyt pápa vádoltatott; de nem egyszer az is szemére vet-
tetett a nagy Piusnak, hogy az egyházat ,non possumus'-ával 
a legnagyobb veszélynek teszi ki. Igen evvel vádolták a rö-
vidlátók, a kishitűek, evvel vádolták azok, kik az egyház 
isteni eredetét nem hitték, kik óhajtották, hogy az egyház 
mennél előbb a mindenható állam szolgájává váljék, evvel vá-
dolták azok, kik örömmel üdvözölték a porosz ,kulturhar-
czot', azon reményben, hogy siker esetében a ,mester' művét 
ők a tanulékony tanítványok ,otthon' szintén utánozhatják. 
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A gyávák, a hitetlenek, az egyház ellenségei e cso-
portjával szemben állottak a hivők, a rettenthetetlenek azon 
fénye, mely bizva az isteni erőben, nem ingadozott, hanem 
az anyagi erő és hatalom ellenében a szellem fegyverével 
küzdve, felvette az oda dobott kesztyűt, jól tudva, hogy a 
pápa ,non p03sumus;-a épen ugy nem lesz az egyház kárára, 
mint nem volt egykor, midőn az apostolok fejedelme épen e 
,non possumust' hangoztta. Tizenkilencz század gyakorlata 
bebizonyította, hogy az egyház fejének ,non possumusa' 
nem gyengeség, hanem erő ; tizenkilencz század gyakorlata 
bebizonyította, hogy e ,non possumus' előtt fejedelmek, ha-
talmas államférfiak kénytelenek voltak meghajolni ; bebizo-
nyította, hogy a ,non possumus' az egyház ellenségeinek 
megódolását, az egyháznak ellenben felmagasztaltatását, győ-
zelmét jelenti ; igen, a ,non possumus' az egyház erős, beve-
hetetlen várát, véggyőzelmének diadalmi zászlaját képezi. 

Istenben bizva, hisszük és reméljük, hogy mint ezt 
sokszorosan előre mondtuk, az egyház ismét ily győzelem 
pillanata előtt áll. A hatalmas porosz birodalom alapjában 
inogni kezdett a ,non possumus' fegyverével szemben, a kul-
turharcz kétessé kezdte tenni a nagy vivmányok állandósá-
gát és a birodalmi kanczellár, ki néhány éve büszkén azt 
mondta, hogy ,Canossába nem megyünk', kinek emlékszobra 
is e szavakat hirdeti, ma már jó nagy utat tett Canossa felé, 
a pápa ,non possumusa' őt is legyőzte, az elvek hatalmukat 
agyakorlatban ismét érvényesítették. Nagy tévedés volna 
azonban azt vélni, mintha mi e miatt a cancellárnak szemre-
hányást akarnánk tenni, vagy mintha mi ezt azért emlite-
nők fel, hogy Bismarckot következetlenségről vádolva, ta-
lán megszégyeniteni akarnók. Amit Bismarck a kultur-
harczal elkövetett, az igazságtalanság volt az egyház iránt, 
bün a birodalom iránt, melynek élére állittatott. Az igazság, 
a jog útjára térni, az elkövetett hibát jóvá tenni, beismerni, 
hogy az elkövetett ut a birodalom jólétét, biztonságát kocz-
káztatja, ezen utat elhagyva, századokon keresztül a birodal-
makra üdvösnek bizonyult ösvényre, az egyházzal barátsá-
gos viszonyba lépni, ez érdem, ez államférfiúi bölcsesség. 
Bismark vétkezett az egyház és birodalom ellen ; a pápa ,non 
possumus'-át állította elébe és most ő kibékülve az egyház-
zal, elismeri a ,non possumus' üdvös voltát, elfogadja ezt, 
mint oly elv kifejezését, melyen visszaadatván az egyház bé-
kéje, vissza fog adatni a birodalom békéje és biztonsága is. 
Amit Bismarck kezdetben a ,non possumus'-szal szemben tett, 
azt el kell minden tekintetben itélni ; amit most készül tenni, 
az elismerésre érdemes, mert alávetve magát az igazságnak, 
egy jobb jövőre nyit kilátást az egyházra és igy a társada-
lomra, ugy a porosz birodalomban, mint a többiekben, hol a 
,nagy mester' példája után a kulturharcz többé kevésbbé, 
nyiltan vagy titkon uralkodik. 

A pápai ,non possumus' legyőzte a hirneves államfér-
fiúi, megállitotta útjában, visszatérésre kényszeritette és ez 
által a nagy német birodalom megmentője is lett. Canossába 
nem megyünk, mondta Bismarck, jelenteni akarván evvel, 
hogy nem fogadja el azon elveket irányidókul, melyekre nézve 
a ,non possumus' azt jelentette, hogy azokból az egyház nem 
engedhet. Összesen megtörni, megsemmisíteni akarta azon 
elveket, azokkal ellentétes elveket akart uralomra vezetni. S 
mi történt volna, ha Bismarcknak sikerül a ,non possumust' 

megtörni, ha sikerül az egyházat elveinek feladására birni, 
a már eddig történtekből látjuk? Eddig a pápa ,non possu-
mu8sa' le nem győzetett, eddig az egyház elveiből semmit 
sem adott fel, csak Bismarck törekvése állott vele szemben 
és mégis, igen, és mégis mily veszély fenyegette a birodal-
mat? A legféktelenebb elveket szabadon hirdették nemcsak, 
hanem a gyakorlatba is átvitettek, az államellenes tanok a 
lakosság közt mindig nagyobb tért foglaltak, a társadalom el-
lenes tanok mindig mélyebb és mélyebb gyökeret vertek és 
csak rövid idő kérdése volt, hogy a franczia jakobinusok 
tettei ismételtessenek. Mi történt volna, kérdjük ismét, akkor 
ha a pápa ,non possumusa' possumusra változott, ha a né-
metországi katholikusok a nyugalom kedveért magukat a 
májusi törvényeknek alávetették, azaz Bismarck terveit elő-
segítették volna? Nem kevesebbet jelentett volna ez, mint a 
keresztény elv feladását és evvel a birodalom bukásának 
siettetését. De ime ott állott a ,non possumus', hirdetve, hogy 
a hitetlen szabadkőműves tanok mellett létezik keresztény 
tanitmány népek és államok boldogságára. E keresztény tan 
megőriztetett az ellenséges törekvések ellenében is és most, 
midőn Bismarck a ,non possumus' előtt meghajlik, midőn a 
Canossába vezető útra tért, e ,non possumus' által képviselt 
elvek lesznek azok, melyek a porosz, illetőleg német biroda-
lom békéjét visszaadják, hogy ez esemény is nyiltan hirdesse, 
miszerint az államok békéje az egyház békéjével benső ösz-
szeköttetésben van, hogy nyiltan hirdesse, miszerint csak az 
egyház által előadott tanok képesek a birodalmak létét s nyu-
gott fennállását biztosítani. Adja Isten, hogy e nagy ese-
mény a német birodalomra mielőbb bekövetkezzék, és hogy 
ez esetből a többi államférfiak is üdvös tanúságot vonva le 
magukra, azt kövessék is. A, 

Oroszország. A szakadárság terjeszkedése. Az orosz 
határról írják : Egy ujsági czikkben vagy levélben lehetetlen 
leírni azt a sok átalakulást, melyeken keresztül az itteni görög 
kath. ruthén egyház keresztül ment, mig jelen állapo-
táig jutott. Hosszú nagy történetet kellene irni a muszka 
üldözésről, mely utján folytonosan előre halad, kérlelhetlen 
kegyetlenséggel és következetességgel, ugy hogy most már 
elmondhatni, nem messze van az idő, hacsak a kegyelmes 
Isten valami váratlan fordulatot nem ad az eseményeknek, 
hogy a schisma a ruthén görög katholika egyházat Oroszor-
szágban teljesen elnyelte. A diplomacziába egy mákszemnyit 
sem bízunk, a kabinetektől egy körömnyit sem várunk. A 
három nagy hatalom, mely Lengyelország felett osztozko-
dott, minden jogos követelést visszautasít, minden igazságos 
tettet megtagad. A pápa szavára nem hallgat közülök senki 5 
hanem azért nem csüggedünk, az elnyomott keresztény hí-
vek panasza áttöri a felhőket s elhat az igazságos Bíró trónja 
elé s az igazság minden politikai s diploinacziai huzavona da-
czára végre is kivívja jogainak diadalát. 

Az első üldözés, II . Katalin alatt, lerontotta a kath. 
ruthén egyházat egész Ukrainában sYolhynia egy részében. 
Több mint 10 millió lelket nyelt el a moskovita szakadár-
ság. A második üldözés, I. Miklós czár alatt, elragadta 
Yolhynia megmaradt részét 3 millió lélekkel. Végre a har-
madik üldözés, melynek kifejlődése olvasóink szeme előtt 
foly le, a jelenleg uralkodó II. Sándor alatt, 300,000 lelket 
vitt tévútra s az egész chelmi megyét megsemmisitette. 
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Ma már a ruthén katholika egyház nem létezik csak Ausz-
tria-Magyarországban, hol pedig a szabadelvű kormányok-
nak kevés érzékük van a ruthén katholicismus kérdése iránt, 
hol legfólebb csak a politikai utilitarismus szempontjából 
vetnek reá egy-két pillantást ; minek azután az a szomorú kö-
vetkezménye, hogy a russificáló czár kezei messze benyúlnak 
e kettős monarchiába, nem ugyan kancsukával, mert ezt már 
talán még sem tűrnék, hanem pénzzel s a vesztegetés egyéb 
eszközeivel, melyek szabadon viszik üzelmeiket Halics ru-
thénjei között. 

Annak idején jelentették a lapok, hogy főt. Stupinski 
przemyslei gör. kath. püspök Galicziából Kómában járt é s 

többször értekezett XI I I . Leo pápával s a propaganda bi" 
boros főnökével a fölött, mily eszközök volnának használan" 
dók, hogy azon kötelékek, melyek a ruthéneket Kómához, a 
hitegység központjához fűzik, megszilárditassanak. Jelenleg 
még Galiczia népességének fele, 2,500,000, a görög ruthen 
szertartáshoz tartozik, egy érsekkel Lembergben, a ki jelen-
leg főt. Sembratovicz s egyetlenegy suffraganeussal, a przem-
yslei fentemiitett püspökkel. Hirlilc, hogy a szentatya egy 
uj püspökség felállitásán fáradozik. A katholikus ruthén 
papság száma ugyanott körülbelül 2500, kik rendesen a nép 
alsó rétegéből emelkednek fel ez állásra. Családosak s részint 
az állam által adott kárpótlásból (310 ft.) részint saját ma-
gok által művelt földbirtokból élnek ; mely ha nekik 315 frtot 
jövedelmez, az államtól nem kapnak semmit, holott megtör-
ténik, hogy az állam segély helyett majdnem ugyanannyi adót 
vet ki rájok. Ez a sanyarú sors a ruthén papokat földmive-
lőkké teszi, kik a lelkek s általában plebániájok gondozása 
helyett családjoknak és a fóldmivelésnek élnek. 

Képzelhetni az állapotot, melyben e papok és hiveik 
vannak ! Se magukon, se liiveiken segiteni nem tudnak. A 
kormány, mintha vaksággal volna megverve, a reichsrathi 
ruthén képviselőknek figyelmeztetésére rá sem hederit ; mi 
által azonban csak maga alatt vágja a fát, mert az alatt a 
muszka szakadárság mindent megtesz, hogy a galicziai ru-
thén papsággal a schisma kellemeit megkedveltesse. Azzal a 
fogással él, hogy Orosz-Lengyelországban a szakadár ruthén 
papokat fényesen ellátja földbirtokokkal, 400 ezüst rubel 
stolával, 400 rubel pótlékkal, mely fokozatosan emelkedik 
a mint az illető családja szaporodik. Ez ellenálhatlanul hat 
az Ínséggel küzdő galíciai ruthén papságra, kik közül igen 
sokan átmennek a szakadár boldogságot élvezni, elhagyva 
hitet ós papi becsületet. Az igaz, hogy soknak ezen átszökött 
ruthén papok közül később megnyílik a szeme. Jól vannak 
fizetve, de nem egyebek mint rabszolgák, szolgái egy lelki-
ismeretlen államnak, mely a betűnek s a külső formának él, a 
lelket az igazi vallásosságot pedig megöli. Senki sem tiszteli 
őket. A kiktől megszöktek, megvetik mint mercenariusokat, 
a kikhez átszöktek szintén megvetik mint ilyeneket. Az is 
megtörténik, hogy az aranyhegyeket váró átszökött ruthén 
pap végre kém s áruló gyanújába jön folytonos panaszko-
dása által, melylyel Galicziát tele kiabálja. Épen ellenkező az 
Orosz-Lengyelországból Galicziába menekült papok sorsa-
Ezeket az osztrák kormány még csak barátságosan sem fo-
gadja ; a papság és nép pedig maga is nyomorúságos hely-
zetben van, nem segithet rajtok. Képzelhetni a zavart, mely-
ben az ily hitért szenvedő pap van, ki sehol senkinél sem ta-

lál testvérei közt mendéket : a papságnál nem, mert ez maga 
is segélyre szorul és sajnos, többnyire szidja a menekülőt, 
miért nem maradt otthon, hol zsiros fazekak mellett ül a ru-
then papság ; nem a néptől, mert ez koldus ; nem a kormány-
tól, mert ez nem érti, nem fogja fel a monarchia javát, annál 
kevésbbé, az egyház, a vallás s a veszélyeztetett hitegység 
ügyét. Biztos értesitések alapján mondhatni, hogy XI I I . Leo 
pápa komolyan szivére vette ezen szomorú állapotokat s a 
przemyslei püspök informatioja és Sapieha herczeg memo-
randuma alapján bizonyára fog is tenni valamit, lia a con-
gressuson nem lehetett, hát congressus nélkül. 

IRODALOM. 
-f- Augustinus de Roslcovány, Episc. Nitriensis. Beata 

Virgo Maria in suo conceptu immaculata. (Folyt.) Tomus 
IV. Monumenta e sec. XIX. Signanter responsa ad encyclicam 
anni 1849. ex variis regnis ac provinciis complectens. Buda-
pestini. Typis Athenaei 1874. LXXXVI. 734. 

E kötetet szintén nyomatékos bevezetéssel kezdi meg 
szerző, melyben a hitágazat kimondását közvetlen megelőző 
időszak történetét adja ( L X — L X X X V I . ) 

E kötetben szintén ugy, mint az előbbeniben fel vannak 
sorolva a IX . Pius pápa encyclicájára az egész világ püs-
pökeitől beérkezett vélemények. Ezek közül legnagyobb rész 
a dogma kimondása mellett, egy kis rész módositást óhajt, 
a legkisebb rész pedig a kimondás ellen nyilatkozik. A sor-
rend ez: Belgium, Német-alföld, Spanyolország, Poi'tugál, 
Hibernia, Anglia, Skóczia, Svéczia, Németország, Helvéczia, 
Osztrákbirodalom, Magyarország, Görögország, európai Tö-
rökország, Ázsia, Afrika, Amerika, Oceania és Ausztralia. 
Ezekhez csatlakoznak a különféle szerzetes rendek káptala-
nainak nyilatkozatai. 

Mivel a tudós szerző Magyarország püspökei nyilat-
kozataira külön súlyt fektet, nem mulaszthatom el azokat 
kiemelni. 

A magyar püspökök vagy közvetlen a római sz. szék-
hez, vagy az ország primása által történt felszólítás folytán, 
általa közvetitve adták be nyilatkozataikat. Majdnem mind-
nyájan feltétlenül a hitágazat kimondása mellett nyilatkoz-
tak. Feltételeket csak a szepesi és a kalocsai kértek. Elle-
nezték a szatmári, székesfehérvári, szombathelyi és rozs-
nyói. (387-422.) 

Tomus VI. Monumenta e sec. XIX., signanter inde a 
definitione dogmatica anni 1854, et literaturam sec. XIX. 
usque annum 1871 complectens. Budapestini. Typis Athenaei 
1874. LIV. 924. 

Érdekes bevezetéssel nyitja meg szerző e kötetet, mely-
ben a boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásáróli tannak 
hitágazatként történt kihirdetését közvetlen követő idő tör-
ténetét ecseteli. (IV—LIV.) 

Ezen kötet kettős tartalommal bir, ugyanis bizonyíté-
kokat és irodalmat foglal magában, 

Az első részben 180(1273—1403-ig) bizonyíték, ille-
tőleg okmány van, melyeket szerző ezen hitágazatnak 1854. 
decz. 8-án történt kihirdetésétől 1870. év végéig lefolyt idő-
szakból gyűjtött össze. Ezen időszakot szerző mint harma-
dikát csatolja az V. és VI. kötetben már tárgyalt két előb-
beni időszakhoz. 



Első helyen a hitágazatnak kimondása körüli esemé-
nyek hivatalos jelentése van közölve, erre több ez ügyben 
kiadott hivatalos okmány után, IX. Pius pápa 1854. decz. 
8-kán kelt apostoli levele van, melyben a bold. Szűz szeplő-
telen fogantatásáróli tant hitágazatként kimondja. — Pro-
inde advenisse tempus opportunum pro re definienda, quam 
divina eloquia, veneranda traditio, perpetuus Eeclesiae sen-
sus, singularis Cath. Antistitum et fidelium conspii-atio, et 
insignia praedecessonim Acta, Constitutiones mirifice illu-
strant atque declarant. — Ezen nagy fontosságú okmány 
után számos püspöknek körlevele van közzétéve, melyekkel 
egyházmegyéiknek a hitágazat- kimondását tudtára adják. 
Ezek között van Magyarország prímásának azon levele, a 
melyet ez ügyben az ország püspöki karához és saját pap-
ságához intézett. Figyelmet érdemel a püspökök feleletei kö-
zött egy görög sz. püspök levele, melyben vallja, hogy a gö-
rög egyház a boldogságos Szüzet mindig szeplőtelennek 
tisztelte. (1—353.) 

It t egy alosztályzatot különböztet meg szerző — »qui 
bene distinguit, bene docet" — és összefoglalja mind azon 
jelesebb okmányokat, melyek az 1855-—1870-ig terjedő idő-
szakban tétettek közzé a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásá-
róli hitágazat ügyében, ezek között van a ventimigliai püs-
pök jelentése egy csodás esemény felől. (353—357.) Össze 
vannak itt gyűjtve a tartományi zsinatok végzései, közöt-
tük az esztergomiéi. (357—390.) A szeplőtelenül fogantatott 
Szűz tiszteletére egyletek támadtak, uj mise és zsolosma 
rendeltetett. (390—413.) 

E kötet második része az irodalommal foglalkozik, 
mely a tudós szerző bő olvasottságáról és ernyedetlen szor-
galmáról tesz bizonyságot. It t ismét kiemelendő a szerző 
által éles praecisióval követett felosztás. A X I X . század 
irodalmában első helyen sorolja fel szerző azon művek czi-
meit, melyek a szeplőtelen fogantatásróli tan ellen Írattak 
és pedig nem csak az akatholikusok, de a szabadelvű katho-
likusok által is, összesen 50 művet. Ezeket követik azon 
művek czimei, melyek a század elejétől 1848. végéig álta-
lán Írattak Máriáról és az ugyanezen időszakban megjelent, 
kiválólag a szeplőtelen fogantatás tanáról írott művek. Az 
1849. évtől kezdve az 1871. év végéig, minden évnek ter-
mékei külön vannak felsorolva és pedig országok szerint, de 
vannak alosztályok is megkülönböztetve. Ilyenek : IX. Pius 
1849. év febr. 2. kelt encyclicája-, Mária hava-, Mária leve-
lei-, lorettoi ház- és a rózsafüzér feletti irodalom. Összesen 
van e kötetben 7848 mű (12,161 számtól 20,008-ig.) 

Tomus VII. Literaturam supplementärem usque A. 1871 
et ulteriorem usque annum 1875. complectens. Nitriae. Typis 
viduae Michaelis Siegler. 1877. XX. 700. 

A bevezetésben elmondja tudós szerző az okot, mely 
őt e kötet kiadására bírta, hogy ugyanis a még utólagosan 
talált művek czimeit felsorolja és Mária irodalmát 1872-től 
1875-ig kiterjeszsze. Ezeken kívül még egy igen dicséretre 
méltó czélt is tűzött ki magának, hogy ugyanis Mária iro-
dalmának legjelesebb termékeit ismertesse a belőlük mutat-
ványul közzétett érdekes részletek által. E kötet felosztását 
és többi jeles tulajdonait illetőleg mindenben méltóan illik a 
többi hat kötethez. Van pedig benne a XII . századtól az 
1871. év végéig 1326, az 1872. évtől pedig 1875. végéig 892, 
igy összesen az egész kötetben 2218 mű czime. Mind a hét 
kötet együttesen bir 22,226 mű czimével. 

* 

Igy mind a két kötetet külön-külön megtekintve, nem 
zárhatjuk be czikkünket anélkül, hogy a nagytudományu 
szerzőnek, a bold. Szűz tisztelői nevében egyrészt, de a tu-
domány nevében is másrészt, hálát és kegyeletes tiszteletet ne 
nyilvánítsunk. Erre annál is inkább méltó a tudós főpap és 

szűz Mária birodalmának hű fia, mert a jeles La Rochefou-
cauld mondásaként, „On ne doit pas juger du mérite d'un 
homme par ses grandes qualités, mais par l'usage qu'il en 
sait faire." Es meg vagyunk győződve, hogy a kinek ihleté-
ből e nagy munkára vállalkozott, a kinek segedelmével azt 
szerencsésen bevégezte, az lészen a legméltánylóbb jutalma-
zója is. 

„Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam 
fuit." Cicero. N—y. 

V E O Y E S E K . 
— A sz. István-napi országos ünnepen, Budavárában, 

maga az ország biboros áldornagya, főm. Simor János her-
czegprimás ő eminentiája pontificált vezetve a körmenetet 
is. A szent beszédet Rónay István, kalocsamegyei áldozár és 
országgyűlési képviselő tartotta. 

— New-York-Cityben a lengyeleknek f. é. jul. 14 én 
templom-szentelési ünnepök volt. Az uj templom védszentje 
sz. Szaniszló. Előbb zsinagóga volt s a lengyelek a zsidóktól 
20000 font sterlingért vették meg. Ilyen geschäftet többet 
is óhajtunk a zsidóknak, különösen itt Európában, nálunk. 

— Bosniában és Herczegovinában a katholikusok tete-
mes kisebbségben vannak a schismatikusok- és mohameda-
nokkal szemben, amott százhuszezeren, emitt negy venezeren. 
A török kormány mindig jobban szerette őket, mint az 
,orthodox'-okat s több szabadságot engedett nekik. Ezt fő-
leg a sz. Ferencz-rendieknek köszönhetni, kiknek önfelál-
dozó buzgósága a legkegyetlenebb szivü szultánoknak és 
basáknak is imponált. E két tartomány két apostoli Vica-
rius kormányzása alatt van ; Bosnia apostoli helynöke ftdő 
Werichich, Herczegovináé ftdő Kraljevich, mindketten a 
fentnevezett rendből. Mennyi igaz abban, hogy a sz. atya 
három uj püspökséget akar e két tartományban felállítani, 
azt a szentszék még nem bizta az újságokra. Az bizonyos, 
hogy bármiként fog intézkedni a pápa, a lelkes ferenezren-
diek nem fognak ellene plane demonstrálni, mint azt némely 
,mindentudó' lap jósolgatta. Különben az idő majd meghoz 
s felderit mindent. 

— Egy katholikus püspök temetése Németországban je-
lenleg valóságos nagy esemény ; mert a főpásztorok egy ré-
sze már kihalt, nagyobb része száműzve van és csak három 
szék van betöltve, a kulmi, hildesheimi és ermelandi. A leg-
utóbb elhunyt osnabrücki püspöknek végtisztelete a szó tel-
jes értelmében nagyszerű volt. A katholikusok és protestán-
sok ezrei meghatva álták körül a koporsót, melyet a teme-
tési menetben az elhunytnak testvére és Windhorst kisért. 
A hannoverai királyi család 4 palmaágat és 4 koszorút tett 
le a nagy jellemű főpap sirjára. 

— A megtérések Angolországban napi renden vannak. 
Mint a freiburgi ,Ami du Peuple'-nek irják, Oxfortban a 
Jézus-társaságiaknál csaknem minden nap van conversio. 
Brightonban egész mozgalom indult meg ez iránt. Ilatis-
bonne Mária-Alfonz atya Londonból jun. 7-én ezt irta : 
„Mennyire dobogna az ön apostoli szive Angolországban ! 
A legnevezetesebb megtéréseket egyszerre százával lehet 
számitani. Es ezen mozgalom magától kezdődött meg a fel-
oszlásnak indult protestantismus körében. Tanulmány, el-
mélkedes és hideg logika többet tesznek mint a vitatkozások és 
predikácziok. Ima, ima! A csodák kora közeleg." 

Szerkesztői értesítés, 
A szerkesztővel változván a szerkesztői lakás is, kérjük m. t, olva-

sóinkat, hogy minden a szerkesztőségnek szánt küldeményt ezután, a lap 
élén is olvasható, Budapest V I I I . József-utcza 17. sz. alá legyenek ke-
gyesek intézni. — A cserepéldányokkal a .Religio' marad a réginél. — 
Kik a ,Religio'-t becses kézirataikkal tisztelték meg, szives várakozásra 
kéretnek, mig a sor, ha bevállnak, valamennyire rákerül. — Znyó-V.-ra. 
Csak folytassa, de röviden és velősen. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi üándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
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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 O L Y Ó I R A T . 

H4RMINCZHETEDIK ÉVFOLYAM. 
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zeum-körut 10. sz. alatt, ; 
hova a netaláni réclama- ; 
tiókis, bérmentes nyitott ! 
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Budapesten, augusztus 24. 16. II. Félév, 1878. 
Tartalom : A valódi ker. jellemek megfogyatkozásáról. — Egyházi okmánytár. — A budapesti kir. egyetemi alap jogi 
természete. — Egyházi tudósitások : Pest. Az ,uj Jeruzsálem'. Pest. ,Hamis ideálok'. lióma. A legújabb felfedezés. — Iro-

dalom. — Vegyesek. 

A valódi ker. jellemek megfogyatkozásáról, 
parlagi elmélkedés. 

I. Napjainkban az Antikrisztus, — vagy leg-
alább az antichristianismus korát éljük. 

A tanok és elvek, melyeket az emberiség leg-
nagyobb része felett pressiót gyakorló s mind az öt 
világrészben hangadóvá vált pseudo-liberalismus hir-
det, homlokegyenest ellenkeznek Krisztus tanaival 
és elveivel. Krisztus Urunk mindenekelőtt hitre és 
morálra oktatott bennünket. A liberalismusnak nem 
kell sem hit, sem morál. — A hitet egyenesen meg-
tagadják a ,philosophusok', — kétségbe vonják a 
természettudósok, — kigúnyolják a hirlapirók, — 
üldözik a kancsuka és ,kulturkampf politikájának 
elöharczosai. A morált szintén, — bár kerülő uton, 
megtámadja az álszabadelvüség. , Vallásnélküli mo-
rál' a modern liberálisoknak egyik jelszava. Legyünk 
önmagunktól és önmagunkért erényesek ! Ne a po-
kollal fenyegető papnak szavai, — avagy a menny-
ország érdemeinek reménye, hanem a becsületérzet, 
az erény becse tegyen bennünket erényesekké.. . . Hát 
azután lehetséges volna ez ? Hogy ne lenne ! ? A ki 
nein hiszi, vegye kezeibe az öregebbik Dumas érdek-
feszitö, avagy Paul de Kock pikáns regényeit. Az 
előbbi iró bebizonyítja, hogy a házasságtörő, vesze-
kedő s önzéstelt kalandosok a legbámulatosabb s 
leghösiesebb erények gyakorlatára képesülnek. Az 
utóbbi iró müveiből pedig azon ,megyözödést' sze-
rezheti magának az olvasó, hogy a sikamlós, sőt 
t rágár grisette-történetek hősnői is morálra taníta-
nak bennünket. Persze, mert ha a tolvaj 10 ftot lop, 
s abból 50 krajczárnyi alamizsnát ad, márerény-hös 
lett belőle. 

Igen, — ilyenek a liberalismusnak elvei! így 
törekszik a liberalismus lerombolni a hitet és csúffá 
tenni a morált. 

Csoda-e tehát, ha ilyetén törekvések közepette 
nem látunk ker. jellemeket? 

De hát, ki is keresne a farkasok közt szelid bá-
rányokat ; — a szénégetők közt hófehér arczot? 

Hanem hát tulajdonkép nein is annak bebizo-
nyítására fogtunk tollat kezünkbe, hogy az antichri-
stianismus lehetetlenné teszi a valódi ker. jellemek 
képződését; — sorainknak czélja, amúgy könyed 
modorban, ,parlagi elmélkedés' alakjában, bevitatni, 
hogy ugyanazon indokok, melyek a liberálisok tá-
borában az antichristianismust létre hozzák, a hivők 
seregében is többé kevésbbé megakadályozzák a va-
lódi ker. jellemek kifejlődését. 

Az antichristianismus szülőanyjának három, 
egymással párosult bün : a kevélység, az önzés és az 
önmegtagadás nem ismerése tekintendő. 

A kevélység isteníti az észt. Nem csak az isme-
retek, hanem a hit megszerzésénél is egyedül az észt 
tar t ja biztos és csalhatlan mérlegnek. A kevélység 
nem engedi, hogy az ész meghajoljon a természet-
fölötti, a megfoghatlan előtt. Tehát elveti az isteni 
kinyilatkoztatást; nem fogadja el a kinyilatkoztatá-
son alapuló hitet. 

Az önzés ismét neveletlenséget szül. Az önmeg-
tagadás hiánya pedig a szenvedélyek tengerébe me-
ríti az egyént. A hitétől megfosztott ész azután az 
önzésből és önmegtagadás hiányából származó el-
vek és cselekedetek szentesitésére kitalálta a vallás 
nélküli morált. 

íme az antichristianismus genesise. 
A mi nagyban az antichristianismust szüli, 

ugyanaz kicsinyben a valódi ker. jellemek megfo-
gyatkozásának is létoka. A határtalan kevélység, a 
korlátlan önzés és önmegtagadás hiánya a liberá-
lisokat antichristianusokká teszi ; — s ugyanezen 
három biin, kisebb mérvben jelentkezve, a hivők 
közt megritkítja a valódi ker. jellemeket. 

16 
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II. Mit nevezünk valódi ker. jellemnek? Nem 
mást, mint a ker. morál három sarkkövének : az alá-
zatosság, szeretet és önmegtagadás erényeinek megfelelő 
állandó gondolkozás-, érzés- és cselekvési modort. 

A liberálisok nem tudják, vagy legalább nem 
akarják tudni, mi az alázatosság, az általános sze-
retet s az önmegtagadás, — tehát köztiik hiába ke-
resnénk valódi ker. jellemeket. 

De találunk-e ily jellemeket a hivők között ? 
A ki egy kissé ismeri az embereket s egy kis 

tapasztalattal bir, a feltett kérdésre kénytelen azon 
sajnos választ adni, hogy bizon, a hivők soraiban is 
ri tkaság a valódi ker. jellem. 

Azt nem tagadhatni, hogy vannak mai nap is 
igaz hivő keresztények, kiknek lelkébe és szivébe 
még nem hatolt be az antichristianismus mérge. 
Vannak napjainkban is jámbor és erényes tagjai 
Krisztus egyházának. De a valódi ker. jellem ezek 
közt is vajmi ritkaság ! Oly egyének, kiknek gondo-
lataiban, érzelmeiben, szavaiban és cselekedeteiben 
mindig, vagy legalább rendszerint az alázatosság, 
szeretet és önmegtagadás bájos accordjára ismer-
nénk, ily egyének, a hivő keresztények közt is va-
lódi fehér hollók. 

Alig találunk egyént, legyen bár igaz hivő, 
jámbor és erényes, kinek lelkében vagy a kevély-
ségnek, vagy az önzésnek, vagy az önmegtagadás 
hiányának némi nyomára ne akadnánk. 

A sziv a vérkeringésnek központja. A szivből 
kiömlő vér, ezernyi érszálakon és szálacskákon az 
egész testbe behatol s életet ad az egész testnek. De 
ez a sziv, átvitt értelemben, egyúttal a vágyak és 
érzelmek góczpontja is. A szivben támadt érzelmek 
és gondolatok, különféle módon és utakon, mind 
megannyi titkos csövecskéken behatolnak a lélekbe. 
S e titkos szellemi csövecskéken át a többször emii-
tett három bűnnek mérge is eljut a lélekbe. S innét 
származik a valódi ker. jellemek hiánya. 

De illustráljuk életből vett példákkal állítá-
sunkat. 

Mielőtt azonban ezt tennők, előre kijelentjük, 
hogy nem akarunk prédikálni, hanem csak a ténye-
ket óhajtjuk constatálni. Nem akarunk senkire czél-
zást tenni, hanem csak in genere, tapasztalásaink 
gyümölcseit megismertetni. 

III. Alázatosság nélkül ker. erény s valódi ker. 
jellem nem képzelhető. De hol az az ember, a kit 
valóban alázatosnak nevezhetünk? Hisz napjaink-
ban az alázatossággal homlokegyenest ellenkező, s 
az alázatosság erényét megölő kevélység a legtöbb 

ember lelkébe befészkelé magát. A chamaeleon száz-
féle szint is tud magára ölteni, hanem azért mindig 
chamaeleon marad. Ilyen a kevélység is. Van ennek 
nagyon sokféle speciese. A nagyravágyás, a büszke-
ség, a gőg, az elbizakodottság, önhittség, a vakme-
rőség, a szerénytelenség, a hiúság, a dics-, a tetsz-
és feltűnési vágy, mások megvetése, kigunyolása, 
az ,aristocraticus' avagy ,democraticus' érzület de 
még a bosszú, a harag s a türelmetlenség is mind 
megannyi válfajai a kevélységnek. Sőt valamint 
a sátán néha elég vakmerő a világosság angyalá-
nak alakját magára venni, ugy a kevélység is oly-
kor-olykor az alázatosság külszinébe burkolva je-
lentkezik. Figyeld meg jól a jámbor s feddhetlen 
életű pórt, a bucsuvezetö, vagy előénekes föld-
mivest, s azt fogd észlelni, hogy jámborságában 
többé kevésbbé elbizza magát. Jobbnak tart ja ma-
gát a többinél. Hatolj egy kissé mélyebben a vi-
tatkozó theologusok lelkületébe, s azt találod, hogy 
ugy a rigoristicus, mint az enyhébb, laxior elvek 
védői nem mentek a kevélységnek némi árnyalatá-
tól. Vess csak egy titkos pillantást a kitűnő egy-
házi szónok, a kath. journalista, vag3r iró szivébe, s 
azt fogod észlelni, hogy száz közül legalább is ki-
lenczvenkettő büszke, vagy hiu jeles tehetségeire, 
orthodox szellemére, következetes irodalmi műkö-
désére. Ad vocem következetesség ! Nem állhatjuk 
meg, hogy parlagi eszmeink közé némi, talán nem is 
épen idevágómegyjegyzést bene igtassunk a követ-
kezetességről. Némely ember rengeteg büszke az ő 
következetességére s másokat nagyon szeret követ-
kezetlennek nevezni. Pedig a következetességgel való 
dicsekvés egyrészt, mint mindennemű dicsekvés, non 
bene olet, másrészt a mélyebb gondolkozás hiányára 
mutat. Szép és dicsérendő a következetesség, de csak 
a jóban s az erényességben. De a gonoszságban, hibá-
ban, vagy tévelyben való következetesség épen nem 
dicséretes, sőt egyértelmű a megátalkodottsággal. A 
gonosznak, ha meg akar javulni, bizonyos értelemben 
következetlennek kell lennie. A gonosz, mig gonosz, 
helyesli s követi a bűnt ; tehát, ha meg akar térni, 
eme rosz elvet meg kell tagadnia. A ki bizonyos 
ideig rosz meggyőződésben élt, ha jobb meggyőző-
désre jut , köteles u j irányt követni s az előbbi uton 
tovább nem haladhat. Csupa következetességből nem 
maradhat meg régi tévelyei mellett. Tehát a követ-
kezetesség nem mindig és mindenben erény. Sőt 
ellenkezőleg a túlhajtott következetesség a véglete-
kig viheti az embert. A tapasztalás tanuságakint 
voltak egyének; kiket a túlságos következetesség az 
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apostas iára vezetet t Eleintén csak az i t t -ot t mu-
tatkozó egyházi visszaélések ellen szólal tak fel. Re-
formokat sürget tek . Még el nem dön tö t t h i t t an i vi-
t áka t hévvel fo ly ta t tak . Midőn azután e l lenmondtak 
nekik s többé kevésbbé megczáfolták őket ; ők előbbi 
á l l i tása ik mel le t t csupa következetességből megma-
rad tak . A tú lha j to t t következetesség később az egy-
házi tekinté ly lyel is szembe á l l i to t t a ; végre az 
apostasia meredélyére vi t te őket. Van abban a túl-
ságos következetességi ha j l amban jó adag kevély-
ség. I lye tén következetesség te t te Lamennais t , Pas-
sagliát , J á c i n t a tyá t , Döl l inger t et consortes, hogy 
a mieinkről ne szóljak, apos ta takká . 

Hanem mindez csak mellékesen legyen mondva. 
Tehá t vegyük fel i smét a fonalat , ott, hol, azt 

elejtettiiK. 

A hivők közt észlelhető kevélységnek még más 
ezer s ezer pé ldái ra tan i t az élet. 

A túlságos nemzeti büszkeség, a pol i t ikai né-
zetekhez való merev ragaszkodás, a különfé le t á r -
sada lmi előitéletek, a heves vi ták a m a g á n körök-
ben, a tüzes polémiák a ny i lvánosság terén, mind 
oly hibák, melyeknek közös szülőanyja a kevélység. 
Ped ig há t i lyetén h ibákka l lép ten-nyomon ta lá lko-
zunk az életben. E h ibáktó l a j ámbor hivők, az 
erényeseknek nevezhető egyének sem mindenkor 
mentek. 

De még nagyobb azután az a hiba, hogy az em-
berek mindezen h ibáka t rendszer int figyelembe sem 
szokták venni. Nem ismerik fel a kevélység ördögét , 
mely , ha nem is foglal ta el egészen szivöket, de m á r 
os t rom alá ve t t e ; sőt, hogy képletesen fejezzük ki 
magunka t , a sziv vá rának egyes pon t j a i t m á r meg-
szál lva is t a r t j a , anélkül , hogy a vá r tu la jdonosa az 
el lenség kiűzéséről gondolkodnék. 

Igen, a tel jes m é r v ű a lázatosság még Krisz tus 
igaz hivei közt is r i t ka madár . Krisz tus előt t fogal-
ma sem vol t a v i lágnak az a lázatosság erényéről , 
hanem elég fá jda lom, hogy Krisz tus követői sem 
igen sympath isá lnak ezen egészen ker. erénynyel . 

E lég legyen ennyi a kevélység jelenségeiről . 
Menjünk tovább. Szól junk az önzésről. (Vége köv.) 

Egyházi okmánytár. 
If r e v e apostolicu m, 

quo pia a S. Petro Ap. Principe nuncupata iurisconsultorum 
Societas coelestibus indulgentiarum muneribus ditatur. 

LEO PP. XI I I . 
Ad perpetuam rei memóriám. Piam quamdam a S. Pe-

tro Apostolorum Principe nuncupatam iurisconsultorum et 

causas in fo.ro agentium Societatem in hac alma Urbe sub 
tutela Matris Dei Mariae, cui ab Assidua Ope nomen est, 
canonice institutam fuisse accepimus ; eamque sibi hunc fi-
nem propositum habere, ut iura Ecclesiae et Apostolicae Se-
dis legitimis módis defendat. Nuper vero supplices Nobis 
preces adhibitae sunt, ut piam huiusmodi societatem coele-
stibus Indulgentiarum muneribus ditare dignaremur. His 
precibus Nos, quantum in Domino possumus, obsecundare 
volentes, deque Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum 
Petri et Pauli, Apostolorum eius, auctoritate confisi, omni-
bus Christifidelibus, qui dictam societatem in posterum in-
gredientur, die primo eorum ingressus, si vere poenitentes et 
confessi sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpse-
rint, plenariam ; ac tarn descriptis quam pro tempore descri-
bendis in dicta societate sodalibus, in cuiusbibet eorum mor-
tis articulo, si vere quoque poenitentes et confessi, ac S. Com-
munione refecti, vei quatenus id facere nequiverint saltem 
contriti Nomen Jesu ore si potuerint, sin minus corde de-
vote invocaverint, etiam plenariam ; iisdem sodalibus vere 
quoque poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis 
qui Ecclesiam S. Alphonsi in Exquiliis, aut si eam adiré im-
pediuntur propriam cuiusque Ecclesiam Parochialem Domi-
nica ante Nativitatem S. Joannis Baptistae, qui dies est ad 
festum celebrandum B. mae Deiparae ab Assidua Ope con-
stitutus, et die festo S. Petri Apostolorum Principis, vel uno 
quo cuique libeat, ex septem diebus continuis respective in-
sequentibus, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro 
cliristianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, 
peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione 
pias ad Deum preces efluderint, quo die praefatorum id ege-
rint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indul-
gentiam et remissionem misericorditer in Domino concedi-
mus. Praeterea memoratis sodalibus, saltem corde contritis, 
qui praefatam S. Alphonsi Ecclesiam in Exquiliis, aut pro-
priam Ecclesiam Parochialem, ut supra, quatuor aliis anni 
feriatis vel non feriatis seu Dominicis Diebus per ipsos se-
mel tantum eligendis, et ab Ordinario approbandis, visitave-
rint, atque ibidem, ut supra dictum est, oraverint die sep-
tem annos ac totidem quadragenas ; quoties vero bonum ali-
quod opus iuxta suae societatis institutum in Domino pere-
gerint, toties sexaginta dies de iniunctis eis, seu alias quo-
modolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta 
relaxamus. Quas omnes et singulas Indulgentias, peccato-
rum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes etiam ani-
mabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab 
hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse 
indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus qui-
buscunque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus vali-
turis. Yolumus autem, ut praesentium Litterarum transum-
ptis, seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii 
publici subscriptis et sigillo Personae in Ecclesiastica digni-
tate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, 
quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel 
ostensae. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Pi-
scatoris die quinta Julii MDCCCLXXYIII Pontificatus 
Nostri Anno Primo. Pro Domino Card. Asquinio 

D. Jacobini substitutus. 
IG* 
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Décréta 
S. Bituum Congregationis, 

excerpta e lit. encycl. Emssmi ac Rssmi Dom. Card. Princ. Primatis R. 
Hung, uro XVI. editis. 

1. Strigonien. seu Cassovien. Beatificationis, seu 
Declarations Martyrii Y Y. Servorum Dei Marci Crisini, 
Canonici Strigoniensis, Stephani Pongrácz et Melcliioris 
Grodeezii Sacerdotum e Societate Jesu, Cassoviae in odium 
fidei ab haereticis interfectorum, Instante Rdo P. Josepho 
Boero, Causae Postulatore. 

Super dubio: „An constet de validitate processuum 
tam Apostolica, quam Ordinaria Auctoritate constructorum ; 
an testes sint rite ac recte examinai! ac iura producta legi-
time compulsata in casu, et ad efFectum, de quo agitur" cui 
S. Congregatio re, de more discussa, die 29. Febr. 1868. res-
pondit „Affirmative." 

2. Briocen. — Vicarius Gener. Rmmi Episcopi Brio-
cen. a S. R. C. sequentium dubiorum solutionem humillime 
postulavit. 

I . An processio in festo S. Marci, et in Feriis Roga-
tionum de praecepto fieri debeat intra Ecclesiam, quoties 
temporis inclementia ab Ecclesia egredi non patiatur ? 

II. Quum iuxta Decretum diei 12 Mardi 1836 in Tri-
dentina ad dubium X. celebranda sit Missa Rogationum, 
quando processio fit, hinc quaeritur 1. An die 25. Április oc-
currente in Dominica in Ecclesiis, ubi unicus est Sacerdos, 
Missa cum cantu Rogationum valeat etiam pro adimplendo 
onere Missae Parochialis ? et quatenus affirmative, quaeritur 
2. An in eiusmodi Missa omitti debeant Gloria et Gredo ? 
3. An haec Missa decantari debeat tono feriali ? 

III . In Ecclesiis, in quibus plures sunt Sacerdotes, de-
betne haec Missa Rogationum omnino celebrari cum cantu ; 
an sufficiat hanc Missam celebrare absque cantu expleta 
processione ? 

Sacra Congregatio rescribendum censuit : 
Ad I. Si Ecclesia capax est, congruentius esse Rubri-

cis, si intra eius ambitum Processio in casu fiat. 
Ad II. Iuxta alia décréta affirmative in omnibus. 
Ad III . Congruentius esse Rubricis, ut cantetur, non 

tamen stricte praecipi, nisi agatur de Ecclesiis, ubi Missa 
Conventualis quotidie cantanda est. — Die 14. Augusti 1858. 

Strigonii, die 4-a Augusti 1878. Joannes Card. Si-
mor m. p. Archi-Episcopus. 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Következik a hetedik csoportozat, vagyis a Nagy-
szombatban hátrahagyott egyetemi épületekért előbb Bu-
dán, azután Pesten cserébe adott helyiségek, valamint a je-
len korban emelt tanpaloták. 

Ezen fekvőségek jogi természetökre nézve már két-
felé oszlanak : azon épületek, melyeket az egyetem az előbb 
1777-ben Budán visszahagyottakért Pesten kapott, neveze-
tesen a papnövelde, a jog s bölcsésézeti régi helyiség és az uj-
világ-utczai orvosi tanoda, egyházi jellegűek ; mert az azo-
kért adott paloták szintén ily jogi minőséggel birtak; mert a 
Nagyszombatban az egyetem berendezésére szolgált nagy 
házakat a korona elfoglalván, és ott részint ujabb tan, ré-

szint katonai intézeteket telepitvén meg, azokat előbb Bu-
dán, később pedig Pesten más hason természetüekkel kárpó-
tolni tartozott ; mert a cserébe vett birtok a cserébe adott 
minőségét ölti fel ; mert a jog s bölcsészeti palota a régi nagy 
papnöveldéből a pálosok telkén alakult, az orvosi tanépület 
pedig a jezsuiták talajdona volt, s igy mindkét telep bevont 
zárdai helyiség levén, az 1548-i 12-dik törvényczikk szerint 
azon felekezeti jellegű birtokok közé tartozik, melyek csakis 
katholikus iskolai czélokra fordíthatók : ezekhez társul még 
a vegyészi műintézet ; mert a telek, melyen fekszik, a feren-
cziek zárdai területéből az egyetem részére körvonalozott 
fűvész kertért, 1808-ban nyert csere birtok ; továbbá mert 
a ráfordított épitési költségek szintén az egyetemi alapból 
merítettek. 

Ellenben a könyvtár, és a jog s bölcsészeti szerb-utczai 
uj szárnyépület, kivéve telkeiket, melyek egyetemi ős bir-
tok, nemkülönben az első sebészeti kóroda és az élettani in-
tézet, tekintve, hogy ezen paloták a közalapoktól vett köl-
csönökből épültek és szereltetnek fel ; tekintve, hogy ezen 
terheket az országgyűlés 33 és fél év alatt a költségvetés ke-
retében közforrásokból utalja ki, és törleszteti, kétségtelen 
államtulajdon; bár a jelzett helyiségeken a beléjök öntött 
alapitványi összegek mindaddig teherként feküsznek, mig 
azok az illető hitelezőknek vissza nem fizettetnek. 

Ezek szerint az egyetemi alap fekvőségei és ingóságai 
jogi természete a felhozott adatok nyomán kifejtetett. 

(Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, augusztus 23. Az uj , Jeruzsálem1. Istóczy ur 

megbukott, azaz, hogy értsük meg egymást, nem maga Is-
tóczy ur mint képviselőjelölt bukott meg, mert mint ilyen a 
zsidók minden erő megfeszítése ellenére is, pedig az nem volt 
csekély, nagy szótöbbséggel választatott meg képviselőnek ; 
de igenis megbukott az ő vállalata a ,Jövőnk' czimü lap. 
Hanem a kiknek épen kedvök telik benne, azok vigasztal-
hatják magukat, mert a megbukott vállalat helyett ujjabb 
vállalat fog életbe lépni, habár egy kissé más alakban is. Is-
tóczy ur a zsidókat át- és visszatelepíteni akarta a régi Je-
ruzsálembe, illetőleg Palaesztinába ; más vállalkozó szellemű 
emberek pedig ,uj Jeruzsálemet' akarnak megalapítani Ma-
gyarországon. 

Uj Jeruzsálem! Mintha csak látnánk, mennyire ragyog 
arezuk az örömtől azoknak, kik tudják, hogy e kifejezés mit 
jelent és hozzá tesszük, kik egyúttal óhajtják is, hogy e Je-
ruzsálem nálunk termékeny talajra akadjon. Uj Jeruzsálem! 
Vigasztaló és örvendeztető szó ez azokra, kik annyira lelke-
sednek az általános vallásszabadság és mint mondják a lel-
kiismeret-szabadság mellett. Igen ,uj Jeruzsálem', hogy is-
mét mondjuk, van nálunk keletkezőben és ez nem tréfa do-
log, hanem legkomolyabb valóság. Egy secta, t. i. mely ma-
gát ,uj Jeruzsálemnek' nevezi, vagy inkább azon tant hir-
deti, hogy az istentelen világ és társadalom közepette neki 
jutott a hivatás, regenerálni az elromlott világot, a legko-
molyabb módon szervezkedni akar nálunk a ,nazarénusok' 
mellett és e czélból folyamodványát a belügyminisztérium-
hoz már be is nyújtotta. 

Ha nem olyan időket élnénk, mint tényleg élünk, ezt 
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az egész esetet figyelemre sem méltatnánk, vagy legfeljebb 
mint történeti eseményt registrálva, a napi rendre térnénk, 
jól tudván, hogy a folyamodvány benyújtásával az ,uj Jeru-
zsálem' ügye is befejeztetett. Napjaink azonban még az ily 
csekélységnek látszható tünetek szoros megfigyelését is kö-
vetelik ; — követelik, hogy intő szózat emelkedjék különösen 
azoknak sorából, kik a moralitás megvédésére első sorban 
vannak hivatva ; követelik azért, mert könnyen megtörtén-
hetik, hogy a ,lelkiismeret-szabadság' nevében e sectának 
is megengedtetik a megalakulás és tanainak terjesztése. 

Mondjanak bármit is ellenünk, nem törődünk vele, de 
mi az ,uj Jeruzsálem' megalakulhatása végett beadott folya-
modványra nézve hathatósan kérjük a belügyminizsteri-
umot, hogy engedélyét megtagadja a megalakulástol. Jól tud-
juk, hogy e czélból hasztalan folyamodnánk dogmatikai ar-
gumentumokhoz, a mai kor dogmája ellentétben levén az Is-
ten által kinyilatkoztatott dogmákkal ; de a hon nyugalma, a 
lelkiismeret békéje, a szegény nép, a moralitás nevében, 
ha szólunk, az ilyen beszédet talán még ma is megértik ; 
annyi bizonyos, hogy az emiitett érdekek nevében tett fel-
szólalást nem lehet sem ultramontán, sem reactionariusnak 
bélyegezni. Vagy kérdezzük, ki állithatja azt, hogy egy 
ujabb vallási secta a haza nyugalmát előmozdítaná ? A vallá-
sok többfélesége több és ujabb érdekeket s egymással ellenke-
zőket szül ; több és ujabb súrlódásokat okoz ugy a felekezetek, 
mint ezek és az állam közt; elégedetlenségre ujabb és ujabb 
elemek képződnek. Már ki lehet oly rövid látó, hogy azt 
mondhassa, hogy az alakulóban levő uj secta, a létező vallási 
felekezetekkel szemben nem fog uj érdeket, azokéval ellen-
kezőt képezni : ki fogja ennél fogva állithatni, hogy az uj 
felekezet nem fogja a haza nyugalmát, a mennyiben ez pol-
gárainak nyugalmától függ, háboritani ? De tovább menve, 
ki mondhatja azt, hogy ez az uj felekezet nem fogja a lelki-
ismeret békéjét megzavarni? Ha a haza polgárait tekintjük, 
azok ez ideig nem vágytak az ,uj Jeruzsálem' apostolainak 
tanai után, hanem, mint látszik, lelkiismeretükben meg vol-
tak nyugodva azok igazsága felől, miket hittek. Most jön az 
uj secta, apostolait, jobban mondva ámitóit, szét küldi az or-
szágba hirdetni az eddig ismeretlen tant. Nem fogja-e ez töb-
bek lelkiismereti nyugalmát megzavarni a nélkül, hogy job-
bat, üdvösebbet nyújtana az eddigi, habár számosaknál té-
ves tan helyett ? Van-e az országnak, van-e az ország polgá-
rainak szükségük a lelkiismereti béke ily megzavarására? 
Szabad-e a polgárokat ily békezavaróknak áldozatul dobni ? 
És ha nem, ugy meglehet-e a benyújtott folyamodványt 
erősíteni, illetőleg, lehet-e megalakulásra engedélyt adni? 
Az is megfontolandó továbbá, hogy mely kör lesz az, melyet az 
uj Jeruzsálem papjai leginkább érinteni fognak. Azt kép-
zelni is absurdum volna, hogy a néptanítók és népnevelők 
megtérítési munkájokat a művelt körökben kezdjék, hanem 
igenis hálójukat kifogják vetni a legszegényebb és legtu-
datlanabb népre, ezeket fogják tévútra vezetni, mint tévútra 
vezették ezeket a nazarénusok. És itt ismét kérdjük, szabad-e 
az államnak egész könnyelműséggel e szegény jó népet e 
lelkiismeretlen csábitóknak martalékul oda dobni ? Nem ér-
demli-e meg e szegény nép, melyet más, titokban működő 
csalóktól megóvni lehetetlen, hogy őt legalább az ily nyiltan 
•csalóktól megvédje az állam? Nem sok kötelességérzet kell 

hozzá, hogy belássa mindenki, miszerint itt az állam való-
ságos bünt követne el a szegény nép ellen, ha az uj sectá-
nak a megalakulásra azengendélyt megadná. Mindezek mel-
lett pedig tekintettel kell lenni az államnak a moralitásra is, 
vagyis inkább az uj secta immoralitására, melyet nem csak 
hogy engedélyezni nem szabad, hanem még ha ily felekezet 
léteznék is az országban, azt ki kellene űzni ; pedig hogy ez 
az uj felekezet immorális, az a felekezet vallási törvényeiből 
ki fog tűnni, mire nézve különösen felhívjuk a kormány fi-
gyelmét, hogy azokat magának beszolgáltassa. 

Igenis, a szédelgésnek, valamint más téren, ugy e té-
ren is véget kell vetni ; mert ha veszedelmes is bármily szé-
delgés, egy sem oly veszedelmes, mint az, mely a vallás terén 
űzetik. Minden más csorbát, minden más sebet sokkal ha-
marább lehet orvosolni, mint azt, melyet mi vallási sebnek 
nevezünk. Ha tehát a kormánynak szivén feszik a nemzet 
nyugalma és erkölcsössége, tegye azt mire kértük : ne adjon 
engedélyt az uj secta megalakulására és pedig annál kevésbbé, 
minthogy az esetben, ha az engedély megadatik, nem látjuk 
be, mikép fogná azt más esetekben a kormáy megtagadni. 
Kell igenis, kell nekünk ,uj Jeruzsálem', de nem olyan, mi-
nőt az uj apostolok akarnak alapítani; arra pedig képtelenek, 
hogy olyat alapítsanak, minőre nekünk van szükségünk ; 
azért nincsen más mód, mint az uj apostoloknak, a nemzet 
érdekében, az utat kiadni. ^ 

Pest. ,Hamis ideálok'. Rónay Istvánnak, Budavárá-
ban tartott, sz. István-napi egyházi beszéde. Sz. írási szö-
veg: ,Óvjátok magatokat a hamis prófétáktól'. Máté, 7, 15. 
Beszéd : „Nyolcz év múlva ezer esztendeje annak, hogy a 
magyar nemzetet uralja Pannónia földe. 

Ezer esztendő ! 
Népek és államok merültek el azóta a századok folya-

mában, megváltozott a világrész és a föld szine : s e nemzet 
mégis él. El s nyelvében, irodalmában, intézményeiben, nem-
zeti szellemben, miveltségben s általános jólétben nagyobb, 
virágzóbb mint valaha. 

Mi volt azon erő, mely fentartá e nemzetet oly sok 
válság és viszontagság közepett mind e mai napig ? A kard-e 
s önnön hősisége ? A kard képes ozszágokat meghódítani, de 
nem képes országokat fentartani. Ha hisztek a harczias 
nagyság csodáiban, akkor kérdem : ki volt nagyobb Attilá-
nál? Feje fölött kigyuladtak a felhők a felégetett városok 
lángjaitól, lábai alatt felázott a föld a népek kiontott véré-
től. Hősebb volt Nagy Sándornál, nagyobb Caesárnál, hódí-
tásainak senki sem vetett véget, csak a halál. A Wolgától a 
Póig, a Dunától a Rajnáig az ő nevét rettegte minden nép. 
Ö volt Isten ostora. Hová lett Attila birodalma ? Elenyészett 
örökre. Semmi jel, semmi kő nem mutatja többé azon 
helyet, hol a világtörténelem legnagyvbb hóditója tanyázott 
oroszlánbarlangjában. 

Tisztelt honfitársaim ! A magyar faj egy másik nagy 
hóditójának emlékünnepét üli ma a hármas bérez alatt s a 
négy folyam mentében egész nagy Magyarország. E hódító, 
István, a szent király. Ö nem kifelé hódított a magyar nem-
zet részére, hanem itt benn az országban. Megnyerte a ma-
gyar nemzet szivét a keresztény erkölcsöknek, a magyar 
nemzet szellemét a világot fentartó Istennek : megmenté a 
magyar nemzetet — önnön magának. Hódító volt és alkotó. 
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Mint hazánk egyik kitűnő történetirója — Katona István — 
találóan jegyzi meg: ő nem Isten ostora, hanem Isten apos-
tola. Az ő szövetségese nem volt a vérontás Hadura, hanem 
a béke s a szeretet Istene. Mit mondjak e szentkirály dicső-
ségére ? Kinek feje felett örök csillagok égnek a szentség-
koronája gyanánt : hogy fűzzek én annak halántékéira her-
vatag földi virágokból koszorút? Dicsőségének nincsen hiá-
nya. Jutalma teljes : Istennek látása az égbeii s népének bol-
dogsága a földön. 

Legyünk azonban igazságosak. A mai nap nem egye-
dül István király dicsőségének emléknapja. A mai nap egyút-
tal a keresztény tanoknak diadalünnepe Magyarországon. 
Bármely nagy is előttünk szent István, ő nem egyéb, mint 
Isten választottja, mint Krisztus apostola s azon gondvise-
lés eszköze, mely kilenczszáz év óta intézi nemzetünk sorsát. 
Nem szent István volt a hóditó, hanem az evangelium, me-
lyet ő terjesztett Magyarországon. Nem ő alkotott, hanem 
azon szellem, mely lelkesité őt : Istennek szelleme. Ez alakí-
totta át a magyar nemzet lényét, ez biztosította neki a léte-
zés feltételeit Európában. 

A keresztény civilisatió társadalomképző s államal-
kotó ereje tette nagygyá a nyugati népfajokat. S ezen erő 
tartotta fenn a magyar nemzetet ezer esztendeig. 

De hallom hazám felvilágosult férfiainak ellenvetését : 
megengedjük, hogy a kereszténység alapította meg a társa-
dalmat s az államot hazánkban ; de a kereszténység nem le-
het többé társadalmunk s államiságunk alapja a jövőben. 
Korunknak törekvései és eszményképei nem valósithatók 
meg az elfogult, a sötét keresztény tanok keretében. 

Tisztelt hallgatóim ! Engedjék meg, hogy szent Ist-
ván király emléknapján, mint a keresztény evangelium győ-
zedelmi ünnepén, néhány szót mondjak korunk hamis ideál-
jairól és czéltévesztett törekvéseiről ; hogy megemlítsem azon 
magasztos hivatást, melyet a kerezzténység látható megtes-
tesülése, az anyaszentegyház teljesit e tövekvések tömke-
legében. 

* 

Afrikában van egy szomorú, nagy sivatag. Elszórt 
oázisain kevés növényzet : a többi kietlen föld, határnélküli 
homoktenger. E sivatag sorsa örök aszály, átka örök ter-
méketlenség. Izzó fövénye szomjúhozza az eső áldását, de 
hiába : az ég fölötte örökké felhőtlen. Néha néha emelkedik 
fel a láthatáron egy-egy felhő-tömeg, mely vészes rohammal 
közeledik a vihar szárnyain, és felszálva a magas égig a ré-
gen várt eső helyett . . . . porral, homokkal és sötétséggel 
tölti be a levegőt, megsemmisitve minden növényzetet, elte-
metve embert és állatot a puszta rengetegében. 

Ezek a sivatag felhői. 
Nem a magasból jönnek alá, hanem a sivár földről 

emelkednek az ég felé. A távolból jólétet ígérnek s mikor el-
vonultak: kétségbeesést hagytak maguk után.' 

T. hallgatóim ! A világot foglalkoztató eszmék mint a 
felhők vonulnak el fölöttünk. Némelyek az égből származva 
üdvöt árasztanak a világra. Mások az anyagi gondolkodás 
sivár talajáról eredve port hintenek az emberiség szemébe, 
s a mi utánuk marad : csalódás, nyomor, pusztulás. 

A hazugság eszméi hasonlítanak az igazság eszméihez, 
mint a sivatag felhői az ég felhőihez, s kevesen vannak, kik 

azokat meg tudják különböztetni egymástól. A sötétség elve 
az igazság fényébe öltözik, eltántorítva sokakat Isten or-
szágának harczoló hőseiből. 

Századunknak sok hamis eszméje van, mely jobb jö-
vendőt iger a boldogság után epedő emberiségnek. Nem so-
rolhatom el mindezen eszméket. Erre sem erőm, sem időm. 
Csak három nagy tévedést akarok felemlíteni, hogy azoknak 
hiu voltából ítéletet mondhassunk a többiek értékére. 

Az első : az emberi ész túlbecsülése. Korunk azt állítja, 
hogy az ész egyedüli forrása minden erkölcsi igazságnak és 
társadalmi haladásnak. 

Mi azt hittük eddig, hogy az emberi nem tanítója maga 
az Isten. De fájdalommal kell látnunk, hogy az emberi ész 
nem akar többé Isten tanitványa lenni. Nem kiván többé 
fényt elfogadni a világ napjától, hanem önmagának akar 
világítani, mint a mocsárban ingadozó bolygó tűz, mely ak-
kor kezd fényleni, mikor a nap már leáldozott a magasból. 

Isten vezetése alól felszabadított ész : ez tetszetős jel-
szava századunknak. De ezen szomorú szabadságnak vesze-
delmesek a következményei. Az emberi gondolkozás túlbe-
csüléséből származik az isteni, a vallási és minden társa-
dalmi tekintélynek elvetése; származik a kétely, az erkölcsi 
világrendnek s a jogi alapnak megingatása, az isteni bíró-
ságtól függetlenné tett morál, a törvényhozás tiszteletének 
hanyatlása, a törvényes felsőbbségnek való ellenszegülés, az 
egyéni bölcseletek tömkelege, s az erkölcsi fogalmak bábeli 
zűrzavara. 

E kor hitetlen gunynyal mondja sokszor : Mózes nagy 
ember volt, mert bölcs törvényeket adott népének. Bocsá-
nat ! Ha emberileg szabad szólnom, ugy Mózes nem azért 
volt nagy férfiú, mert bölcs törvényeket teremtett, hanem 
azért, mert e törvényeket Isten tekintélyére alapította. A 
tízparancsolatnak melyik pontját nem magyarázta már félre 
a hitetlen ész a rajta levő égi szentesítés elvetése után? l)e 
a tízparancsolat nem Mózes törvénye hanem Isten törvénye. 

Mit hivalkodtok tudományos nagyságtokkal ? Mit kér-
kedtek hiu bölcsességtekkel ? Az egyszerű lélek a hit ke-
gyelmével s az erkölcs fenségében dicsőbb, mint a ti kétes 
tudománytok ! 

Boldogok a lelki szegények. Korunk, ez az elbizako-
dott kor, mely a vagyon aristocratiája mellett csak az ész 
aristocratiáját akarja elismerni még, szánakozólag, megvető-
leg mosolyog Krisztusnak idézett szavain. Ha tudná mit vet 
ineg ! Krisztus kimondhatlan szereteténél fogva, melylyel a 
világot szerette, nemcsak az anyagi szegényeket védte meg 
az anyagi gazdagok ellen ; hanem a tudatlanokat, az egy-
szerű elméjiieket, a lelki szegényeket is oltalmazni kívánta 
a szellemi hatalom s az ész praepotentiája ellen. Ne bántsá-
tok az egyszerű észt, többre becsülöm őt a ti hitetlen tudás-
toknál ! Ez Krisztus humanitása, ez az igazi tesztvériség, a 
mindenséget átölelő szeretet, melyre csak egy Istenember 
szive képes a világon. 

Szegénynek születtél ? Mit tehetsz róla ! S mit tehet 
róla az, ki egyszerű észszel van megáldva a természettől, ki-
nek nincs képessége, vagyona, alkalma, hogy tizenkét isko-
lát elvégezve s a világot bejárva, tudományt, miveltséget s 
ismereteket szerezhessen magának. 
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Az emberiség kilencztized része kezdettől fogva tudat-
lan és lelki szegény volt, s fájdalom az is fog maradni sok 
ideig ! Ezen kilencztized részét az emberi nemnek veszi ol-
talmába Krisztus urunk a fennhéjázó szellem túlkapásai el-
len. Ki is jut ezért a gúnyból a keresztény egyháznak, mint 
Krisztus egyetlen örökösének, hogy a tudatlanságot és sö-
tétséget pártolja a világon ! Pedig az egyház nem a tudat-
ságot védi, hanem számolva a létező állapotokkal, nem en-
gedheti meg azt, kogy az egyszerű tanulatlan ember az ál-
latok sorába taszittassék le azok által, kikre nézve ez kívá-
natos volna saját önző czéljaik érdekében. Az egyház ellen-
szegül azon szellemi despotismusnak, mely nem akarja maga 
mellett megtűrni sem az Isten tekintélyét, sem a hivő nép 
egyszerű gondolkozását, mely a lélek elleni gyűlöletből fra-
ternizál az állatokkal, és megveti a halhatatlan lélekkel biró 
tanulatlan embertársát. (Vége köv.) 

It óni a. A legújabb felfedezés. Sz. Pál vértanúi lialálá 
nak helye de Rossi lovag archaeologiai kutatásainak nem 
egyszer képezte tárgyát. A hagyomány s a történeti emlé-
kek azt mondják, hogy a nemzetek apostola az ostiai uton 
ad aquas Salvias szenvedett vértanúságot. Rossi bebizonyitá 
(Bullett. Arch. Crist. Serie I. A. VII. p. 83. Serie I I . A. I I . 
p. 71. s köv.), hogy Tillemont tévedett, midőn ezen ősrégi 
hagyomány hitelét kétségbe vonta. Azt szintén roszalólag 
jegyzé meg, hogy maguk a bollandisták is (Acta Junii. T. 
V. p. 459. s köv.) e tekintetben kétkednek és sem pro, sem 
contra határozott véleményt nem mondanak. Ö az ős hagyo-
mány megerősítésére idéz egy márványkőbe vésett felira-
tot, mely nagy sz. Gergelytől származik s mely egészen ép 
állapotban a sz. Pál bazilikája melletti zárdában őriztetik. 
Ezen emlék-kővön Gergely pápa ugy emliti azt, hogy szent 
Pál ad aquas Salvias halt meg, mint köztudomásu tényt. 
Azt mondja ugyanis, hogy neki (sz. Pálnak) ajándékozza 
azon darab földet ,massa, quae Aqua Salvias nuncupatur' 
azon okból, mert ,valdeincongruum ae esse durissimuni vide-
retur ut illa ei speçialitcr possessio non serviret, in qua pal-
mam sumens martyrii capite est truncatus' Ezen felül 
megjegyzé Rossi, hogy e Gergely-félénél nem sokkal ké-
sőbbi okmányban, t. i. az ,Epitome de locis sanetis martyrum' 
regestumban ugyanez van feljegyezve. Ezen okmányoknak 
bizonyitó erejét nagyban növeli az ujabb felfedezések ered-
ménye, melyek világánál a jeles római archaeologus azt is 
kétségtelenné tette, hogy ad aquas Salvias emelt három tem-
plom között a leghíresebb sz. Pál vértanúi halálának helyén 
épült, melyet Aldobrandini Péter bibornok 1559-ben újra-
építtetett, mely azonban már 688- és 689-ben is oly régi 
volt, hogy roskatagsága miatt javítgatni kellett. 

Eddig ezen történeti bizonyítékokat hozzák fel a neve-
zetes vértanúi halál helyének constatálására. Most Armel-
lini tanár jelenti, hogy árkot vagyis viztartót ásván a trap-
pisták az ,ad très fontes' nevü templomtól nem messze, kö-
rülbelül két méternyi mélységben bronz-pénzeket találtak 
Nero idejéből, kinek kormánya alatt és parancsára sz. Pál 
kivégeztetett. Ezt a, magában véve sz. Pál vértanúi halálá-
nak helyére nézve még nem sokat mondó, felfedezést kiegé-
szíti az, hogy ugyanott félig megkövesült fenyőfa marad-
ványokat, különösen petrificált fenyő-tobozokat találtak, mely 
körülmény világot dérit egy irott okmány állítására, a 

melyre eddig az archaeologusok, maga de Rossi is, semmi 
súlyt sem fektettek. A Tischendorf által kiadott ,Acta apo-
stolorum apocrypha' (Lipsiae 1851) 35. lapján azon görög 
legenda olvasható, hogy sz. Pál meghalt elç paooav y.alov-
uEvtjv Ay.y.ova.1nh]Oiov tov SsvSqov arooßü.ov, vagyis 
,azon telken, melynek neve Aquae Salvias, egy fenyő fa mel-
lett'. Apocryph jellegénél fogva az okmány, melyből e hely 
idézve van, egész öszletében nem érdemel hitelt ; de egyes ré-
szei, mint ez az ily iratoknál rendesen szokott történni, né-
mi történeti alappal birnak s azért mondhatni, hogy a trap-
pisták által kiásott felig kövesült fenyőfa tobozok, mig 
egy részt az idézett görög legendának történeti háttért ad-
nak, más felől annak, hogy sz. Pál csakugyan az emiitett 
helyen szenvedett halált, ismét egygyel szaporították bizo-
nyítékait. Armellini tanár azt hiszi, hogy ha nem is kell 
szórói-szóra venni, a mit a görög legenda mond, mintha t. i. 
egy bizonyos, talán magánosan álló fenyő közelében halt 
volna meg sz. Pál, annyi bizonyos, hogy ott, a hol más, két-
ségbevonhatlan adatok szerint sz. Pál meghalt, fenyő-fák 
voltak, mert a legújabb ásatások ezt szintén kétségtelenné 
teszik. Jó pedig mind ezeket tudni, mert ilyenek által a ka-
tholikusoknak ragaszkodása Rómához, mint az apostoli fe-
jedelmek vére által megszentelt helyhez csak növekedhetik. 

IRODALOM. 
Jelenté*. Mult évben kibocsátott munkáimról az 

„Irodalmi Szemle" következőleg nyilatkozott : „Oly név, 
melyhez annyi munkálkodási siker csatlakozik, mely régóta 
ismert az irodalom terén, bátran léphet elő szorgalma termé-
keivel, nem félhet a kritika szigorától, hisz a tüzpróbát már 
kiállotta. Ilyen Huszár Károly neve, kitől Egyházi beszé-
deinek 4—5-ik évfolyamát vesszük, melyek, czimök szerint, 
történetek által igyekeznek az elmondott igazságokat mint-
egy meggyökeresiteni a hallgatók elméjében, villámszerű 
fényt kölcsönözvén azoknak a rövid és velős közmondások, 
melyek kellő helyen alkalmazva, mindenesetre hatásra szán-
vák és elérik azt. Ha ugy tekintjük e beszédeket mint tekinte-
nünk kell; egyházszónoklati szempontbol, szívesen valljuk 
be, hogy dicséretet érdemelnek. Nem mozognak ugyan a szó-
noklat magasabb sphaeráiban, nem ragyognak merész hason-
latok, ragyogó képek által, nem mesterművek, de néphez al-
kalmazottan, az egyszerűség szépségében díszlenek, és épen 
az, hogy semmi keresettség sincs bennök, hanem mint cser-
mely folydogálnak szelid csevegéssel, ad azoknak oly hatást, 
mely elől nem lehet elzárni a szivet : buzditnak, nemesitnek, 
vigasztalnak, jobbá tesznek ! S azt mind azon egyszerűség-
gel érik el, mely az affectálttól száz mértföldnyire vagyon. 
A tárgyak helyesen, idő szerint választvák. Az élet szük-
ségleteinek, a viszonyoknak dictálását követi szerző az anyag 
megválasztásában, azokról szól, miket tudni szükséges, mi-
ket tenni üdvös, kerülvén mindenütt a felesleges szószapori-
tásokat. A feldolgozásban jól megválasztottan használja fel 
szerző mindazon eszközöket, melyek egy szónok rendelkezé-
sére állanak ; a józan észre, a sziv érzelmeire, az akarat vá-
gyára, azok természetének megfelelőleg, igyekszik hatni, 
bizonylatait a szentírás, egyháztanítók nyilatkozataival, va-
lamint történetek és közmondások által tevén áthatókká, 
erősekké. A szentírásból annyit ad, a mennyi épen szükséges 
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tapintatosan találván el azon mértéket, a melynél kevesebb : 
gondatlanság, több : túlterhelés lenne. A szentírási idézetek 
fáklyafény az egyházi beszédekben, melyek, a talán néha 
homályos igazságot kellő világositásba helyezvén, egyszerre 
győzik meg az értelmet és szivet. De csak módjával kell ezt 
méltatni, nehogy az összehalmozás a fitogtatás szinezetét 
öltse fel. Szerző eltalálta e szerencsés középet : nála a szin-
vegyülék nem terheli a szemet : mindenből annyi, a mennyi 
kell és sehol hézag, mely bántólag hatna ránk. A szentatyák 
idézésében szintúgy jár el s nagy ügyességet tanusit, midőn 
csak a legszükségesebbet, de tárgyát teljes fényben megvi-
lágító bizonylatokra hivatkozik, melyek választékossága 
egyszersmind gyakorlott szemekről tanúskodik. Történetei-
ben, melyek jobbára meghatók s érzelembuzditók, tárgya 
csakugyan életre kel s hatalmas indokot képeznek a meg-
győződésre. Készünkről kiválóiagakarjuk méltányolni szerző 
e tekintetben való érdemét, szemközt azokkal kik történeti 
példákról egyházi beszédekben hallani sem akarnak, feledve 
hogy édes Üdvözítőnk is élt e formával tanúsítván ezt pél-
dabeszédei. Végül mi az irályt illeti, szerző hű maradt 
magához, a szép egyszerűségnek adván előnyt a fóllen-
gős fölött. Kifejezései correctek, találók, a hosszas leírásokat 
kerüli, rövid, velős mondatokban fűzi össze gondolatait, me-
lyek igy helyesen vannak előtiiutetve. Nem igényli szerző 
magának a sas szárnyait, de az érzelmes ember lábain köny-
nyedén mozog s fürgesége előnyösen segiti át czélja eléréséi-

A minden lelkipásztorkodási alkalomra készült I., II., 
III., IV. kötet kifogástalan munka, melyben szerző ügyesen 
tudja felhasználni a körülményeket, a viszonyokat, kiaknáz-
ván czélja érdekében azok előnyeit. Szerző tapintatos felta-
lálásának hü bizonyítéka e mű, melyben a lelkész hivatási 
körében előfordulható minden alkalom felkaroltatott ; nincs 
elfelejtve egy sem, s a változatosság oly gazdag, milyent az 
eddig ismert e fajta munkákban nem lehet találni. Es min-
den egyes alkalomra nagy gonddal van kidolgozva a beszéd ; 
tárgyában felöleli a nevezetes mozzanat egész teljét, érdeke-
sen fejtegetve a részletekben annak egyes elágazásait, meg-
ismertetve a hallgatókkal az ünnepély keletkezését, czélját, 
hasznát stb. A gondos kidolgozás szabatos irályban ékeske-
dik s az olvasó érdekkel forgatja a lapokat, melyek annyi 
tanulságot tartalmaznak. A munka megérdemli a pártolást, 
s valóban hálás elismerésre méltó szerző, ki a meglehetős 
parlag tér felvirágoztatására időt, fáradságot fordított." 

A birálat ily kedvezőleg fogadván munkáimat, t. lel-
kipásztortársaim is a 4-ik évi folyamot végkép, az 5-ik évi 
több mint ezer példányban nyomatott folyamot már majd-
nem egészen igénybe vévén, e körülmény és azon öntudat, 
hogy százszorosan, sőt ezerszeresen mozdithatom elő Isten 
dicsőségét és a hivek üdvösségét, folytonos irodalmi mun-
kálkodásra ösztönöz, melynek eredményét két sajtó alá ren-
dezett munkámban van szerencsém bejelenteni nagyrabecsült 
paptársaimnak. 

Az egyik munka ez: „Történetekkel és magyar köz-
mondásokkal felvilágosított egyházi beszédek minden vasár-
és ünnepnapra". Hatodik évi folyam. 

E munkám f. évi novemberhóban fog megjelenni. 
Utána pedig azonnal ez : „Történetekkel s magyar köz-

mondásokkal felvilágosított egyházi beszédek a nagy böjtre". 
A vasár- és ünnepnapi VI. évi folyamu munka épen a 

25-dik önálló munkám lesz, melyet — egyéb hírlapi, folyó-
irati stb. dolgozataimon kivül — 1854 óta tehát majdnem 
25 esztendeje közrebocsátottam. — A jó Isten adta hozzá a 
testi s lelki erőt, kitartást, vigasztalást, buzdítást; miért 
áldom őtet szivem mélyéből mindörökké. Tisztelt paptár-
saim ezer meg ezer példányokban kinyomatott munkáimat 
nagylelkűen felkarolták, folyvást nagyon elismerőleg nyilat-

koztak, buzditottak leveleikben, melyeket éltem fogytáig a 
legkedvesb emlékül meg fogok őrizni. Áraszsza el őket a jó 
Isten legnagyobb áldásaival ! 

Hanem irántok való mély hálámat szeretném némikép 
leróni és becses neveiket e 25-ik munkámban megörökitni. 
Fölkérem tehát egész tisztelettel mindazokat, kik munkái-
mat birják, szíveskedjenek becses nevöket és czimöket szep-
temberhó végéig nekem megirni. 

Számtalanszor megtörténik, hogy korábban kiadott, de 
végkép elfogyott munkáimra is jönnek megrendelések. Ki-
jelentem tehát, hogy „Történetekkel felvilágosított egyházi 
beszédek minden vasár-, ünnepnap s több alkalomra" czimü 
munkám I., II., III . , IV. évi folyamát újra nyomatom, mi-
helyt két vagy háromszáz megrendelő jelentkezik. 

Az V. évi folyamból még van körülbelül száz példány. 
„Bibliai történet lelkipásztorok, hitelemzők, tanítók, 

szülők, gyermekek, ker. hivek számára," két nagy kötetnyi 
munkámat szintén kinyomatom újra, ha ugyanannyian je-
lentkeznek. 

Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek minden 
lelkipásztorkodási alkalomra irt négy kötetnyi munkámat 
1600 példányban nyomattam, és még háromszáz példány 
van belőle. 

Minden munkáimat vagy készpénzen, vagy intentiókra 
is adhatom, egy-egy intentiót 20 és 25 krajczárral számítva. 

Isten kegyelme s áldása mindnyájunkkal ! 
Zsámbék, (Buda mellett) julius 17-én 1878. 

Huszár Károly, esp.-plebános. 

V E G Y E S E K . 
— Nemes adakozás. Mint az ,Esztergom£-ban olvas-

suk, főt. Graeffel János czimz. kanonok ur ő nga, ki jelenleg 
a nagyszombati érseki seminarium, konviktus és gymnaziuin 
igazgatója, 100 ftot a szegény sorsú papok alapjának, 100 
ftot az Adalbertinum nevű papi nyugdíj-intézetnek adott 
alapitványul. 

— Jellemző a f. hó 8-án Rohitschon elhunyt b. Bal-
dácsy Antal életében sok volt, de legjellemzőbb mindeneset-
re az, hogy katholikus létére, miként az ,Erdélyi prot. Köz-
löny' legújabb számában büszkén hirdeti, mint ,a protestáns 
egyházak fejedelmi bőkezűséggel támogató pártfogója végzé 
be életét'. Az elhunyt báró urnák az a fixa ideája volt 
ugyanis, hogy a magyar nemzetiség fenntartója és őre a 
protestantismus ; azért,tömérdek birtokát' a protestáns fele-
kezetekre hagyta. A milyen volt élete, olyan halála és teme-
tése is. Meghalt gutaütésben, eltemették katholikusok, sirat-
ják és gyászolják protestánsok. Egyházunk elrebegte fölötte 
az örök nyugalomért szóló imáját, azért tehát mi is óhajt-
juk neki : Requiescat in pace ! 

— Omen. A ,Hannov. Tagebl.'-nak írják Harzburgból, 
hogy a hires Canossa-szoborba, melyet alig egy éve, hogy 
felállítottak, e hó elején beütött a menykő és ketté hasította. 
A ,Berlin. Börz. Cour.' gonosz czélzással e hírre azt kérdi : 
„Váljon ez talán épen azon a napon történt-e, melyen Ma-
sella, a pápai nuntius, a kissingeni felső sósforrás mellett 
Bismarck berezegnél ebédelt és Canossából Mathild grófnő-
től és VII . Gergelytől neki szép üdvözletet hozott?" . . . 

— Hödel, mikor már a kínpadon állt s előtte a korona-
herczeg által aláirt halálos ítéletet felolvasták, egyet köpött 
és azt kiáltá : bravo ! Ehez nem kell commentár. Ha kipusz-
tít ják a nép szivéből az Isten iránti tiszteletet és félelmet, 
hogyan követelhetik, hogy azután az istentagadó nép embert 
tiszteljen, még ha az maga Vilmos császár vagy az ő koro-
na-örököse is. 

Szerkesztői értesítés. 
Szeged. Ft. O. P. urnák. Intézkedés történt. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béta, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, augusztus 28. 17. II. Félév, 1878. 
Tartalom : A valódi ker. jellemek megfogyatkozásáról. — A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. — Egyházi 
tudósítások : Pest. Még mindig ! Pest. ,Hamis ideálok'. Svajcz. Az iskola elkereszténytelenitése. — Irodalom. — Vegyesek. 

A valódi ker. jellemek megfogyatkozásáról, 
parlagi elmélkedés. 

(Vége.) 

IV. Már Krisztus Urunk azt mondá, hogy az ő 
tanítványainak egyik ismertetőjele az egymás iránti 
szeretet leend. Sz. Pál apostol pedig a szeretet szép 
tulajdonait ecsetelvén, a többi közt így szól: „ Cha-
ritas non quaerit, quae sua sunt." Tehát a sze-
retet kizárja az önzés fogalmát. Krisztus igaz hive 
nem lehet önző. Hát azután csakugyan önzetlenek-e 
az Üdvözítő aklában elő juhok és bárányok ? Az ön-
zés rút bűne távol van-e Krisztus igaz híveinek lel-
kétől ? Fájdalom ! e kérdésre nem lehet határozot-
tan igenlő választ adnunk. Az ugyan igaz és tény, 
hogy az önzés a hivő keresztények közt nincs oly 
nagy mérvben elterjedve, s oly sokféle alakban nem 
mutatkozik, mint a kevélység, —' hanem hiába, — 
be kell vallanunk, hogy Krisztus igaz hivei közt is 
gyakran észlelhetjük az önzést. Főkép a műveletlen 
hivek azok, kik e hibában szenvednek. „Hamis a pa-
raszt, mihelyt egy araszt," tar t ja a magyar köz-
mondás, s ebben nagy igazság rejlik. A köznép va-
lamint nálunk, ugy egyebütt is általán véve vallá-
sos. Eljár a templomba; megtartja a böjtöt ; éven-
kint legalább egyszer elvégzi gyónását és magához 
veszi az Oltáriszentséget ; a vallást nem szokta fe-
szegetni; elhiszi, a m i t a pap prédikál; halálos ágyán 
elláttatja magát a végszentségekkel. Tehát a népnek 
általános charactere a vallásosság. Hanem azért van-
nak ám jó csomó hibái is. Ezekhez tartozik többi 
közt a ru t önzés. A pór ért ugyan az általános 
szeretet kötelmeinek teljesitéséhez. Tud szivélyes, 
nyájas és barátságos lenni. Tud szépen és illedel-
mesen is, ha kell, beszélni. Bókot tud a maga módja 
szerint mondani. Az alamizsna, avagy ajándék adás-

tól sem épen idegenkedik. Hanem mindezt rendsze-
rint akkor s azokkal szemben teszi, a hol nehézség 
nem mutatkozik, s a kiktől valamit vár vagy remél. 
De ha megfordítva áll a dolog, ha neki kell vala-
mely szeretetbeli, vagy bár minő más kötelességet 
teljesíteni, ekkor már a pór megfeledkezik a szere-
tetről, durva, goromba lesz ; ha teherrel j á r a köte-
lesség teljesítése, igyekszik magát az alól, a meny-
nyire lehetséges, kivonni ; ha pedig ez nem volna le-
hetséges, ímmel-ámmal, zúgolódva, morgolódva te-
szi meg kötelességét. Mig ő maga volt szükségben, 
meghunyászkodott, eget földet igért, örök háláról 
beszélt ; de midőn megfordul a koczka, s annak tu-
datára s érzetére ju t a pór, hogy már nincs szük-
ségben, hanem ellenkezőleg mások szorultak ö reá ; 

ekkor rendszerint megfeledkezik a vett jókról, a ne-
talán általa tett némi kis szolgálatokat ezerszer fel-
hányja az illetőnek, fenhéjázóvá lesz, másnak szük-
ségét saját hasznára igyekszik kiaknázni, követe-
lővé, zsarolóvá válik. Papját szereti a paraszt, de 
csak addig, mig az töle mit sem kiván. De ha lelki-
pásztora azt mondja neki : barátom, fizesd meg a 
stola-illetéket, vagy a párbért, ekkor már kigyót, bé-
kát kiált a műveletlen hivő papjára. 

A műveltebb hivek közt is, bár nem ily drasti-
kus alakban, szintén feltalálhatjuk az önzés példáit. 
A szeretet kötelmeinek teljesítése a müveiteknél is 
rendszerint sziik térre szorítkozik. Legtöbben csak 
övéik, azaz családhoz tartozóik, rokonaik, barátaik s 
ismerőseik iránt mutatnak szeretetet. A szükségben 
szenvedő idegen rendszerint hidegséggel s részvét-
lenséggel találkozik. Más részt azért is sziikkörü a 
műveltebb hivek szeretete, mert közölük csak igen 
kevesen emelkednek a szeretet legmagasabb töké-
lyére, a mi a közügy iránti folytonos érdekeltség-
ben, a közjó buzgó előmozdításában áll. Mily cse-
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kély azon liivek száma, kik életüket az egyház, a 
haza, az összes emberiség, vagy csak egy község ja-
vának szentelnék! Hány tekintélyes egyén létezik, 
ki tekintélyével, hány tehetséges és tudományos 
férfi, ki tehetségével és tudományával az egyház, 
vagy haza üdvét hathatósan előmozdithatná, s ezt 
még sem teszi. A közügyek iránti közöny, érdekelt-
ség-hiány a különben jámbornak mondható liivek 
közt is nagyon gyakori jelenség. 

A szeretet-elleni másik vétség az érdek politiká-
jában áll. A politika szó alatt e helyen nem értünk 
állam tudományt, vagy diplomatiai jártasságot, ha-
nem privat-életbeni politikát, vagyis életelveket. Az 
érdek játsza az életben a főszerepet. Rendszerint ér-
dekből köttetnek az ismeretségek, barátságok, sőt 
gyakran még a házasságok is. A ki hatalmas, gaz-
dag, tekintélyes vagy befolyásos, azt csupa érdek-
ből elhalmozzák embertársai hizelgésekkel, bókok-
kal ; mindenki kedvét keresi neki, mindenki szívé-
lyes és barátságos irányában. De a szegény, az igény-
telen, legyen bár becsületes és erényes, ilyesmire 
rendszerint nem számithat. Sőt, ha a szerencse ke-
gyeltjének hátat fordit Fortuna istenasszonya, mai 
nap is tapasztalja ama régi mondás igazvoltát, 
hogy t. i. 

„Donec eris felix, multos numerabis amicos ; 
Tempora si fuerint nubila, solus eris." 

És kérem igy van ám ez, nem csak a liberáli-
sok körében, hanem valljuk be őszintén, a hivő ke-
resztények közt is. Az érdek politikája számos igaz 
kereszténynek lelkében is él. S az érdek politikája 
okozza azután azt is, hogy sokan akkor és azok iránt 
hajlandók jótékonyságot gyakorolni, a mikor, s a 
kiktől valamely viszonszolgálatot, vagy bárminő 
hasznot remélhetnek. Ha kinyomatják az újságba az 
adakozók neveit, mindjárt több a jótevő, mintsem, 
ha a jólét titokban marad. Ha az adakozás árán vi-
lágos viradtig mulatni lehet, mindjár t készebbek az 
emberek a jótékonyságra. Ezért prosperálnak any-
nyira a jótékonyczélu tánczvigalmak, s hoznak cse-
kélyebb eredményt az egyszerű adomány-gyűjtések. 

Végre van még egy sajátos neme az önzésnek, 
a mi t. i. a flehen und leben lassen'" törvényének meg 
nem tartásában áll. Nem csak az iparosoknak és ke-
reskedőknek, hanem a művészeknek s Íróknak lelkü-
lete sem ment egészen e rut hibától, mely olykor-
olykor a plébánosok és káplánok közti viszonynál is 
előfordul. Exempla sunt odiosa. 

íme, ezek az önzés példái Krisztus nyájában. 
V. Csak az önmegtagadás hiányáról kell még 

szólnunk, hogy teljesen bebizonyíthassuk czikkünk 
alaptételét. Az önmegtagadás hiánya már csak azon 
oknál fogva is gyakori Krisztus igaz hivei közt, 
mert nagyon sokan balfogalmakat alkotnak maguk-
nak az önmegtagadásról. A pór azt hiszi, hogy az 
önmegtagadás mindössze csak annyit jelent, hogy a 
böjtöt meg kell tartani, nem szabad torkig jóllakni, 
részegeskedni és fajtalankodni. Az önmegtagadás-
nak egyéb gyakorlata ismeretlen előtte. De még a 
műveltebb hiveknek is rendszerint hamis fogalmaik 
vannak az önmegtagadás kötelméről. Sokan van-
nak ezek közt is, kik azt hiszik, hogy az önmegta-
gadás a heroikus erények közé tartozik. S hogy az 
önmegtagadás a legtöbb esetben olyas valami, a mi 
magis est mirandum quam imitandum. Pedig noha 
igaz, hogy az önmegtagadás nem könnyű dolog, — 
mert semmihez sem kell oly nagy erömegfeszités, 
mint önmagunk legyőzéséhez ; — noha, mondjuk, ez 
igaz, hanem azért az önmegtagadás általán véve 
nem igényel heroikus erény-gyakorlatot. Az önmeg-
tagadás szükséglete lépten-nyomon mutatkozik. A 
concupiscentia carnis és oculi, a superbia vitae — 
nagyon gyakran ostromol bennünket. Apró-cseprő 
dolgokban nehézségek fordulnak elő. A felebaráti 
szeretet gyakorlata, kötelmeink teljesítése, a külön-
féle testi s lelki bajok, az emberek gonosz akarata 
stb. ezer- s ezerféle kellemetlenségeket szülnek. Ha 
tehát mindezen esetekben le tudjuk győzni a nehéz-
ségeket, nem hódolunk a rendetlen ingereknek, vá-
gyaknak és hajlamoknak, anélkül hogy heroikus 
erényeket kellene gyakorolnunk, — képesülhetünk az 
önmegtagadásra. Az önmegtagadás tulajdonkép nem 
egyéb, mint túlzó önszeretetünk legyőzése. Ha a mo-
rál, a józan ész, vagya kötelességérzet azt mondja, 
hogy ne azt, vagy ne ugy tegyük, mint tenni szeret-
nők, hanem a mint tennünk kell, s mi valóban ugy 
cseliikszünk, a mint kell, az által eleget teszünk az 
önmegtagadás kötelmeinek. Néma cilicium hordásá-
ban, a test ostorozásában, az önkénytes böjtölések-
ben, csupán a szerzetesi erények gyakorlatában áll az 
önmegtagadás, melyet Krisztus Urunk valameny-
nyünktől megkiván, hanem a helytelen önakaratnak, 
a rendetlen vágyaknak legyőzésében. 

Minthogy pedig Krisztusnak számos igaz hive 
az önmegtagadásnak eme helyes fogalmával nem 
bir, nem is gyakorolja ezen erényt. 

A különféle testi mértékletlenségekről és ki-
csapongásokról nem akarunk szólni, mert a jámbor 
hivek ilyes vétségektől távol tart ják magukat ; s azt 
mindenki tudja, hogy ily bűnök homlokegyenest 
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ellenkeznek az önmegtagadás kötelmével. Hanem 
más, látszólag talán kisebb jelentésű de azért a va-
lódi ker. jellem elhomályositására befolyással biró 
vétségekről teszünk emlitést. 

Néha az önmegtagadás hiánya a respectus hu-
mánusnak respectálásából származik. Vannak ké-
nyes természetű kötelmek, melyeknek pontos telje-
sítése bizonyos mérvű erkölcsi bátorságot, vagyis az 
emberi tekintetekből eredő félelem legyőzését igény-
li. Sokszor szembe kell szállanunk az előítéletek -
kel, ki kell magunkat tenni a félreértetés, kigunyol-
tatás, vagy népszerűségünk elveszthetése veszélyé-
nek, fel kellene adnunk az avancementra vonatkozó 
szép reményeinket. Szóval a kötelesség teljesítése 
bátorságot, s ép azért áldozatot is kiván. Már pedig 
ilyes esetekben sok, különben jó keresztényben, nincs 
meg a kellő bátorság, nincs meg az erő az áldozat-
hozatalra. Ezért nem mer sok jobb érzésű, vallásos 
meggyőződéssel biró iró, határozottan kath. irány-
ban irni. Ezért nem mer sok plébános a közös isko-
lák ellen felszólalni; ezért lovalja fel s tolja elő-
térbe ez ügyben káplánját. Ezért hallgatnak az 
országgyűlésen a papképviselők, midőn p. a párbaj 
szigorú megbüntetését kellene inditványozniok, vagy 
valamely egyházi sérelem ellen kellene tiltakozniok-
Igen, mert nincs bennük annyi önmegtagadás, annyi 
áldozatkészség, hogy a jó ügy diadalra jut tatása ér-
dekében koczkáztatni mernék népszerűségüket, vagy 
eltűrni tudnák a reájok alkalmazandó ,bigott', ,ul-
tramontán' gúnyneveket, avagy pedig attól tarta-
nak, hogy a nyilvánosan kimondott kath. meggyő-
ződésük folytán magukra fogják vonni a minister 
ur neheztelését ; elveszítik az osztálytanácsosság, ka-
nonoki stallum, avagy épen a püspöki infula megnye-
résére való szép kilátásaikat. 

Másokat ismét a hiúság riaszt vissza az önmeg-
tagadástól. Szép az a csillogás, az a külső fény ! Te-
kintélyt szerez a nagy háztartás s a diszes fogat. 
Szépen áll a divatos ruha. Igen ám, csakhogy mind 
ez sok költséget igényel. A sziv vágyakozik a fény, 
a pompa után, de az ész azt mondja: ho-hó, nem le-
het; addig nyújtózzál, mig takarod ér ; sőt, ha mó-
dodban állna is jó messzire kinyújtózkodnod, sok-
kal nemesebb, jobb s hasznosabb dolgokra fordítha-
tod a fényűzési igényekre kiadandó százakat és ez-
reket! A sziv azonban nem akar tágitani. Hisz ez 
magában véve mind igaz, válaszolja az észnek, csak-
hogy fukarságról fognak vádolni, ki fognak gúnyol-
ni, ki fognak nevetni, ha más hozzám hasonlókkal 
versenyt nem tartok. A többiek is mind csillognak, 

s fényárban úsznak, én sem tehetek máskép ! S a 
sziv szava, a sziv ellenállása győzedelmeskedik, s az 
önmegtagadásról szó sem lehet. A fényűzési hajla-
mot még a jó keresztények sem képesek legyőzni. 

Még több diadalt arat az önmegtagadás rová-
sára a kevélység. Hányadik ember képes magát oly-
annyira legyőzni, hogy saját hibáját készséggel nem 
csak belátni, hanem nyilván elismerni is hajlandó 
lenne? Hányan vannak, kik a jó akaratú figyelmez-
tetést, barátságos intést jó néven szokták venni ? 
Hányan, kik a felfortyanó haragot, boszuságot elfoj-
tani képesek ? Vajmi kevesen ! Ep ugy csekély azok 
száma, kik készséggel megtudnak bocsátani; kik a 
méltatlanságokat békével tudják tűrn i ; kik a vitá-
ban tárgyilagosak tudnak maradni, s nem válnak 
személyeskedökké ! 

Hasonlókép győzedelmeskedik az emberek fe-
lett a birvágy is, mely szintén számos esetben meg-
akadályozza, az önmegtagadás küvetelte áldozatot. 
Igen, ott, hol az emberbaráti szeretet, a kötelesség-
érzet anyagi áldozatot kiván, rendszerint előtérbe 
tolakodik a birvágy s meggátolja az áldozatot. Ha 
csak arról van szó, hogy egy krajezárt adjunk a kol-
dusnak ; egy rongydarabot ajándékozzunk a ruhát-
lannak; egy kis étel maradékkal örvendeztessük meg 
az" éhezőt : ily esetekben nem igen idegenkedünk a 
jótékonyságtól. Ha 1—-2 forintnyi alamizsna nyúj-
tása által, mint a szerencsétlenséggel sújtottak gyá-
molitói, brillírozhatunk, nem sajnáljuk a pénzt. De 
ha arról van szó, hogy kiki tehetségéhez mérten na-
gyobb összeggel rukkoljon elő ; lia a gazdagtól el-
várják, hogy egy kissé mélyebben nyúljon a zse-
bébe, oh ekkor már vége az áldozatkészségnek ! Hány 
gazdag ember gyakorolja oly mérvben a jótékony-
ságot, mint ezt vagyonához képest gyakorolhatná ? 
Hányan vannak a keresztények közt is, kik akkor is 
hajlandók jót lenni, midőn ez kissé nehezükre esik, 
midőn a jótétemény áldozatot igényel ? Nagyon, de 
nagyon kevesen. A birvágy teljes legyőzésére csak 
kevesen képesülnek. 

Végre számtalanszor előfordul azon eset is, 
hogy a kényelemszeretet, vagy a restség nem en-
gedi érvényre jut ta tni az önmegtagadás követelmé-
nyeit. A különben derék s becsületes hivatalnok 
mennyivel tübbet tehetne, ha a „nichts über die 
Commodität" elve folytán a stricte hivatalos teen-
dők elvégzésére nem szoritkoznék. Hány jeles elme 
s kitűnő tehetség tündökölhetnék s működhetnék a 
közjó érdekében, ha a restség őt a munkától vissza 
nem riasztaná? Hány utczai koldus vehetne magának 
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kenyeret, ha az általa alamizsna nyújtására felszólí-
tott s különben jószívű ur, vagy hölgy nem restelne 
a zsebébe nyúlni a kéregetönek adandó krajczárért? 
Igen, a kommót élet s a jóra való restség gyakran 
nem engedi a nehézségek legyőzését. 

VI. Tehát utcunque bebizonyítottuk, hogy a 
ker. liivek közt is kisebb-nagyobb mérvben uralko-
dik a kevélység, az önzés és az önmegtagadás hiánya. 
S ép ezért ritkaság az igaz hivek közt is a valódi ker. 
jellem. Ritkán észlelhető a jó keresztények közt is 
az alázatosság, szeretet és önmegtagadás igényeinek 
megfelelő gondolkodás, érzület és cselekedet. Ritka O o ' 

a valódi ker. jellem. 
Hanem a szives olvasó, ki elég türelmes volt 

egész eddig követni elmélkedésünk fonalát, az kérd-
hetné tőlünk, hogy tulajdonkép mi volt a czélja el-
mélkedésünknek? Miért soroltunk fel ennyi,jobbára 
ismeretes tényeket? Megmondjuk miért. Nézetünk 
szerint azÜdvözitőnekazon általános parancsa, hogy 
,,Estote perfecti, sicut Pater vester coelestis perfe-
ctus est," — legbiztosabban, sőt tulajdonképen csak 
a valódi ker. jellemnek önmagunkban való kifejlesz-
tése által teljesíthető. Valódi kereszténynyé, tökéle-
tes emberré nem egyedül a hit s a nagyobb bűnök 
kerülése, hanem az igazi ker. jellem teszi az embert. 
Ebben rejlik a valódi ascesis. Ez ama tökéletesség, 
melyet minden ember megközelíthetne. De fájdalom 
nagyon kevés kereszténynél mutatkozik ilyetén igye-
kezet. Sőt a lelkipásztorok sem látszanak különös 
gondot fordítani a ker. jellemek kifejlesztésére. Pe-
dig, ha valaha, ugy bizonyára napjainkban vált ez fö-
löttébb szükségessé. Erős, makacs harcz foly mai nap 
a világosság és sötétség közt. De ne higyjék a vilá-
gosság fiai, hogy egyedül erős hitök s a sötétség 
gyermekei ellenében tanúsított ellenállásuk által 
szerezhetik meg a győzelmet. Oh nem. Ez még nem 
elég. Példaadás is kell. Elleneink táborában van a 
corruptio, tehát mutassuk meg, hogy mi incorrup-
tusok vagyunk. Ezt legbiztosabban az által tehet-
jük, ha valódi ker. jellemmel birunk. Még valódi 
ker. jellemmel nem birunk, mindig azzal állhatnak 
elő ellenfeleink: „Medice, cura te ipsum!" Miga hit 
érdekében harczolók élete s erkölcse kellőleg meg 
nem felel hitöknek, addig a hitetlenek előtt a hit-
harczosok mindig azon gyanúba eshetnek, hogy nem 
meggyőződésből, hanem érdekből harczolnak. A mi 
alázatosságunk, szeretetünk és önmegtagadásunk 
lesz legbiztosabb fegyver elleneink kevélységének, 
önzésének és önmegtagadás- nem-ismerésének teljes 
legyőzésére. 

Most már tudni fogja az olvasó, mi volt czélja 
parlagi elmélkedésünknek. Bár gondolkodóba ejtene, 
legalább néhányat, gyenge szavunk, igénytelen el-
mefuttatásunk. Faxit Deus ! Kazaly Imre. 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Most már a közalapítványi királyi ügyigazgató a ma-
gyar királyi egyetem századokra kiható belszervezetére 
megy át, és azt szent Istvántól a mohácsi vészig ; Pázmány 
Pétertől Mária Terézia haláláig : valamint József császártól 
a jelenig terjedő három korszakra osztja fel : 

Szent Istvántól a mohácsi vészig, sőt még azután is az 
egész müveit keresztény világon, s igy honunkban is az 
egyetemek alapítását, mikénti berendezését és megnyitását, 
a királyok és fejedelmek kérésére, a pápák ünnepélyes köz-
okmányok kiállítása mellett engedélyezték ; már fentebb az 
egyetem ős történelmében körülményesen és okmányokra 
hivatkozva ki lett mutatva, hogy a pécsi egyetem nagy L a -
jos kérelmére 1367-ben V-dik Orbán, a budai egyetem 
Zsigmond fellépésére 1388-ban IX-dik Bonifácz és a pozso-
nyi egyetem Mátyás király közvetítésére 1465-ben II-dik 
Pál pápák hozzájárulásával jöttek létre: sőt a történelem s 
az illető okmányok tanúsítják, hogy a jelzett korszakokban 
az egyetemeken a karok számát, a tantárgyakat, a tiulorké-
pesitési és előléptetési módozatokat, ugy a korlátnoki s 
egyéb hivatalok szervezését külön fogalmazott szabványok 
által a római szent szék irta elő : továbbá a történelem s az 
illető okmányok tanúsítják, hogy nagy Lajos király a pécsi 
egyetemet a katholikus hit terjesztésére, a művelődést igény-
lők oktatására, ugy az értelem és itélő tehetség fejlesztésére 
alapította ; valamint, hogy V-dik Orbán a pécsi egyetem 
felállítását csak ugy engedte meg, ha nagy Lajos biztosítja 
őt, miként az alkalmazott tanárok kellő fizetéssel láttatnak 
el; a történelem és az illető okmányok tanúsítják, hogy a 

. midőn Hamer Vilmos pécsi püspök az ott berendezett egye-
tem vezetését Bethini Galvano bolognai kitűnő tanárra bízta 
és azt több évi fáradozásaiért az irughi fekvő birtokkal örö-
kösen megadományozta, az egyháznagy ezen intézkedését, 
1372-ben XI-dik Gergely pápa oda módosította, miként 
Bethini Galvano a reá irt ingatlan javakat, miután azok a 
püspökség tulajdonai voltak, csak élte tartamára élvezhesse: 
a történelem s az illető okmányok tanúsítják, hogy a római 
szent szék, mielőtt a budai egyetem körvonalozását megerő-
sítette volna, előbb követe által a hely és környék alkalmas 
voltáról, a kijelölt jövedelmek elégségéről és a kilátásba he-
lyezett szabadalmakról tudomást és meggyőződést szerzett : 
a történelem és az illető okmányok tanúsítják, hogy a mi-
dőn Mátyás király alatt II-dik Pál pápa a pozsonyi egye-
tem alapítását jóváhagyta, nemcsak azon nézetének adott 
kifejezést, miként a tudományok terjesztése és általános fel-
virágozása, a katholika hit megszilárdítása tekintetéből 
Magyarországon is, különösen a török végvidékeken kívá-
natos : hanem a körvonalozott főiskola berendezésére nézve 
még különösen és határozottan kikötötte, hogy az a bolognai 
fősikolához képest szerveztessék és irodával elláttassék ; 
hogy az alkalmazott tanárok kellően javadalmaztassanak ; 
hogy ügyvezetési szabályok alkottassanak, hogy a kor-
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látnók tisztje gyakorlatában meg ne szoritassék és hogy ta-
nárokká ugy tudorokká alkalmas egyének léptettessenek elő ; 
mindezekből az tűnik ki, hogy Magyarországon szent Ist-
vántól a mohácsi vészig és ekként 500 éven tul a felállított 
egyetemek a kereszténység fenttartása és tágabb alaprai he-
lyezése tekintetéből a pápák befolyásával és hozzájárulásá-
val körvonaloztattak és avattattak fel; valamint hogy ezen 
hosszú korszak alatt a magyar egyetemek berendezésökre 
nézve kitűnően katholikus jellegűek voltak. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, augusztus 27. Még mindig! E felkiáltásra kész-

tet bennünket azon közlemény, melyet a gymnasiumi tan-
tervre nézve a lapokban olvastunk. E közlemény szerint 
ugyanis a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a tan-
kerületek főigazgatóihoz és igazgatóihoz rendeletet bocsátott 
ki, mely a középiskolai tanterv hiányára utalva, ezt a kö-
vetkező iskolai évre átmenetileg szervezi. De minő ez az át-
meneti szervezkedés, feltalálható-e ebben a jobbra fordulás-
nak csak legkisebb jele is ? Atvolvasva e miniszteri rende-
letet, mi kénytelenek vagyunk e kérdésre határozottan ta-
gadólag válaszolni ; mert abban az eddig uralkodó irányt 
nemcsak fenntartva látjuk, hanem ugy tapasztaljuk, hogy 
még az eddiginél is rosszabb. 

Lássuk tehát, mit tartalmaz e miniszteri rendelet. Mel-
lőzve minden egyebet, mint nem szorosan hozzánk tartozót, 
két pont az, mely e rendeletben figyelmünket magára vonja. 
Az egyik pont következőleg szól : „A hetedik osztályban el-
marad a philosophiai propaedeutica, (eddigi heti két óra), 
mely jövőre csak a nyolezadik osztályra lesz szorítva." A 
másik pont pedig azt mondja: „A többi osztályok és tantár-
gyakra nézve az eddigi tanterv és órabeosztás a legközelebbi 
tanévben változatlanul megmaradnak." Minthogy pedig az 
egész miniszteri rendeletben egy betű sincsen arról, hogy a 
vallásoktatás nyomorult heti egy órája a felsőbb osztályok-
ban legalább két órára emeltetett volna, világos következ-
tetés az, hogy a vallásoktatásra nézve a régi egy óra ismét 
megmarad. 

Nem első, hanem ki tudná hányadik eset ez már, hogy 
ez ügyben mi felszólalunk ; de mi ki nem fáradunk, a mun-
kát meg nem unjuk, hanem ismét és ismét szavunkat emel-
jük mind addig, mig meg nem hallgattatunk; mert ezen az 
állapoton, a vallásoktatás és bölcsészet-tanításra nézve, végre 
valahára segíteni kell, ha nem akarjuk a felelőséget ma-
gunkra venni, hogy saját közönyünk és nem törődésünkkel 
oda vittük az ügyet, hogy a mi katholikus iskoláinkból is, 
vallásilag tudatlan, logikai gondolkozásra képtelen ifjak 
kerülnek ki. Vizsgáljuk meg csak közelebbről, hogy mit 
művel ez a miniszteri rendelet, illetőleg gymnasiumi tan-
tervünk. 

Belép a gymnasiumba a 9—10 éves gyermek; gymna-
siumi tantervünk szerint a négy alsó osztályban, a hittant, a 
szertartást heti két óránként tanulhatja, illetőleg kell tanul-
nia, vagyis tanulja azon korban, midőn még jobbadán in-
kább hisz, hogy sem egész horderejében felfoghatná azon in-
dokokat, azon argumentumokat, melyek részben meggyőz-
nék a hallott tanitmány igazságáról, részben pedig fegyvert 
szolgáltatnak kezébe, hogy azt, amit hisz és igaznak vall, 

mások ellenében védelmezhesse. E csakis úgyszólván benső 
hitével lép az ifjú a felső gymnasiumba, illetőleg az 5-ik 
osztályba. A miniszteri tanterv már most, a helyett, hogy a 
fejlettebb ifjúnak módot és időt engedne mélyebben behatni 
a vallási igazságokba, amint kellene ; a helyett, hogv alkal-
mat nyújtana fejlettebb ésszel hallgatni a tanár előadásait és 
mérlegelni a vallási igazságok behatását ugy az egyesek éle-
tére mint a társadalomra, igenis e helyett megszorítja az időt, 
a két órát egy órára olvasztja le, mintha csak azt akarná, hogy 
a 8 osztályt végzett ifjú semmi esetre se kerülhessen ki erős 
vallási meggyőződéssel a gymnasiumból. Ugyanezt kell mon-
danunk azon ,ujabb' rendelkezésre nézve, mely még azon 
csekély időt is megszorítja a józan gondolkozás elősegítésé-
ben, melyet még az eddigi gymnasiumi tanterv fentartott. 
Annál sajátosabban tűnik pedig fel e rendelkezés mind két 
tekintetben, mert a többi tantárgyaknál a fokozatos haladás 
a bővebb, terjedelmesebb előadás látszik irányadóul szol-
gálni a szerint, amint az ifjú fensőbb osztályokba megy át, 
amint hogy a mennyiségtanra nézve a miniszteri rendelet 
ismét ez irányban rendelkezik. Nincsen nekünk az ellen ki-
fogásunk, hogy jó mathematikusaink, jó physikusaink legye-
nek ; de azt is megköveteljük, hogy ifjainknak megadassák a 
mód és az alkalom, a mathesis és physika alapos tanulása 
mellett, saját vallásukat is alaposan megtanulhatni, mert 
társadalmunkra nézve is üdvösebb a vallásos, mint a vallás-
talan physicus és mathematikus. 

Mi valóban nem tudunk megbarátkozni, nem tudunk 
megnyugodni abban, hogy minden ugy maradjon vallások-
tatásunkra nézve gymnasiumainkban, mint eddig volt ; mi 
változtatást követelünk jobbra, ugy az egyház, mint a nem-
zet érdekében : és minthogy követelésünkkel nem most lépünk 
fel először ; minthogy gyenge szavunk, daczára többszöri fel-
szólalásunknak, meghallgattatásra nem talált ott hol a gym-
nasiumi tantervek évről évre készíttetnek, késztetve éreztük 
magunkat, hogy szavunkat azon egyházi testűletekhez in-
tézzük, melyeknek kezeibe van letéve legnagyobbrészt gym-
násiumaink vezetése. Ha a kormány nem tesz semmit, hogy 
a vallásos oktatást előmozditsa, ugy tegyék meg azok, kik-
nek kezébe a szülők leteszik gyermekeik oktatását ; tegyék 
meg azok, kiktől a szülők jogosan megvárhatják, hogy 
gyermekeik vallásosan oktattassanak és vallásos meggyőző-
dést szerezzenek. Az iskolai év küszöbén állunk ; e hónap 
vége felé állapítják meg a tanárok a tanórák beosztását: jut-
tassanak még egy órát a felső osztályokban az eddigi nyo-
morult egy óra helyett ; mi nem hisszük, hogy ez ellen valaki 
felszólalna, hogy felszólalnia joga volna. Gymnásiumaink tan-
terve nem törvényen, hanem csak miniszteri rendéleten alap-
szik, melyet tisztelettel javitani lehet ; de még ha törvé-
nyen alapulna is, még ez esetben sincsen joga semmiféle ál-
lami hatalomnak sem, hogy nem állami iskolában, főleg a 
hittanra nézve rendelkezzék ; e tekintetben minden vallásfe-
lekezet független, és ha e függetlenséggel élnek a többi fele-
kezetek, élnek a nélkül, hogy az ellen a kormány csak egy 
szóval is bátorkodnék tiltakozni ; ha e szabadsággal és füg-
getlenséggel élnek erdélyi kath. testvéreink, mire egy alka-
lommal már utaltunk : ugyan ki lenne az, ki a magyaror-
szági katholikusokat e tekintetben gátolni magának szabad-
ságot venne? Államunk magát felekezetnélkülinek vallja, 

/ 
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emancipálta, hogy ugy mondjuk, magát az egyháztól : eman-
cipáljuk mi is magunkat az államtól oly értelemben, hogy 
természetes jogainkat érvényesitjiik. Ezzel az állam jogait 
nem sértjük, és mégis ugy az egyháznak, mint a nemzetnek 
nagy, igen nagy szolgálatot fogunk tenni ; sőt talán maga a 
kormány is örvendeni fog, hogy megtettük a lépést, melyet 
ő talán nem bátorkodik megtenni. A 

Pest. ,Hamis ideálok'. (Yége.) Korunknak második 
hamis ideálja az élvezet általános jogával s arányos felosz-
tásával akarja boldogitani az emberi társadalmat. Ez a tan a 
materialismus szoros, logikai következménye. Ha nincs egyéb 
mint anyag, minek élnénk egyébnek, mint anyagnak ? Miért 
szolgálnánk Istennek és léleknek, mikor a tudomány régen 
bebizonyította, hogy Isten és lélek nincsen többé ? Ha földi 
boldogság az emberi élet czélja, akkor az emberi élet fela-
data az élvezet. Ez észszerű következtetés. Ezen felfogás 
szerint követelik a szegények, hogy ők is élvezhessenek ugy, 
mint a gazdagok. A föld mindnyájunkká, tehát az övék is. 
Innen származik a vagyon-elleni harcz és elkeseredés. A 
communismus igy okoskodik: ha birnalc a gazdagok, bírja-
nak a szegények is, ha élveznek a gazdagok, élvezzenek a 
szegények is, ha nem birnak a szegények, ne birjanak a gaz-
dagok sem. Ez a tan fényes illustratiót látott a párisi com-
mune által felgyújtott paloták lángjainál. Ez volt a materi-
alismus felvilágosodása — petroleum által. 

Az élvezet anyagelvi felfogásából következik : az egyéni 
szabadság önkénykedése, az egyenlőségnek hamis értelme-
zése, az emberi jogok hangoztatása az emberi kötelességek 
hangsúlyozása nélkül, a házasságnak egyéni kedvtöltésből 
való megkötése és felbontása, a családi élet feloszlása, a béke 
hiu reménye a szenvedélyek megfékezése nélkül, s a boldog-
ságnak hajhászata s a sziv vágyainak folytonos szitogatása 
keresztény önmegtagadás nélkül. E tannak látható követ-
kezményei : az élvezet utáni szertelen esengés, a minden áron 
való meggazdagodási vágy, s az érzékiségnek túltengése a 
művészetben s az irodalomban. E tannak teremtményei : az 
élő hullák s a meghalt lelkek. 

Minő állást foglal el az egyház a gazdagokkal és a sze-
gényekkel szemben ? Az egyház megvédi a vagyont, meg-
szenteli a tulajdonjogot, de ellenzi annak lelkiismeretlen fel-
használását. Az egyház azon egyetlen testület, mely száza-
dok óta következetesen kárhoztatja a vagyonnal és pénzzel 
való visszaélést, az uzsoráskodást, a szédelgést, s a capitalis-
mus zsarnokságát. Erkölcsi szempontokból roszalta és ro-
szalja mindig az egyéni szabadság féktelenségeit és köny-
nyelmü koczkajátékát a vagyon kezelése körül, a közjó 
érdekében. 

Két oldalról kell ezért szemrehányást hallania az egy-
háznak. A capitalis hősei azt mondják, hogy az egyház ka-
czérkodik a szegénységgel és a communismussal, mert meg-
köti a gazdagok kezeit saját vagyonuk kezelésénél elavult, 
szabadságellenes, középkori törvényeivel. A communismus 
viszont azt mondja : az egyház a gazdagok ügyvéde, mert 
nem engedi bántani a tulajdonjogot. 

Hol van az igazság? Az igazság az egyház álláspont-
ján van, mely isteni küldetésénél fogva bíráskodik a szegé-
nyek és a gazdagok között. 

Korunknak harmadik hamis ideálja az egyháznak az 

államtól elválasztása által véli elérni a békét, a rendet, a 
szabadságot, s az általános haladást a nemzetek életében. 

Ezen elv elválasztja az isteni hatalmat az emberi ha-
talomtól, és Isten nélkül akarja fenntartani az államokat. 
Ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen eszme, ha uralomra 
jut valaha, zsarnokokká fogja tenni a királyokat és láza-
dókká fogja tenni a népeket. 

Mik a királyok Isten nélkül ? Kinek kegyelméből ural-
kodnak a fejedelmek, ha nem Isten kegyelméből ? Mivé lesz-
nek az uralkodók, ha nem tekintik hatalmukat többé isteni 
küldetésnek? A korona nem a hiu csillogás ékszere, az egy 
elv. egy eszme, melyen Krisztus keresztje hirdeti, hogy a 
királyi méltóság nem az egyéni nagyravágyás, hanem a né-
pek vezetésének, az országok boldogitásának isteni nagy 
missiója. Ezen missió érzete különbözteti meg az Isten ke-
gyelméből uralkodó keresztény fejedelmeket a saját szeren-
cséjükből hatalmaskodó ázsiai zsárnokoktól, vagy a gyönyö-
rökben fürdő római Caesaroktól. 

Az egyház megszenteli a trónt és szentnek tartja a fe-
jedelem fenséges személyét, mint annak küldöttjét, per quem 
reges regnant. Az egyház az Isten kegyelméből és annak 
törvénye szerint uraikadó hatalomnak rendithetlen táma-
sza. Ezért lett az a gyűlölet tárgya az Istentől elfordult né-
pek előtt. 

Trón és oltár ! Ez a támadás jelszava a lázadó elemek-
nél. Az oltár romjai alá akarják temetni a királyok trónjait. 

T. hallgatóim ! Az egyház nem föltétlen pártfogója 
minden hatalomnak. Hol az állam ellöki maga alól az isteni 
alapot, hol a hatalom önmagát állítja oda a népnek Isten 
gyanánt, hol a kormányok ellenszegülnek az isteni törvé-
nyeknek, s az alattvalók vallásos hitét és lelkiismeretét 
tyrannizálják saját mindenhatóságuk érzetében: ott az egy-
ház a népek részére állva félelem nélkül dörgi a hatalomnak 
fülébe az isteni törvények szózatát. Ez történt minden idő-
ben, ez történik ma is. 

Az isteni tekintély megtagadása után a népek nem lát-
ják többé fejedelmeikben Istennek választottait. A felfor-
gató socialismus oly embereket lát bennök csak, kik hatal-
muknál és gazdagságuknál fogva többet élvezhetnek mint 
az alattvalók. Innen a boszuvágyó kéz, mely a bűnös me-
rénylettel emelkedik fel Isten felkentjei ellen. 

Az egyház részrehajlás nélkül határozza meg a feje-
delmek és népek jogait és kötelességeit a kinyilatkoztatott 
örök elvek megmásithatlan követelménye szerint. Állást fog-
lal el a hatalom és az alattvaló között, s egyenlő mértékkel 
osztja mindkettőnek igazságait. Mégis mennyi a panasz az 
egyház ellen! Az állam azt mondja, hogy az egyház ápolja 
a socialismus felforgató törekvéseit a törvényes hatalom el-
len. A nép viszont azt mondja : az egyház hizelgő szolgája 
a hatalomnak, árulója a népnek, ellensége a szabadságnak. 

Oh de bármiként módosuljanak, bármiként alakul-
janak a társadalom és az államok viszonyai, bármi nehéz 
napokat is hozzon reánk a jövő : az egyház tudni fogja hi-
vatását, s nem fog megalkudni sem az Istentől elfordult ha-
talommal, sem az Istentől elfordult alattvalókkal ; az egy-
ház nem fog félni sem a királyoktól, sem a népektől, nem 
fog paktálni soha senkivel saját elvei árán, — legyen sorsa 
bár örök dicsőség, vagy örök üldöztetés ! 
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Óvakodjunk századunk hamis prófétáitól, s e hamis 
próféták tanaitól ! Minden eszme, mely Istenben való hit és 
keresztény önmegtagadás nélkül akarja boldogitani az em-
beriséget, veszedelmet hoz a társadalomra és az államokra. 

Hangzanak a szép szavak, a zengő szólamok, a tudo-
mányos fegyverekkel csörtető elméletek. Szállnak szerte a 
hamis eszmék, mint a sivatag üres porfelhői. Ezek az embe-
riség hiu álmai, csalfa ábrándjai. 

Borate coeli desuper az ég harmatját, az isteni 
igazságok termékeny esőjét kérem én le a hitevesztett, sivár 
világra. Ezen igazságok nem tagadják meg eredetöket. Ezek 
hoznak áldást a föld nemzetségeire. 

Ezek az ég felhői. 
En bizom Istenben, hogy valamint hajdan Sinai he-

gyén villámlás és mennydörgés között hallatta szavát vá-
lasztott népe előtt, ugy jövend ismét idő, midőn az álla-
mok válságai között, a nemzetek siralmaiban, a királyok-
nak és a népeknek, a tudósoknak és a tudatlanoknak, a 
szegényeknek és a gazdagoknak egymás elleni elkeseredett 
élethalálharczaiban meg fogja velünk értetni törvényhozói 
akaratát 

« 

T. honfitársaim ! Mint hajdan választott népét a pusz-
tából az igéret földére, ugy vezette Isten a magyar nemzetet 
Ázsia sivatagából e szép haza sikjaira. Az ő szelleme erősí-
tette meg hőseink karját a hitetlenek elleni küzdelemben, 
az ő szent lelke óvta meg fajunkat mint csekély szigetpon-
tot a nemzetek hullámzó világtengerében — ezer esztendeig. 

Legyen áldott szent neve minden magyar szivben 
örökké ! 

Ne kivánjunk soha más alapot adni nemzeti lételünk-
nek, mint a melyet adott szent István a keresztény civilisa-
tióban. Az államok alapja, a világrend oszlopa, a nemzeti 
erő kősziklája : Krisztus. Kivüle nincs üdvösség. A nyugat 
nagy nemzetei az ő világosságánál jutottak a műveltség 
magaslatára, s bizton mondhatom, hogy annál dicsőbb va-
lamely nép, minél elevenebb benne Krisztus szelleme. Kö-
vessük az ő példájokat a jóban ; de ne kivánjunk élni oly 
szellemi táplálékkal, a melyet mások már régen kihánytak 
magukból . . . . Hiu jelszavak, hamis eszmények csak bal-
szerencsét és csalódást hozhatnak hazánkra. 

Apostoli király dicsőült szelleme ! Mint lobogó égi 
láng ragyogsz le hozzánk az idők távolából, a századok ho-
mályán keresztül : a te példád legyen ma is világító oszlo-
punk minden nemzeti törekvéseinkben ! Kinek dicsősége 
zeng föl ma minden magyar sziv mélyéből, szent István ! Ne 
hagyd el népedet, légy most és mindenkoron királyunk, 
atyánk, gondviselőnk, szószolónk, apostolunk ! — Amen. 

Svajcz. Az iskola elkeressténytelenitése. Zürich kan-
ton iskolaügyének igazgatósaga és nevelésügyi tanácsa fel-
szólította az alsó és közép iskolák gondnokságait, hogy a 
gondjukra bizott iskolai fokozatra vonatkozólag a következő 
kérdésekre felvilágosító feleletet adjanak : 1) Lehetségesnek 
tartja-e a gondnokság az oly vallásoktatást, melynél a feleke-
zeti sajátosságok háttérbe szorulnak s annak tartalmát egye-
dül az általános vallás és emberiségi érdekek határozzák meg ? 
2) Váljon a vallásoktatásnak mint külön facultativ iskolai 
szaknak megtartását, azon nézettel szemben, mely szerint az 

ifjúság vallási nevelése a családra és egyházra hagyandó, ta-
nácsosnak és szükségesnek tartja-e ? 3) Mily életkorig taná-
csos a tanítónak a vallásoktatást kezelni, lia az, iskolai szak-
nak megmarad? Eddig a kérdések. A feleletekre kíváncsiak 
vagyunk ; azaz, hogy egy cseppet sem vagyunk kíváncsiak, 
mert tanitóink szellemét már ismerjük. A zürichi kanton 
tanitói testülete mult évi szept. hóban "Winterthurban tar-
tott közgyűlésén az ifjúság nevelését tisztán materialisticiis 
alapra fektette ; 550 tanitó közül mindnyájan kivétel nél-
kül Darwin tanítványainak s a kereszténység határozott el-
lenségeinek vallották magukat. Érdekes volna látni e taní-
tókat, kik egy év előtt ily vallomást tettek, miként képzelik 
a felekezetlen vallás-oktatást ugy, hogy ezt minden felekezet 
tagjai, hit- és lelkiismeretük szabadságának minden korlá-
tozása nélkül látogathassák. A szövetségi alkotmány, mely 
ez utóbbi feltételt valamennyi nyilvános iskola számára ál-
talában, minden különös vonatkozás nélkül a vallásokta-
tásra, felállítja, az elemi oktatást pedig kötelezőnek nyilvá-
nitja, a 49. §-ban kimondja, hogy senki sem kényszeríthető 
vallási oktatására, s hogy a gyermekeknek vallási neveléséről 
koruk 16. évének betöltéséig az atyai vagy gyámi hatalom 
birtokosai gondoskodnak a nélkül azonban, hogy kényszert 
alkalmazni joguk volna. E szerint minden gondolható elemi 
tanszak kötelezővé tehető, csak, kivételesen, a szövetségi al-
kotmány alapján, a hittan nem, tiszta csupa respectusból az 
egyesek hit- és lelkiismereti szabadsága iránt, miként a sza-
vak mondják, valóban pedig azért, mert a szövetségi uj al-
kotmány összetákolói a vallást maguk- s azok számára, kik 
a műveltségnek szövetségileg előirt fokát elérték, fölösleges-
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nek, a positiv keresztény vallást károsnak s államrontónak 
tartják, hires főfő szabadkőműves volt honfitársukkal, Blunt-
schlival tartva, ki ,Allgemeines Staatsrecht'-jében egyenesen 
kimondá, hogy ,eine ernste und aufrichtige Religiosität kann 
vom Staate wegführen und ein warmes Gottesgefühl kann 
den Staat verwirren.' 

Ha igazi hit- és lelkiismereti szabadság volna Svajcz-
ban, akkor minden hitfelekezetnek meg volna engedve isko-
lákat alapitani ; e helyett azonban a felekezeti iskolákat kor-
látozva, akadályozva s lassan lassan elnyomatva látjuk. Az 
alkotmánynak azon rendeletét, hogy a nyilvános iskolákat 
valamennyi hitvallás követői látogathassák, a végrehajtás-
kor az iskolai hatóságok ugy magyarázzák, mintha abban a 
vallásoktatás tilalma foglaltatnék ; s ők azért azt hiszik, az 
alkotmány szellemében cselekszenek, ha elrendelik, hogy a 
tauitók a képezdében valóságos julianus-apostatai vagy vol-
tairei szellemben dressiroztassanak a kereszténység ellensé-
geivé ; hogy aztán egykor mint tanitók e vallást a gyermekek 
előtt nevetségessé tegyék, a gyermeki kedélyek elé azt, mint 
a legdurvább barbárság szüleményét, mint buta babonaságot 
állitsák oda, a még eléggé ,fel nem világosodott' szülőknek 
néhány ragyogó üres szabadkőműves szólamot vetve oda, 
melyekkel az alsóbb fokú testvéreket szokás ámitani. Egyéb-
iránt nemcsak az iskolai hatóságok és tanitók, maga a szö-
vetségi tanács is mindig ugy magyarázta és alkalmazta az 
alkotmánynak idézett törvényét, mintha abban a positiv ke-
reszténység, kivált a katholicismus volna csakugyan egye-
nesen kizárva. 

A bevezetésül felhozott kérdések által a zürichi isko-
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lai főhatóságok, melyeknek már sikerült egy teljesen vallás-
talan tanitói sereget felállítani, azt akarják elérni, hogy 
megtudják, mennyire terjedt már az egyes kerületekben a 
,felvilágosodás' műve; váljon a szabadkőműves, felekezet-
len káté behozható-e most már, vagy még nem ; hogyan vi-
seli magát a nép és a papság a vallási kérdésben ; hány isko-
lai év szükséges, hogy az egyházi hithez ragaszkodó szülők-
nek gyermekeit, u. n. szabadelvű vallásoktatás által, szülőik-
kel szemben függetleníteni lehessen ? Egy zürichi tanítóról 
annak idején azt beszélték a lapok, hogy a vegytani okta-
tással arra élt vissza, hogy megtanította növendékeit, miké-
pen kell hamis érczpénzt késziteni, mig végre a rendőrség e 
vegytani gyakorlatoknak véget vetett. Egy másikról azt be-
szélték, hogy tanítványait a tanórák kezdetén, mint a kato-
naságnál szokás, imára parancsolta ; s midőn aztán azok föl-
keltek s kezeiket imára emelték, anélkül, hogy imádkozni 
hagyta volna, azt a kérdést veté fel : mennyi az, kétszer 
kettő ? s miután a gyermekek e kérdésre megfeleltek, az egé-
szet azzal végezte : ,üljetek le, már imádkoztatok'. Hogy 
ennek következtében váljon eltörölte-e az illető iskolai ha-
tóság az imát, nem hallottuk ; a liberális logika szerint ilye-
nek után ezt kellett volna tenni. 

IRODALOM. 
= Iskolai értesítők. Kedves kötelességet teljesí-

tünk, midőn a szerkesztőséggel átvett iskolai értesítők, tu-
dósitványok és jelentések közöl azoknak tartalmát, melyek 
a ,Religio'-nak beküldettek, röviden ismertetjük. Mig ez ál-
tal egy felől a lapunkróli szives megemlékezést hasonló hu-
mánus tettel viszonozzuk, addig az illető becses füzetekben 
foglalt irodalmi dolgozatoknak, melyekben sokszor nagy kincs 
rejlik, és a tanügyi mozzanatoknak lapunkban való felemlí-
tése által részünkről is néhány porszemmel akarunk hozzá-
járulni a hazai kath. nevelés- és tanügyhöz. 

— Az erdélyi püspöki papnevelde és lyeeum értesítője 
azért oly érdekes, mert ezen intézetről első ilynemű közle-
mény. Vann benne két értekezés : 1. „Paraenesis a papnö-
veldék hivatásáról", Gidófalvy Gergely hittanártól; 2. „Az 
erdélyi püspöki lyeeum bölcsészeti tanfolyamáról," Balogh 
Ignácz bölcs, tanártól. A theologiai karban 4, a bölcsészeti-
ben 6 tanár működött. A hittani kar hallgatói ez évben egy-
ház-irodalmi önképző iskolát alapítottak „Szalezi sz. Ferencz-
iskola" név alatt. A tanuló ifjúság száma : a hittani karban 
39, a bölcsészetiben 53. A bölcsészeti kar két osztálya (7.8.) 
az 1871 sept. 8-icultusministeri „Gymnasiumi tanterv" sze-
rint van berendezve, azzal a bölcs javítással, hogy a hittan-
nak, a miniszteri szűkkeblű 1 óra helyett, 2 óra van szentelve. 

— A kegy. tanító-rend tatai kis gymnasiumának érte-
sitvényében értekezik Vécsy J. Bekény ,A föld mint égi test' 
czimü csillagászati rajzban. Tanárok száma 7 ; igazgató-
főt. Stech Alajos k. r. áldozár. Tanulók száma 116 ; róm. kath. 
65. ágostai 3. helvét 7. mózesvall. 41. Függelékül az elemi 
főtanoda IV. osztályának érdemsorozata van a füzet végén. 

— A trencséní kath. fögymnasium értesítőjét történeti 
értekezés nyitja meg Vlachovics Emiltől „Tanintézetünk 
1776-tól napjainkig" czim alatt. Tanárok száma 14, magán-
tanároké 3, igazgató főt. Lopuschán János k. r. áldozár. 
Tannyelv a magyar, segitségül a tót csak az I. osztályban 
vétetett. A tanulók száma: 201; róm. kath. 106 ; ág. 12, 
móz. v. 83. Érettségét tett 7 egyszerűen érett, kik közöl 1 
theol., 3 jurid., 1 orvosi pályára szándékozik lépni. 

— A trsztenai kir. katholikus (kis) gymnasium értesí-
tője élén az igazgató főt. Csáka Károly esztergomi áldozár-
nak „Bucsu szózat a IV-ik osztály távozó növendékeihez" 
czimü intelme áll. Tanárok száma 7 ; tanulóké 122 ; római 
kath. 88 ; ág. 2 ; móz. v. 32. A gymnasiumnak van tápinté-

zete, mely a jövő isk. évben 18 tanulót fog ingyenes ebéd-
del ellátni. 

— A nagyváradi róm. kath. népiskolának értesitvénye 
közli ő excellentiájának a nagyváradi 1. sz. püspök urnák 
elismerő levelét Lázár Miklós cz. kan. és igazgatóhoz. Kö-
vetkezik Ember György értekezése „Az iskolai szellemről". 
A IV osztályú iskola tanitói kara a hitelemzővel 5 tagból 
áll. Nagyváradon összesen 4386 alsóbb iskolai tanoncz van ; 
közőlük a felekezeti iskolákba járnak 2364, községibe 2022. 
Az előttünk fekvő értesitvényt közlő iskolába járt 245. 

V E G Y E S E K . 
— Nagyszabású jótékonyság. O eminentiája, az ország 

herczeg-primása legújabban a következő kegyes adományok-
kal járult az egyházi és hazai közügyek előmozdítására. A 
garamujfalusi, szögyei, vezekény-lipovnoki, és ó-lehotai is-
kolákra külön-külön adott 100 frtot, a komáromi nőzárda és 
iskola épitésére 5660 ft, a budapest-ferenczvárosi templomra 
5000 ft, a lévai leányiskola- és óvodára 10,000 ft, a komá-
romi apáczák javára 15,000 frtot, — összesen 41,060 forin-
tot. Facta loquuntur ! 

— löbb régi apáti és préposti czim, melyeknek emléke 
elmosódott s melyek azért királyi adományzás tárgyát nem 
képezték, legújabban ismét feléledtek, a mennyiben ő cs. és 
apóst. kir. felsége, ő eminentiájának, az ország herczegprimá-
sának felterjesztésére, megengedni méltóztatott, hogy azok a 
királyi könyvbe bejegyeztessenek és adományzás végett ja-
vaslatba hozassanak. 

— Ritka jubdaeum. Mühlbauer Farkas, a ,Thesaurus 
resolut. S. C. Cone.,' ,Décréta anthentica S. Ii. C.' s több li-
turgicus mű nagynevű szerzője mult hónapban tartá áldo-
zárságának 25. évi jubilaeumát, összekötve még egy oly ju-
bilaeummal, a mely valóban ritkaság. O ugyanis szintén épen 
25 éve, hogy a müncheni főszékesegyháznak s ez által mint-
egy a fővárosnak, s minthogy az országos functiók is itt vég-
ződnek, mintegy az egész országnak egyházi szertartó mestere. 
Eddig e fölöttébb terhes és kényes állásban még senki ki 
nem állotta. Kényes e hivatalnak tisztje főleg azért, mert 
neki kötelessége a nagy, sőt legnagyobb ux-aságokkal is szi-
gorúan megtartatni az egyháznak liturgikus szabályait és 
törvényeit. Mühlbauert e hivatalában rendkivül segiték 
roppant liturgikai ismeretei, melyek nevét hiressé tették az 
egész egyházban, ugy hogy nem múlik el hó, melyben kül-
földről nehézségek és kételyek megoldása végett valaki nem 
fordulna hozzá. 

— A katholika egyház Cypruson hajdan virágzott. Az 
a József nevü levita, ki sz. Pált Péternek és Jakabnak be-
mutatta, cyprusi származású volt. A kereszténységnek alap-
ját e szigeten sz. Pál apostol veté meg. Virágzott is sokáig 
az illetékes kéz által elültetett plánta, hanem először jött a 
szakadárság, mely a keleti népeket tengéletre kárhozhatta. 
A latin királyság alatt Cyprus uj virágzásnak indult ugy 
egyházi, mint politikai tekintetben ; mit a rajta fenma-
radt számos emlékszerü épitmény s rom bizonyít. Mind en-
nek véget vetett a második pusztulás, a török uralom, ugy 
hogy a katholikusoknak e szigeten jelenleg csak két templo-
muk van, Famagostában és Larnakában. Most az angolok 
anyagilag és szellemileg emelni szándékoznak e szigetet. Az 
,Augsb. Alig. Ztg.'-nak irják Rómából, hogy az apostoli sz. 
szék azon Ígéretet vette az angol kormánytól, miszerint ez 
utóbbi a katholikus missio működésének Cypruson nem csak 
semmi akadályt sem szándékozik útjába görditeni, sőt el 
van tökélve annak előmozdítására mindent megtenni. Ter-
mészetesen, ebbe a szívességbe egy kis politika is vegyül. 
Angliának vetélytársa Muszkaország ; ez reményeit és aspi-
ratióit Keleten a schismatikusokhoz köti : minden csapás te-
hát, mely az ,orthodox'-okat bárhol éri, oly csapás, melyeta 
főfő ,orthodox' Muszkaország is megérez. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : A teremtés eszméje a tudományban és életben. — Egyházi okmgnytár: A tábori lelkészekről. — A budapee i 
kir. egyetemi alapjogi természete. — Egyházi tudósitások : Pest. A pozsonyi egyetem. Bécs. Jó és rosz jelek. — Iro-

dalom. — Vegyesek. 

A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

1. A teremtés eszméje egyike a legtermékenyebb 
alapeszméknek, — mondhatni, de nem az ontologis-
mus értelmében, — valódi idea matrix, mely eszmé-
ink egész rendszerére s az eszmék uralma alatt 
levő fensőbb rendű, a többieket közvetve vagy közvet-
lenül kormányzó tudomány-ágakra épen ugy, mint a 
szintén eszmék uralma alatt lefolyó magán és tár-
sadalmi életre, a legjótékonyabb s legtermékenyebb 
vezérfényt deriti. Az agyaghoz tapadt folmivelö lel 
két épen ugy magasabb szellem-erkölcsi eszmék eme-
lik ki az elállatisodás porából, mint a csillagokat, 
eget s földet s az eszmék fényes regióit vizsgáló 
bölcsészét. Emennek bölcsészete, ha az őt nem ve-
zeti Istenhez, mindenek teremtőjéhez és fentartójá-
hez, felületes, ,obiter libata', alap- és czélnélküli, 
homokra épitett ház, szappanbuborék, mely ragyog, 
sőt a szemet is kápráztatja, de csak üres szappan-
buborék biz az ; amannak élete, ha soha sem szál fel 
lélekben eredete magasztos kútfejéhez, sivár, kiet-
len, magasabb ösztönöktől, nemesebb indokoktól 
megfosztott rabigahordása a mindennapi szükségle-
teknek, rabigahordása az óvilág által fatumnak ne-
vezett sötét valaminek. 

Ezen meggyőződésünkkel koránt sein állunk 
egyedül. Minden mélyen, nem, csak alaposan gon-
dolkodó kénytelen elismerni, mily hatalmas befo-
lyással kell lenni eredetünk ismerete magas vagy 
alacsony, biztos vagy bizonytalan voltának minden 
téren s minden irányban, a melyen az emberi gon-
dolkodás, törekvés és működés mozog. 

Az a tudomány, mely nem tud honnan kiin-
dulni, vagy ha megindul, helytelen pontról indul ki, 
képtelenségekre vezet, chaosba sülyeszt. A ki nem 

tudja, hol van életének kiindulási pontja, tájékozat-
lan marad egész életén át s tájékozatlanságában 
czélját sem fogja megtalálni. Azért mondja egy éles 
eszii hittudós, ki a teremtés eszméjével, bár más 
szempontból mint az itt kitűzött, legújabban fog-
lalkozott: „Die Lehre von der Schöpfung muss nicht 
etwa nur als ein Element, sondern als bestimmendes 
Princip der spekulativen Philosophie ') und als 
Grundlage der ganzen religiösen, ethischen und so-
cialen Ordnung angesehen werden." 2) És erről, csak-
ugyan, teljesen meggyőződhetik bárki, ha akár az 
áltudomány aberratióit a világtörténelem minden 
korszakán át, akár az igazi tudomány vivmányait 
és fényes lapjait kutat ja ; vagy ha az emberi élet er-
kölcsi oldalát, a magán- és társadalmi erkölcsök ha-
nyatlását vagy emelkedését és virágzását okai-
ban tekinti. 

2. Igazi tudománynak a hozzáértők közmeg-
egyezése szerint csak azon ismeretet vagy ismere-
tek rendszerét nevezzük, mely a dolgoknak igazi, 
valódi okán alapszik ; mert tudományosan, azaz ala-
posan tudni valamint nem egyéb, mint tudásunk-
nak okát tudni adni. „Ille seit proprie, úgymond 
Aristoteles, et simpliciter, qui causam cognoscit, cur 
res sit, et illius causam esse, et aliter se habere non 
posse, firmiter tenet." 3) A miből világosan követke-
zik, hogy ellenben áltudomány mindaz, mely a dol-
gok okát nem adja, mely a felől fel nem világosit ; 
vagy, ha ezt megkísérli, igazi ok helyett ál-okot, 
azaz az oknak csak csalfa látszatát hozza fel; mi ál-

1) Talán jobban mondva : jeder Philosophie. 
2) F . A. Stentrup s J. Das Dogma von der zeitlichen 

Weltschöpfung gegenüber der natürlichen Erkenntniss mit 
besonderer Berücksicht. der Polemik Dieringer's u. Oischin-
ger's gegen Kleutgen u. die Scholastik. Innsbr. 1870. 8. 1. 

3) Anal, poster. 1. 1. c. 7. — Cf. S. Augustin. Contra 
Acad. 1. 2. c. 7. n. 19. Albert. Magn. Poster. 1.1. tract. 2. c. 1. 
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tal az emberek szemébe csak port hint, valódi fel-
világosodás és eszmetisztázás helyett csak eszmeza-
vart, sötétben tapogatózást, kételyt és tudatlanságot 
terjeszt, mely annál veszélyesebb, minél kikiáltot-
tabb tudományosság igényeivel lép fel s minél job-
ban felfújja a büszkeséget a ,tudós'-ban, kinek lel-
két, a valódi létokot kifejező ragyogó eszme helyett, 
a képzeletnek kápráztató csalképeivel, s ezeknek meg-
felelöleg, igazság helyett csupa üres szólamokkal 
tölti be. 

És mindez nem ok nélkül van igy. Nem ok nél-
kül olvassuk minden philosophiai elemi tankönyv-
ben épen ugy,4) mint a tudásról és tudományról ma-
gasabb szempontokból értekező s epochalis müvek-
ben,5) hogy az ismerésnek és ismeretnek azon foka, 
melyet ,teljes ismeretnek',6) igazi, valódi tudás- és 
tudománynak nevezünk, nem egyéb, mint igazi s 
teljesen kielégitö okon vagy okokon alapuló ismeret 
vagy ismeretek és meggyőződés. A kielégitö oknak is-
merete tehát benfoglaltatik a valódi tudomány fo-
galmában, ugy, hogy, a ki a dolog kielégitö okát 
adni nem tudja, az nem bir valódi tudománynyal, 
annak lehetnek nézetei, képzeletei, lehet véleménye, 
sőt lehet a fejében egész philosophiai rendszer à 
la Hegel, Schoppenhauer, Hartmann stbi., azonban 
igazi, alapos, tudományos, tökéletes ismerete nincs a 
dolgokról. S az igazi tudásnak ezen legbensőbb saját-
sága, hogy t. i.az a kielégítő ok ismerete nélkül nem 
is képzelhető, az mélyen, a dolgok és lelkünk termé-
szetében gyökerezik. Aquinói sz. Tamás nagy igaz-
ságot hirdetett, midőn mondá : „In omnibus causis 
ordinatis effectus plus pendet a causa prima, quam 
a secunda; quia causa secunda non agit, nisi in virtute 
primae causae." 7) Ennek értelme az, hogy, ha valaki 
valamely kérdést, eszmét, dolgot igazán, ugy min ta 
valóságban van, akar megismerni s eszének világá-

4) Cajet. Sanseverino, Elementa seil Instit. philos, 
christ, cum antiqua et nova comparatae. Neapoli. 1873—6. 
vol. 1. p. 153. — Ugyanő legkisebb művében: Philos. Chri-
stiana in Compend. redacta. Neapoli, ed. 4. 1876. vol. 1. p. 
65. — M. Liberatore s. J . Compend. Log. et Metaphys. Rom. 
1868. p. 92. — Salv. Tongiorgi s. J . Instit. philos. Paderb. 
1865. vol. 1. p. 203. — Dr. Ad. Stöclä, Lehrb. der Philos. I . 
Abtheil. Mainz 1869. 398.1. s a többiek csaknem vég nélkül. 

s) Cicero, De officiis 1. 2. c. 2. „Sapientia autem est, 
ut a veteribus philosophis definitum est, rerum divinarumet 
humanarum causarumque, quibus eae res continentur, scien-
tial Ed. Ottón. Heine, Berol. 1861. p. 123. — Bernes, Fun-
damente der Philosophie, Regensb. 1855. 1. köt. 2.3. fej. 10. 
s köv. 1. — Ch. Charaux, De l'esprit philosophique. Paris 
1877. 17. 1. — Ch. Bénard, Questions de philosophie. Paris 
1872. 23. s k. 1. 

6) Sanseverino és Liberatore az id. helyeken. 
' ) Sum. theol. 1. I I . q. 19. a. 4. 

val azon át-meg át akar hatni : nem elég csak kivül 
tapogatózni, nem elég csak a szint, szagot, alakot 
érzékelni, nem elég a fa ágai közt ide s tova kúszni; 
le kell menni egész a gyökerekig, be kell hatni a 
külső héjon át egész a fa béléig s velejeig, s min-
dennél nem csak azt kell keresni, mit látunk, hal-
lunk, tapasztalunk, hanem főleg azt is, mi az oka, 
miért van ez igy és nem máskép. A ki például a hold-
világos éj fényének természetét valójában, alapjai-
ban akarja megismerni, annak fel kell emelkedni az 
éji fény forrásáig; s hogy igazán alapos és kielé-
gitö legyen az ismeret, melyet magának éjjeli fé-
nyünk forrásából merit, nem elég csak a holdig 
mint közvetlen forrásig hatni ; be kell hatni kutató 
elméjével az igazi tudósnak magába a nap fé-
nyébe; mert a hold fénye a nap fényének csak visz-
szatiikrözése, a hold, hogy világit, azt a naptól kap ja ; 
„quia causa secunda, hogy ismételjük aquinói sz. 
Tamás szavait, non agit nisi virtute primae causae." 
Ezen a prima causán, akár relative vegyiik azt, azaz 
csak bizonyos ok- és okozati rendszerre szoritva, akár 
absolute, az összes mindenség ok- és okozati össze-
függésére terjeszszük ki, ezen a prima causán alap-
szik az igazi tudomány, az ismeret tökélye, a töké-
letes tudomány. 

Tökélynek és tökéletesnek azt nevezzük, a mi-
ből semmi sem hiányzik, a minek benne természe-
ténél és szükségleteinél fogva megkell lenni s a m i -O O ö 
ben minden ugy van, a hogy lennie kell.8) Már most, 
akár tárgyi, akár alanyi oldalról vegyük a tudást 
és tucU)mányt, nem lehet tökéletes, teljes tu 1 ásnak 
vagy tudománynak venni azt, a melyből hiányzik 
az igazi kielégitö ok, a prima causa, az, akár viszony-
lagosan, akár általán véve vett első ok, az okfö is-
merete. Röviden és velősen kifejezi ezen igazságot 
mind tárgyi mind alanyi szempontból Liberatore.9) 
„Cognitio perfecta, úgymond, requirit, u t res re-
praesentetur intellectui eo modo quo est, ita ut ordo 
ideális plene respondeat ordini reali (tárgyi szem-
pont) : res autem est vi suarum causarum aut rati-
onum sufficientium. Ergo nisi per has cognoscatur, 
res non sistitur intellectui eo modo quo est, ac proinde 
non perfecte cognoscitur. Praeterea scientia illa per-
fecta est, quae plene explet propensionem mentis. 
(Alanyi szempont.) Atqui mens cupidissime fer tur 

8) Tongiorgi, op. cit. vol. 2. p. 161. — Stöckl, id. mű 
I I . r. 36. 1. szóról szóra átveszi Tongiorgi definitióját, a ki 
ezekben, tudvalevőleg, rendesen igen szerencsés. „Perfectum 
est, oui nihil deest eorutn, quae ipsi debent inesse ad eius 
complementum." 

9) Id. mű 92. 1. 
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ín cognitionem causarum vel rationum sufficientium ; 
et donee ad has perveniat nunquam ab inqnirendo 
desistit. Ergo cognitio perfecta rei non habetur, nisi 
cognoscantur eius causae aut rationes sufficientes." 

(Folytatás köy.) 

Egyházi okmánytár. 
A t ál or i lelkészekről. 

Az általános hadkötelezettség behozatala óta először 
történik, hogy a mint papnövendékek besorozott s pappá 
szenteltetésök titán tábori lelkészeknek kinevezett papjaink 
közül többen mozgósitattak és a háború idejére tényleges 
szolgálatra behivattak. 

Nem egy plébánián s intézetben érzik hiányát azon lel-
készeknek, kik a csatatérre indulnak, hogy ott liarczoló hon-
fiaink és liitsorsosaink bajait irgalmas szamaritánokként eny-
hitsék. Nehéz feladat megosztani a harczolókkal a hadjárat 
fáradalmait, veszélyeit, nélkülözéseit ; de nemes is egyszers-
mind a hazája-, szülői-és templomaitól távozó harczost a val-
lás áldásaival kisérni, támogatni, lelkének örök üdvéről gon-
doskodni. Ily feladattal, nemes szándékkal távoztak és tá-
voznak körünkből többen testvéreink közül, hogy ama nép 
fiainak, melyet otthon szerettek, ott a haza határán tul is 
őrangyalai, buzgó pásztorai legyenek. 

Isten áldása kisérje távozó testvéreinket s adjon erőt 
és kitartást kötelessé'geik hű és buzgó teljesítésére ; mi, a kik 
itthon maradunk, bő malasztért rebegünk Istenhez áldás-
dus működesökre s megkettőztetett erővel iparkodni fogunk, 
hogy amaz űrt, melyet távozásuk okozott, betöltsük. Sokan 
közülök aggódnak a most elhagyott s különösen segédlelké-
szi állomásaik fölött ; mi azonban azt hisszük, hogy állomá-
saik betöltetni nem fognak. Egyházmegyéink bölcs kormány-
zói s papjaiknak valódi atyái gondoskodni fognak arról, hogy 
ü most távozó testvéreink régi helyeikre vissza térhessenek. 
Igaz ugyan, hogy a lelkész teendői olyanok, melyek halasz-
tást nem tűrnek ; de ily rendkivüli körülményekhez képest 
rendezett munka-beosztás által e bajon segiteni lehet. Az 
allami, megyei, városi stb. hivatalnokok és tisztviselők te-
hetségűk szerint elvállalják a harcztérre induló társaik teen-
dőit; a részvét és szeretet számot vet a körülményekkel 
s megosztja a nehezebb munkára induló hivataltárs itt-
honi kötelességeinek teljesítését. E példákra nekünk nincs is 
szükségünk, hiszen mi vagyunk a szeretet apostolai, gyer-
mekei, mi, mint a világ világossága, kell, hogy világítsunk 
a világnak. Imával és munkával fogjuk támogatni búcsúzó 
testvéreinket, hogy nyugodtan távozhassanak és ép egész-
ségben térjenek vissza. 

Az apostoli szentszék nevében és a tőle kapott hata-
lomnál fogva, az apostoli tábori helyettes bő kiváltságok-
kal látta el a tábori lelkészeket. Teljes szövegében közöljük 
e nem egy tekintetben érdekes okmányt. 

Facilitates sacerdotum militarium. 
Conceditur facultas : 
I. Confirmatione et ordinatione exceptis, adininistrandi 

omnia Ecclesiae Sacramenta, etiam ea, quae nonnisi per pa-
rochialium ecclesiaruin rectores ministrari consueverunt, re-
liquasque functiones et munia parochialia obeundi. 

II. Absolvendi in foro duntaxat conscientiae ab hae-

resi, apostasia a fide, schismate quoscunqae etiam Eeclesias-
ticos, tam saeculares quam reguläres eadem castra sequentes. 

I I I . Absolvendi quoque a quibusvis excessibus et de-
lictis quantumcunque gravibus et enormibus, etiam in casi-
bus summo Pontifici et Sedi Apostolicae specialiter reservatis. 

IV. Retinendi et legendi, non tamen aliis similiter li-
centiam concedendi, libros prohibitos haereticorum vel infi-
delium, de eorum religione tractantes, et alios quoscunque 
ad effectum eos impugnandi, et haereticos, seu infideles in 
castris forte degentes ad orthodoxam fidem convertendi ; ita 
tarnen ut dicti libri prohibiti ex provinciis, in quibus haere-
ses impune grassantur, minime efferantur. 

V. Celebrandi Missam una hora ante auroram, et alia 
post meridiem, et si cogat nécessitas, etiam extra Ecclesiam 
in quocunque loco decenti, etiam subdio, vel sub terra, nec 
non super altari portatili, etiam non integro, seu ditfracto, 
aut laeso et sine Sanctorum reliquiis, ao demum, si aliter ce-
lebrari non possit, et absit periculum sacrilegii, scandali ac 
irreverentiae, etiam praesentibus haereticis, aliisque excom-
municatis, dummodo inserviens Missa a non sit haereticus, 
vel excoinmunieatus. 

VI. Concedendi primo conversis ab haeresi, vel schis-
mate plenariam indulgentiam ; aliis itidem quibuscunque 
utriusque sexus fidelibus, ad praedictos exercitus pertinenti-
bus in articulo mortis, saltem contritis, si confiteri non pote-
runt, nec non in Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi, 
Paschalis Resurrectionis, ac Assumtionis Beatae Mariae 
Virginia immaculatae festis diebus, vere poenitentibus et 
confessis, ac sacra communione refectis, similiter plenariam 
omnium peccatorum indulgentiam et remissionem, singulis 
autem dominicis et aliis de praecepto festivis diebus rela-
xandi iis, qui eius concionibus interfuerint, decern annos de 
iniunctis illis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis 
in forma Ecclesiae consueta, easdemque indulgentias sibi 
lucrandi. 

VII. Deferendi in locis, ubi ab haereticis, vel infideli-
bus periculum subest sacrilegii vel irreverentiae, Sanctissi-
mum Eucharistiae Sacramentum occulte ad inofirmos sine 
lumine, illudque sine eodem in praedictis casibus retinendi 
pro iisdem infirmis, in loco tamen apto et decenti. 

VIII. Induendi in iis partibus, per quas propter hae-
reticorum vel iufidelium insultus aliter transire, vel in illis 
morari non licet, vestes saeculares. 

IX . Benedicendi quaecunque vasa, tabernacula, vesti-
menta, paramenia et ornamenta ecclesiastica, aliaque ad di-
vinum cultum pro servitiis eorumdem exercituum duntaxat 
necessaria et pertinentia, exceptis tamen iis, in quibus sacra 
unctio adhibenda est. 

X. Reconciliandi ecclesias et eapellas, ac coemeteria 
et oratoria quomodolibet polluta, in illis partibus, in quibus 
ipsi exercitus consederint, si ad locorum Ordinarios coramo-
dus non pateat accessus, aqua tamen prius per aliquem ca-
tholicum Antistitem, ut moris est, benedicta ; imo etiam 
magna urgente necessitate, ut Missae dominicis et aliis fe-
stis diebus celebrari possint, illa etiam a memorato Antistite 
non benedicta. 

XI . Etiam matrimoniis, sive ex sponsis contrahentibus 
utrnque persona militaris, sive altera eaque catholica mili-

18* 
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taris et altera parocho civili subdita sit, assistendi et bene-
dictionem impertiendi. 

« 

Követi ezen felhatalmazást — „Instructio pro sacerdo-
tibus militaribus", mely körülbelül öszhangzó az újonnan fel-
szentelt áldozároknak adatni szokott utasítással. Megjegyez-
zük még, hogy minden tábori lelkész, ha a csapatokhoz, vagy 
tábori korházhoz van beosztva, egy teljesen felszerelt ká-
polnát kap, melyben mind az találtatik, a mi az egyházi 
teendők végzésére szükséges. Azonkivül kapja mindegyik a 
szükséges anyakönyveket és a hivatalos pecsétet. A szent-
miséhez és áldozáshoz szükséges ostyákat jó lesz, ha min-
denki legalább az első időre magával viszi, mert lehetséges, 
hogy ott nem fogja megkaphatni ; ugy szintén jó lesz a 
szentelt olajokkal is itthon ellátni magát, valamint a keresz-
telési vizre külön szolgáló edényt szintén itthon megtölteni. 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Az egyetem belszervezete második korszakát a Páz-
mány Pétertől Mária Terézia elhunytáig terjedő idő-folyam 
képezi : a halhatatlan bibornok primás, ki a mohácsi vész 
után elpusztult magyar egyetemet nagy áldozatokkal uj 
életre hivta, 1635-i május 12-én kelt alapító levelében kije-
lölte a módozatot, melylyel az egyetem tevékenységét kifej-
teni és működését körvonalozni kívánta : ő a tanoda életbe 
léptetésével a katholika vallás terjesztését, az ország dísze 
előmozdítását, ugy az egyház és az állam szolgálatára al-
kalmas férfiak neveltetését kötötte össze: s minden igyeke-
zetét a katholika vallás emeléséi-e és a szeretett haza jóléte 
előmozdítására irányozta; ő midőn az általa alapított egye-
tem megerősítését II-dik Ferdinándtól 1635-i szeptember 
27-én kérte, határozottan nyilvánította, mikép az egyetem 
körvonalozásánál két nagy eszme, a katholika vallás tágabb 
alaprai helyezése, és az ország közművelődése lebegett sze-
mei előtt ; ő a nagyszombati egyetem vezetését kizárólag a 
Jézus-társaságra, a felügyeletet pedig érseki utódaira, illető-
leg székürülés esetén az esztergomi főkáptalanra ruházta : 
a tanrendszert szigorúan katholikus szellemben irta elő, ta-
nárokul pedig általában a jezsuitákat jelölte ki : ő hogy 
alapítványa természetét méginkább kiemelje, a felett aként 
intézkedett, hogy ha az egyetem és a Jézus-társaság az or-
szágból akár a török háborúk, akár a vallási belvillongások 
által kiszórhatnának, a törzstőkéből kispapok neveltessenek, 
kik a magyar földre visszatérni s ott a katholikus hitet ter-
jeszteni kötelesek legyenek : II-dik Ferdinánd császár és ki-
rály a nagyszombati egyetem megerősítésére vonatkozó 1635-i 
október 18-án kelt okmányában a főiskolát érseki egyetem-
nek nevezi s egyidejűleg kijelenti, hogy mióta a birodalma 
feletti országlást átvette, misem fekszik inkább szivén mint 
hogy alattvalói üdvét s tartományai biztonságát aként esz-
közölje, miszerint a honpolgárok kebelébon az összes eré-
nyek, ugy a katholika igaz vallás megszilárduljanak, és a 
hol azok díszlenek, továbbá is rendithetlenül fenttartassa-
nak, hol pedig lazulnak, ismét felélesztessenek : kijelenti, 
hogy Pázmány Péter törekvései, miként a tudományok ter-
jesztése s a jezsuiták befolyása által a hitújításnak gátot 
vessen, a katholika hitet öregbítse és a szelíd erkölcsöket 

művelje, valamint a kitűnő áldozatok, melyekkel nagyszerű 
tervei kivitelét valósította, az országban péhla nélküli vív-
mányok, s a nemzetet irányában hálára kötelezik: III-dik 
Ferdinánd király 1656-dik évi deczember 2-án kelt közok-
mányában a nagyszombati egyetemeta katholika vallás véd -
bástyájának, s az igaz tanok forrásának nevezi, azt feje-
delmi gyámolitásáról biztosítja, sőt egyidejűleg meghagyja, 
hogy az egyetemi tanács, a tanárok s a dívó karok bárme-
lyikén tudorokká avatott férfiak a boldogságos Szűz szeplő-
telen fogantatását eskü alatt ismerjék el, s ezen tant a szó-
székeken, az iskolákban, és a magán életben is hirdessék : 
Szegedi Ferencz váczi püspök és Pongrácz György eszter-
gomi kanonok, midőn Lózsy Imre és Lippay György esz-
tergomi érsekek végrendeleteit 1667-i január 2-án Nagy-
szombatban foganatosították, és a jogi kart az egyetem ke-
retébe beillesztették, az ezen eljárásukról fogalmazott köz-
okmányban a jogi tanárokat, a már fenállott karokban di-
vott szokáshoz képest, kötelezték, hogy az isteni tiszteletre 
járjanak, hogy nagy ünnepek alkalmával a templomban 
többi kartársaikkal együtt mindannyiszor az apostoli hit-
vallást tegyék le, és hogy fellebbvalóik irányában hűséggel 
és engedelmességgel viseltessenek; egvszersmind felavatá-

o oo J Ô  
suk és elmozdításukra nézve őket az esztergomi főkáptalan 
és az egyetemi igazgató együttes eljárása alá rendelték : 
Mária Terézia ugy 1764-ben mint 1774-ben a pozonyi hely-
tartó tanács utján az ágostai és a helvét hitvallású felekeze-
tet, nehogy ifjaik a külföldi egyetemeket látogatni kénysze-
rüljenek, arra birni igyekezett, hogy Erdélyben, vagy ha in-
kább tetszik, Magyarországon egy általuk választott helyen, 
a kormány felügyelete alatt, felekezeti egyetemet körvona-
lozzanak; és e czélból a Hollandiában és más európai főisko 
Iákon elhelyezett magyar alapítványaikat az országba visz-
szahozzák : a protestánsok azonban tekintve, hogy az ő ta-
nodai szabályaik a királynő által kiadott általános nevelési 
rendszertől lényegesen elütnek ; tekintve hogy a katholikus 
és protestáns tankönyvek szellemre nézve egymással nem 
egyeznek ; tekintve hogy az iskolai ügyekbei állami beavat-
kozás egyházi önkormányzatukat sértené, a tervet nemcsak 
el nem fogadták, sőt Mária Teréziát ismételve felkérték, 
miként tanodáik belszervezetét s az azok gondozása körül 
fenállott gyakorlatot érintetlenül hagyja: mire az uralko-
dónő ugyan ez ügy további tárgyalását elejtette ; de ezen 
kezdeményezése és kísérletei által égyidejüleg határozottan 
kitüntette, miszerint a nagyszombati egyetemet felekezet-
nélküli intézetté avatni nem szándékozott : továbbá Mária 
Terézia, midőn 1777-ben az egyetemet Nagyszombatból Bu-
dára áttelepítette, egyszersmind az országra nézve az átalá-
nos nevelési rendszert is (ratio educationis) kiadta, melynek 
minden mozzanatai azt tanúsítják, hogy a királynő az i f jú-
ságot szigorúan katholikus szellemben neveltetni s az elő-
adott tantárgyakat kellően megválasztatni kivánta ; ugyan-
ezen áthelyezés alkalmával a fejedelemnő nem csak a Nagy-
szombatban dívott isteni tiszteletet, a havonkénti s a nagy 
ünnepek előtti gyónást, az ájtatos társulatok kereteit, vala-
mint az átalános katholikus szervezetet és fegyelmet fent-
tartotta, mennyiben pedig hiányosaknak tapasztalta, kiegé-
szítette ; hanem a főiskolát átalában oly ingó és ingatlan ja-
vakkal adományozta meg, melyek részint katholikus egy-
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háznagyok és főurak által tétettek össze, részint századokon 
át a katholikus zárdák és szerzetesek birtokait képezték : 
mindezekből tehát kitűnik, hogy a magyar királyi buda-
pesti egyetem a felállított 2-dik korszakban, Pázmány Pé-
tertől vagyis 1635-től Mária Terézia haláláig, vagyis 1780-ig 
s igy 145 éven át berendezésére nézve szintén katholikus 
jellegű volt. (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, augusztus 30. A pozsonyi egyetem. E thema nem 

u j ; néhány évvel ez előtt pendittetett meg ez az eszme, hogy 
Pozsonyban egyetemet kellene alapitan i ; azóta azonban a 
kérdés nyugodott, de mint látszik csak nyugodott, nem halt 
meg, csak aludt. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urnák emelkedett szellemű levele legalább arról tanúskodik, 
hogy ujabb mozgalom indult meg a Pozsonyban felállí-
tandó egyetem érdekében; épen azért indokoltnak találjuk, 
hogy e culturalis mozgalomra nézve nézetünket elmondjuk 
és mások figyelmét is, még pedig tisztán katholikus érdekben, 
e pontra fordítsuk. 

A mi már a Pozsonyban felállítandó egyetemet, neveze-
tesen annak szükségét, vagy szükségtelenségét illeti, e felett 
a nézetek lehetnek kölönbözők, azért e felett mi nem is vi-
tatkozunk s vesszük a tényt, vesszük a mozgalmat, vesszük 
a törekvést ugy, a mint van. A törekvés pedig nem más, mint 
Pozsonyban egyetemet felállítani és pedig nemzeti cultura-
lis szempontból ; e szempontból intézte a nm. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ur levelét Pozsony megye főispánjá-
hoz, felkérve őt, hogy egy bizottság vitatná meg módozatát 
a felállítandó egyetemnek. Bizonyárá velünk együtt senki-
nek sem lesz kifogása azon törekvés ellen, hogy nemzetünk 
tudományos szempontból a külföldiekkel egy színvonalra 
emeltessék, mi katholikusok mind ez ideig, saját áldozata-
inkkal bebizonyítottuk tuleléggé, hogy a nemzet tudományos 
művelődése szivünkön fekszik, mire nézve bátran hivatkoz-
hatunk és bÜ3zkén a főváros egyetemére, mely kath. pénz-
ből jött létre és tartatik fenn, hivatkozhatunk az országban 
létező nagyszámú jogakademiákra, köztük a pozsonyira, hi-
vatkozhatunk, hogy egyebet mellőzzünk, a tudományos aka-
démiára : mindezek tanúsága mellett, elfogulatlan ember 
nem mondhatja, hogy mi katholikusok valaha útját állot-
tuk, vagy csak akartuk volna is útját állani a nemzet tudo-
mányos művelődésének. 

Most sem a törekvés ellen szólalunk fel. Legyen, ha 
ugy óhajtják, Pozsonyban uj, harmadik egyetem, nem bán-
juk, de legyen ugy, hogy az uj egyetem felállítása által a 
katholikusok joga ne sértessék. Hogyan ? Tehát a katholiku-
sok joga megsértethetnék Pozsonyban, ha ott uj egyetem ala-
pittatnék ? E kérdésre azt válaszoljuk, hogy épen e jog meg-
védése miatt szólunk a pozsonyi egyetemi ügyhöz. Igenis, 
nekünk katholikusoknak Pozsonyban érdekeink, jogaink 
vannak, és tartunk tőle, hogy e jog talán már eddig is csor-
bát szenvedett. Csak a lapokból levén ugyanis értesülve e 
mozgalomról, nem fojthattuk el magunkban az aggodalmat, 
midőn a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák le-
velét olvastuk, igenis, nem fojthattuk el magunkban az ag-
godalmat a felett, váljon az okvetetlenül szükséges lépések 
megtétettek-e a kormány részéről Ô Eminentiája a bibornok 

és esztergomi érsek főmagasságánál, mielőtt ama levél a 
főispánhoz intéztetett, vagy sem ? IIa ez előleges lépés meg 
nem tétetett, ha e kérdésben O Eminentiája mellőztetett, 
akkor már a jogsérelem megvan, mert a pozsonyi egyetem 
a mi nézetünk szerint csakis O Eminentiája beegyezésével 
alapitható meg. Miért ? Bizonyos dolog ugyanis, hogy az 
ország anyagi állapota egyáltalában nem olyan, mint azt a 
miniszter ur ő exja is elismeri levelében, hogy arra számítva 
u j egyetemet, hogy azt mondjuk, alapjából állítani lehetne ; 
és igy nincsen egyéb hátra, mint egy, már létező intézetet 
egyetemi rangra emelni, kiegészítvén azt a még hiányzó ka-
rokkal. Ilyen intézet Pozsonyban a kath. jellegű jogakadémia, 
ez az intézet az, mely egyetemmé lenne változtatható ; ez in-
tézetre vonatkozólag mondjuk, hogy jogsérelem, ha azt a 
kormány önkényüleg akarja egyetemmé átalakítani, holott 
nincsen az országban egyetlen egy protestáns akár csak ele-
mi-iskola is, melyhez hozzá merészelne nyúlni a protestán-
sok tudta és beegyezése nélkül. 

A második és mély aggodalmunk a jövőt illeti, neve-
zetesen azon tekintetben, minő jellegű lesz az uj egyetem ? A 
jelenlegi jogakadémia kath. jellegű : a dolog természeténél 
fogva tehát az egyetemnek is katholikusnak kellene lenni. De 
van-e, vagy lehet-e ehhez remény ? Induljunk ki a körülmé-
nyekből és lássuk, kik azok, kik az uj egyetemet akarják 
létesíteni? Elsősorban itt találjuk a felekezetnélküli állam 
kormányát, ettől mi katholikusok nem várhatjuk a feleke-
zetnélküliség következtében, hogy katholikus egyetemet ala-
pítson ; ott van továbbá a főispán, ki mint ilyen szintén a 
kormány közege levén, tőle szintén nem várható, hogy az uj 
egyetem katholikus jellege mellett felszólaljon. IIa most to-
vábbá a módot veszszük tekintetbe, mely szerint valószínű-
leg terveztetik az egyetem felállítása, itt sem találunk ben-
nünket vigasztaló momentumra. Nagyon valószínű ugyanis, 
hogy a szervezendő bizottság adakozás utján akarja létesí-
teni majd a tervet, de az adakozók sorában mindenféle fele-
kezet hivei foglaltatván, ezek azt fogják követelni, hogy az 
intézet közös legyen, és ekkor ismét elesik a kath. jeleg; 
vagy ha az állam találna netalán bizonyos összeggel a felál-
lításhoz járulni, akkor minden kétséget kizárólag állami 
intézetté lenne a most még kath. jogakadémia, a minthogy 
államinak tekintetik a budapesti egyetem, azon, az egyetem 
jövedelme mellett csekélynek s nem egy tekintetben felesleges-
nek mondható összeg miatt, melyet az állam adományoz. Bár-
mit vegyünk is tehát fontolóra, ugy találjuk, hogy egyik 
kath. intézetünk veszélyben forog, és ha az ország egy egye-
temmel szaporodik, a kath. intézetek száma egygyel keves-
bedik. Mennyire fog ez az igazságnak megfelelni, mennyi 
jogtisztelet van az ily eljárásban, azt fejtegetni, ugy hisz-
szük, felesleges ; mi kötelességünket megtettük, a jogsére-
lemre, a veszélyre rámutattunk és nincsen más óhajtásunk, 
mint ez : adná Isten, hogy e veszély elháritassék kath. jog-
tudományi intézetünktől. . A 

liées. Jó és rosz jelek. — Ha nem csalnak a jelek, min-
den arra mutat, hogy a liberalismus hatalma nálunk is meg-
ingott s a németországihoz hasonló conservativ áramlat van o o 
indulóban, vagyis az állam kezd ismét közeledni az egyház-
hoz. A punctum saliens itt kétségkívül az ,uj iskola', mely-
lyel most már senki sincs megelégedve. Parturiunt montes 
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et nascitur ridiculus mus. Óriási lárma az egyház által ve-
zetett iskola ellen, aranyhegyek s ki tudná még mi mindenféle 
rendkivüliségek kilátásba helyezve, azon esetre, ha az állam 
szakit az egyházzal s az iskolát egészen saját szakálára ve-
szi át, — im ez volt az ,uj iskolá'-nak szülő anyja. Az em-
ber különben is rendesen nincs megelégedve azzal, a mi 
most igy vagy ugy van ; mindig más után sóvárgó lelke 
nyugtalan és szeret uj állapotokért lelkesülni sőt rajongni. 
Korunkban ez a változatossági és átalakulási viszketeg va-
lóságos betegség, mert az emberek rohamosan tesznek min-
dent, nem hagyva időt meggondolására annak, váljon az az 
uj valiami, a mit a régi helyébe állitanak, jobb-e emennél. 
Igy jött létre Ausztiában az ,uj iskola.' Ujitási viszketeg, 
jó adag ábránd, a voltairei egyház-gyűlölettel saturált libe-
ralismus, — ez hozta létre az uj iskolai rendszert, melyben 
az egyháznak nem jutott más szerep, mint megkötött kezek-
kel nézni, miként toborza el az ifjúságot a hitetlenség, fék-
telenség és erkölcstelenség s miként mossa alá az állam és 

o o 
társadalom alapjait a keresztényellenes szellem. A nem ré-
gen közlött püspöki felirat ő Felségéhez a népiskola eme ba-
jainak orvoslása végett megtette hatását s mint szokás mon-
dani, megadta a kegyelem-dőfést a liberalismus e fészkének. 
Stremayer közoktatásügyi miniszter, a ki egyibiránt az ,uj 
iskola' hibás kifejlődései és káros következményei iránt soha 
sem volt elvakult, mint más liberális elvbarátai, már három 
év előtt, tehát az ,uj iskola' virágzásának arany-korában, ki-
mondá, hogy nem minden virágzik, a mit sokan rózsa-szin-
ben látnak. Most tehát már egy csepet sem lepett meg, mi-
dőn azt hallottuk, hogy ő excellentiája elérkezettnek látta az 
időt, hogy az iskola-ügy, a helyett, hogy süppedékes talaja-
kon experimentatiókat folytasson az ifjúság kárára, ismét fel-
vegye a keresztény nevelés fonalát s a rendes és egyedül 
czélra vezető uton haladjon. Ezen jó véleményünkben, me-
lyet az itteni közoktatásügyi miniszter iránt táplálunk, csak 
még inkább megerősít az, hogy Alsó-Ausztria helytartója 
,St. Valentin'-ban tartott beszédében, évek óta először, az 
iskola katholikus jellegét hangsúlyozta, nagy örömére a jó ér-
zelmüeknek s bosszankodására a liberalismusban megátal-
kodottaknak. Nagy örömünkre a helytartó ur erősen kie-
melte, hogy a fősúlyt a nevelésben az erkölcsi oldalra kell 
fektetni s hogy az ismeretszerzés alárendelendő a sziv ne-
mesítésének. 

Rosz jelek közé tartozik mindenesetre az, hogy a pap-
hiány, az egyházi pályára lépőknek évről évre kevesbedő 
száma miatt, mindinkább érezhetőbbé válik. A linzi püspök, 
midőn megyei lapjának 12. számában imákat rendel jó pa-
pokért, a paphiány okáról és gyógyszereiről következőleg 
nyilatkozik : „Távolról sem lépnek annyian ifja áldozárok a 
lelkipásztori térre, mint ezt a linzi megye évi szükséglete 
rendes körülmények közt megkívánja. Ez évben péld. csak 
8 ujmisésünk van, holott 20—22-re volna szükségünk. Csak 
Isten tudja, mennyire fog még haladni e paphiány. Bizonyo-
san messzire, ha mennél előbb nem sikerül iskoláinkba más 
szellemet önteni. Igaz ugyan, hogy a modern iskola rosz 
szelleme nem egyedüli oka a paphiánynak; de hogy egyik 
fő oka, az tagadhatlan. lia az ifjú élö hit nélkül, vagy egészen 
hitetlenül lép ki a glpnnasiumból, hogyan bírjon hajlammal a 
papi pályára? Sajnos, ilyen ifjú, lelkem fájdalmára, talán 

igen is sok van, a mostani iskolai és nevelési rendszer mel-
lett kell hogy legyen. Es lia most a gyermekek gymnasiumba 
lépnek azon népiskolából, melynek feladata a felső-ausztriai 
tanitó-egylet véleménye szerint az, hogy ,a keresztényekből 
embereket csináljon', vagyis a gyermekeket elkeresztényte-
lenitse, — váljon hány ily szellemben nevelt ifjú fog papi 
pályára lépni ? Imádkozzunk tehát híveinkkel, hogy az ara-
tás Ura aratókat küldjön szántójöldjére ; de ne csak imád-
kozzunk, hanem tegyünk is a mennyi csak tőlünk kitellik ; 
legyünk kölönösen azon, törekedjünk minden törvényes esz-
közzel arra, hogy iskoláinkat a keresztény szellem visszahó-
dítsa. Erre más eszközök mellett igen hathatós a választási 
jog használata. Ezt a keresztény népnek határozottan tud-
tára kell adni. — De nemcsak sok papért, hanem, sőt inkább 
jó papokért imádkozzunk, papokért, kik telvék malaszttal 
és Szentlélekkel. IIa mind ilyen papjaink vannak, a paphi-
ányból származó bajok nagyobbrészt elmaradnak. 

Tizenkét apostol, és nem több, ment ki a világot meg-
téríteni, és meg is téritette tizenkettő. Ezen eszme foglal-
kodtassa minden papnak szivét, midőn az uralkodó pap-
hiányra gondol. Az a fő, hogy minden pap ,hűnek találtas-
sák'. (I. Kor. 4.) A felszentelés évnapjai igen alkalmasak 
arra, hogy minden pap, akár a lelkipásztorkodás terén, akár 
a tanári vagy más pályán működik, lelkét felemelje s ma-
gában a Szentlélek hatását felfrissitse. Legyenek és marad-
janak különösen az.ok, kik most lépnek először a lelkipász-
tori térre, mindig Szentlélekkel telt papok, telve hittel, 
isteni félelemmel, engedelmességgel és szeretettel az egyház 
iránt, telve tudománynyal és imával s mindezek alapján telve 
megelégedéssel és örömmel ! Azért ajánlom őket most azon 
áldozároknak, kiknek közelébe és társaságába jönnek, külö-
nösen pedig közvetlen elüljáróiknak, szivem egész melegé-
vel. Az első állomás döntő hatással bir a pap egész életének 
irányára. ,Sicut patri filius mecum servivit in EvangelioV 
mondja sz. Pál azon benső viszonyról, mely közte és Timo-
theus közt kifejlődött, üli vajha minden lelkipásztor segédjé-
nek ,páter in evangelio', s minden segéd főnökének ,filius in 
evangelio', atya, fia legyen az evangéliumban ! Mily boldog 
az ily lelkipásztori család s mily boldog az a hitközség, mely-
nek ily lelkipásztora és segédje van! A hol a plébániai papság 
ily szellemű, ott távol van annak veszélye, hogy az egyik 
vagy másik pap vigaszt vagy szórakozást a vendéglők, ká-
véházak-s magánházakban, vagy vadászatban,szóval, oly dol-
gokban keres, melyek Isten akaratával s az egyház fegyelmi 
rendeleteivel ellenkeznek. Áldom az Istent, hogy megyénk-
ben számos plébániát ismerek, hol Pált és Timotheust látoni 
visszatükrözve s kérem őt, hogy ezen állapotot oly plébá-
niákra is kiterjeszsze, hol az még hiányzik." 

IRODALOM. 
-}- I. Propnedeutica philosophico-theologica * 

auctore Iranc. Egger, Iheol. et Philos. Doctore, Profess. Pro-
paedeuticae phil.-theol. in Seminario clericali BrixinensL 
Brixinae, Weger, 1878. T . I . p. VI. 391. 

Szentséges atyánk a két római seminarium növendé-
keihez e tavaszon tartott beszédében különösen szivökreköté 
az egyházi pályára készülő ifjúknak, hogy maguknak ala-
pos bölcsészeti műveltséget igyekezzenek szerezni. „ Assiduaia 
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insuper, neeesse est, úgymond, operám detis philosophiae, 
cui reliquarum scientiarum firmitas reetusque nititur modus, 
eamque addiscatis secundum optimam methodum actutis-
sima principia, quae celeberrimi Cliristianae Sapientiae Ma-
gistri, praesertim autem Angelicus Doctor sunt amplexi et 
in exemplum posteris reliquerunt." 

Ezzel a katliolikus egyházban legilletékesebb tekin-
tély mondta ki, mily súlyt kell fektetni papnevelő intéze-
tekben a bölcsészeti tanulmányokra, jelezve egyszersmind a 
szellemet és módszert, melyen, az egyház fejének Ítélete sze-
rint, legjobban lehet czélt érni. A mit a szent atya a kath. 
tanférfiaknak és az egyházi pályára aspiráló növendékeknek 
czélul kitűzött, azt igyekszik a fenezimzett munka szerzője 
megközeliteni. Nem szándékozunk beható bírálatot irni, ezt 
részben már megtette az illető szak-sajtó, végleges Ítéletet 
pedig csak akkor lehet mondani, ha majd a II. kötet is nap-
világot látott. Azonban már eddig is, mind a műnek belbe-
cse mind pedig a kedvező fogagtatás alapján, annyit lehet 
mondani, hogy szerző az elismerést; műve pedig a pártolást 
teljes mértékben megérdemli. 

Mint a mű czime mutatja, szerzőnek czélja előkészíteni 
a hittudományokra, s azért főleg a philosophiának oly ré-
szeit ismertetni, melyek a kereszténység hit- s erkölcsi dog-
máival szorosabb összefüggésben vannak s melyeknek ala-
pos ismerete nélkül amazoknak mélyebb felfogása s min-
den oldalú bebizonyítása lehetetlen. Daczára e specialis czél-
nak szerző műve csaknem minden kérdést felölel, melyet 
bölcsészettani tankönyvben tárgyalni szokás. Az előttünk 
fekvő I. kötetben van Logika, Noetika és Ontologia ; a II . 
kötetben lesz Kosmologia, Psychologia és természeti Theolo-
gia, tehát az egész speculativ Philosophia meglesz. Ennél-
fogva nemcsak a tanuló növendék használhatja e művet ve-
zérfonalul, a végzett theologus is hasznosan forgathatja s ke-
reshet benne felvilágosítást oly kérdésekben, melyekre nézve 
a bölcsészeti tanulmányokra mostoha iskolai-rendszer mel-
lett nem volt alkalma magát tájékozni, vagy a melyek ta-
lán már elmosódtak emlékezetében. Nem közeliti ugyan meg 
azon roppant eruditiót, melyet Sanseverinónak még Com-
pendiumában is nyomról-nyomra tapasztalhatni, de a mit 
más ilynemű tankönyvekben, Liberatore, Tongiorgi, Bayma, 
Tamba, Prisco, Battaglini, Reali, Schiavi, Zigliara, Rast-
rero, Jourdain, Roux-Lavergne, Bouvier, Bensa, Boylesve, 
Barbe, Zeferino Gonsalez,Rutten, Stöckl,Hagemann, Schwetz 
stbiek műveikben adtak, az a maga módja és rendje szerint 
itt is feltalálható. 

Alkalmasabb záradékkal nem végezhetnők e sorokat a 
genuai érseknek szavainál, melyeket a/, imént emiitett Rastre-
róhoz intézett, midőn ez, ,Institutiones Logicae et Metaphy-
sicae' czimü művét, ez évben, ,Institutiones Philosophiae 
morális, Januae 1878' czimü dolgozattal kiegészítette. ,Uti-
nam alumni omnes in Ecclesiae spem succrescentes in hisce 
generibus librorum, seu theologicorum seu philosophicorum, 
-exercerentur ! Id namque exquirunt communes ac praesertim 
propriae huius temporis necessitates ; id poscunt urgentissima 
verba prolata a Summo Pontifice Leone XII I . in sua prima 
Encyclica ,Inscrutabili' sub die solemn! Paschae." 

X II- BekRldettek : 1. Christi, pädag. Blätter für 
die öster. ungar. Monarchie. N. 16. Tartalom: Gedenkblatt 

zum 25-jährigen Bischofs-Jubilaeum des hochw. hochgeb. 
P. T. H. II. Friedrich Landgraf von Fürstenberg, F. Erzb. 
v. Olmütz. — Wetterzeichen an dem Horizonte der Schule. 
— Die confessionslose Schule. — Katechet. — Miscellen. — 
Correspondenz. 

2. Tájékozó : Kath. egyházi folyóirat. II . k. II. szám. 
Tartalom : A berlini congress, s az uj európai szerződés. Cs. 
F. — Ausztria-Magyarország, Roux után Dr. B. — A be-
végzett tények mint ilyenek, 6 -j- 6-tól. — Irodalmi szemle. 
-— Egyházpolitikai áttekintés. 

= III . Iskolai értesítők, (Folyt.) A premontrei ka-
nonokrend nagyváradi kath. főgymnasiumának értesítője; 
közli főt. Szentpéterij Károly igazgató. Cséplő Péter „A 
nagyváradi vár vázlatos történeté"-ről értekezik a füzetben. 
A tanári kar 22 tagból állt. A gymnasiumnak van önképző-
köre, segélyegylete, dalárdája, zeneegylete. Tizenhét tanuló 
élvezett 60—210 ft. ösztöndijat. Volt az intézetnek behatás-
kor 588 hallgatója, kik közöl évközben elmaradt 53. Római 
kath. 233, gör. kath. 75, gör. kel. 26, ág. 7, lielv. 42, móz. 148. 

— A szent Ferencz-rendiek vezetése alatt álló szolnok-
városi kath. nagy gymnasium értesítőjét közzé tevé főt. Varga 
Emil igazgató. Galambos Áron „Általános vélemények az 
élelmiszer fajok meghatározása körül" Mr. Carrier „Consi-
derations générales sur l'espèce" czikkei nyomán értekezik a 
füzet elejen ; a második értekezést az igazgató irta ily czim 
alatt: „A házi felügyelet legyen első sorban őre és ápolója 
az iskolai fegyelmi szabályok megtartásának". Az intézet-
ben 9 tanár működött. Bejegyeztetett 141 tanuló ; elmaradt 
10. Vallásra nézve volt 93 római kath., 1 gör. kath., 3 helv., 
1 ág., 33 móz. v. 

— A pannonhalmi sz. Benedekrend komáromi kath. 
kis-gymnasiuma. Nt. Németh Vilmos „Európa politikai és 
társadalmi állapota a 18. században" czimü ertekezése nyitja 
meg a füzetet. Ft. Halbik Cyprian igazgató vezetése alatt 
öt rendi tag s két világi látta el a tanítást. Beíratott össze-
sen 129 tanuló, ezek közül 63 róm kath.. 18 helv., 4 ág., 
44 móz., v. 

— A nyitrai róm. kath. gymnasium : igazgató ft. dr. 
Csősz Imre. Értekezéseket irtak az értesitvénybe : nt. Hudra 
János kegyesrendi áldozár „Oroszország műveltségi állapo 
tárói, főtekintettel Nagy Péter korára" és nt. Chocholus Bá-
lint nyitra-egyházmegyei áldozár a „Telephonról." Műkö-
dött 14 rendes tanár. Ösztöndijat élvezett 91 tanuló, a jutal-
mazás és segélyezés nagymérvű volt. A jótékonyságban elül-
járt mélt. és főt. Roskoványi Ágoston püspök ur. Beiratott 
343 tanuló ; 324 róm. kath., 2 helv., 84 móz. v. 

— A szatmári kath. kir. főgymnasium értesítője. A 
füzetben mindenek előtt tek. Gyurits Antal tanár értekezik a 
„Szatmármegyebeli hajdankori régiségekről;" a nagybecsű 
értekezéshez tíz tárgyat előtüntető kép van mellékelve. Ta-
nított 15 tanár, élükön főt. Hehelein Károly igazgatóval ; a 
tanulók létszáma 332; elmaradt 19; vallásra nézve volt 202 
r. kath., 47 gör. kath., 1 gör. kel., 2 ág., 17 helv., 44 móz. v. 
A gymnasium tápintézetéuek vagyona 8223 ft. 46 krajczár. 

— A nagyszombati érseki főgymn. értesitvénye, közli 
ngos és főt. Graeffel János igazgató. „Az első török-magyar 
szövetségről" értekezik a füzetben nt. Meiesiczky Lajos. Mű-
ködött 15 tanár, kik között kettő (a tornászat és rajz tanárai) 
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•világiak. A segélyzéseknek gazdag rovatát találjuk e füzet-
ben. A fömagasságu bibornol: herczegprimás ur kegyességéből 
befolyt az intézeti eliiljárók ellátásának javítására 1200 frt, 
két tanulónak segélydija fejében 265 frt ; az esztergomi fökáp-
talan emberszerető jótékonyságából jutott 11 tanulónak 470 ft. 
stb. Az érettségi vizsgálatot letette 19 tanuló, jelentkezett 
23. A tanulók összes létszáma volt 334, kik közöl elhalt 2, 
elmaradt 7 ; római kath. 279, ág. 6, helv. 2, anglikán 1, 
móz. v. 53. Az intézet mellett van a bibornok-érsek kegyé-
ből convietus, az intézetben ifjúsági önképző-kör, elnök nt. 
Klimstein József. 

V E G Y E S E K . 
— IX. Pius és az elhunyt hannoveri király a legszívé-

lyesebb viszonyban voltak egymással. György király, bár 
protestáns vala, a katholikusok jogainak nagylelkű táma-
sza volt ; országában a kath. hierarchiát visszaállította s a 
Protestantismus által elnyomott osnabrücki püspökséget is-
mét felélesztette. Közte s a boldogult nagy pápa közt lassan-
ként a legbensőbb rokonszenv fejlődött ki, ugy hogy ez utóbbi 
30 éves pápaságának jubilaeuma idején egyszer igy nyilatko-
zott környezetéhez : „Soha sem kaptam megliatóbb levele-
ket a hannoveri király és királyné leveleinél. Igazán nem 
találtam több hitet Izraelben." A protestáns is, ha érvényes 
keresztségben részesül, megkapja a hit kegyelmét. Ugy lát 
szik, az elhunyt szerencsétlen király annál erősebben ra-
gaszkodott az égiekhez, minél rútabb módon fosztatott meg 
a földiektől. 

— Mi mindent meg nem bámulnak az emberek ! Ilogy 
az iró és lapszerkesztő olykor-olykor, mint más szegény em-
ber, tévedhet, az oly valami közönséges dolog, hogy nevet-
ségessé tenné magát, a ki kétségbe vonná. A budapesti ,Pro-
testáns egyházi és iskolai lap' szerkesztője már csak jeles iró 
és szerkesztő, mégis lapjának 34. számában kénytelen beval-
lani, hogy a 33. sz.-ban tévedett, mert az a felekezet, melynek 
prédikátorát e hó egyik kath. ünnepnapján hallotta, nem na-
zarenus, hanem anabaptista, minthogy sz. István-napján újra 
hallgatta e szónokot s ekkor az illető azt bizonyítgatta, „hogy 
ujra meg kell magunkat kereszteltetnünk, akkor midőn öntu-
datra ébredünk." E szerint tehát a mi t. olvasóink is tudni fog-
ják már, hogy az alább következő ,vegyes' hirben nazarenus 
helyett anabaptista olvasandó. Ezt a kis corrigálási kellemet-
lenséget a ,Prot. egyh. ésisk. lap' jeles szerkesztője tévedésé-
nek köszönhetjük ; mit annál inkább zokon veszünk, mert 
ugyanő, egy lélekzetre eme nazarenus-anabaptista tévedésé-
vel, a ,Religio' volt szerkesztőjét megtámadja ,Végszavá'-ban 
kifejezett azon nyilatkozatáért, hogy lia szerkesztőségének 
hatodféléve alatt valamit irt vagy kiadott volna, a mi a kath. 
egyház tanitói hivatalának legfőbb tekintélyű közege, a pápa 
Ítélete szerint téves és ,helytelen', azt ő visszavontnak kéri 
tekinteni. Ezt a .Prot. egyh. és isk. lap'-nak néhány sorral 
fennebb épen saját tévedését bevalló szerkesztője az ,emberi 
válóság megtagadásának* nevezi s kijelenti, hogy azért idézte 
elődünk nyilatkozatát, hogy vele együtt t. olvasó közönsége 
is „bámulhassa",. . . mit? . . . „amaz institutiónak, már t. i. 
hogy a pápaságnak, hallatlan hatalmát". — Tehát, mi is 
itt a baj ? Mit is kell tulajdonképen a ,Prot. egyh. és isko-
lai lap' t. olvasó közönségének bámulni? Azt-e, hogy a ,Re-
ligio' volt szerkesztője bevallá ugyanazt, a mi a ,Prot. egyh. 
és isk. lap' szerkesztőjével is bizony megesik, hogy t. i. 
tévedhetett s lia netalán tévedett, hát azt ezennel kiigazítja 
az által, hogy visszavonja? Vagy pedig azt kell-e a két-
ségkivíil theologice művelt protestáns közönségnek meg-
bámulnia, hogy egy katholikus iró a pápa tekintélyét hit-
tani kérdésekben legfőbb fórumnak tartja ? Én azt hiszem, 

se az egyikben se a másikban nincs semmi bámulni való, leg-
alább művelt közönségre nézve nincs; mert hogy e lap ér-
demdús volt szerkesztője beismeré, hogy tévedhetett, ezen 
épen a ,Prot. egyh. és i. lap' jeles szerkesztőjének van legke-
vesebb bámulni valója, aki p. ezzel a ,nazarenus-anabaptista' 
esetével nemcsak maga tévedett, hanem összes olvasó közön-
ségét s igy bennünket is tévedésbe ejtett; hogy pedig egy 
kath. iró a pápa tanhatóságát hittani kérdésekben legfőbb-
fórumnak tartja, ezen még kevésbbé van oka akárkinek is 
bámulnia, hiszen ez a dolog nem ,uj', ezt minden protestáns 
régen tudja, azért nevezik a katholikusokat pápistáknak. 
Tehát nem kell bámulni, a min nem illik bámulni s akkor 
szent a béke. 

— „Nazarenus isteni tiszteletnek voltunk tanúi, igy ir 
a ,Prot. egyh. és isk. lap' 33. sz., e hó 15-kén a helybeli vá-
rosliget egyik gyepes tisztásán. A túlnyomóan nőkből álló 
kicsiny gyülekezet körbe állva énekelt s aztán egy feketébe 
öltözött tag németül prédikálni kezdett, ki jól betanult és 
ahhoz képest, hogy iparos mondta el, elég ügyesen szerkesz-
tett orthodox dogmatikus beszédében ilyen formán nyilat-
kozott: Ha valamit ajánlani akarunk, szükséges kimutat-
nunk annak vagy hasznavehető, vagy gyönyörködtető vol-
tát. Én is akarok valamit ajánlani nektek, s ez a Jézus-
Krisztus. Meg kell tehát mondanom, miben lehet a Jézus 
Krisztus hasznotokra. Találkoztak némelyek, mint a világ 
philosophusai, kik Krisztust jeles tanitónak mondják. Iga-
zuk van, Krisztus mindenesetre jeles tanitó volt, mert meg-
tanította az embereket a legtisztább erkölcsre s mindazokra, 
melyek üdvösségükre szolgálhatnak. Mások Krisztust mint 
az emberiség egyik kitűnő mintaképét mutatták fel. Ezek-
nek is igazuk volt. Krisztus mindenesetre a legtisztább, leg-
szentebb életnek mintaképe. De Krisztus mindezeknél több 
volt nekünk és itt előadta az orthodox dogmatikának a 
megigazulásról, Krisztus váltságművéről és a megszentesü-
lésről szóló tanait oly modorban, hogy bármelyik orthodox 
prot. pap szájába is be illett volna; csakhogy a tárgy szó-
noki variátiója helyett, fárasztó és untató ismétlésekbe esett. 
Végül jött az alkalmazás, mely arra a kérdésre felelt, mi-
kép lehetünk Krisztus áldásainak részeseivé ? Felelet : ha 
felismerjük a Krisztust, lia tanait magunkévá teszszük, és 
lia példáját követve tanait nyiltan valljuk, azokért áldozni 
készek vagyunk, szóval, ha Krisztust követjük. Ezek elmon-
dása után ismét ének következett. Ugy látszik, hogy az. 
észak-német próféta azért tartotta ezen istenitiszteletet, az 
nap, mint kath. ünnepnapon különben is fölötte népies 
városligetben, hogy a hallgatóság köréből hiveket toborzon , 
de e czélját bajosan érte el, mert mire beszédét befejezte, 
kevesebben voltak körülötte, mint mikor elkezdte." Eddig 
a fentidézett lap. - Mi is voltunk e napokban tanúi ilyes 
valaminek a főváros egyik utczájában, csakhogy azzal a kü-
lönbséggel, hogy a felekezetet, melynek ima-terme, nb. egy 
kávéház tő-szomszédságában, figyelmünket felébreszté, nem 
nazarenus, hanem a ,meg keresztelt keresztények' (getaufte 
Christen) felekezetének liivják, a mely furcsa nevet rögtön 
ad notam vettük, mert csakugyan nagyon furcsa, hogy a 
protestantismus keblében léteznek, kik szükségesnek látják 
magukat megkeresztelt keresztényeknek nevezni ; a miből 
más nem következhetik, mint hogy ugyanott már oly ke-
resztények is vannak, kiknek feje keresztséget soha sem lá-
tott. Bizony sokra vitte a protestantismus ! Már keresztség 
nélkül is Isten országa tagjaivá avatja az embereket ; hogy 
mivel, azt ő tudja, de hogy Krisztus Urunk rendeletével 
homlokegyenest ellentétben — a ki mondá : „Hacsak valaki 
újjá nem születik vizből és a Szentlélektől, nem mehet be 
Isten országába." (Sz. Ján. 3, 5.), — az kézzelfogható. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznaij Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

3. Az anyagi és szellemi világ közt párhuzam 
létezik; mert hiszen az anyagi világ nem egyéb, 
mint az eszményi világnak mintegy megtestesülése. 
Innen van, hogy a szellemiek könnyebb felfogására, 
eme paral lelismus alapján, képeket, hasonlatokat az 
anyagi világból hozunk fel. Igy vagyunk az esz-
méknek egymáshoz való viszonyával s egymásra 
való hatásával ; az eszméknek egymásra való befo-
lyását is az anyagi világból vett képekkel illustrál-
juk s teszsziik mintegy kézzel foghatóvá. 

Miként a csillagos égen egyik csillag a másik-
tól kapja világát : épen ugy az eszmék és elvek vi-
lágában, egyik eszme a másikra, egyik elv a többire 
fényt clerit. S valamint az égi testek rendszerében 
azon csillagokat, melyek másokra ily megvilágitó 
hatással vannak, vezércsillagoknak, fö égi testeknek, 
egy szóval napoknak nevezzük : épen ugy a máso-
kat felderítő eszméket, a másokat önmagukból mint-
egy kisugárzó elveket, fő-, vezér- s alapeszméknek 
és elveknek tartjuk. 

Eszme és elv — egy; köztük nincs más különb-
ség, mint az, hogy az elv az eszmének életünkre ki-
ható oldalát állitja előtérbe; vagyis az eszme és elv 
ugyanazon szellemi kép, amaz abstract, elméleti, ez 
az erkölcsi életben is érvényesülést követelő oldalá-
ról tekintve. Az atyai vagy állami hatalom például 
fontos társadalmi eszméket fejeznek ki, a mennyiben 
nélkülök család és állam, tehát társadalom nem is 
képzelhető ; de épen ez utóbbi oknál fogva mind a 
kettő egyszersmind nagy társadalmi elveket testesit-
nek meg, a mennyiben e két hatalom nem csupán 
az elméleti világban foglal helyet, mint eszme, ha-

nem egyszersmind, mint vezérelvek, a társadalomban 
érvényesülést követelnek s ennek mikénti alakulá-
sára mellözhetlen befolyással vannak, törvényeket 
szabva, utakat jelölve ki, melyeknek meg nem tar-
tását nyomban követi a nemesis a bűnhődés. Ilyen 
eszme és elv is egyúttal továbbá mindjár t maga az 
imént emiitett bűnhődés, ilyen a megváltás, a jog és 
igazság, a művelődés és tökély stb. eszméje. Szóval 
minden eszme egyszersmind elv, vagyis minden esz-
mének meg van elvi oldala, s viszont, minden elv esz-
ményi oldalán ragyog, practicus oldalán pedig a 
föld porával érintkezik. A principiuin identitatis p. 
nemde ugyancsak magasan lebeg az elmélet légkö-
rében? Es mégis, az élet oldaláról tekintve, a leg-
termékenyebb erkölcsi elvek egyikének magvát 
hordja magában, melynek segitsége nélkül egy ta-
podtat sem tehetnénk életünk pályáján. Az erények 
egyik legszebbike s legszükségesbike a társadalmi 
életben, — az igazszivüség és igazmondás, nem 
egyéb, mint az azonossági eszmének alkalmazása 
az érzelmekre, szavakra és tettekre, vagyis külsőnk 
és belsőnk egymázhozi viszonyára ; mit isteni Ta-
nítónk következő szavakkal foglalt össze egy nagy 
erkölcsi elvvé: „Sit autem sermo vester: est, est ; 
non, non : quod autem his abundantius est, a malo 
est."1) 

Ennek, a napéhoz hasonló fényben tündöklő 
ténynek, igen egyszerű oka van. Minden, a mi léte-
zik, nein egyéb, mint egy megfelelő eszmének, ugy 
szólván, megjegeczedése. Maga az ember egy nagy esz-
me látható alakban, kézzelfogható testben ; s minden 
szavával, minden tettével eszmét fejez ki az ember, 
vagy legalább érint. Mivel pedig mindennek, a mi 
létezik, czélja van ; mert hiszen czéltalanul nem le-
beg semmi az idő és tér nagy űrében ; azért minden 

!) Sz. Máté, 5, 37. - Sz. Jakab lev., 5, 12. 
19 
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eszmének, mely a létező dolgok lényegét fejezi ki, 
van egy oldala, mely a lények czéljukra való törek-
vésének szabályát fejezi s út já t jelöli ki, vagyis az 
eszmét practicus minőségében mutat ja meg. 

Mindezt a teremtésre alkalmazva, csak egy kis 
reflexió kell, s rögtön kitíinik, hogy a teremtésben 
szintén eszme és elv van egyszersmind : eszme, mely 
az emberi tudás, az emberi tudomány és tudomány-
ágak rendszerében épen oly helyet foglal el, mint 
csillagrendszerünkben a nap ; eszme, mely valódi, 
termékeny idea matrix, mely számtalan más esz-
mére, mint a nap, jótékony fényt déri t ; mely magá-
ból ugyanannyi eszmét sugároz ki, a hány egészsé-
ges gondolatot, természetes következményt kelt el-
ménkben; vezér-, alap-eszme a teremtés, mely nél-
kül létünk a levegőben fiigg, a tudomány homokra 
épit s hasonló a háborgó tengeren iránytű nélkül 
ide s tova hányatott hajóhoz. A bölcsészet története 
mutatja, mennyire van igazunk. Az ó és u j kor a 
teremtés eszméje nélkül a tudományok terén nem 
mutat egyebet, mint a luxuriantium ingeniorum ki-
tombolási terének képét, melyen, sz. Júdás ap. sza-
vai szerint,2) az elmék mint „a bőszült tenger hul-
lámai kitajtékozzák zavarodásaikat", s mint üres, 
eső nélküli fellegek,3) melyeket a szelek ide s tova 
kovályogtatnak, mint bolygó csillagok, áldás és ha-
szon helyett a tudományra s az emberiségre csak 
csalódást és zavart hoznak, — az emberiség pályá-
jának ú t jára fény helyett sötétséget árasztanak.4) 
De a teremtés nem csak mint eszme, hanem mint elv 
is, előkelő helyett foglal el az emberiség erkölcsi 
életében. E téren szintén hasonló a naphoz ; fény mel-
lett egyszersmind éltető meleget áraszt szét maga 
körül. Mint a nap vonzó és taszitó erejével át meg 
áthat ja csillag-rendszerünket, szabályozva, kormá-
nyozva a hatáskörébe eső égi testeket : épen ugy a 
teremtés, mint életünk kiindulási pontja, vagyis 
mint elv, az emberiség életének összes rendszerére 
törvénytszabó, szabályozó, kormányzó, át meg át-
ható befolyással bir. 

4. Minden más kérdés előtt magát a teremtés 
eszméjét kell a maga tiszta valóságában szem elé 
állitani, megtisztitva azt minden materialisticus, 
vagy pantlieisticus árnyalatoktól, melyekkel korunk 

2) 13. v. „Fluctus féri maris, despumantes suas con-
fusiones." 

3) Sz. Júdás 12. v. „Nubes sine aqua, quae a ventis 
circumferuntur, arbores autumnales, infructuosae, bis mor-
tuae, eradicatae." 

4) Sz. Júdás 13. v. „Sidera errautia : quibus procella 
tenebrarum servata est in aeternum." 

áltudománya, mint a felhők a napot, az emberiség 
tekintete elöl elfödni igyekszik ezen eszmét, melyet 
majd vakon működő emanatiónak, majd egymásból 
való lényegkifejlödésnek tartanak. 

A görög szent atyák fenséges speculatióikban 
Istent v7itQovaLo<;-\~\ak nevezték,5) mint a ki minden 
véges lény fölé lényeges magasztosságában messze-
messze kiemelkedik, mint sajátszerűsége által min-
dent felülmúló lény. A mit egyházunk atyái s tani-
tói szent elmélkedésekben igy észleltek, ugyan igy 
tapasztalta korunknak egyik, a bölcsészet és termé-
szettudományok terén nagy tekintélyre emelkedett 
tudósa, Ulrici Hermann. Ú is kénytelennek érzé ma-
gát elismerni, hogy Isten lényegére nézve oly vala-
mi sajátszerű lény, hogy minden létezőtől nagyban, 
fölöttebbnél fölöttébb különbözik. Azt is kénytelen 
volt e tudós elismerni, — a mi különben általáno-
san ismert törvényen alapszik,6) — hogy Isten tettei 
szintén, mint lényege, annyira különböznek más lé-
nyek tetteitől, miszerint azoknak pár já t ezek köré-
ben hiába keresnők. „Wie Gott, úgymond,7) in Be-
ziehung auf Substanz oder Substanzialität, so ist er 
auch in Bezug auf ThätigJceit, von allen andern We-
sen unterschieden.LL 

Ez a tény, az t. i., hogy Istennek oly sajátszerű 
tettei vannak, miszerint azokhoz foghatók nincsen-
nek, azoknak pár já t kivitle az összes mindenségben 
hiába keressük, — ez képezi a teremtés eszméje va-
lódi, tiszta s meghamisitatlan felfogásának kulcsát 
és alapját. 

A teremtés Isten müve, Isten tette. Ha Isten 
tette, Istenhez méltónak, azaz oly tettnek kell len-
nie, a minőt a mindenség összes lényei, egyenként s 
együttvéve, tetteik sorában felmutatni nem képe-
sek. A teremtést tehát, mint isteni cselekvést, nem 
szabad összezavarni az összes mindenség lényeinek 
azon működésével, mely által egyik lény a másik-
nak eredetet ad. 

A mi az eredet eszméjét, vagyis egyik lénynek 
a másiktól való származását illeti, abban három dol-
got kell megkülönböztetni: az eredés okfejét (prin-
cipium), az eredést mint cselekvést (actio) és az 
eredményt (terminus). 

5) De coel. Hierarchia, cap. 2. 5. 3. Op. T. 1. p. 18. — 
S. J. Chrysost. In Genes, kom. IV. n. 3. — Leontius byz. Con-
tra Monophysit. ap. Migne, T. 86. p. 1780. n. 18. 

6),Agere sequitur esse rei' és ,operandi modus existendi 
modum sequitur' ; vagyis, minden lény természetének megfe-
lelő tevékenységet fejt ki, s ha tesz valamit, tette, észszerü-
leg, nem is gondolható máskép, mint természetének meg-
felelően. 

7) Gott und die Natur. 1. kiad. 406.1. 
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Minden származás továbbá vagy benmaradó 
(immanens), a szerint, a mint az okfőnek más vala-
mitszármaztató cselekvése magában az okföben ma-
rad s ugyanott hozza létre az eredményt, az u j 
lényt; vagy pedig kiható (transiens), a mint az ok-
fónek más lényt származtató cselekvése kihat az ok-
fön kivül s itt, valami másban (materia), hozza létre 
az eredményt, az u j lényt.8) Az eszme, a gondolat, 
az akarat elhatározásai stb. mind megannyi u j lét-
tel biró valami, azaz lény (ens) az emberben ; szár-
maznak pedig közvetlenül a megfelelő lelki tehet-
ségtől mint legközelebbi okfőtől, s mint eredmények, 
vagyis uj lények, magában az okföben, a lelki tehet-
ségekben, szóval a lélekben képződnek, ott marad-
nak s érik el az őket megillető tökély állapotát. A 
művész müvei továbbá szintén uj lények, származ-
nak a művésztől mint okfőtől, de kiható cselekvés 
által, mert eme cselekvés eredménye, az u j lény, a 
müdarab, a művészen, mint okfőn, kivül jő létre, 
valami másban, melynek a művész csak uj alakot 
acl, s melyet épen azért anyagnak szokás nevezni. 

Igy keletkeznek a lények a nagy mindenség-
ben egymástól. A keletkezésnek minden módja e 
kettőre vihető vissza. Vagy a működő, egyes vagy 
collectiv, alanyon belül, vagy kívüle jő létre az u j 
lényiség. Tertinm non datur. Azonban akár benne, 
akár kivüle jő létre az u j valami, ez utóbbi ugy 
függ a létrehozó alanytól, hogy kivüle mindig más-
tól is függ egyúttal. Eszméink péld. illető tehetsé-
geink működésének eredményei, de korántsem egye-
dül tőlünk függnek, — Kant subjectivismusa halva 
született képtelenség, — eszméink, kívülünk, függ-
nek a tárgyilagos világrendtől és csak annyiban bir-
nak becscsel, annyiban valódi eszmék, amennyiben 
a tárgyi világrendnek megfelelnek. Igy a művész is 
sok mindenfélére rászorul, hogy müvét létrehozza. 

Mindezt elörebocsátván nem lesz nehéz a te-
remtés eszméjeig felemelkedni. A teremtés nem lehet 
oly származási mód, mely a lények imént leirt kö-
zönséges származási módjái akár melyikével azonos 
volna. Isten, a mint lényegére, ugy cselekvésére 
nézve is felülmúl mindent és páratlan.9) Teremtési 
tette tehát szintén nem lehet sem immanens, sem 

8) „Sicut secundum actionem, quae tendit ad exteri-
őrein materiam, est aliqua processio ad extra : ita secundum 
actionem, quae manet in ipso agente, attenditur quaedam 
processio ad intra." S. Tom. Sum. theol. I. q. 27. a. 1. c. 

9) „Sciendum est, liaec verba, scilicet creare, facere et 
agere et alia huiusmodi de Deo non posse dici secundum 
earn rationem, qua dicuntur de creaturis." Petr. Lombardus, 
Sent. libr. 2. I). 1. 

transiens abban as értelemben, melyben ezen eszmé-
ket a lények egymástóli közönséges származásánál 
veszsztik. Milyen hát, lássuk ! 

Arról van szó, hogy a mindenség keletkezésé-
nek kielégítő okát adjuk. Kielégitő, teljesen kielégitő 
okát, mondjuk, mert ennek kimutatása nélkül sem 
a való igazságnak, sem az igazságért szomjazó lel-
künknek nem teszünk eleget; nem teszünk eleget a 
való igazságnak, mert ha a mindenség keletkezésé-
nek nem igazi végokát hozzuk fel, akkor csalódunk, 
ha pedig csalódunk, akkor az igazságért szomjazó 
lelkünk is bizonyára nincs kielégitve. 

Ha bebizonyította volna már valaki, és ha egy-
általában bebizonyítható volna, hogy ez a nagy min-
denség, mely bennünket körülvesz s melyet idő és tér 
által korlátozott véges lények képeznek, összletében és 
egyetemességében nincs se idő, se tér, se semmi más ál-
tal korlátozva, hanem végtelen lény : akkor a ,fából-
vaskarika', a ,quadratura circuli' képtelenségének 
nagy problémája már megvolna fejtve; akkor az em-
beriség már tudná, hogy véges, kezdettel és véggel 
biró lények, egyenkint ugyan véges lények, de ha egy 
nagy világegyetemmé összeállnak, hát akkor már, 
együtt, egy végtelen valamit képeznek. Igen, csakhogy 
ez nem megy az emberiség fejébe ; a józan ész visz-
szataszitja magától a végesség végtelenségének, a 
mulandóság örökkévalóságának, a gyengeség min-
denhatóságának eszméjét, —- igen, határozottan visz-
szautasitja magától józan eszünk a különbözőknek, 
a végesnek és végtelennek azonositását. Hogy valaki 
a pantheismusnak feleletét, melyet ez a lények vég-
okát kutató kérdésre ad, azt t. i. hogy a ,minden-
ség öröktől fogva van', bebizonyíthassa, arra nézve 
elkerülhetlenül szükséges volna előbb bebizonyítani, 
hogy, ha idő és tér által korlátozott lényt, sokat, 
igen, igen sokat, egy, akármily nagy egyetemességbe 
összeadunk, hát akkor, ha e véges lények számát 
nem tudjuk adni, egy nagy végtelen lény keletke-
zik belőlük. De ezt bebizonyítani nem lehetett, nem 
lehet s nem fog lehetni soha. A végesekből sem 
egyenkint, sem együtt véve nem lesz végtelen soha. 

Ebből szükségképen azt következik, hogy a 
mindenség, melynek mi egyesek saját önállósággal 
biró részeit képezzük, az időben nem végtelen, mert 
ilyen nincs,10) vagyis nem öröklétű, hanem kezdettel 

10) „Ponere mundum aeternum esse, sive aeternaliter 
productum, — poneudo res omnes ex nihilo productas, — 
omnino est contra veritatem et rat ionem.. . et adeo contra 
rationem, ut nullum philosophorum, quantumeunque parvi 
intellectus, crediderim hoc posuisse." S. Bonavent. In I I . 
Sentential'. Dist, I. q. 2. 

19* 
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bir, akár egyenkint vegyük benne a lényeket, akár 
ezeknek összletét tekintsük, mint világegyetemet. 
Minthogy ez igy van, fel kell tehát szálnunk lé-
lekben a világegyetem kezdetéig s keresni, ho-
gyan keletkezett hát e nagy mindenség. — Ha 
keletkezett a világegyetem : akkor, mielőtt keletke-
zett, nem létezett; ha nem létezett, annál kevésb-
bé működött, mert csak az működik, a mi létezik ; 
de lia a világegyetem, mielőtt keletkezett, nem 
működött : akkor maga magát sem hozhatta létre, 
mert ez már működés, és pedig a legnagyszerűbb 
működés volt volna. Már most, ha a világegye-
tem maga magát nem hozhatta, nem hozta létre, 
— és lia mégis létezik : szükségképen el kell ismer-
nünk, hogy kell lenni valaminek, a mi akkor, mi-
dőn a világegyetem keletkezett, már létezett, műkö-
dött és működésének egyike által a világegyetemet 
létrehozta. 

Most már csak az a kérdés, milyen ennek a ha-
talmas nagy Valaminek az egész világegyetemet lét-
rehozó cselekménye. 

Ennek a páratlan cselekménynek mindenesetre 
olyannak kell lennie, hogy mind a létrehozott világ-
egyetemnek kielégitő okát adja, mind a világegyete-
mét teremtő Lény magasztos természetének megfe-
leljen. Világegyetemnek nevezzük a keletkezett min-
denségnek összletét. Ez a ,keletkezett mindenség- ket-
tőt jelent. Egyfelől azt, hogy u ) minden, a mi kelet-
kezett, e mindenségben benfoglaltatik ; másfelől azt, 
liogy a mi nem tartozik a ,keletkezett mindenség 
keretébe, az szükségképen ,nem-keletkezett lény' (ens 
non principiatum), vagyis oly lény, mely öröklétű, 
mely tehát soha sem szorult arra, hogy más által 
létrehozassák, szóval oly lény, mely létokát önma-
gában birja. 

Már most világosan kezdenek lelkünk előtt feltü-
nedezni a teremtés eszméjének sajátságos körvonalai. 

Mielőtt a ,keletkezett mindenség' létrejött, nem 
létezett csak az az öröklétű önmagától való Lény. Ez az 
öröklétű s örökké önmagától levő Lény, szükségkép 
csak önmaga létezett és létezik mindig, mert ha ki-
vüle még' más öröklétű lény volna, akkor két leg-
tökéletesebb lény léteznék; a mi képtelenség, mint-
hogy nem lehet legtökéletesebb tiZj â mihez legalább 
hasonló létezik, s minthogy az egyiknek mindenha-
tóságát a másik mindenhatósága lehetetlenné teszi 
stb. Az öröklétű Lénynyel szemben tehát, vagy mel-

n ) „Si consideretur emanatio totius entis universalis a 
primo principio, impossibile est, quod aliquod ens praesup-
ponatur huic emanationi." S. Thom. S. th. I. q. XLV. a. I.e. 

lette vagy kivüle, vagy akár hogy vegyük — nem 
létezett semmi más, se véges, se végtelen lény, se 
kezdetben, se öröktől. A világegyetem ennélfogva 
ugy keletkezett, hogy az öröklétű Lény véget vetett 
a semminek és létrehozta az egész ,keletkezett min-
denséget'. A teremtés tehát nem egyéb, mint az örök-
létű, önmagától való, legtökéletesebb lénynek, vagyis 
Istennek azon tette, melylyel a világ létét megelőző 
semminek végett vetett s ott, hol e semmi az ő min-
denható akaratából megszűnt lenni, ott rögtön 
ugyanazon mindenható akaratból létezni kezdett a 
,keletkezett mindenség'. Szóval, a teremtés Isten 
azon cselekménye, mely által a világot mindenható 
akaratával semmiből létrehozta.12) 

íme a teremtés azon magasztos eszméje, mely 
a sz. Írásban van leirva, s melyet, mióta a keresz-
tény evangelium a világon ki van hirdetve, a cse-
csemők az anya ölében, a gyermekek az iskolákban, 
a tanulatlanok a templomokban, mindenki, tudós és 
tudatlan, az egyszerű, igénytelen elemi kátéban ol-
vashat, hallhat,' megtanulhat, — azon magasztos esz-
me, melyről az egész klassikus ó-világnak nem volt, 
vagy egyáltalában,13) vagy legalább elég tiszta s a 
valóságnak elég luven megfelelő fogalma.14) 

VA világnak keresztény értelemben vett teremtésé-
ről, mint a világon kivüli Isten szabad személyes tetté-
ről, úgymond egy első rangú szakember,15) a pogány-
ság keveset vagy semmit sem tud már, és ép ez képezi a 
legélesebb ellentétek egyikét a kereszténység és pogány-
ság közt." 

Ez, az összes kinyilatkoztatáson kivüli ó-kor, de 
nemcsak, az egész modern áltudomány által nem is-
mert vagy félremagyarázott teremtési eszme,ez az, mely 
mig egyfelől az Isten minden lények fölötti párat-
lan, sajátszerű,végtelen kimagasztosulását, vneçovola-
ját, mint a világtörténelem legóriásibb eseménye, az 
emberi parányisággal, mint minden igazán nagy-
szerű és isteni, megrenditőleg s csodálatot keltöleg 
érezteti : addig másfelől az összes világegyetem lé-
tének is teljesen kielégitő okát ad ja ; mert hiszen, 

12) „Greatio, quae est emanatio totius esse, est ex non 
ente, ç[uod est nihil.1' S. Thom. Sum. tkeol. ibid. 

15) „Der BegriíF schlechthinniger Schöpfung ist dem 
ganzen griechisch-römischen Alterthum verborgen geblieben." 
Brandis, Geschichte d. griech. rom. Philosophie, 1.1. 306.1. 

14) „Nur die biblische Kosmogonie stellt die reine Idee 
einer Schöpfung aus Nichts dar, ohne ewige Materie, ohne 
Mitwirkung eines Mittelwesens oder Demiurgos ; im Hei-
denthum scheint diese Idee durch, aber sie ist verdunkelt." 
Delitzsch, Commentai1 über die Genesis, 3. kiad. 83. 1. 

16) Dr. Lükén II. Az emberinem hagyományai, vagy 
Isten őskinyilatkoztatása a pogányok közt. Ford. a pesti 
növ. papság m. e. i. isk. Pest 1871. 30. 1. 
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midőn a lehetséges és létező végső okáról van szó : 
akkor a mindenható, legtökéletesebb, önmagától való 
Lényen tul menni, s még ennek is okát keresni 
akarni, az elmegyengeségnek ne továbbja. 

Ezért oly nagyszerű a teremtés eszméje önma-
gában vevé; ezért áraszt ki oly villámgyorsan eliga-
zitó fényt a mindenségbe; ezért ragyog előttünk 
mint vezércsillag, mint vezéreszme a tudomány egén, 
mint vezérelv a köz- és magánélet terén. 

De lássuk ezt részletesebben ! (Folyt, köv.) 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Az egyetem belszervezete 3-dik korszakát a József 
császártól a jelenig terjedő idő-folyam egészíti ki : József 
császár trónra lépte után a Mária Terézia alatt létre jött 
átalános nevelési rendszert félre tette, az egyetemnél divott 
ájtatos társulatokat és ünnepeket eltörölte, az ifjúságnak 
nagy szabadságokat adott, a hitszónoklati állást beszüntette, 
a vasárnapi isteni tisztelet látogatását minden egyetemi 
polgár lelkiismeretére hagyta s az a feletti felügyeletet a 
szülőkre bizta ; azonban mindezen újításokat II-dik Lipót és 
Ferencz királyok feloldották, az egyetemnél az 1777 -i áta-
lános nevelési rendszert újra behozták, az ifjúság szabadsá-
gait a régi korlátok közé vissza szorították ; a vasárnapi is-
teni tisztelet és a húsvéti szent gyakorlatok látogatását, a 
havonkénti gyónást és az urnapi körmeneti megjelenést a 
tanulókra nézve kötelező erejűvé emelték. Ugyan ezen kor-
szakban az egyetemi tanács 1790-dik évi márczius 9-én, te-
kintve miként Mária Terézia 1780-i márczius 25-i felavató 
okmányában, az ott felsorolt ingatlanokat az egyetemnek oly 
módon, mint hajdan azokat a jezsuiták és az illető apátok, 
ugy prépostok birták, adományozta, az Iránt folyamodott a 
királyi helytartósághoz, hogy valamint a Jézus-társaság az 
1715-i 73-dik törvczikk. értelmében, a tulajdonát képzett 
apátságok és prépostságok után az országgyűlésen az alsó 
táblánál ült és szavazott, azon szerint az egyetem is, mint a 
nevezett szerzetnek e jelzett egyházi javakbani utóda, hason 
joggal ruháztassák fel : mely kérvényt azonban a helytartó-
tanács a törvényhozó testülethez utasitotta ; a magyar kirá-
lyi udvari korlátnokság 1792-i május 21-ről az egyetemi ta-
nácsot, mely ösztöndijak elnyerhetésére némely görög keleti 
vallású ifjakat terjesztett fel, a királyi helytartóság utján 
arról értesiti, hogy ő Felsége adományozása alatt álló tápin-
tézeti ösztöndijak közt oly alapítványok, melyekből a keleti 
görögök is részesíthetők volnának, nem léteznek ; az egye-
temi tanulmányi alapból pedig, mely az 1790-i 26-dik törv-
czikk nyomán egyedül csak katholikus ifjak felsegélésére 
szolgál, a görög keleti vallásúak ösztöndijakkal el nem lát-
hatók: a magyar királyi helytartóság 1793-i november 27-
röl az egyetemi tanács azon előterjesztését, minélfogva az or-
vosi karnál egy szigorlati ösztöndíj elnyerhetésére 3 helvét 
vallású egyént ajánlott, visszautasítja s meghagyja, hogy a 
fenálló szabályrendeletek értelmében e téren 3 katholikus 
tanonezot mutasson be: a magyar királyi helytartóság 1798-i 
május 1-ről tudatja az egyetemi tanácscsal, miként ő felsége 
a király az egyetemhez az ifjúságnak a katholika vallásbani 

bővebb oktatása tekintetéből, hitszónokul Alexovics Vazul, 
volt pálos rendű szerzetest nevezte ki és őt az általános ne-
velési rendszer 22-dik, 30-dik, 37-dik, 100-dik, 136-dik, 
167-dik, 248-dik és 249-dik §§-ai nyomán a katholika val-
lásnak az ifjak sziveikbei beültetésére utasitotta : ugyancsak 
a helytartó tanács 1795-i szeptember 18-án a magyar kirá-
lyi udvari korlátnoksághoz intézett feliratában kiemeli azon 
buzgalmat, melyet az év folytán a hitszónok s a négy kai-
dékánjai a katholika vallásnak az egyetemnél újbóli felé-
lesztése végett kifejtettek, valamint felsorolja azon jó ered-
ményeket, melyek a hitszónok és a dékánok közreműködé-
seik nyomán az ifjak viseletében észlelhetők voltak ; mire 
ő felsége Ferencz király a magyar királyi udvari korlátnok-
ság utján 1795-i október 22-én ugy a hitszónok mint a ka-
rok dékánjai irányában legmagasabb megelégedését jelen-
tette ki : a magyar királyi helytartóság 1801-i január 7-ről 
1802-i julius 13-ról, 1808-i november 29-ről, 1809-i szep-
tember 26-ról, 1810-i szeptember 25-ről, 1818-ijulius 14-ről 
s 1845-i október 14-ről az egyetemi tanácshoz szabályren-
deleteket intézett, melyekben a katholikus ifjúság a templom-
bai menetelre, a havonkénti gyónásra, az urnapi ugy a szent 
István király tiszteletére berendezett egyházi körmenete-
keni megjelenésre és a katholikus tanokhozi alkalmazkodásra 
köteleztetik ; a karok dékánjai pedig és a hitszónok a leira-
tok pontos megtartására, ugy azon egyéneknek, kik a kia-
dott szabványok ellen cselekszenek, a tanodákbóli kizárására 
utasitatnak ; a budai helytartósági osztály 1851-i márczius 
28-ról Lomján István 2-od évi bölcsészeti hallgató ösztön-
dijérti folyamodását az egyetemi tanácshoz azzal küldötte 
vissza, miként a kérelmező mint nem katholikus az egye-
temi alapítványokban nem részesithető : ugyan azon hely-
tartósági osztály 1853-i deczember 7-ről az egyetemi taná-
csot arról értesiti, miként Hatzegan Dömötör számára miu-
tán ő görög keleti vallású, az 1792-i május 21-i udvari ren-
delet ellenére a katholikus egyetemi alapból jogszigorlati 
pénzsegély nem utalványozható ; szintén a budai helytartó-
sági osztály 1857-i november 16-ról az egyetemi tanácscsal 
tudatja, hogy a császári királyi vallás és közoktatási minis-
terium Gaal István és Szabó János jogászok részére, miután 
katholikusok, az egyetemi alapokból tudorzati dijakat folyó-
sított (magyar királyi helytartótanácsi adatok) : meg kell 
még említenünk az egyetem öt jogarát, vagyis hatósági jel-
vényeit, melyek nagyobb egyházi, világi és kebelbeli ünne-
pélyek, körmenetek, fejedelmi és állami tisztelgések, felava-
tási évfordulók, ugy egyéb kiváló eljárások alkalmával az 
egyetemi igazgató s a négy dékán előtt intézeti szolgák ál-
tal vitetnek ; a harmincz font ezüstből tömöritett s arany-
nyal szinezett igazgatói jogar a földtekén és félholdon álló 
boldogságos Szüzet tizenkét csillagos fejékkel és karján a 
kisded Jézussal szobor alakzatban tünteti fel ; a hittudomá-
nyi kar jogarán az Üdvözitő arany zománezozatu ezüst szob-
rocskájával találkozunk, kezében világ golyót tart, és a fél-
gömb körözetén angyalok dombor műben sorakoznak ; a jogi 
kar hatósági jelvénye ugy alakzatokban mint bevésetekben 
gazdag : a felsó kögürben szent Ivó püspök a jogószok véd-
szentje aranynyal kivert ezüst szobrocskája díszlik, ezenkí-
vül még ugyanott a szent Szűz „Patrona Ilungariae, mater 
universitatis Tyrnaviensis" és szent Adalbert „Insignis ca-
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pituli Strigoniensis" köriratokkal művészileg bevésve fog-
lalnak helyet : az orvoskari jogaron az aranynyal futtatott 
szobrocska szent Lukács evangélistát, ki mielőtt szent Pál 
által Antiochiában megtéríttetett, orvos volt, ábrázolja, őt az 
űrben szent Kozma és Dömjén vértanuk, kik az üldözött ke-
resztényeket ápolták és enyhitő szerekkel látták el, dom-
bormű alakzatban környezik : a bölcsészeti kar hatósági jel-
vényén pedig az arany lombozatokkal beárnyalt ezüst szob-
rocska xaveri szent Ferenczet, ki az indusoknál a keresztény 
bölcsészetet hirdette, mutatja fel. Mindezekből kitűnik, hogy 
a magyar királyi budapesti egyetem, a felállított 3-dik kor-
szakban, József császártól a jelenig, vagyis 1780-tól 1876-ig 
s igy 95 éven át belszervezetét illetőleg a katholikus jelleget 
le nem öltötte. (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, September 3. A,vasember'politikája. —A porosz-

országi, események nevezetesen pedig az ott készülőfélben levő 
egyházpolitikai fordulat az állam részéről, sokkal nagyobb 
horderővel bír, hogysem azt bárkinek is, ki a nyilvánosság 
terén, értjük a sajtót, működik, ignorálni lehetne. Ami ben-
nünket illet, e tekintetben már elmondtuk nézetünket a nél-
kül, hogy épen valami különös vérmes reménynyel lennénk 
a jövő iránt eltelve ; lia azonban e ponthoz most ismét hozzá-
szólunk, tesszük ezt más okból mint eddig és más tekintetből. 

A ,vasember politikája' czim alatt t . i. a ,P. E. és I. 
L'-ban egy vezérczikket olvastunk és megvalljuk, hogy az, 
ha nem lenne oly komoly a dolog, mint a minő, nagy mulat-
tatásunkra szolgált volna ; de igy amint van, a dolog ko-
molysága követeli tőlünk, hogy a leghatározottabb módon 
tiltakozunk oly eljárás ellen, minőt a ,P. E. és I. L- szem-
ben a Poroszországban lefolyt eseményekkel tanusit. Egy 
laptól, mely komolynak akar látszani, mely tájékozni akarja 
olvasóit az egyház-politikai világesemények felől, mely mint 
vallási lap számot tart arra, hogy az általa hirdetett ta-
nok, s előadott események a közönség által hiteleseknek 
tartassanak, igenis, egy ilyen laptól jogosan meg lehet kö-
vetelni, hogy czikkezéseiben felülemelkedjék a zsidók által 
szerkesztett napilapok felfogásán, még akkor is, lia katholiku-
sokról van szó. 

Mit tesz azonban a ,P. E. és I . L. ' ? Felemiitvén a porosz-
honi májusi ,törvényeket', melyek tudvalevőleg ugyanannyi 
lelkiismereti sérelmet képeztek a katholikusokra nézve, a 
hány paragrafus azokban foglaltatik, a katholikus püspökö-
ket, mivel e törvényeknek nem engedelmeskedtek, forradal-
mároknak nevezni nem szégyenli, azt állitva, hogy az ,ultra-
montán' párt Németország lételét fenyegette izgatásaival. 
Valóban kemény, igen kemény szavunk volna a ,P. E. és I. 
L . ' ez állítására, de csak azt kérdezzük, mik azok a tények, 
melyekkel ez állítást bebizonyítani lehetne ? Miért nem em-
lítette fel e tényeket a ,P. E. és I. L.', ha neki tudomása van 
felőlük ? Ha a ,P. E. és I . L.' figyelemmel kisérte volna e te-
kintetben a német birodalmat, tudhatná, hogy jeles német 
folyó-iratok, tekintélyes protestáns írók, nem egyszer talál-
gatták az okokat, melyek a .vasembert' a katholikusok ül-
dözésére indították ; és bár különféle indokokat hoztak fel, azt 
állítani, hogy a kath. párt forradalmi lett volna., ámbár ők 
az ottani viszonyokat jobban ismerik, mint a ,P. E . és I . L. ' 

szerkesztősége, még sem bátorkodtak. Bizonyára a német-
országi körök elismeréssel lennének a ,P. E. és I. L. ' iránt, 
ha azt, mit ők nem ismernek, nekik felfedezné. Annál megle-
pőbb pedig a ,P. E. és I . L. ' állítása, mert tény az, hogy a 
püspökök és egyáltalában a katholikusok a katholikus lelkiis-
meret szabadságát védelmezték, mi ellen protestánsoknak 
szavuknak lenni szabad nem lenne ; lia tehát mégis szavukat 
emelik, csak azt tanúsítják, hogy valamint szerintünk a ,cul-
turkampf' indoka csak a katholikusok elleni gyűlöletben ta-
lálható fel, ugy a lelkiismereti szabadságot a protestánsok 
csak a maguk részére akarják confiscálni, készek levén, csu-
pa felebaráti szeretetből, a katholikus papokat a forradalmá-
rokkal együtt a börtönöknek átszolgáltatni, ha ők ugyanazt 
maguk részére szintén követelik. 

Nem, a katholikusok forradalmárok nem szoktak lenni ; 
ezeket a ,P. E . és I. L.' máshol t. i. saját táborában keresse 
és ott majd meg fogja találni. Semmit sem óhajtottak volna 
Poroszországban, nevezetesen pedig Bismarck jobban, mint 
hogy a katholikusok mint forradalmárok tiintettethessenek 
fel, hogy igy legalább némileg utólagosan lehessen igazolni 
a ,vasember' katholikus-ellenes politikáját. De erre a legke-
gyetlenebb bánásmód, a legigazságtalanabb eljárás által sem 
voltak rávehetők ; és igy meg kell bélyegeznünk a ,P. E. és 
I . L. ' azon állítását is, mintha a papság nyiltan ellenszegült 
volna ama .törvények' végrehajtásának. Mutasson ki a ,P. 
E. és I . L. ' csak egyetlenegy esetet is, mely állítását igazol-
hatná, és akkoï hiszünk neki ; de különben nem tekinthetjük 
ez eljárását másnak, mint kifolyását ama híres mondásnak 
,calumniare audacter, semper aliquid haeret.' Tudja meg a 
,P. E. és I . L.', hogy az, a mit a katholikusok tettek, nem 
más mint passiva resistentia ; nem működtek, mert nem mű-
ködhettek közre, lelkiismeretük ellen, ama törvények végre-
hajtására ; de erre azt mondani, hogy ez ,nyilt ellenszegülés,' 
nem egyéb, mint nyilt valótlanság ; és e passiva resistentiát 
elitélni annyi, mint elitélni a nemzet passiva resistentiáját, 
melyet az 50-es években tanúsított, nem egyéb, mint ezt 
is forradalomnak nyilvánítani. Van-e ehhez kedve a ,P. E . 
és I . L'-nak ? 

Érdekes, de legkevésbé sem igaz az indok, melylyel a 
,P. E. és I . L. ' a ,vasember' politikáját a kulturharcz tekin-
tetében igazolni törekszik. Azt mondja ugyanis, hogy Bis-
marck nem jár t el jog szerint, mind a mellett politikai 
szempontból eljárását feltétlenül elitélni nem lehet. Köszön-
jük szépen az ilyen elv hirdetését, de nem kérünk belőle. 
Valóban bámulatos, hogy e lap, mely magát vallásos köz-
lönynek hirdeti, hogy beszélhet ily módon. E szerint lehet, 
szabad bármily jogtalan eljárást is elkövetni, csak politikai-
lag lehessen azt igazolni. Hanem valószínűleg ezt csak az 
esetben érti a szerkesztőség, midőn a jogtalanság a katholi-
kusokkal történik ; szeretnők tudni, mit mondana, ha ez a 
protestánsokkal történnék, jól tudva, hogy még akkor is lár-
mát csinálnak, midőn a kormány a legigazságosabb módon 
jár el irányukban. E szerint igazolva lehetne az alkotmány 
felfüggesztése, eltörlése is, mert hát mi az a világon, amit 
némileg nem lehetne politikai szempontból igazolni ? Ko-
runknak, fájdalom, épen ez a bűne, hogy a politikában a jo-
got mellőzi, pedig becsületes politika csak az, mely a jogon 
alapszik. Mi katholikusok azért az oly politikát, mely a jog 
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sérelmével jár, mint becstelent elitéljük. Elitéltük eddig 
Bismarcknak politikáját ; elismeréssel kezdünk lenni ujabb 
politikájáért. A ,P. E. és I. L'-nál az máskép, épen megfor-
dítva van. ízlését nem irigyeljük, de szavunkat emelni, 
valahányszor ily módon beszél, mint most, kötelességünknek 
tartjuk. 

Skót hon. Eyy lap a történelem könyvéből. Az edim-
burgiak nagyszerű bucsuzási ünnepélyt tartottak Hinng tu-
dor tiszteletére, ki negyven évig volt lelkipásztoruk s ki 
most dunkeldi püspökké lőn a szent atya által kinevezve. Az 
edimburgi érsek elnöklete alatt összegyűlvén megható feli-
ratban fejezték ki ragaszkodásuk és hálájuk észelmeit az 
iránt, ki ,mint mondják, „nagyobb részüknek szeretett atyja 
volt gyermekségükben, kitűnő barát és jóakaró iljuságuk 
bau és érett korukban bölcs és gondos támaszuk, még életök-
nek alkonyán is." Ezen meleg szavakat szép összeg pénz ki-
sérte, melyhez adományaikkal maguk a protestánsok is hoz-
zájárulni óhajtottak Az uj dunkeldi püspök válasza egy fé-
nyes lap a történelem könyvéből, méltó, hogy a katholikus vi-
lág/megismerje. Ismertetjük e beszédet az edimburgi ,Scots-
man' után. Miután a lelkes főpap megköszönte a tisztelet és 
hódolat nyilvánításait, kiemelé, hogy már negyven év óta 
működött köztük mint egyszerű áldozár. Most örömmel te-
kint vissza a negyven évre, mert az alatt Edimburgban és 
Skócziában a katholicismus nagy haladást tett. Midőn 1838-
ban körükbe érkezett, Skóthon keleti apostoli helynökségé-
ben összesen csak tizenegy áldozár volt. Most nyolczvanan 
vannak. (Taps.) A mint megszaporodtak az áldozárok, meg-
sokasodtak a plébániák és templomok is. 

Háromszáz éve, hogy az ország fölött egy nagy val-
lási forradalom vihara vonult keresztül. A katholikus Skó-
czia protestánssá declaráltatott ! Ö ugy van meggyőződve, 
hogy a protestánsok közt általánosan azt hiszik, hogy csak 
a protestantismussal nyiltak meg a szent könyvek ; hogy ek-
kor uj fény derült fel a hazára ; hogy ekkor a vallási tudat-
lanság és sötétség leomlott az evangeliumi világosság előtt ; 
szóval, hogy a vallási átalakulást Skóthonban, ha nem is 
egészen, legalább részben, a szent irás, Isten kinyilatkozta-
tott szava protestáns ismeretének terjedése okozta. A ki jár-
tas a történelemben, tudhatja, hogy ez oly távol van az igaz-
ságtól, mint a föld az égtől. Emberi érdekek, emberi érzel-
mek vezették azon forradalmat, mely vallási reform neve 
alatt lépett fel a világtörténelemben. O feljogosítva érzi ma-
gát kijelenteni, hogy, ha Skóczia szabad és önálló marad, 
ha nem kerül az angol nép befolyása alá, a skót nép nem vál-
toztatja meg vallását (Taps), mint ez 1560-ban történt, mi-
dőn kimondatott, hogy a kath. vallás nem lesz többé (sokáig) 
országos vallás. Azon javakat, melyeket az egyház és az ifjú-
ság és a nép nevelésével megbizott egyházi testületek birtak, 
a skót nemesség elragadozta. A nép nem egy pillanat alatt 
változtatta meg vallását. Még most is találhatni az ország-
ban családokat, kik őseik hitét szeplőtelenül megőrizték. 
(Tetszés.) Az események fejlődése fokonként idegenítette el 
a népet a katholicismustól. Első helyen említendő Angolor-
szág hatalmas befolyása, azután számtalan politikai jellegű 
pressio. A Stuartok érdekében keletkezett önvédelmi harcz 
szerencsétlen kimenetele, 1560-ban, melyben valamennyi 
kath. család többé kevésbé érdekelve s eként compromit-

tálva volt, a veszélyt legfőbb fokra emelte. Sok család kül-
földön keresett menhelyet. Nem sokára ezután uj üldözés 
keletkezett a katholikusok ellen. Okul s alkalmul erre egy 
törvény adott, melyet a parlament elé az ország lecsendesi-
tésének ürügye alatt terjesztettek. Száz három éve, hogy 
Edimburgnak két kis katholikus kápolnája leromboltatott s 
a blackfrids-wyndi kath. püspöki lak lángok martaléka lett. 
Azóta nem volt egész Edimburgban kath. szentély ; az áldo-
zárok kénytelenek voltak barátaik vendégszeretetéhez for-
dulni. Az egyházra ráerőszakolt helyzet akkor olyan volt, 
hogy a tehetősebb katholikusok a fölött voltak kénytelenek 
tanácskozni, mi lenne jobb, kivandorolni-e, vagy jogaik ki-
vívásáról talán örökre lemondani. Hay püspök, kit Isten a 
kath. ügy fentartására küldött, azt tanáesolta, hagyjanak fel 
az ily szándékokkal, legyenek türelemmel s várják be, mig 
jobb idők fordulnak. (Taps.) Indítványa győzött. De azt is 
tudjuk, hogy a katholikusok száma Dél-Skócziában a mult 
század végén egy maroknyi volt. Azóta a dolgok állása 
megváltozott. Most, hogy az ország valamennyi részében a 
vallási szükséglet kielégíttessék, kell, hogy több templom, 
több áldázár, több püspök legyen. (Taps.) 

Mindenki emlékszik, mily heves hullámzásba jöttek a 
kedélyek, néhány év előtt, Angolországban, midőn a kath. 
püspöki czimekről szóló bili napvilágot látott. Azt is tud-
juk, hogy legújabban, midőn a pápa a skót kath. hierarchiát 
visszaállitá, némelyek, számra nézve kevesen, hasonló moz-
galmat akartak kelteni nálunk is. A skót népben azonban 
viszhangra nem találtak. (Tetszés.) A ki a protestánsok kö-
zöl ismeri a dolgok állását ós tudja, hogy miként lehetett az 
újítás lehetséges, kénytelen lesz elismerni, hacsak egy kis lel-
kiismereti szabadságot óhajt honfitársai számára, hogy a mi 
a katholika egyház részéről történt, abban nincs mit gya-
lázni, nincs mit büntetni. I t t nem történt semmi alattomos-
kodás, semmi titkos machinatio. A dolog egyszerűen igy 
áll : a katholikusok egész Skócziában el vannak terjedve ; 
szükséges tehát, hogy lelki szükségleteikről gondoskodva le-
gyen és hogy ők is megkapják azt a lelkiismereti szabadsá-
got, melylyel más vallású polgártársaik birnak. (Taps.) Igaz, 
hogy néhány skót eredetű is visszatért más vallásból a kath. 
egyházba ; hanem mindenki tudja, hogy a katholikusok szá-
mának növekedését nagy részben irhoniaknak köszönhetjük, 
kik köztünk letelepedtek. Vizsgálja meg tehát kiki a dol-
gok igazi állását s azt fogja találni, hogy ezen hierarchiának 
visszaállításánál az egyháznak szeme előtt nem lebegett más 
czél, mint a Skócziában levő katholikus testület, és csakis 
e testület. 

A lelkes püspök végül felhívja a világi katholikuso-
kat, hogy a püspökök és áldozárok támogatására siessenek, 
ha azt akarják, hogy azoknak működését siker koronázza. 
Ilüség és ragaszkodás az egyházi elüljárokhoz, ez legyen a 
jelszó. Ezen hűséget és ragaszkodást az által gyakorolják, 
lia híven teljesitik vallási kötelmeiket és valódi keresztény 
életök által, más vallásuaknak, ragyogó, vonzó példát adnak. 

IRODAIM. 
•f XIII, Leo pápa képekkel illustrált nagy-

szabású életrajza. Unseres hl. Vaters Papst Leo XIII. 
Leben. Von dr. Anton de Waal Rector des deutschen Cam-
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posante in Rom. Münster in W . ,Adolph Russel's Verlag 
1878. 1. 2. füz. 

Ez a ,Leobuch' hasonmása Hülskamp hires Piusbuch-
jának. Valóságos remekműnek Ígérkezik, akár classicus tar-
talmát, akár a mellékelt számos illustratiókat tekintsük. 
Czélja igen nemes : átszármaztatni a szeretetnek, tiszteletnek 
és ragaszkodásnak azon meleg érzelmeit, melyeket az el-
hunyt nagy I X . Pius világszerte keltett, utódjára, s őt gyer-
mekeinek szivéhez közelebb hozni. Szerző nem mulaszt el 
semmit, hogy e czélt elérje. Mind azon helyeket, melyeken 
a szent atya előbb működött, személyesen meglátogatta : e 
szerint oly adatok birtokába jutott, melyeket csak a hely 
szinén lehet megszerezni. Értesülései, tehát egész története 
hiteles, való igaz. A mellékelt illustratiók szintén a hely szi-
nén festett rajzok lenyomatai. Az arczképek eredeti fényké-
pek után készültek. 

Mily ügyszeretettel, gonddal, mondhatni lelkesedéssel 
gyüjté szerző s dolgozta fel adatait, mutatja művének kö-
vetkező kis részlete, melyben az uj pápa személyiségét ecse 
teli. „Miként az, úgymond, ki hegyre megy fel, a köröskö-
rül mindig nagyobb és nagyobb körre terjedő, hegyet völ-
gyet feltáró messzelátás által, mind inkább fölfelé érzi ma-
gát vonzatni, hogy a nagyszerű képet mennél nagyobb alak-
ban élvezhesse : épen ugy minden, még a legcsekélyebb u j 
adat is, melyet szent atyánk életéről kaptunk, munkaked-
vünket csakfokozta és hatványozta. Minden uj ecsetvonás, 
melyet e képen tettünk, mindig bensőbb és bensőbb szeretetre s 
élénkebb csodálatra gerjesztett azon magasztos személyiség 
iránt, kinek életirására válalkoztunk. Mert a mi a történet-
íróval máskor oly könnyen megesik, hogy t. i. hősében mi-
nél mélyebben hat be életének titkaiba, szivének redői mögé, 
— annál több árnyat és emberi nyomorúságot talál s annál 
több dicsőséget, mely eddig az alakot övezé, lát kialudni : 
ezt a fájdalmas csalódást és kijózanodást munkánk alatt nem 
csak nem tapasztaltuk, sőt minél szorgalmasabban kutattunk, 
annál tisztábban kezdett a kép ragyogni, annál magasabbra 
emelkedett a magasztos jelenség, annál csodálandóbbnak tünt 
fel azon férfiú, kinek kezébe az Ur, Jézus nyájának pásztor-
botját tette le." 

Az egész mű tartalma IV részre fog oszlani és körül-
belül 8 füzetben fog megjelenni még ez év nyarán vagy őszén. 

I. rész : A nagy lius halála. — Az uj pápának, XH1. 
Leónak, megválasztatása és trónralépte. 1 fej. I X . Pius. 2. 
A bibornoki collegium. 3. Előkészületek a pápa-választásra. 
4. A bibornokok bevonulása aconclávéba. 5. A választás. 6. 
A proclaniatio és pápai áldás. 7. A koronázásig. 8. A ko-
ronázási ünnepély. 9. Barát és ellenség. 

II. rész : A szentatya élettörténete perugiai püspökké 
való emeltetéseig. 1. fej. Carpineto, X I I I . Leo születéshelye. 
A Pecci család. 2. Pecci Joakim ifjúsága. 3. Római tanul- ' 
mányai 4. Koresemények. 5. A beneventi delegatura. 6. 
Kormányzó Perugiában. 7. Nuntius és érsek. 8. Pecci Brüs-
selben. 9. A perugiai püspöki szék elfoglalásáig. 

III. rész : Páspöki élete és működése Perugiának a pá-
pai államból való kiszakitásáig. 1. fej. Perugia városa. 2. 
Ünnepélyes bevonulás. 3. Zivataros napok. 4. A magvető 5. 
Szerencsétlen évek. 6. Bibornokká creatio. 7. Békés évek. 
Atya. Tanitó. Pásztor. 8. Az 1859. juliusi forradalom Peru-
giában és a városnak elfoglalása 1860. sept. 14-én. 

IV. rész: Perugia elfoglalásától a pápai székre való 
emeltetésig. 1 fej. A bibornok és az uj urak. 2. A bibornok és 
a polgári házasság. 3. A bibornok és a kolostori törvény. 4. 
További küzdelmek. 5. A vaticáni zsinat és Róma elfoglalása 
6. Kedves napok emléke. 7. Gondoskodás á papságról és nép-
ről. 8. Püspök és költő. 9. Az utolsó főpásztori körlevelek. 
10. Pecci bibornok, a róm. sz. egyház camerlengoja. Befejezés. 

Az illustratiók közöl, eltekintve sok más mellkép-, 
czim-, kezdet- s tájképektől kiemeljük a következőket : A 
nagy Pius halálos ágyán. I X . Pius a gyász-ravatalon. A 
conclave (Chigi hg marschal esküje.) X I I I . Leo koronázási 
menete (A csöpü-égetés). Carpinetói népviseletek. A Pec-
ciek ősi háza. Az u j pápa szülőinek arczképei. Möns. Pecci 
püspökké szentelése. Bevonulás Perugiába. Perugiai tájké-
pek. Pecci bibornok. (A kineveztetés idejéből.) Pecci az ala-
mizsna nagy embere. Életveszélyben. A bibornok-érsek csa-
ládi körben. (10 mellkép, köztük három fivér.) Költemé-
nyek és kézirat fényrajzi másolatban. X I I I . Leo pápa (Leg-
újabb mellkép.) X I I I . Leo a pápai trónon, körülvéve a leg-
főbb egyházfejedelmektől. 

Mindezekből kitűnik, hogy X I I I . Leo pápának ezen 
a mily szeretettel, sőt lelkesedéssel, ép oly történeti hűség-
gel irt és műérzékkel illustrált életrajza valóban ritka disz-
mü, mely ilynemű könyvek mellett méltóan van hivatva 
helyet foglalni, s melynek azért egy műveltebb katholikus 
család asztaláról sem illik hiányzania. Vajha nem sokára 
bircók ezt, vagy birnánk ily eredeti magyar életrajzot köz-
szeretü szent atyánk, X I I I . Leo pápáról, ki oly csendes 
nyugalommal, annyi emberismerettel, oly békéltető bölcse-
séggel vezeti szent Péter hajójának kormány rúdját angyali 
vállalakra is nehéz viszonyaink között. 

= Iskolai értesítők. (Folyt.) Jézus-társasága kalo-
csai érseki fögymnasiumának értesítője. A füzet értekezése nt. 
Tóth Mike J . t. jeles tollából való : „A magyar sikság jö-
vője." E növény- és éghajlattani jeles értekezést melegen 
ajánljuk szakembereink figyelmébe. Az intézetben 18 jézus-
társasági tag s egy világi működött. Beiratott összesen 428 
tanuló, elhalt 3, elmaradt 29 ; római kath. vallású volt 350, 
helv. 4, móz. v. 40. Érettséget tett 19. Közölük 11 jelentke-
zett a theologiai szakra, 4 a juridikaira. Ösztöndijat élvez-
tek 53-an, összesen 4324 ft. 18 krt ; részben tandíjmentes 
volt 13, egészben 59 növendék. A J . t. rendházban teljesen 
élelmeztetett 15, a főt. kanonok uraknál 11, a papnöveldé-
ben 9 ; az év végén jutalmaztatott 47. 

TEGYENEK. 
— Nemes jótékonyság. Főt. Pellet József, esztergomi c. 

kanonok ur ő nga, a bpesti közp. papnevelde aligazgatója, az 
esztergomi főegyházmegye papi nyugdij- és segély-alapja ja-
vára, magyar szőlődézsma-váltsági kötvényekben, 500 f'tot 
és kezelési költségül 10 ftot adományozott ; miért O eminen-
tiája az ország hei'czeg-primása, az adományzónak magas 
köszönetét volt kegyes kifejezni. 

— A római szent-sziv-templom már meg van. A szent-
atya sürgetésére és pártfogásával ft. Chevalier, a szent szívről 
nevezett issodouni missionariusok főnöke, egyetértve a bour-
gesi érsekkel, a bold. Franchi bibornok közbenjárásával, meg-
vette a spanyol kormánytól a spanyol nemzeti sz. Jakab-
templomot (piazza Navona), mely körülbelül 20 év óta na-
gyon elhagyatott állapotban volt s mely azért nemsokára ár-
verezés alá s igy könnyen vagy protestánsok vagy színházi 
impresariók kezébe került volna. Vételár 230,000 lira. Ter-
mészetes, hogy ezen összeget a szegény missionariusok köza-
dakozásból részint már bírják, részint még várják. A szent 
atya is tesz valamit, mert hiszen e válalatnak ő a lelke, de 
a jelen körülmények közt, hogy nem sokat tehet, azt min-
denki tudja. 

— A Péter-fillérek ügyében Francziaországban kelet-
kezett ,Ouevre du dénier de st. Piérre' Párisban msgr Stein 
bostrai in p. i. érsek elnöklete alatt ez évi közgyűlését tartá. 
Pagés alelnök jelentéséből kitűnt, hogy ez ügy Franczia-
ország minden plébániájában kitűnően van szervezve. Ő ex-
cellentiája a bécsi nuntius jelentést kért az egylet szerveze-
téről és működéséről. 

Iviadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, m. lt. egyetemi tanár. 

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

5. Mielőtt tovább mennénk és a részletekbe bo-
csátkoznánk, egy nagy nehézséget kell megvilágíta-
nunk. A teremtés eszméje fényesen ragyog mind az 
emberi ész mind az isteni kinyilatkoztatás világában, 
azzal a különbséggel, bogy mig az isteni kinyilat-
koztatás körében ezen eszme körvonalai határozot-
tan s világosan kidomborodnak, addig akár az ös, 
akár az ó , akár az uj-szövetségi kinyilatkoztatás 
világától távol eső, vagy attól plane elfordult em-
beri ész, pusztán saját erejéből, a világegyetem ke-
letkezéséről csak oly fogalmat volt képes, az emberi 
bölcselkedés történetének tanúsága szerint, alkotni, 
melyben vagy semmi sem felel meg a valóságnak, 
vagy lia van e fogalomban valami igaz, azt a kép-
zelgéssel, a poesissel összekeveredett bölcselkedés 
annyi mindenféle tarka fátyol-képpel vette körül, 
hogy ugyancsak ember legyen, a ki az indusok, chi-
naiak, egyptomiak, persák, görögök és rómaiak, te-
hát a legműveltebb, hogy ugy mondjam, legphiloso-
phicusabb ókori nemzetek kosmogoniáiban a semmi-
ből mindenható isteni akarat által való teremtés eszméjét 
felismerje. Ennyire el van mosódva, ferditve, homá-
lyosítva az összes ókor gondolkodásában a teremtés 
eszméje! A kereszténységtől elfordult uj-kori áltu-
domány semmivel sem szerencsésebb. Spinoza, Hel-
vétius, Hegel, Schoppenhauer, Büchner és Moleschott, 
Hartmann és Comte, Danvin és Häckel s a többiek 
elméletei a mindenség keletkezéséről egy csepjiet 
sem engednek a képtelenség, sőt meseszeriiség te-
kintetében az ókori kosmogoniáknak. 

Ezen egy cseppet sem lehet csodálkozni. Az 
emberi ész oly gyenge s hajlékony mind a nádszál; 
minden káprázat magával ragadja, vagy legalább 

megzavar ja ; omni vento doctrinae circumfertur, in 
nequitia hominum, in astutia ad circumventionem 
erroris.1) Az emberi ész világa oly csekély hatás-
körű, mint az éj idején meggyújtott lámpa ; hiába 
emeljük feljebb és feljebb, hiába fordít juk ide és 
oda; csak bizonyos kiskört világit megmindig, az éj 
sötétségét soha sem képes oly teljesen s minden 
irányban köröttünk eloszlatni, mint a felkelő nap 
ragyogó fénye. Innen van, hogy, — miként még maga 
a nap fénye is, egy oldalon, ott, hol keresztül nem 
hathat a sötét tömegen, árnyékot vet, homályt ter-
jeszt, — a teremtés ragyogó eszméje körül is merül-
hetnek fel kérdések, melyeknek megoldása, merülhet-
nek fel fellegek, melyeknek eloszlatása, a keresztény 
kinyilatkoztatás után is, probléma, megoldandó fel-
adat, megvilágítandó kérdés maradt, mondhatni, 
egész a mai napig. ' 

6. Hogy Isten, semmiből, és az idő kezdetén, te-
remté a világot, az az ős, ó- és uj-szövetségi kinyi-
latkoztatás fénykörében oly világosan ki van dom-
borodva, hogy csak a vak, az elfogult nem láthatja, 
de még a vak is megfoghatja kezével, ha akarja ; 
csak a szent irást vegye kezébe s annak első ma-
gasztos nyilatkozatára tegye tapintó uj já t : „In prin-
cipio creavit2) Deus coelum et terram." 3) A mily 

») Sz. Pál, Éphez. 4, 14. 
r) Creavit, teremté, „Das Wort bezeichnet 

TT TT 
nach dem Sprachgebrauche das göttliche Hervorbringen, 
welches, sei es im Bereich der Natur oder der Geschichte 
(Ex. 34, 10. Num. IG, 30), oder im Gebiete des Geistes (Ps. 
51, 12.) ein bisher nicht Dagewesenes in's Dasein ruft, aus 
Nichts schafft. Nirgends erscheint Bezeichnung 

T I 

menschlichen Hervorbringens. Den Beweis für letzteres lie-
fert Patrizi (De interprétât. Sacrar. Scriptur. L. II. Romae 
1844 p. 5. seqq.) Auch steht n i ß hi Verbindung mit 

7 Ï 
einem Worte, das ein vorliegendes Material bezeichnet, wie 
dies bei dem synonymen nniy machen und iH"1 bilden der 

T - - T 

Fall ist." stb. Hettinger, Apologie d. Christenth. 4. Aufl. 
Freib. 1872. 2. B. 2. Abth. 158. 1. 

3) Genes. 1 ,1 . 
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inegdöntlen ez most, miután az isteni kinyilatkoz-
tatás dogmává emelte s az isteni tekintélynek min-
denkitől hódolatot követelő hatalma alá helyezte, 
épen oly disputabilis kérdés a hi t tudományokban 
s a keresztény bölcsészettanban egész a mai napig az, 
váljon Isten nem teremthette volna-e a világot örök-
től fogva, vagyis, váljon a világnak az i !ő kezdetén 
történt teremtetése oly igazság-e, melyet evidens de-
monstratióval szükségképinek lehet bebizonyítani, 
vagy pedig csak olyan, melyről csupán erős vagy 
erősebb valószínűséggel győződhetünk meg. Aquinói 
szent Tamás, miként már előtte Boetius 4), ez utóbbi 
véleményben volt. Az ész ugyan szorosan bebizonyít-
hatja,5) úgymond lombardi Péter Sententiáihoz ir t 
magyarázatában, hogy a világ semmiből teremtetett,6) 
lia ezen .semmiből' annyi t jelent, mint ,non ex ali-
quo praeexistente', vagy ha a ,semmiből' ál tal csak 
az fejeztetik ki, hogy a teremtmény létét egyedül ,a 
fensőbb ok befolyásától' b i r ja ; 7 ) azonban, lia az ,ex 
nihilo' egyértelműnek vétetik a ,post nihilum'-mal, 
mintha t. i. a világ,nem-léte ' a vi lág,létét ' nemcsak 
természete, hanem az idő (ratione temporis vel dura-
tionis) szerint is megelőzné, akkor már nem ész által 
á thatható eszméről, hanem az ész hatáskörén felül 
álló hitigazságról van szó.9) 

Szent Tamás meggyőződése szerint tehát a te-
remtés eszméje nem foglalja magában szükségkép az 
időben való keletkezés fogalmát. Ebben a nézetben őt 
sokan követték nem csak a legszorosabb értelemben 
vett thomisták közöl, hanem még maga hires criti-

4) De consol. 1. 5. Prosa 6. 
5) „Respondeo, quod crcationem esse non tantum fides 

tenet, sed etiam ratio demonstrate In 1. 2. Sent. D. 1. q. 1. 
a. 2. — Itt kettőt kell megjegyeznünk: 1, hogy sz. Tamás 
azt mondja csupán : ,esse' creationem, tehát eltekint a ,qualis 
est' kérdésétől ; 2, hogy ugyanő evidens érvelés által szülc-
ségképileg bebizonyithatónak e helyen csak a teremtésnek 
létét, ,esse', nyilatkozhatja ki. V. ö. Quaest. disp. De potent, 
q. 3. a. 5. „Sic ergo ratione demonstratur, et fide tenetur, 
quod -omnia sint a Deocreata." 

6) „Causalitas creantis se extendit ad omne id, quod est 
in re ; et ideo creatio ex nihilo dicitur esse, quia nihil est, quod 
creationi praeexistat, quasi non creatum." In. 1. II. Sent. 1. c. 

7) „Secundum est (a teremtés eszméjében), ut in re, 
quae creari dicitur, prius sit ,non esse' quam ,esse' : non 
quidem prioritate temporis vel durationis, ut prius non fu-
erit et postmodum sit ; sed prioritate naturae, ita, quod res 
creata, si sibi relinquatur, consequatur ,non esse', cum esse 
non habeat nisi ex infiuentia causae superioris. Prius enim 
unicuique inest natural iter ,quod non ex alio habet', quam 
,quod ab alio habet'. Ibid. 

8) „Si autem accipiamus tertiuin (eszme-elem) oportere 
ad rationem creationis, ut scilicet etiam duratione res creata 
prius ,non esse', quam ,esse' habeat, ut dicatur ,ex nihilo 
esse', quia est tempore ,post nihil' : sic creatio demonstrari 
non potest, nec a philosophis conceditur, sed per fidem sup-
ponitur." Ibid. 

cusa Duns Scot us'*) is, a későbbi Occammal10) és Bi-
eZ-lel11) együtt , valószínűbbnek tartot ta sz. Tamás 
véleményét, mely szerint t. i. Isten a világot öröktől 
fogva is teremthette volna, s nem kellett azt neki 
szükségkép időben teremtenie. Durandus és mások,12) 
legeslegujabban pedig, hogy többeket ne említ-
sünk, a nagy olvasottságú és mély elméjű Sanseve-
rino13), szintén a mellett vannak, hogy nem lehet 
szorosan bebizonyítani a teremtésnek időben tör-
téntét. Nem lehet ezt bebizonyítani, miként aquinói 
szent Tamás kifejté 14) sem a világ, sem alkotója 
természetéből. Nem a világ természetéből, úgymond 
a szent tudós, mer t a bebizonyítás okfeje maga a 
dolog lényege (quod quid est); márped ig a dolgok-
nak lényegei elvonatkoznak az itt-töl és a most-tól, 
vagyis mint az universaliákról mondjuk, mindenüt t 
és mindig vannak. Azért nem lehet bebizonyítani, 
hogy az ember, vagy az ég, vagy a kő nem volt min-
dig. De a létrehozó okból sem lehet bebizonyítani, 
hogy a világ nem lehetett öröktől, hanem szükség-
kép időben kellett keletkeznie. Nem lehet ezt bebi-
zonyítani azért, mert a világot létrehozó ok — akara-
tából cselekedett. Isten akaratából pedig sziikség-
képileg nem lehet semmit sein bebizonyítani, csakis 
azt, a mit Istennek szükségkép kell akarnia. Már 
pedig ilyeneknek (szükségképieknek) nem mondha-
tók, miket a teremtmények körül akar, a min t 
mondva volt. ' 

7. Mindez azonban nagyon disputabilis kérdés; 
mert, miként a nagy Petavius kétségtelenné tette,15) a 
szent atyák s a velők egykorú többi egyházi írók-
nak ,legalább is nagyobb része' határozottan vi tat ta 
a gnosticusok és más eretnekekkel szemben, hogy a 
világnak öröktől fogva való teremtetése lehetetlen. 

9) In l. 2. Sent. q. 3. 
10) In l. 2. Sent. D. I. q. 8. és Quodl. II. q. 5. 
") In l. 2. Sent. D. I. q. 3. , 
12) In l. 2. Sent. c. 1. q. 2. És Suarez, Metaphys. disp. 

D. 20. sect. 6. n. 5. sqq. „Non est de ratione creationis novi-
tas actualis, seu quod non fiat ab aeternitate." Ibid. n. 11. 

13) Institt. philosophiae christianae cum antiqua et nova 
comparatae, Neapoli 1873/6. vol. 2. p. 502 sqq. 

14) „Novitas mundi non potest demonstrationem reci-
pere ex parte ipsius mundi. Demonstrationis enim princí-
pium est quod quid est. Unumquodque autem secundum ra-
tionem suae spéciéi abstrahlt ab hinc et nunc ; propter quod 
dicitur, quod universalia sunt ubique et semper. Unde de-
monstrari non potest, quod homo aut coeluin, aut lapis non 
semper fuit. Similiter etiam neque ex parte causae agentis, 
quae agit per voluntatem. Yoluntas enim Dei ratione inve-
stigari non potest, nisi circa ea, quae absolute necesse est 
Deum velle. Talia autem non sunt, quae circa creaturas vult, 
ut dictum est." Sum. theol. I. q. 46. a. 2. 

15) De Deo etc. 1. 3. c. 8. et Adnott. in h. 1. ed. Rom. 
1857. T. 1. 
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Maga Sanseverino, ki sz. Tamás véleményén van, 
kénytelen ezt bevallani. „SS. Patres, caeterique scri-
ptores Ecclesiastici banc controversiam data opera 
non t rac tarunt ; verum ea, quae de origine mundi 
contra Gnosticos aliosque haereticos, et de genera-
tione Verbi contra Arianos disputarunt, attente ex-
pendentibus certum nobis videtur illos, saltern maxi-
mum partem, in Jiac sententia versatos fuisse, quod mun-
dus ab aeterno er ear i non potuit."16) Ugyanő a hit-
tudomány ujabb koráról szintén bevallja, hogy most 
már csaknem általános az a meggyőződés, hogy a vi-
lág nem lehet tényleg (actu) őrüktől fogva te-
remtett. „Recentes fere omnes negantem sententiam 
amplexi sunt."17) Egyébiránt ezen vélemény nem-
csak az ujabb-kori theologusok közt lett uralkodóvá, 
már a régiebbek közöl is Albertus Magnus,18) aqui-
nói sz. Tamás tanára, sz. Bonaventura,19) kortársa 
és barátja, genti Henrik (Iienricus Gandavensis),20) 
Alexander Halensis,21) d'Auvergnei Vilmos (Guillel-
raus Parisiensis),22) majdnem ugyanazon érveléssel 
Nicolaus Cusanus,23) Toletus bibornok 24) stb. védték, 
később pedig, különösen a Jézus-társasági hittudó-
sok közt, csaknem egyedül Suarezt kivéve, le egész 
Kleutgenig,25) Stentrup2 6) és Tongiorgiig,27) stb. 
mondhatni teljesen uralkodóvá lett, ugy hogy most 
már Stentrup ki meré mondani, hogy ö állítását a 
világ öröktől fogva való teremtetésének képtelenségé-
ről s az időbeni teremtetés szükségképeniségéröl sz. 
Tamással szemben is „für die einzig richtige" tart ja . 

Érdekes látni, mily szerénységgel, de egyszers-
ínind mily erős érveléssel szedi szét az innsbrucki 
dogmaticus sz. Tamásnak (általunk a 14. sz. jegyzet-
ben) idézett okoskodását. „Wir meinen, úgymond, die 

i6) Id. h. 503.1. 
" ) I. h. 
18) In l. 2. Sent. D. I. et Physic. 1. 8. tract. 1. c. 1. Cf. 

Sanseverino, i. h. —• Sum. theol. p. 2. tr. 1. q. 4. m. 2. a. 5. 
part. 3. quaest. incid. 2. Cf. Stockt, Ge6ch. der Philos, des 
Mittelalters, Mainz 1865. 2. B. 2. Abth. 386. 1. 

19) In 1.2. Sent. Dist.XLIV. a. 1. q. 4. Cf. Sanseverino i.h. 
20) Quodlib. I. q. VII . et Quodlib. IX . q. XVI I . Cf. 

Sanseverino, i. h. 
S1) Sum. theol. 1. 2. q. 6. m. 2. a. 5. Cf. Stöckl, i. h. 324.1. 
22) De universo, p, 1. sect. 2.c. 11. Cf. Stoekl, i. h. 337.1. 
23) De dato patr. lum. c. 3. Cf. Stoekl, 3. köt. 64. 1. 
24) In VIII . Physicor. c. II . text. X. q. 2. Cf. loncji-

orgi, i. m. 2. köt. 335. 1. 
« ) Die Theologie der Vorzeit, 2. B. 2. Abth. Münster 

1863. 911. s köv. 11. O ugyan, midőn azt mondja: „Möge es 
sich nun ferner darthun lassen, dass die Welt auch einen 
Anfang haben müsse, oder möge dies unbeweisbar sein": stb. 
ugylátszik, mintha a tagadó vélemény mellett volna ; azon-
ban egész nyilatkozatából az tűnik ki, hogy e kérdést quae-
stio disputabilisnak tartja minden irányban. 

2e) I. mű 26. s köv. 11. 
" ) I. mű 333. s köv. 11. 

Bescheidenheit nicht zu verletzen, wenn wir dieser 
Argumentation jegliche Beweiskraft absprechen. 
Denn wir können die Wesenheit eines Dinges auf 
zweifache Weise betrachten, nämlich entweder in-
wiefern sie wirklich ist, oder inwiefern sie nicht 
wirklich, sondern nur möglich ist. Betrachten wir sie 
auf die erste Weise, so gehört es mit absoluter Notli-
ivendigkeit zu ihr, zeitlich und zeitlich anfangend zu 
sein, da ja nach dem Obigen ein zeitlicher Anfang 
vom Begriff eines geschaffenen Wesens gefordert 
wird, und zwar so, dass ein nicht zeitlich beginnen-
des Wesen auch nicht als ein geschaffenes gelten 
kann. Betrachten wir hino-egen die Wesenheit, nicht O Ö ) 

inwiefern sie wirklich, sondern inwiefern sie nur 
möglich ist, so ist sie freilich nicht zeitlich begin-
nend, sie ist überhaupt nicht in irgend einer Zeit, 
weil ja nur das wirklich seiende in der Zeit sein 
kann ; aber folgt etwa daraus, dass sie auch als eine 
nicht zeitlich beginnende verwirklicht werden könne ? 
Durchaus nicht ; im Gegentheile, weil sie nur durch 
Schöpfung verwirklicht werden, und kein anderes 
Sein als ein geschaffenes haben kann, gehört zeitli-
cher Beginn zu den wesentlichen Bedingungen, un-
ter denen allein ihre Verwirklichung statthaben 
kann." Röviden tehát a következő tételt ál l i thatjuk 
fel : „Habár a lények lényege, mint lehetséges valami, 
nem időben létezik, s még annál kevésbbé időben 
kezdődik, mégis a lények csak mint időben keletkezők 
s ekként mint bizonyos idöbeniek valósithatók meg ; 
vagyis minden dolog csakis mint időben keletkező 
lehetséges valóban. De ha a teremtmények lényegéből 
időbeni kezdetöket bebizonyíthatjuk, akkor nem ta-
gadhatni, liogy az isteni akarat szintén, habár csak 
második sorban, bizonyitási okfö lehet. Maga sz. Ta-
más határozottan elismeri, hogy Isten akarata, mind-
abban, a mit máskép nem akarhat, eszünk által meg-
ismerhető. Már most, az igaz, hogy Isten a terem-
tésre nézve végtelenül szabad; teremthet vagy nem 
teremthet; de ha egyszer elhatározza magát terem-
teni, e határozata által akaratát már megkötötte, 
már nem szabad arra nézve, időbeni vagy pedig örök 
világot tereintsen-e, minthogy csak időben keletkező 
világ lehetséges valóban, és Isten a lehetetlent, azt, 
a mi magának ellentmond, nem teheti. Ezzel azon-
ban nincs az mondva, hogy eszünk a világnak bizo-
nyos fennállási idejét saját okfőiböl megismerheti; 
mert habár a létező világnak szükségképen kezdete 
van, mégis nem szükségképen van neki épen ez vagy 
az a bizonyos kezdete."28) (Folyt, köv.) 

«"Jld. mű 54. s k. 1. 
19* 
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Egyházi okmánytár. 
I. Szent-Benedek-egylet. Nem régen keletkezett 

egyházi jóváhagyással Lambachban. Tagjai csak áldozárok 
lehetnek. Czélja a tisztitó helyen levő lelkeken segiteni. 
Alapszabályai a ,Salzb. Kirchenbatt' szerint : 

1. Ezen papi egylet, a megholt hivek javára, teljes sza-
badságot enged tagjainak bármikor ki és belépni. Felvétel 
történik a névnek bemondása vagy névtelenül is bármely jel 
bejelentése által. 

2. Minden belépett áldozár évenkint legalább egyszer 
köteles a megholt hi vekért sz. misét szolgálni. Óhajtandó a 
breviárium elimádkozásának néhány másod-intentiója. — 
Ezen imák és sz. misék mindenek előtt az egyleti tagok és 
hozzátartozóik, második sorban a tisztitó helyen szenvedő 
lelkek üdvének előmozdítására a világiak közt alakult egyle-
tek tagjainak, harmadik sorban minden szenvedő léleknek 
javára ssolgálnak. A ki több szent misét akar szolgálni vagy 
akadályoztatása esetében szolgáltatni, ha azok alapították, 
kéretik az egylet elnökségénének bejelenteni. 

3. Az egyleti tag minden módon igyekszik ezen ájta-
tosság előmozdítására. Ennek utja és módja kinek kinek 
bölcs buzgóságára van hagyva, tekintettel a különféle helyi 
és más viszonyokra. Történhetik az szent beszédek, iratok, 
ily czélu egyletek behozatala, Mindenszentek nyolczadának 
megtartása, a szenvedő lelkekre vonatkozó írnak és irátok 
terjesztése, milyen p. a ,St. Benedikts-Stimmen', hiteles té-
nyek és eseményeknek, melyek a szenvedő lelkekre vonatkoz-
nak s az ő felsegélésöket előmozdítják, bejelentése által. 

4. Az egylet vezetése a lambachi örök-imádás egylet 
főelnökének kezében van. I t t történik a tagok felvétele. A sz. 
Benedek-egyletbe belépni szándékozónak szabad akaratától 
függ egyszersmind az örök-imádás egyletébe is belépni, vagy 
nem. A szent-Benedek-egyletnek külön névjegyzéke van. 

5. Egyleti közlöny a ,St. Benedikts-Stimmen' a meny-
nyiben az örök-imádás egyletének ügyein kivül ezen áldo-
zári egyletről is hoz hireket. E mellett ezen közlöny általá-
nos jelleggel is bír. 

II. Decretum S. Cong. Indulgentiarum. Cum 
in nonnullis ex plis sodalitiis hisce potissimum temporibus 
institutis inter Sodales adscribendi etiam absentes consue-
tudo inoleverit, quae reprobata iamdiu fuerat ab hac Sacra 
Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita 
praesertim in Americana Novi Regni Hlspanici die 28 Ápri-
lis 1761, relatione de hoc facta sanctissimo Domino Nostro 
Leoni Papae XII I . pur me infrascriptum Secretarium dictae 
Sacrae Congregationis in audientia habita die 13 április 1878, 
Sanctissimus praevia sanatione omnium adscriptionum ha-
ctenus haud rite factarum, mandavit, ut in posterum serven-
tur, atque ad observantiam revocentur resolutiones praefato 
anno 1761 editae, quas ad istiusmodi effectum una cum prae-
senti decreto evulgari iussit. Datum Romae ex Secretaria 
eiusdem Sacrae Congregationis die 13. Április 1878. Al. Card. 
Oreglia, A. S. Stephano Praefectus, A. Panici Secretarius. 

Americana Novi Regni Hispanici. Fel. recor. Benedi-
ctus XIV. per suas Litteras Apostolicas in forma Brevis sub 
datum Romae apud S. Mariam Maiorem die vigesima quinta 
Maii 1754. cuius initîum: Non est equidem etc. confirmavit 

omnes et singulas Indulgentias, ac privilégia in perpetuum 
concessa Congregationi, seu Confraternitati B. M. Y. Gua-
dalupensi Patronae novi Regni Hispanici in America, non-
nullasque alias per dictum Breve Indulgentias concessit cum 
facultate, ut eas Confratres etiam absentes et ubicunque Lo-
corum commorantes lucrari possint. Ampliavitque dictum 
Privilegium Regibus, Princîpibusque, et eorum consangui-
neis usque ad secundum inclusive gradum abscribendi se 
Confratres, et acquirendi omnes et singulas Indulgentias 
praedictae Congregationis etiam absentes. Ilinc exortum est 
dubium, an Fideles absentes possint admitti et abscribi in 
Confratres ? 

Ratio dubitandi ea potissimum videtur, quod impen-
dimentum absentiae non tanti habitum est a Summo Ponti-
fice, ut ex eo absentes Confratres, et Reges ac Principes ab 
acquisitione Indulgentiarum excluderet ; adeoque absentes a 
numero Confratrum non forent reiiciendi. Attamen cum de-
claraverit Pontifex defectum absentiae non obesse Confratri-
bus iam adscriptis et Regibus et Principibus, quibus specia-
lis adscribi in Confratres facultas impertita est, nullo pacto 
videntur admittendi absentes, qui neque vi admissionis, aut 
gratiae dici possunt Confratres. 

Additur in precibus, quod si absentes nequeant ad-
mitti in Confratres, dignentur EE. VV. rescribere, quod ad-
mitti valeant, et adminus Incolae novi Regni praedicti, ad 
quod extenditur Patronatus praedictae B. Mariae Virginis, 
quemadmodum nonnullis similibus Confraternitatibus Euro-
paeis clementer indul tum est, et signanter Confraterni-
tati Conceptionis Liciensis. Dignentur itaque EE . YY. 
declarare : 

1. An absentes admitti possint in Confratres? Et qua-
tenus Negative. 

2. An supplicandum sit SSmo pro eorum admissionc, 
vel adminus pro adinissione Incolarum praedicti novi Regni 
Hispanici ? 

Sacra Congregatio die 28. Április 1761 respondit. Ne-
gative in omnibus. 

N. Card. Antonellus Praef. I. de Comitibus Secret. 
I I I . Resolutio Dubio ru m édita a S. C. In-

dulg. Romani pontifices in concedendis indulgentiis mode-
ramen semper consueverunt observare, ne per indiscretas 
et superflua8 indulgentias et claves Ecclesiae contemnantur 
et poenitentiae satisfactio enervetur. Cap. Cum ex eo, 14. de 
poenit. et remiss. Eodemque consilio ducti haud unquam 
omisere indulgentias, quas moderaminis fines excessisse per-
spexerunt intra eosdem coliibere. Sacrosancta item Triden-
tina Synodus sess. 25., decret. de indulg. veteri et probatae 
Ecclesiae consuetudini inhaerens moderationem in indul-
gentiarum concessione enixe inculcat, ne nimia facilitate 
Ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus vero, qui in in-
dulgentias irrepserint, emendatos et correptos cupiens Epis-
copis mandat, ut eos Ecclesiae suae diligenter quisque colli-
gat, et ad summum Romanum Pontificem déférât cujus au-
ctoritate et prudentia, quod universali Ecclesiae expediet, sta-
tuatur. Quae auctoritas a Romanis Pontificibus per Sacram 
Indulgentiarum Congregationem post ipsius institutionem 
solet exerceri. 

Quare varii abusus, quos in nonnullis regionibus ad-
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versus adeo salutarem Ecclesiae disciplinam inolevisse com-
pertum est propositi fuerunt in Congregatione generali ha-
bita in Palatio Apostolico Vaticano die 14 Decembris 1877 
sub forma sequentium dubiorum. 

1. Potestne Episcopus vel alius quieunque Praelatus 
eidem actui pietatis sive eidem pio Sodalitio, cui a Romano 
Pontifice iam Indulgentiae sive plenariae sive partiales eon-
eessae sunt, alias Indulgentias adjungere? Potestne cru-
cibus, coronis, saeris Imaginibus a Papa vel Sacerdote 
légitima facultate munito benedietis, novas adnectere In-
dulgentias ? 

2. Potestne Episcopus fidelibus Dioecesis non suae In-
dulgentias concedere si Ordinarius loci consentit? potestne 
tolerari huiusmodi praxis, si nihil aliud intenditur, nisi ut 
per majorem numerum Praelatorum Indulgentias conceden-
tium summa dierum Iudulgentiarum eidem actui devoto 
adnexarum multiplicetur ? 

3. Potestne Episcopus eidem rei vel eidem actui pie-
tatis cui iam Antecessor Indulgentias adnexuit novas Indul-
gentias applicare? 

4. Potestne Episcopus in partibus infidel., quamvis 
auxiliarius Ordinarii alicuius Dioecesis, Indulgentiam quad-
raginta dierum concedere sicut Dioecesanus? 

5. Potestne Episcopus quin limites sui iuris excedat ad 
augendas Indulgentias eundem actum pietatis in partes di-
videre et ex. gr. pro omni verbo Salutationis Angelicae 
quadraginta dies Indulgentiarum concedere ? 

6. Potestne Delegatus Apostolicus virtute facultatum, 
quas a Sunimo Pontifice accepit in concedendis Indulgentiis 
concurrere cum uno vel altero Episcopo territorii Delega-
tionis suae, ut idem obiectum vel eundem actum pietatis In-
dulgentiis ditet? 

7. Praelati, quibus privilegio ajiostolico data est facul-
tas concedendi in quibusdem solemnibus festivitatibus per 
annum Indulgentias plenarias, debentne hac facultate uti 
per modum actus to ties quoties talis solemnitas occurrit, an 
vero possint unica concessione eandem Indulgentiam exten-
dere ad omnes solemnitätes periodo annorum recurrentium 
aut in perpetuum ? 

Sacra Congregatio respondendum duxit ut infra. Ad 
primum — Negative nisi novae conditiones adimplendae 
praescribantur. Ad secundum — Negative ad utrumque. Ad 
tertium — Negative. Ad quartum — Negative. Ad quintum 
— Negative. Ad sextum — Consultius ut se abstineat. Ad 
septimum — Affirmative ad primam partem. Negative ad 
8ecundam. 

Facta autem per infrascriptum Sac. Congregationis 
Sacretarium Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX. re-
latione in audientia habita die 12. Januarii 1878, Sanctitas 
Sua praedictas responsiones probavit et publicari mandavit. 
Datum Iiomae ex Secretaria Sac. Congregationis die 12. J a -
nuarii 1878. Al. Card. Oreglia, A. S. Stephano Praef., A. 
Panici Secretarius. 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Igaz ugyan, hogy Pázmány Péter 1635-i május 12-i 
alapitó levelében az egyetem jövőjeül két nagy eszme valósí-

tását, nevezetesen a katholika vallás terjesztését és a ma-
gyar nemzet közművelődését együttesen tűzi ki : igaz, hogy 
II-dik Ferdinand a nagyszombati egyetemet 1635-dik évi 
október 18-i nyilatkozványában császári királyi oltalmába 
veszi s birodalma többi hason tancsarnokaival egy sorba he-
lyezi ; igaz, hogy Mária Terézia 1769-i julius 17-i, 1775-i 
február 13-i és 1780-i márczius 25-i három rendű királyi 
adományleveleiben a főtanoda czéljául a magasabb ismere-
tek elsajátithatását, a magyar ifjak államszolgálatrai előké-
szítését, a szelid tudományok fejlesztését, az akadémiák és a 
közép iskolák számára tanárok képzését, és átalában az or-
szág disze emelését jelölte ki ; sőt egyideüleg az egyetemet 
királyi intézetté avatta fel : igaz, hogy ujabbi időkben az 
egyetemnél a tanszabadság s ezzel kapcsolatban a tanárok 
vallás felekezet nélküli alkalmazása is behozattak : azonban 
nem lehet szem elől téveszteni, hogy a midőn Pázmány Pé-
ter a nagyszombati érseki egyetemet alapitotta, törekvését 
leginkább oda irányozta, hogy a sok tekintetben meginga-
tott katholika vallás az országban megszilárditassék, hogy a 
hitujitási tanok a hallgató termekből kizárassanak, s hogy a 
magyar ifjak magasabb oktatást az ország határai közt 
nyerjenek, a külföldi egyetemek változatos befolyásától pe-
dig megóvassanak ; nem lehet szem elől téveszteni, ho°-v a 

7 O J 
midőn Mária Terézia a budai egyetemet királyivá avatta, 
a katholika vallás az országban uralkodó volt, és hogy ez 
okfőből a király a katholikusokon kivül közvetlen más fele-
kezet iskola ügyeit sem nem gondozta, sem nem rendezte ; 
a felekezet nélküli tanodák anyagi jólétét eszközölni pedig 
hivatásának épen nem tartotta ; minélfogva a 3 adományle-
vélben azt külön fejtegetni, miként az egyetem katholikus 
szellemben alakitatik, nem szükségeltetett, sőt azfölös is lett 
volna, mennyiben azon záradék, hogy a királynő mint az or-
szágbani legfőbb kegyúr a főtanodát az 1548-i 12-dik törv-
czikk értelmében körvonalozta, az egyetem természetét eléggé 
jellemzi ; nem lehet szem elől téveszteni, hogy Magyaror-
szágban a katholikus alapitványi vagyon tulajdoni kérdései-
ben soha nem az állam, hanem mindig az uralkodó mint ki-
váló védur intézkedett; és hogy e téren az 1790-i 23-dik 
törvczikk egyenesen a királyt, kit ez érdemben egyedül te-
kint illetékesnek, hatalmazza fel arra, miként az egyházakat 
jogaikban fentartsa és az alapítványokat az intézkedők ren-
delkezéséhez képest kezeltesse ; nem lehet szem elől tévesz-
teni, hogy az okból, mivel az egyetem királyi előnevet nyert, 
még sem vagyona és tőkéi az államkincstár tulajdonába át 
nem mentek, sem az alapitvány tágabb térre, mint a hogy 
minősége engedte, fektethető nem volt. 

Mindezek összevetésével a közalapitványi királyi ügy-
igazgató azon meggyőződésre jut, hogy habár a budapesti 
egyetem királyi czimmel van felruházva ; hogy habár az 
egyetem jótékonysága az egész országra kiterjed ; hogy ha-
bár az egyetem tanárai királyi kinevezéstől függenek és fe-
lekezeti tekintet nélkül alkalmaztatnak : mind az által a ma-
gyar királyi budapesti egyetem összes ingó és ingatlan ja-
vai, a közelebb épült s fent bővebben körülirt tanpaloták 
kivételével, ez idő szerint is katholikus jellegűek, és hogy 
ugyan azon egyetem belszervezetében Pázmány Pétertől az 
ujabb időkig szintén katholikus szellem divott. 

(Folyt, köv.) 
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E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, September t>. Panaszhang a fővárosban. Alig 

van az országban város, mely annyi áldozatot hozna a neve-
lés terén, mint az ország szive, a főváros ; és mégis évről évre 
megujul az iskolai év kezdetén a panasz, hogy a bár számos 
tanodák nem képesek befogadni a tanuló ifjúságot. A most 
kezdődő iskolai év épen nem tesz e tekintetben kivételt, a 
panaszhangok most épen ugy hallhatók, mint a mult évben. 
Ami azonban az iskolák számának csekélységét illeti, habár 
e tekintetben is hallhatók szerény felszólalások, de e felett, 
közelismert dolog levén, hogy a főváros nagy áldozatot hoz, 
tudtunkkal ez ideig megbotránykozását senki sem fejezte ki a 
sajtóban. 

Van azonban egy panaszhang, mely megbotránykozás-
sal van összekötve, nem ugyan a mi részünkről, hanem a li-
berális sajtó részéről. Már a mult iskolai évben egy tudósi-
tás, és pedig erkölcsi felháborodás közt, volt közölve a lapok-
ban a miatt, hogy a most Lipótvárosban alkalmazott kath. 
főgymnasium parallel osztályai ugy osztattak be, hogy a ka-
tholikus növendékek elkülönittettek a zsidó növendékek-
től. Ez évben a panasz ismét e katholikus gymnasiumot illeti. 
Egész megbotránykozással ugyanis azon közleményt hoz-
zák a lapok, hogy a főváros e gymnasiumában mintegy száz 
szülőnek gyermekei azért nem vétettek fel, mert a nm. val-
lás- és közoktatásügyi ministerium a parallel osztályokat be,-
szüntette és a gymnasium katholikus levén a katholikus 
gyermekek elsőséggel birnak. 

A botránykozást tehát az okozza, hogy zsidó gyerme-
kek nem tétetnek a katholikus gyermekek elé. Valóban, ha 
van botrány, ugy e kérdésben nekünk katholikusoknak van 
okunk megbotránykozni azon követelés miatt, hogy saját ka-
tholikus növendékeink hátrányára a zsidók részeltessenek 
előnyben, saját katholikus tanodáinkban. Azt mondtuk saját 
kath. tanodáinkban, mert alaptalan a lapok azon állitása, 
mintha a kérdésben levő gymnasium állami gymnasium volna. 
Ellenkezőleg e tanoda kath. alapítványból tartatik fenn ; 
mondjanak ugyanis a leberalisok bármit a kormány keze-
lése alatt levő fundus studiorumról, tartsák bár ők azt ál-
lami tulajdonnak : annyi még a mai napig bizonyos, hogy a 
kérdés nem levén eldöntve mindez ideig, a fundus studiorum 
még ma is katholikus jelleggel bir és az alap jövedelméből 
fenntartott gymnasiumok annyival is inkább katholikusok-
nak tekintendők, minthogy ugyanezen alaphoz évenkint a 
püspöki kar és a káptalanok ezrekkel járulnak. Igy levén a 
dolog, ki veheti rosz néven, hogy a gymnasium első sorban 
tekintettel van a katholikus növendékekre és csak azután 
vesz fel más felekezethez tartozó növendékeket, ha ezt a 
körülmények megengedik ? Melyik protestáns, vagy zsidó 
gymnasium, ha ugyan volna ilyen, zárná ki saját felekezetű 
növendékeit csak azért, hogy oda katholikusokat felvehes-
sen? Szükkeblüséggel, igazságtalansággal e miatt vádolni a 
katholikusokat épen nem lehet. Tekintsünk szét az ország-
ban, vegyük kezünkbe a kath. gymnasiumok, jogakadémiák 
évi értesitvényeit, nézzük a budapesti katholikus egyetem 
tudósitványait, és megdöbbentőleg nagy számban láthatjuk 
mindenütt a zsidó tanulókat, jeléül annak, hogy a katholi-
kus felső és közép tanodák nem csak katkolikus, hanem 

más felekezetű és igy zsidó növendékek részére is nyitva 
állanak, ott hol lehet : ugy hogy bizonyára el lehet mondani, 
miszerint a zsidók 99/100-ad része katholikus iskolában ké-
peztetik ki. Nyernek, igenis nyernek kath. iskoláinkban ok-
tatást a zsidók is, de azt követelni, hogy ők elsőbbséggel bir-
janak, ez már olyan valami, minek mi nevet nem adunk, 
hanem mindenkinek saját Ítéletére bizzuk. 

A jelen eset a mondottakon kivül azonban figyelmün-
ket másfelé, egy szerintünk nem csekély érdekű pont felé, 
irányozza. Az országban nincsen egyetlenegy vallásfelekezet, 
száma bár még oly csekély, mely elemi iskolái mellett ál-
dozattal is gymnasiumot fenn nem tartana. Katholikusok, 
protestánsok sajátjukból annyi tanodát tartanak fenn, hogy 
épen nem szorulnak arra, miszerint gyermekeiket más fele-
kezetű tanodákba küldjék oktatás végett. És a zsidók ? Ele-
mi iskoláikon kivül tudtunkkal az egész országban nem bírnak 
egyetlen egy gymnasiummal sem, a fővárosi rabbi intézet 
természetesen nem számíttathatván a gymnasiumok sorába. 
Ha az ország többi városaitól eltekintünk is, de itt a fővá-
rosban, hol annyi milliomos zsidó lakik, hol különben oly 
bámulatos nagy számban van e felekezet, igen, a fővárosban 
nem alapithatna magának egy gymnasiumot? A dúsgazdag 
vallási felekezetben nincsen annyi áldozatkészség, hogy ha 
már gyermekeit neveltetni akarja, pedig mint a tények ta-
núsítják akarja, hát a neveltetés és oktatás költségeit is vi-
selje ? Hol van az megírva, hogy a többi vallásfelekezetnek 
kell contribuálni ez egyetlen egy vallásfelekezet kiművel-
tetésére anélkül, hogy épen ő csak egy krajczárral is járulna 
a culturalis czél előmozdítására? Nem volna-e tehát jogos, 
igazságos követelés, hogy a zsidók ugyanazt tegyék lega-
lább maguk érdekében, amit a többi vallásfelekezetek tesz-
nek a közjó érdekében? Igen, mi azt hisszük, hogy ha ők a 
többi felekezetekkel együtt részesülnek az ország jótétemé-
nyeiben, hogy ugyanekkor necsak követelésekkel lépjenek 
fel, hanem kötelességüket is teljesitsék, régi elv levén, hogy 
a joggal kötelességek is járnak. Mindezeknél fogva ugy ta-
láljuk, hogy ha a liberális sajtó panaszhangoknak ad helyet 
hasábjain, e panaszhangok nem azok ellen volnának intézen-
dők, kik a nemzeti művelődésre máris milliókat áldoztak, 
hanem azok ellen, kik mindez ideig hasznukra fordították 
ugyan mások áldozatkézségét, de ők még semmit sem tettek 
a mivel bebizonyíthatták volna, hogy ők az áldozatkészsé-
get megérdemelték. 

Pest. Még egyszer a pozsonyi egyetem. Néhány nap 
előtt aggodalmait fejeztet ki a ,Religio' az iránt, minő jel-
legű lesz majd az a pozsonyi egyetem, ha egyszer csakugyan 
létre talál jönni. Minden körülményt összevéve, tekintve kü-
lönösen azt a természetes igazságot, hogy »mindenkinek maga 
felé hajlik a keze', azon prognosticont állította fel pesti le-
velezőnk, hogy akár az állani, akár a protestánsok buzgól-
kodását veszszük, pozsonyi katholikus jogakademiánkat ve-
szély fenyegeti ; mert bizony se az állam közegei, se a neta-
láni adakozó protestánsok, nem lesznek azon, hogy a katho-
likus jogakadémia katholikus egyetemmé fejlesztessék ki, 
miként ezt különben a dolog természete kívánná ezen isme-
retes jogelv szerint: „accessorium sequitur naturam prin-
cipalis." 

Hogy ezen aggodalmak nem légből kapott ürügyekből 
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származnak, az események fejlődése mutatja. Előttünk fek-
szik a ,Pozsonyvidéki Lajiok' augusztus 28-i száma. Belőle 
fölöttébb sokat tanulhatni. Megtanulhatjuk a többi közt 
ismét azt a hallatlan, csakis az ,ázsiai állapotú' Magyaror-
szágban lehetséges dolgot, hogy katholikus intézetnek deca-
tliolizálásán s a protestantismus elősegítésén katholikus fér-
fiak fáradoznak. B. Baldácsy esete ismeretes. A pozsonyi 
tervezett egyetem körül a világ hasonló katholikus buzgól-
kodás látására ébredt. De halljuk, mit mond az idézett lap 
,A pozsonyi egyetem kérdéséhez' czimü vezérczikkében. 

Mindenek előtt háláját fejezi ki,közoktatásügyünk fe-
jének', hogy ezen a pozsonyiakra ,s különösen a felvidékre 
nézve igen fontos kérdésben oly határozottan lépett fel'. Ez 
nagyon természetes. Nincs is ellene kifogása senkinek. De a 
mi következik, ahozmár nekünk van egy kis szavunk s ugy 
hiszszük, Magyarország katholikusai sem fogják szó nélkül 
hagyni, lia tudomásukra jut,kik és mit terveznek pozsonyi jog-
akadémiánk kath. jellegének rovására. Miután elmondta 
czikkiró, hogy ,van Pozsonynak régi, 300 éves lyceuma, mely 
egy nyolcz osztályú gymnasiumból, egy három tanfolyamu 
theologiai intézetből áll', -— mely intézetről nem is kell mon-
danunk, hogy az evangélikus tanintézet, — czikkiró áttér 
ezen protestáns intézet legközelebbi múltjának, jelen körül-
ményeinek s óhajtva ohajtott szebb jövőjének ecsetelésére. 
,A hetvenes évek kezdetén, úgymond, a protestánsok látván, 
hogy a három — pozsonyi, eperjesi és soproni — theologiai 
intézetben a tanulók száma apad, arról tanácskoztak, hogy 
nem volna-e jó e három theologiai intézetet egyesíteni s négy 
tanfolyamu theologiai akadémiává, hittani karrá átalakíta-
ni. Az eszme viszhangra talált. A kérdés mai napig sincs 
eldöntve, mind a mellett, liogy e czélra Zsedényi főfelügyelő 
5000 ftot s Pállfy János gróf ur, (a kath. Baldácsy Nro II.) 
10,000 ftot adományoztak. Ugy látszik azonban, hogy e kér-
dést a legközelebbi jövő tisztázni fogja s akarjuk hinni, 
hogy e theologiai akadémia máshová nem megy, mint 
Pozsonyba'. 

Eddig a ,P. v. L.'. Ezután elmondja, hogy ezen pro-
testáns intézetnek megvannak fudatioi, alumneuma, convic-
tusa, nagyszerű könyvtára stb. Azt is felemlíti, hogy ezen 
intézetben, mint általában a többi prot. intézetekben nem-
csak papokat, hanem tanárokat is képeznek. Mindezt azért 
mondja el, hogy azután egy furcsa conclusiót vonjon le be-
lőlük. Czikkiró ur ugyanis ugy beszél, mint az országgyűlési 
képviselők szoktak, midőn a ministert meginterpellálják. 
Három ,tekintvé'-t állit fel egymásután, melyekből egy-
szerre, mint valami ,Deus ex machina', az a következtetés 
áll elő, mint már kész terv, „hogy a Pozsonyban felállitandó 
protestáns theologiai facultás, illetőleg akadémia, az ugyan-
itt alapitandó egyetemmel egybeforrjon s az egyetem egyik 
részét, t. i. a hittudományi kart külön dékán alatt képezze." 
Érdekes az a három ,tekintve' is, melyekre czikkiró e ter-
vet alapitja. Az első ,tekintve' az, hogy a pozsonyi evangé-
likus theologiai intézetben, a mint az jelenleg szervezve van, 
a tanárjelöltek sem az exact, sem a liumanisticus tantárgyak-
ból alapos szakképzettséget nem nyerhetnek. A második t e -
kintve' az, hogy a papjelölteknek nemcsak ,az egyházi, ha-
nem a világi irodalomban is' jártasságot kell szerezniük, 
hogy igy aztán a községi értelmiségnek kiváló részét képez-

zék ; de erre a jelenlegi theologiai facultas Pozsonyban al-
kalmat nem nyújt. A harmadik ,tekintve' az, hogy a mostani 
theologiai intézetben már vannak bölcsészeti tantárgyak : 
metaphysica, a bölcsészet története, paedagogia, didactica, 
jus naturae, melyek a jövendő egyetem bölcsészeti karának 
tantárgyai lesznek. Igy tehát Summa Summarum : mint-
hogy az evangélikusoknak nem elég az ő theologiai intéze-
tök, mert se pap-, se tanárjelöltjeik benne a szükséges mű-
veltséget el nem érhetik ; ennélfogva ti katholikusok adjá-
tok ide jogakademiátokat, te pedig állam alapits bölcsészeti 
kart, hogy igy az evangelikus tanár- és papjelöltek teljes 
egyetemi szakképzettséget nyerhessenek. 

Valóban circumspectus okos emberek ezek a mi evan-
gelicus atyánkfiai ! Látszik, hogy jó mathematicusaik van-
nak. Azt az elvet tartják ugyanis, de csak ha a katholiku-
sokról és az államról van szó, hogy ,beatius est dare quam 
accipere' ; mert ha rájok fordul a sor, hát akkor már egészen 
más nótából éneklik a zsoltárt. Kívánják, hogy a katholikus 
jogakadémia és az állam által, talán szintén katholikus alap-
ból, fellállitandó bölcsészeti kar vegye át azon bölcsészeti és 
jogi tantárgyak terhét, melyek eddig az evangelicus theologiai 
intézetben is taníttattak, azután viseljék még azon tanszé-
keknek terhét is, melyek az evangelicus theologiai taninté-
zetben eddig sem léteztek, melyekre azonban az evangéliku-
soknak pap- és tanácsjelöltjeik szakszerű, teljes egyetemi 
kiműveltetésére elkerülhetlenül szükségök van, p. „a hazai, 
a modern, az egyetemes irodalmakat, sőt a művészetet, ennek 
történetét stb", — ők, az evangélikusok t. i., mindenöket, a 
mijök eddig volt s miből a kölcsészeti és jogi szakba vágó 
tanszékeiket fentartották, szépen megtartják maguknak és 
egyedül hittani szakuk felvirágoztatására fogják forditani. 
Ez a logika körülbelül ugy szól mintha valaki azt mondáná : 
te János és Pál, álljunk össze: ti adjátok ide nekem haszná-
latra a mitek van és lesz, és vegyétek át és viseljétek az én 
terhemnek egy részét, de ingyen, mert én a mi az enyém, 
megtartom magamnak, csak a teher egy részét adom át nek-
tek : igy megszabadulva terheimnek általatok átvett részé-
től, mig egy felöl a tietekben veletek együtt egészen otthon 
leszek, addig a magaméban is otthon maradok azonban egye-
dül. Hogy ez korántsem humoristicus ráfogás, hanem ko-
moly valóság, mutatja a ,P. v. L.'-nak következő nyilatko-
zata : „A protestánsok, úgymond, megtartják alapit ványai-
kat, választják tanáraikat, a theologusok élvezik a jótéte-
ményeket, mind a mellett, hogy az egyetem polgárai ; s av-
val azt nyerik, hogy tanulmányaikat az egyetemen végezték, 
hol szak-tanulmányaik mellett még egyéb tudományokat is 
hallgathattak." Röviden : megtartják alapitványaikat — s 
mégis nyernek egyetemi szakműveltséget, — nyernek egy 
egész egyetemet. Praestanter ! 

A t. olvasó velünk együtt bizonyára már kiváncsi kezd 
lenni, ki lehetett e furfangos tervnek kifőzője, kinek agyában 
született meg az. A ,P. v. L.' nem hagynak kétségben ez 
iránt sem. Büszkén hirdetik, hogy bizony ez az eszme Gervay 
Nándor, az ő kitűnő műveltségű polgártársuk, agyában szü-
lemlett meg. Nincs szerencsénk Gervay N. urat ismerhetni ; 
de azt tudjuk, hogy a Gervayak, legalább kiket ismerünk s 
kikről hallottunk, azok mind "katholikusok. Ha tehát ő szin-
tén katholikus volna, a mi nagyon valószinü és csaknem bi-
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zonyos előttünk, akkor ez a katholikus gondoskodás és buz-
gólkodás a protestáns érdekek mellett igen jellemző symptó-
mája az ő katholicismusának. Egyébiránt az egész pozsonyi 
egyetemi ügy, kezdet óta, nem azon az uton haladt, melyen 
kellett volna. Most pedig már egész Babel lett belőle, ugy 
hogy a keletkezendő egyetem, ha találna belőle valami lenni, 
az eddigiek szerint következő jelleggel birna, közös-protes-
tantico-katholico-állami,mely jelleg bizony senkinek sem fogna 
tetszeni. Ha van még katholikus önérzet Magyarországon és 
Pozsonyban : akkor pozsonyi kath. jogakadémiánkat nincs 
mitől félteni. Nyolcz millió katholikusnak van annyi joga és 
hatalma még, hogy egy katholikus alapítványt meg tudjon 
védeni. Vagy nincs ? ! 

Annecy. Ünnepélyek ssalési sz. Ferencz tiszteletére. 
Francziaország, Svajcz és Olaszország itt e helyen egyesül-
tek, hogy szalézi sz. Ferencznek az egyház doctorává tör-
tént kihirdetését egy ily világraszóló eseményhez méltó mó-
don ünnepeljék meg. Mult hó 19-én megjelent e három or-
szágból tizenöt főpap, köztük két bibornok. A város fénye-
sen volt zászlókkal és szőnyegekkel feldiszitve. Az ünnepé-
lyek 19, 20, 21 és 22-én tartattak. Mindennap más-más fő-
pap pontificált és más tartá az ünnepi dicsbeszédet, reggel és 
délután. Esténkint a város igazán ragyogott a fénytől ; maga 
az anneeyi tó is delejes fényárban úszott s rajta két, szintén 
lámpaözönben s delejes fényben tündöklő hajó tett kirándu-
lásokat, Alig lehet képzelni azt a szónoklati nemes versenyt, 
melyet az összejött főpapok a szelidség nagy apostolának 
dicsőítésére kifejtettek. Valamennyi szónoklat közt sajátsze-
rűsége által kitűnt msgr Mermillod, jelenlegi genfi püspök-
nek s igy a nagy szent püspök utódjának zárbeszéde. .Egyi-
két tartá, igy szól ezen ünnepek egyik szemtanuja, a genfi lel-
kes püspök azon beszédeinek, melyeknek titkát csak ő birja, 
s melyek nevét egész Európában tiszteltté tették'. Hiteles 
tartalmát e beszédnek közöljük a ,Cour. de Généve' szerint. 

A nagy szónok a szent Írásnak következő tételéből in-
dult ki : ,Á Deo factum est istud et est mirabile in oculis 
nostris.' Azzal kezdé pedig beszédét, hogy tulajdonképen 
nem hozzá tartoznék zárbeszédül szót emelni, hanem az 
anneeyi püspökhöz, a kire oly igen ráillenek paulai sz. Vin-
czének szalezi sz. Ferenczről mondott szavai : ,Igen jónak 
kell lenni az Istenek, ha a genfi püspök oly jó.' Az anneeyi 
püspök azonban óhajtá,hogy Genfből is jöjjön egy szó, és e szó, 
az épen szónoké. Msgr Mermillod ezután minden jelenlevő 
püspököt apostrophait. A roueni bibornok érseknél felemlité, 
hogy ő Havreban őrzi Cannes püspök, szalézi sz. Ferencz 
barátjának ereklyéit ; a lyoni bibornok-érsek apostrophálá-
sánál felemlité, hogy az ő városában halt meg szalézi szent 
Ferencz s itt meg is tartották volna, ha az annecyek nem 
követelik vissza. A turini érsek képviseli Piemontot, me-
lyet a dicsőült annyira szeretet s hol a saluzzói megyében 
utódja volt azon Ancinának, kiről mondá : Tu es sal et lux. 
A cliambéry érsek jelenléte emlékeztet a szent doctor szó-
noklataira és térítéseire; a montpellieri jelenléte vissza-
hívja emlékezetbe Fenouillet püspököt, kihez szalézi szent 
Ferencz oly remek levelet intézett a püspöki méltóságról ; 
és igy tovább, mindenütt kedves emlékeket s nagy eszméket 
keltve a hallgratósás; lelkében. Azután szónok a következő O O t 
eszmemenet fejtegetésébe fogott : Az egyház u j doctorát 
Isten küldte, az egyház megkoronázta, a nép dicsőítve fo-
gadja. Isten mindig küldött nagy férfiakat annak idején: sz. 
Ágostont, Ambrust, Il i lárt , Bernardot, Tamást, napot ra-
gyogtatva homlokukon. Igy tervezé és alkotá Isten szalézi 
sz. Ferenczet is elméjének nagyszerűségével és „szivének 
azon kedvességével, melyet lehetetlen leirni, mert az egészen 
az ő sajátja s az általa alapított rendé, melynek volt fen-
tartva Istentől, hogy ^megkapja Jézus szivét s azt a világ-
nak bemutassa." 

Az egyház, igy folytatja az eloquens püspök, a tudo-
mányt emeli fel midőn dactorokat proclamál. Az egyház ko-
runk egy nagy szükségletének felel meg, mely az anyagban 
akar elmerülni. Az egyház a természeti világrend felett meg-
mutatja a természetfölötti világrend dicsőségét. Ha van va-
lami a hegyek felett, azok a csillagok ; ha van valami a 
csillagok felett azok az angyalok ; ha van valami az angya-
lok felett, az az Isten. Az egyház közvetitésével ennek a 
mindenek felett kimagasló Istennek szive leszált az égből 
és meggyujtá a legnagyobb tudománynak, az üdvösség tu-
dományának világát, Századunk visszatérne tüstént, mint a 
tékozló fiu, az egyházhoz, mihelyt a nagy szeretetben rejlő 
nagy fényt felismerné. Végül a protestáns Genfhez fordult 
s felszólitá, hogy térjen vissza már valahára a szeretethez 
s legyen Jézus szent .szivének városa. 

VEOYESEK. 
— Nagy szükség, nagy segítség ! Az egri és miskolczi 

borzasztó árvíz által károsultak felsegélyzésében főt. dr. 
Samassa József egri érsek ő excellentiája messze kima-
gaslik minden tekintetben. Bis dedit, quia cito dédit ; és sokat 
adott. Az egrieknek 25,000 ftot, a miskolcziaknak 5000 ftot. 

— A , Wilhelms Spendemiként a ,Berlin. Börs. Kur. ' 
bevallja, nem vezetett remélt eredményre, s e miatt ismét 
az ultramontánokat okozzák. Erre a ,Germania' azt kérdi : 
,Hát csakugyan az a kevés berlini ultramontán az oka, hogy 
a főváros túlnyomó számú protestánsai és zsidói nem elég 
számosan vettek részt a Wilhems-Spendében ? ! Különben az 
egész gyűjtés olyan volt, hogy azt egy itteni lap nem egé-
szen jogtalanul ,zsarolásnak1 nevezte.' 

— A zsidók és a német ,1leichsbank.' Dr. Meyer Ru-
dolf egyik kisebb müvéhez szólva a ,Germania' constatálja, 
hogy 2118 czég közt, melyek bankhitelben részesülnek, csak 
a kétségtelenül zsidó hangzású nevek után ítélve, 874, azaz 
41»/ 0 esik Ábrahám maradékaira, holott a népszám aránya 
szerint csak I 1 / , °/0-nak kellene rajok esni. 

— A skóthoni,Sabbath- Alliance1 Edinburgban tartott 
ez évi nagygyűlésén hevesen kikeltek Victoria királynő 
és a trónörökös ellen azért, mert mind a ketten megsértették 
az Ur napjának megszentelését. Az egyleti jelentés szeren-
csét kivánt a tagoknak, hogy a ,Sabbath-Alliance' már any-
nyira vitte, miszerint a ,lochmaree'-i sajkások vonakodtak a 
királynőt és kíséretét szent napon tova szállítani, ugy hogy 
az ottani vendéglős saját szolgáit volt kénytelen a királynő 
rendelkezésére bocsátani. Az is megtörtént, hogy Achneseen-
ben meg a vendéglős nem adott előfogatot a királynőnek. 
Végül sajnálkozását fejezte ki a jelentés a fölött, hogy a ki-
rályi udvar oly gyakran megsérti a szent napokat, s igy a 
népnek rosz példát ad. Németországban hány évet kapott 
volna ez az egész ,Sabbath-Alliance' ? ! 

— Ima-egylet Oroszország megtéréseért. Tondini, bar-
nabita atya indítványára di Canossa bibornok és veronai 
püspök 1868-ban ima-egyletet alapított megyéjében a fent-
nevezett czélra. Ezen canonice iustituált egyletnek van kü-
lön temploma, hol a tagok minden szombaton összejőnek s a 
szakadárok megtéréseért a rózsafüzér V3 részét elimádkozzák 
az „O vergine immaculata" kezdetű imával és más imák-
kal együtt, A szent szék már több bucsut engedélyezett ezen 
egyletnek. Védszentjei: sz. József, sz. Mihály, sz. Péter és 
Pál, sz. Cyrill és Method. Havalaki az egylet tagjává akar 
lenni, a szükséges felvilágosításokért egyenesen a veronai 
bibornok-püspök hivatalához fordulhat. 

Szerkesztői értesítés. 
Z. B.-nek. Jleg fog jelenni. A ,Religio' szeretne ezután is több-

ször meggyőződni, liogy az a fényes toll csatugyan fénylik és nem 
hagyja magán a t intát megszáradni vagy plane megrozsdásodni. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

8. A legnagyobb elmék, Albertus M., sz. Bona-
ventura, Alexander Halensis egyfelől; sz. Tamás 
Duns Scotus, Suarez másfelől, miként előbbi czik-
kiinkben kifejtettük, nem tudtak megegyezni a fe-
lett, váljon a teremtés eszméjében benfoglaltatik-e 
az időben keletkezés szükségképiségének eszméje 
vagy nem. Azonban a röviden ugyan, de kimerí-
tően előadott adatok és érvek fonalán még sem lesz 
nehéz e kérdésben bárkinek is eligazodni. A szent 
atyák többsége, a középkori hittudósok megfelelő 
nagy száma, az ujabbkori theologusok és keresztény 
bölcselők, mondhatni, mindnyájan megvannak győ-
ződve, hogyeszünk a világ időben való keletkezésének 
sztikségképeni voltát szorosan be tudja bizonyítani ; 
csak azt nem képes bebizonyítani, váljon ekkor vagy 
akkor keletkezett-e; vagyis más szavakkal: a világ 
és teremtés eszméjében, lia a világot és teremtést a 
megvalósulás szempontjából tekintjük, benfoglal-
tatik, mint lényeges eszmei alkatelem, az időben 
történés fogalma, s azért a világ és teremtés eszmé-
jéből szükségképileg lehet bebizonyítani, hogy a vi-
lág valamikor kezdődött; ellenben, ha a világ és te-
remtés eszméjét pusztán ideális oldaláról tekintjük, 
akkor nemcsak nem bizonyíthatja be eszünk, hogy a 
világ és teremtés idő által van korlátozva, sőt ellen-
kezőleg szükségképen be kell látnia, hogy a világ és 
teremtés, csupán eszmei szempontból tekintve, az 
örökkévalóság jellegét viseli homlokán, mint min-
den a mi létezik, ha azt Istenben öröktől fogva lé-
tező eszményi állapotában veszszük. Innen van, 
hogy ha a megszokott szólásmóddal nem ellenkez-
nék és félremagyarázásokra, téves tanok keletkezé-

sére és terjesztésére alkalmul nem szolgálna, bátran 
mondhatnók : a világ és teremtés öröktől fo^va való O O 
valami, épen ugy mint a ,lex aeterna', mely szerint 
a világ keletkezett, fenáll és czélja felé kormá-
nyoztatik. 

9. Mi következik mindezekből ? 

Következik először, hogy érvelésünk, melynek 
fonalán második czikkilnkben a teremtés eszméjeig 
emelkedtünk, helyes, szilárd, megingathatlan alapon 
áll. Következik másodszor, hogy a teremtés eszméje 
a mily világos, ragyogó eszme egyfelől, épen oly 
titokszerü másfelől. Világos ott, hol a látható világ-
gal érintkezik ; titokszerü ott, hol a titkok titkába, 
Isten végtelenségébe merül el. Világos azon olda-
lán, melyről sz. Pál apostol mondja : „Invisibilia 
enim ipsius (Dei), a creatura mundi, per ea, quae fa-
cta sunt, intellecta conspiciimtiir" ; ') titokszerü azon 
oldalán, melyről ugyanő más helyen2) meg ezt 
mondja : „.Fide intelligimus aptata esse saecula vér-
bő Dei: ut ex invisibilibus visibilia fierent."3) 

De valaki talán hajlamot erezhetne magában ki-
fogást emelni, s nem tetszését kifejezni a teremtés 
eszméje ellen azért, mert az gyökereivel a titoksze-
rïiségnek átláthatlan végtelenségében látszik eltűnni 
lelki szemeink előtt. 

Gyarló kifogás ! Epen ez mutatja, mily erős 
igazság és nagyszerű valóság ragyog az örökkéva-
lóságból a teremtés eszméjében át ott, hol ezen esz-
me a látható világon keresztül hozzánk áttündök-
lik. A teremtés eszméje közvetlenül három magasz-

A rómaiakhoz irt lev. 1, 20. 
2) A zsidókhoz irt lev. 11, 3. 
3) „Non enim demonstratione, sed (ut ait Paulus) fide 

intelligimus, aptata esse saecula verbo Dei, ut ex invisibilibus 
visibilia fierent." Suarez, Comment, ac Disputt. in I. P. D. 
Thomae, 1. 1. initio., Opp. ed. Venet. 1740. T. 3. p. 1. 
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tos gondolatot kelt az emberi elmében. Egy oldalról 
rámutat Istenre, a legmélységesebb titokra, melyből 
a világ egyszerre láthatóan felmerült ; másfelöl rá-
mutat a nagyszerű mindenségre, mely mindenütt 
hallható összhangban, mintegy világ-concertben hir-
deti az Alkotó hatalmát, bölcseségét és dicsőségét. 
Midőn azután az elme e két óriási végletet, — a vé-
gest és végtelent, a világosat és a titokszeriit, a mu-
landót s az örökkévalót szemléli, s a kettőt össze-
kötő hid után kutat, felvillan a teremtés eszméje és 
ezen eszmének Istent és világot összekötő fénysu-
gara mig egyfelől bevilágitja az egész világegyete-
met, addig másfelöl a legmélységesebb titokba, 
Istenbe merül el, hol azután lelkünk nem látja töb-
bé e sugár ragyogó végét ; — nem azért, mintha a 
teremtés eszméje, mely a világban oly fényesen ra-
gyog, Istenben sötétséggé változnék, nem, sőt el-
lenkezőleg a teremtés eszméje Istenben nem mint vé-
kony fénysugár ragyog, hanem mint egy végtelen fény-
tenger, mely 

„ világit mint az égö 
Nap, de szemünk bele nem tekinthet." 

Ha a teremtés eszméjében nem volna semmi 
itokszeriiség, nem felelne meg a valóságnak; inert 

valóság szerint a teremtés eszméjének olyannak kell 
lenni, hogy általa összekötve lássuk Istent a leg-
mélységesebb titkot az előttünk feltáruló világgal. 
Ha a teremtés eszméje ott, hol az örök Istenbe me-
rül el, nem volna titok, akkor nem volna igaz, nem 
kötné össze a világot valóban mindenek örök titku 
kútfejével, az Istennel. Csak akkor érzi az ember; 
hogy a teremtés eszméje a mindenség keletkezésé-
nek kielégitő létokát teljesen kifejezi, ha közvetle-
nül látja összeérni az időt és örökkévalóságot s lia 
maga az ember is, eszével és szivével közvetlenül 
érintkezik a legmélységesebb titokkal, melyből a te-
remtés által minden láthatóan felmerült. Csak igy 
érzi az ember igazán, hogy csakugyan Isten teremté 
a világot, s hogy a világ csakugyan Istentől van 
teremtve. „Nur wenn die Wahrheit dem Menschen 
entgegentritt als eine unerforschliche Tiefe, in ihrer 
unerreichbaren Erhabenheit, die er mit seinem Geiste 
nicht ausinessen, mit seinen Gedanken nicht durch-
denken kann, die er nicht begreifen kann, — nur so 
fühlt er Gott seinem Geiste nahe als die unaussprech-
liche, unendliche, unbeziveifelte Wahrheit."*) A ki pe-
dig egyáltalában nem barátja a titkoknak, az Pas-
cal következő nyilatkozatából maga vonja le magára 
a következményt : „Minél feljebb emelkedett az em-

4) Hettinger, Apologie, I. 2., 25. 1. ' 

ber esze, annál jobban tudatára jő annak, hogy még 
sok van, a mit fel nem foghat ; és ha eddig nem jut, 
altkor igen gyenge.Cí5) 

10. Akár világos, akár titokszerü oldaláról vesz-
sziik azonban a teremtés eszméjét, az minden két-
ségenkiviil áll, hogy való igazat, megtörtént tényt, 
világeseményt fejez ki, melyről teljesen kielégitő 
felvilágosítást csak az isteni kinyilatkoztatás ad, 
ugy, hogy bátran el lehet mondani: addig terjed a 
világegyetem és saját magunk eredetének igaz isme-
rete, a meddig a kereszténység. Ha valaki a kinyi-
latkoztatás befolyása alatt nem születik, vagy ha az 
alól kivonja magát, rendesen azt történik vele, hogy, 
ha őszinte, bevallja, hogy nem tud feleletet adni, ha 
megkérdezi magától, honnan van a világ; vagy ha 
koczkáztat egy feleletet, rendesen képtelenséget állit, 
legalább is pedig elferditi a való igazságot. 

Csak egy kis párhuzam, és kézzelfoghatónak 
bizonyul be, a mit állitánk. 

Az egész ó korban, kivéve a zsidó népet, mi-
ként Lücken kifejté, „a világon belüli és teremtett 
lények tömege tolja fel magát Isten és a természet 
kormányzója gyanánt," s a pogányoknak ezen vilá-
gonbelüli istenei „a világ részeit magukból fejlesztik 
ki és ekkép a dolgok természetes és mindennapi keletkezés-
módja szerint alkotják a mindenségetSzóval az egész 
pogány világ összezavar Istent és világot s pan-
tlieisticus theo- és kosmogoniáiból kizárja a semmi-
ből való teremtés magasztos eszméjét. A régi böl-
csek kiemelkedni igyekeztek a mythologiai képte-
lenségek köréből, tisztultabb eszmékre törekedtek, 
de mit értek el? Az ókor két legnagyobb bölcsésze, 
Plato és Aristoteles, nem voltak képesek a. semmiből 
való teremtés magaslatáig felemelkedni. Amaz egy 
öröktől fogva valónak tartott alaktalan anyagból, a cha-
osból6) alakitatja ki Isten által a világot, emez pe-
dig egyenesen kimondta, hogy a világ szükségképen 
öröktől fogva való.1) A kereszténységtől elfordult, sa 
kátét elfeledő, sőt megvető modern tudomány váljon 
mit tesz? Vagy ugy tesz, mint Göthe; fejtörés helyett 
a scepticismus kényelmes ölébe haj t ja fejét és azt 
mondja: „Der Mensch ist ein dunkles Wesen, er weisz 
nicht, woher er kommt, noch wohin er geht, er weisz we-

5) Pensées, V. 1. — „Das schönste Glück des denken-
den Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben, und 
das Unerforschliche ruhig zu verehren." Göthe, Sprüche in 
Prosa, I I I . 302. 

6) Stockt, Gesch. d. Philos, d. M. Mainz 1870. 101. 1. — 
V. ö. Dr. H .Becker, Das philosophische Syst. Platon's in seiner 
Beziehung zum ehr. Dogma, Freib. 1862. 80. 1. — Brandis 
is, Gesch. d. griech.-röm. Philos. II . 565, 6. elismeri, liogy 
Platónak a teremtésről nem volt helyes fogalma. 

7) Hettinger, I. 2., 29. 31. 1. 
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nig von der Welt und am wenigsten von sich selbst. 
Der Begriff von Entstehen, — Leben, ist uns ganz und 
gar versagt.-' Vagy pedig ugy tesz, mint a legújabb 
berlini bölcsész ; vakmerően szemébe vágja ez egész 
világnak : te buta emberinem, te még mind ekkorig 
nem tudtad, honnan van a mindenség. En me^raon-7 O O 
dom neked; — ösztönből, aus dem TJn-
beivussten. Hát tudod m á r ? . . . Mundusvu l t decipi, 
ergo decipiatur. 

Nem ilyen kép tá ru l fel előttünk az emberiség 
azon részén, hol az isteni kinyilatkoztatás napja süt, 
hol az evangelium eszméi a vezércsillagok, s hol a 
káté tiszteletben tartat ik. I t t nem phrasisok ural-
kodnak, i t t nincs összekuszálva semmi, i t t minden 
a maga helyén van, itt meg van különböztetve a 
mindenható örök Isten az időben keletkezett világ-
tól, — meg van különböztetve azon fény által, me-
lyet a köztök levő viszonyra a teremtés eszméje dé-
rit. I t t nincs helye sem a mythologiai meséknek, sem 
az igazság igényeivel pöffeszkedő absurdumoknak. I t t 
határozottan ki van mondva : „Si quis non confite-
atur, mundum, resque omnes, quae in eo continen-
tur, et spirituales et materiales, secundum totam 
suam subs tant iama Deo ex nihilo esse productas, a. 
sit ."8) I t t a scepticismus, az igazságnak s minden 
jónak e sötét ellensége, ki van zárva ; i t t egyhangú, 
erős, megingathatlan meggyőződés uralkodik, mely 
egyszerű magasztossággal igy szokott beszélni : 
„Firmiter credimus et simpliciter confitemur . . . . 
quod unum est universorum princípium, Creator 
omnium invisibilium et visibilium, spir i tual ium et 
corporalium, qui sua omnipotenti virtute simul ab ini-
tio temporis utramque de nihilo condidit creaturam spi-
rituálém et corporalem, angelicam videlicet et mun-
danam, ac deinde humanam quasi communem ex 
spir i tu et corpore constitutum."9) I t t nincs szük-
ség valami nagy tudományra, nem kell messze 
földre valamely világhirü bölcsészhez zarándokolni 
felvilágositás végett, miként az ókorban kellet t ; itt 
még olvasni sem szükséges tudni, hogy valakinek 
fogalma legyen a világ eredetéről. It t , — mig az 
egész ó-világ prometheusi lelkét egy nehéz kérdés, a 
„quid est Veritas ?" éle metszé, — itt tudósok és 
tanulatlanok, gyermekek és meglett emberek, teljes 
meggyőződésből rebegik a hasadó hajnallal s a le-
nyugvó nappal, vagy zengik el Isten oltárai körül, 
testvérekként s Isten gyermekeiként érezve magukat , 

8) Conc'd. Vatic., Sess. I I I . De fide cath. can. 1. n. 5. 
9) Concil. Later. IV., Cap. 1. de fide Cath. Mami, Coll. 

Cone. T. 22. c. 981—2. 

lelkesedéssel : ..Credo in unum Deum Patrem omni-
potentem Creatoreum coeli et terrae!"1 0) 

Tiszta, világos, a valóságnak híven megfelelő 
eszme; teljes, zavartalan, megingathatlan meggyő-
ződés: ez az a két szellemi kincs, mely után mind-
nyájan epedünk. Világos eszme teszi a tudományo-
kat termékenyekké ; erős meggyőződés pedig jelle-
meket, nagy embereket alkot. 

Ha semmi mást nem köszönhetnénk az isteni 
kinyilatkoztatásnak, mint hogy a teremtés eszméjét 
tisztázta és eredetünkről határozott és világos eszmét 
adott, már ezért is az emberiség legnagyobb jóte-
vője volna. . (Folyt, köv) 

Egyházi okmánytár. 
A kisdedek temetéséről. 

O emjánalc, az ország hg-primásánalc legújabb instructiója. 
Nos, qui Christiano censemur nomine, sepulchri hono-

rem corporibus religiose deferimus, quia post saeculi servi-
tutem beatam resurrectionem expectamus. Cum enim fide 
divina pro certo teneamus, quod „oporteat corruptibile hoc 
induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortali-
tatem"1), S. Ecclesia filios suos, quos in lavacro Baptismi 
Deo genuit et coelo, et quamdiu in hac mortali vitaperegri-
nantur a Domino, salutaribus quibuscumque praesidiis ad 
aeternam consequendam salutem roborare atque instituere 
non desinit, illos etiam hac vita functos maternis velut ul-
nis amplectitur, et dum animas piis ad Deum preeibus, sacri-
fieiis, et omni suffragiorum genere juvare adnititur, ut ci-
tius expiatae ad portum pertingant aeternae felicitatis, cor-
pora etiam religioso prorsus ritu sepulturae mandare non 
negligit. o o 

Dupplicem autem in sepeliendis defunetorum fidelium 
corporibus modum sive ritum praescripsit et adhibet Eccle-
sia. Alium in adultis, et alium in parvulis sepeliendis, que-
madmoduin videre est in Rituali Romano, atque etiam in 
Archi-Dioecesano. Modum sepeliendi adultos exhibet in Ri-
tuali Exequiarum Ordo, a quo distinetus est „Ordo sepe-
liendi parvulos." Posterior hie Ordo sive ritus ex toto dif-
fert a priori, sive Ordine Exequiarum ; nihil enim ille habet 
moeroris, nihil tristitiae, nec perficiendus in paramentis 
nigri, sed albi coloris, totusque in eo versatur, ut in defun-
ctis parvulorum corporibus, sepulturae mandandis, honoren-
tur Spiritus Sancti templa et baptismalis non dissipatae in-
nocentiae reliquiae, atque ut exprimatur fides futurae resur-
rectionis, aut vero, ut Deo gratiae agantur, qui parvolorum 
animas Baptismi Sacramento sanctificatas sine ullo eorum 
merito, cuius nondum erant capaces, sine periculo salutis, ad 
aeternam vitam illico dignatus est evocare, iuxta illud di-
vini Salvatoris : „Sinite parvulos — ad me venire : talium 
est enim regnum coelorum"2). 

Quod cum ita sit, quando adhibendus veniat ritus sive 
Ordo sepeliendi parvulos? Quaestionem nullus recte solvet, 
qui nescit, quinam nomine infantium, et quinam nomine 

10) Apostoli hitvallás. 
0 I. Cor. 15, 53. — 2) Matth. 19, 14. 
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parvulorum intelligendi sínt ? Inter infantem et puerum, sive 
parvulum, ait Baruffaldus, Commentariorum ad Rituale Ro-
manum doetissimus Auctor3), quod infans dicitur ille, qui 
noviter natus est, et neonatus appellatur : adeo, ut etiam ta-
lis nominiter, qui nondum natus sit, et adhuc in utero ma-
tris clausus existât, iuxta illud Lucae : „Exultavit infans in 
utero eius." Puer vero dicitur, qui non aniplius fasciis invo-
lutus est, et de se ambulat, manducat, loquitur, et alia facit 
buiusmodi, usque ad septimum annum. Nomine parvulorum 
igitur intelligendi sunt infantes et item proles utriusque 
sexus baptisatae, quae septimum aetatis annum nondum su-
peraverunt, et nec doli, nec Sacramentorum suscipiendorum 
sunt capaces. Hae solae proles parvulorum nomine in sensu 
Rituális veniunt, baeque solae nec aliae sepeliendae sunt 
iuxta ritum, qui in Rituali praescribitur sub boc titulo : 
„Grdo sepeliendi parvulos". 

Sacri Curiones proinde, qui pueros vel puellas septen-
nio maiores adbuc tarnen ita, prout Ordo sepeliendi parvu-
los praestituit, sepelirent, male agerent, ut oppido liquet e 
decisione, sive responso, quod S. Rituum Congregatio ad 
quaestiones sibi ex incidenti sequentis casus propositas de-
promsit : „Mortuus est puer annorum novem non completo -
rum, cuius simplicitatem, innocentiam, integritatem, cum 
eius Parochus perspectas et evidentes baberet, intimeque 
certus, quod malitia in eo non supplesset aetatem, pruden-
ter et in Domino judicavit ante annos discretionis, et usum 
rationis ipsum obiisse, ideoque inter angelos recensendum 
censuit. Quaeritur 1. An praedictus Parochus et Pastor, qui 
oves suas cognoscere debet, in similibus casibus sit iudex Or-
dinarius ad dignoscendum, an infantes frui debeant honori-
bus in Exequiis parvuloi-um a Rituali praescriptis, adhibi-
tis cautelis omnibus ad inquirendum si malitia suppleret 
aetatem? 2. Quid dicendum de Parocho, qui ita se gessit ? 
Antelata S. Congregatio die 7-a Septembr. a. 1851. in Inte-
ramn. respondit ad 1. Strictim servandum Rituale, ad, 2. Male 
se omnino gessit11. Bene utique se gessisset Parochus, si pue-
rum septennio maiorem ac ideo non obstante paetensiva eius 
simplieitate ac innocentia parvulis baud amplius accensen-
dum, ritu non pro parvulis, sed pro adultis praescripto se-
pelivisset, seu uno verbo, si a praescriptionibus Rituális ar-
bitrarie non recessisset. Quod ne fiat, curare Ordinariatus 
ad suas partes pertinere dignoverunt per instructiones, va-, 
rio tempore éditas, et ad Clerum dioecesanum dimissas, e 
quibus aliqua in banc rem facientia ex Ordinatione sive In-
structione Ilerbipolensi, 12. Augusti 1858. intimata, eo ma-
gis delibare iuvat, quod obiectum statumque quaestionis 
multum illustrent. Emanavit autem illa instructio, ut ipsa-
met loquituv, „in hac materia gravi ad avertenda damna sa-
lutis animarum." Ipse ritus, dicitur ibi, sepeliendi parvulos 
adliibendus juxta rubricam Rituális Romani cum infans, vel 
puer baptisatus ante usum rationis defunctus fuerit, meram 
laetitiam Ecclesiae spirat propter praestitam animae defun-
cti parvuli vitam aeternam, et proinde suffragia pro defun-
cto non admittit. Proinde constat, praedictum ritum locum 
habere nonnisi in funere eorum, in quibus per aetatem gra-
tia baptismatis adhuc praesumi certo iudicio potest, quae 
regulariter non praesumitur in parvulis, quibus cum usu ra-

3) Tit. Quadragesim. 

tionis etiam facultas peccandi vigere coepit, quod fere sep-
timo anno contingere solet. Itaque ab hoc termino cum ritu, 
quo sepeliuntur adulti, exequiae sunt habendae, ne praedi-
ctae animae suffragiis orationis et sacrificii, quibus ad salu-
tem indigent, priventur. Ex dictis simul patet, praedictos 
parvulos, si postquam usus rationis et proinde facultatis 
peccandi iam participes facti sunt, in morbum lethalem in-
cidant, absolutione sacramentali, et caeteris moribundorum 
Sacramentis providendos esse. Monitos autem praeprimis 
volumus esse animarum Curatores, ne in hac re gravissinia, 
utpote salutem animarum concernente, sint nimis meticulosi, 
sed in dubio id potius eligant, quod tutius est respectu sa-
lutis animae, de qua agitur, et praeparationem ad suscipi-
enda moribundorum Sacramenta non magis urgeant, quam 
periculum mortis imminentis, aut capacitas pervuli permit -
tit, id maxime considérantes, agi hic de Sacramentis, quo-
rum effectus sunt ex opere operato. 

De pueris, si gravi morbo laborant, extrema Unctione 
donandis, et consequenter ritu etiam non iam parvulorum, 
si moriantur, sepeliendis audiendus, adhuc est celeberrimus 
Pontificalis, Caeremonialis et Rituális Romani Commenta-
tor Josephus Catalanus, Presbyter Oratorii S. Hieronymi 
Charitatis, ita scribens4) : „Usum rationis communiter cen-
sent habere pueros circa annum aetatis suae septimum, cum-
que circa earn aetatem, quam variis vitiis nostra praesertim 
hac tempestate pueri foedare se soleant, eamque ob causam 
confiteri, iure ac merito iisdem, si ita periculose decumbunt, 
ut in exitu vitae constitui videantur, conferri debet Sacra-
mentum extremae Unctionis, quod, ut docet Synodus Tri-
dentina in doctrina de eodem Sacramento, Poenitentiae con-
suinmativum a Patribus existimatum est. Quod autem pue-
ruli, puellulaeve, vel ante septimum aetatis annum, non sine 
calliditate in varia peccata labantur, et quidem gravissima, 
testari possent non modo Confessarii, qui eorum confessiones 
excipiunt, sed et domestici, qui eosdern clanculum peccare. 
non semel reperiere." Ilucusque Catalanus. tVege köv.) 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Folytatás.) 

Hátra van még azon kérdés megoldása váljon az egye-
tem feletti rendelkezés kit illet ? 

Az 1848-dik türvczikk a magyar királyi egyetemet a 
közoktatási miniszter hatósága alá helyezte : ezen intézkedés 
ugy a magyar közjogból, mint a dolgok természetéből is ön-
ként folyik; inert oly nyilvános és magasan álló intézetnél, 
mint a királyi egyetem, a miniszter nemcsak a belszervezetre 
és a tantárgyak előadására ügyel fel, nemcsak a képes taná-
rok alkalmazásáról gondoskodik, nemcsak az állam által reá 
ruházott felügyelői jogot a legszélesebb mérvben gyako-
rolja; hanem oly sajátságos viszonyok közt, mint melyek az 
egyetemnél fentállanak, nevezetesen, hogy a tulajdon kétféle, 
országos és felekezeti, addig mig a kérdés maga utján nem 
tisztáztatik, az összes vagyon felett is az alapítók szándoka 
s az alapok jogi természete tekintetbe vételével rendelkezik. 

Midőn azonban azl848-i országgyűlés a magyar egye-
temet a közoktatási miniszter hatósága alá osztotta be, ugyan 
akkor a 20-dik törvényczikk 3-dik §-ában kimondotta, hogy 

4) Ritual. Rom. Coinmeut. exornat. T. I. p. 311. 
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minden bevett vallás felekezet egyházi és iskolai szükségei 
köz-álladalmi költségek által fedeztessenek, de egyszersmind 
a minisztert felhívta, hogy az elv részletes alkalmazása és 
mikénti kivitele iránt, az illető hitfelekezetek meghall g-atá-7 O o 
sával a közelebbi országgyűlés elé kimeritő törvény-javas-
latot terjeszszen: mikor tehát az országgyűlés a 19-ik tör-
vényczikkben az egyetem vezetéséről intézkedik, a 20-dik 
törvényczikk 3-dik § ában érvényesiti a hitfelekezetek azon 
jogait, hogy iskoláik mikénti rendezése és az azok fenttar-
tására szolgáló alapok ki általi s mily módoni kezelése ér-
demében, mielőtt e téren a végeldöntés bekövetkeznék, meg-
hallgattassanak és nyilatkozhassanak : és valóban a most idé-
zett 20-dik törvényczikk 3-dik §-a nagy horderejű ; mert az 
állam azon Ígéretével, hogy az összes hitfelekezetek szük-
ségleteit közköltséggel fedezi, a dolog természeténél fogva 
okvetlen szövetkezik azon fontos kérdés, váljon a hitfeleke-
zetek viszont az e téreni államterhek megkönyitése végett 
tanodai alapitványaikat az ország rendelkezése alá bocsá-
tani hajlandók-e? Ámde ez valamint mindenhol, ugy Ma-
gyarországon is igen kényes tárgy, amennyiben a hitfeleke-
zetek az 1790 -i 23-dik és 26-dik törvényczikkek nyomán 
szivósan ragaszkodnak azon elvhez, mikép alapitványaikat 
csakis tulajdon iskoláik érdekében az intézkedők rendelke-
zéséhez képest használhassák fel ; miután pedig ezen alapit-
vány-élvezeti jog saját tanodáira nézve minden felekezeti 
csoportozatot határozattan megillet; miután a törvényhozás 
e téren már nevezetes kezdeményezést is tett, mennyiben az 
1868-dik évi 38-dik törvényczikk 12-dik, 13-dik és 14-dik 
§§-ai szerint a hitfelekezeteknek megengedte, hogy az or-
szágban, az állam felügyelete alatt, az építkezés, szervezés és 
berendezésre előirt szabványok megtartása mellett önerejük-
ből elemi és felsőbb népiskolákat, polgári tanodákat, ugy 
mindkét nemre vonatkozó tanitó képezdéket állithassanak 
és tarthassanak fel ; miután a hitfelekezetek inegkérdeztetése 
nélkül sem az országos segélyt rájuk ruházni, sem alapitvá-
nyaikat a közös állam tanodai kincsletébe beolvasztani nem 
lehet ; kétségtelen, hogy habár a budapesti királyi egyetem 
ugy szellemileg mint anyagilag a vallás és közoktatási mi-
nister rendelkezése alatt áll is, a katholikus felekezet azon 
joga, miként az uralkodó vallás egykori fentállása alkalmá-
ból az államnál visszamaradt vagyon tulajdona iránt felszól-
lalhasson, s annak elintézését ön meghallgatása mellett igé-
nyelhesse, fentmarad. (Vége köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, szeptember 10. Jegyzeteli egy jegyzetre. A deb-

reczeni ,Evangyélioini Prot. Lap'-ban a következőket olvas-
suk: „A ,Buda-Pest' képes politikai napilap f. évi 212. szá-
mában „A ketreczbe jutott oroszlán" czikkben olvasható : „A 
pápaság a harczot kiállotta ; de Bismarcknak beletörött a 
kardja. Bismarck elment Rómába mint bűnbánó, hogy kien-
gesztelje sok bántalmaiért az egyházat. Bismarck, hogy ha-
talmát erősitse, most szövetkezni akar a pápasággal, a kard 
és a biblia frigyét akarja létrehozni, de ugy, hogy amit a 
kard akar, annak útját egyengesse a lelkiismeretekben a — 
biblia," E pontra az idézett lap a következő megjegyzést te-
szi : „Az egész előadáshoz semmi szavunk, csak az egyház és 
biblia szavak értelmének elferdítése ellen akarok tiltakozni. 

Ugy látszik, hogy a mi journalistáink még ma is ignorálják 
a protestáns felekezeteket. Francziaországban megjárhatta 
XIV. Lajos ama mondása „az állam én vagyok" ; de a pá-
pára nézve nem áll, hogy az egyház ő volna. Az egyház a 
Krisztusban hivők társulata, tehát az egész keresztény világ 
alkotja az egyházat, melynek a pápa is, ha hivő, csak tagja 
lehet ; nagy tévedés azért a pápaság elleni harczot azonosí-
tani az egyház elleni harczal. Továbbá, a pápávali szövetség 
utján, kard és biblia szövetséget állítani, rémítő fogalom-za-
var. Iliszen már maga a pápaság biblia-ellenes intézmény. 
Nem kell a bibliát összezavarni a pápasággal. Egy felekezet 
sem tartja nagyobb tiszteletben a bibliát, mint a protestán-
sok, de azért nekik se pápájok, se papuralmuk, se papi kaszt-
jok nincs. E kis megjegyzést csak óvástételül és figyelmez-
tetésül kívántam tenni." 

Az ,E. P. L.' eme megjegyzésére, melyet szóról szóra 
idéztünk, ,óvástételül és figyelmeztetésül' mi is bátrak le-
szünk saját megjegyzéseinket megtenni ; mert 300 és néhány 
év óta ami még szelídebb lelkületü protestánsaink is vajmi 
keveset látszanak haladni azokban, amik a kath. egyházat, 
no és még amik protestantismust is illetik : pedig mégis csak 
elvárható volna, hogy azok, kik magukat a haladás aposto-
lainak adják ki, e tekintetben is haladtak legyen, és hogy 
ha valamihez hozzászóllanak, hogy azt helyesen ismerjék is. 
íme az ,E. P. L.' neheztelőleg emliti fel, hogy a mi journalis-
táink ignorálják a protestáns felekezeteket; ámbár ezt tud-
tunkkal, nem igen szokták tenni, hanem nagyon is előzékeny 
figyelemmel vannak minden a protestantismus kebelében 
történő bármily csekély esemény iránt, és abból a katholicis-
mus végmegsemmisülését szokják kiolvasni. De tegyük fel, 
hogy e miatt a megrovást megérdemlik; de tegyük fel, 
ugy van mint állíttatik, hogy a journalisták ignorálják a 
protestáns felekezeteket ; tegyük fel, hogy e miatt a megro-
vást megérdemlik.Hanem akkor kérjük szépen, mit mondjunk 
azon meghatározásra, melyet nem journalista adott, hogy „az 
egyházat az egész keresztény világ alkotja" ? Bár igy volna ! 
De még ,az egy akol és egy pásztor'-ról szóló jövendölés nem 
teljesült be. Előttünk legalább ugy látszik, eltekintve min-
den egyébtől, csak józan eszünk után indulva, hogy vala-
mint bizonyos társaságnak tagjai, bizonyos államnak állam 
polgárai, csak azok lehetnek, kik ugyanazon törvények sze-
rint élnek : ugy az egyháznak, mint látható vallási társulat-
nak tagjait is csak azok képezhetik, kik ugyanazon hitet vall-
ják, ugyanazon törvényeknek engedelmeskednek, hogy itt 
többre ki ne terjeszkedjünk. Ez azt hisszük, könnyen felfog-
ható. De akkor hogyan tartozhatnak katholikusok, protes-
tánsok, methodisták, anabaptisták egy egyházhoz? Ennek 
lehetetlenségét, reméljük, belátják Debreczenben is ; vagy 
ha, minden várakozás ellenére, nem látnák be, ugy kérjük, 
hogy a kath. egyházat ne sorolják azon habarékba, mert ez 
oda nem tartozik, önmaga képezvén a különféle felekezetek-
kel szemben azon mindenki által elismert egyházat, mely-
nek a pápa nem csak tagja, hanem feje is. 

A fentebbi téves nézet, természetes, hogy a többi téves 
nézetet maga után vonja, azért is azokra, mint bizonyos te-
kintetben következményekre, feleslegesnek tartjuk refiectálni ; 
mert ha igaz az, hogy az egyházat az egész ,keresztyén' vi-
lág alkotja, minthogy a pápa nem pápája az összes protes-
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tans felekezeteknek, ugy önkényt következik, liogy a pápa-
ság elleni harczot nem lehet az egyházelleni harczczal azono 
sitani, t. i. protestáns felfogás szerint, ámbár nem mai talál-
mány és talán Debreczenben is hallottak valamit arról, hogy 
ubi Petrus, ibi ecclesia. De hát ezt most elengedjük a többi-
ekkel együtt, csak egyre levén még reflexiónk, arra t. i., hogy 
egy felekezet sem tartja nagyobb tiszteletben a bibliát, minta 
protestánsok, de azért nekik se pápájok, se papuralmuk, se 
papi kasztjok nincs.' Ha jól értjük e szavakat, ugy ezek va-
lószínűleg azt a régi mesét akarják uj szavakkal kimondani, 
hogy a protestánsok adták a világ kezébe a ,bibliát', vagy, 
mint mondani szokták, a pad alól ők húzták ki. Ignotos fal-
lit, notis est derisui. Hát kérem, nem tetszik azt tudni, hogy 
1455-től 1522-ig a sz. írásból több mint 150 kiadás látott 
napvilágot? Ezeket is a protestánsok készítették? A kéz-
irati és nyomtatott példányok azt tanusitják talán, hogy a 
katholikusok nem tartották tiszteletben a sz. írást ? Es a mi 
azt a nagy tiszteletben tartást illeti protestáns részről, mi 
tudjuk ugyan, hogy a protestánsok a biblia példányait 
ugyancsak osztogatják boldognak boldogtalannak ; de azt is 
tudjuk, hogy e ,tisztelet' mellett már oda jutottak, hogy a 
sz. írásnak minden egyes fontosabb tételét úgyannyira ki-
magyarázták, hogy, mint valaki mondotta, nem maradt az 
egész sz. írásból egyéb, mint annak táblája. Es mi ebből 
fejtjük meg, miért nincsen a protestánsoknak se pápájuk, se 
papi uralmuk (?), se papi kasztjuk. Ne dicsekedjenek tehát 
a protestánsok oly nagyon a sz. írás iránti tiszteletükkel, 
hanem maradjanak szerények e téren is, és ha már óvásul 
és figyelmeztetésül közölnek valamit, legyen az olyan, hogy 
a kritikát kiállja. A 

Róma. A pápák, Magyarország és Bosnia. Mig az 
európai nagyhatalmak a koncon veszekednek s az egyik is 
a másik is azon vannak, hogy a csaknem res nulliussá lett 
Törökbirodalom foszlányait szétragadozzák, vagy mivel ta-
lán egyiknek vagy másiknak mint p. Olaszországnak és má-
soknak semmi sem jutott, e miatt dünnyögnek : addig a pá-
paság nemes hivatásához képest magasan kiemelkedik az 
anyagi érdekek s érdekharczok színvonala fölött és a lelki-
ekről, a szellemiekről gondoskodik. Alig hogy a congressus 
Bosniát és Herczegovinát monarchiánknak odaitélte, XI I I . 
Leo pápa sajátkezű levélben kereste fel ő felségét Ferencz 
József császárt és apostoli királyt, figyelmeztetve őt apostoli 
felségének czimére, jogaira és kötelességeire, kijelölve egy-
szersmind atyailag az utat, melyen e hivatásának az uj tar-
tományokban megfelelnie lehet. Az apostoli fejedelem meg 
volt hatva az apostoli szentszéknek e nemes intentiói s benne 
helyezett bizalma által. Megtisztelve érezte magát, hogy 
méltónak tartatik, mint nagynevű elődei, apostoli közremű-
ködésre. Ö Felsége rögtön felelt az egyház fejének, köszöne-
tet mondott a megtisztelő bizalomért és megigérte, hogy 
gondja lesz az uj tartományoknak nemcsak anyagi, hanem 
szellemi, vallási és erkölcsi érdekeire is, azon reményét fe-
jezvén ki, hogy a kereszt és a kard nemsokára méltókká fog-
ják tenni az elhagyatott országokat a keresztény civilisatio 
körében testvérként helyet foglalhatni. 

A mit XI I I . Leo pápa tett, abban nagynevű elődjei 
szokásának hasonmására ismerünk. Folytatja, a mit a pápák 
tenni szoktak s egygyel szaporítja azon jótéteményeket, me-

lyekben a bosnyákokat az apostoli szentszék folytonosan ré-
szesítette. Régi időben Bosniát majd Illyricumhoz, majd 
Pannoniához számitották. A középkorban Magyarország volt 
Kelet-Európában a leghatalmasabb, Bosnia is tehát a magyar 
apostoli királyság felé gravitált többé kevésbé egész a török 
foglalásig. Ez időben Bosnia történetét Magyarországéval 
oly szoros kapcsok fűzték össze, hogy azt e nélkül megérteni 
s tárgyalni nem lehet. A mi a vallási állapotokat illeti kö-
zelebb esvén Bosnia Konstantinápolyhoz, mint Rómához, a 
görög egyházi szakadás itt is gyökereket vert. IY. Eugen 
pápa 1445-ben visszavette az egyház kebelébe a szakadár 
bosnyákokat, miután István bosnyák király a katholicismusra 
manichaeismusából megtért. Y. Miklós pápa 1446. jun. 10-én 
kelt apostoli levelében a bosnyák királyságot az apostoli 
szent szék oltalmába fogadta és apostoli követet küldött 
Bosniába, hogy a kath. hit s az egyházi fegyelem felvirá-
gozzék. AV adingh, Annales Franciscanorum czimü műben 
irja, hogy ugyanezen pápa Antal szerzetest küldé apostoli 
hitszónokul Bosniába ; 1452-ben jul 1-én kelt bullájával pe-
dig kibékité István királyt Tossolich György bosnyák fő-
nemessel s igy véget vetett a köztük dult polgári háborúnak. 

II . Mahomed, miután a görög birodalmat feldúlta s a 
trapezunti császárságnak is véget vetett, egész hatalmával 
Nyugat felé fordult. Az elsők közt kiket útjában talált vol-
tak a bosnyákok is. A hatalmas kényúr csakhamar tönkre 
verte a bosnyák hadsereget és Y. István utolsó bosnyák ki-
rályt elfogatván élve megnyúzatta, országát pedig az ozmán 
birodalomba kebelezte kormányzóul egy basát állitván az 
ország élére. Alig, hogy e veszedelemnek hire Rómába ér-
kezett, II. Pius pápa, a nagynevű Aeneas Sylvius, mindent 
megmozdított, hogy Európát a török elleni háborúra birja. 
El is határozták a fejedelmek a háborút a mantuai congressu-
son ; de a fejedelmek, s a török részéről fenyegető veszélytől 
távol eső nemzetek egykedvüsége a nagy pápa tervét, mely 
szerint a török Európából már akkor teljesen kiszorittatott 
volna, meghiúsította. Történt ugvan valami a török ellen, az 
igaz ; hanem ezt is a pápának és Magyarországnak lehet 
köszönni. Menzel ,Geschichte der Deutschen' czimü műve 6. 
köt. 241. lapján irja: „Az, hogy mégis történt valami a tö-
rök ellen, egyesegyedül a pápa müve és a belgrádi nagy mentő 
csata 1450. jul 22-én, minthogy szintén a pápai legátus és ke-
resztesek segélyével döntetett el, nagy részt ennek köszönhető." 
Mennyire lángolt II. Pius a keleti keresztényeknek a török 
uralom alól való felszabaditásaért s mennyire óhajtá, hogy 
Magyarországtól a török pusztítás csapása távol maradjon, 
mutatják azon nevezetes szavak, melyek a Breviárium lecz-
kéiben olvashatók. Agenialis pápa, miként itt olvassuk, „vi-
tám, opes ditionemque suam omnem" felajánlá a török já-
rom lerázására. 

A szerencsétlenül járt V. István bosnyák király özve-
gye, Katalin királyné, férje és országa elvesztése után Ró-
mában kereset menedéket, vigaszt és reményt ; s nem is csa-
latkozott, mert a pápa atyailag fogadta, s mig élt ugy ő 
mint utódai, II. Pál és IY. Sixtus, havonkinti száz aranyat 
rendeltetek ki számára. Bosnia királynéja nem maradt há-
látlan. Halálos ágyán azzal viszonozta a pápák bőkezűségét, 
hogy országára való minden jogát végrendeletileg a pápák-
nak hagyományozta. Két hivatalnoka Consistoriumban adta 
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át eme végrendelet okmányát a pápának egy kard és két 
sarkantyú melléklettel, mint a souverain jog jelképeivel. 
Katalin királyné Bosnyákországot tehát a római egyháznak 
adta, mivel fia, a ki apostatált, ősei hitére visszatérni vona-
kodott. Y. Sixtus megparancsolta, hogy ezen végrendelet, 
közöltetvén a tábornokokkal, az apostoli levéltárban gondo 
san őriztessék, a fejedelmi jelvényekkel együtt. A ki ez ok-
mányt ismerni akarja, olvashatja Leibnitznél, ,Codex juris 
gentium' czimü művének 438. lapján. 

XI I I . Leo ezúttal nem veri fel a pápai irattárak szá-
zados porát; nem hivatkozik Bosniára való politikai jogaira. 
Egyedül csak azt akarja, hogy a bosnyák nemzet szolgasága 
megszűnjék s a sokat szenvedett nemzet végre valahára a 
szellemi és anyagi jólét utján akadály nélkül haladhasson. 
E végből fordult Ferencz József császár és Magyarország 
apostoli királyához, ismerve a kettős birodalmú monarchia 
fejedelmének nagylelkűségét és személyes vallásos buz-
góságát. 

A mi kath. egyház hierarchiai állásának történetét és 
jelen állapotát Bosniában illeti, a török dúlás előtt több 
püspökség volt Bosniában, melyek a salonai, később a spa-
latói érsekséghez tartoztak. A dumnói, vagy dalmiumi, vagy 
dulmi püspökség tényleg, 1740-ben szűnt meg Dragechovich 
Pál halálával, a midőn ezen püspöki szék a spalatói főine-
gyébe kebeleztetett be. A bosniai püspökség czimét (episcopa-
tus bosnensis) a szörémi czimmel egyesítve a dialcovári püs-
pök viseli. A szörémi püspökség a XI. században alapítta-
tott Szerbiának Dardania nevü részében és a kalocsai érsek-
ség alá tartozott. IX. Pius az 1852. sept. 20. consistorium-
ban érsekséggé emelvén a zágrábi püspöki széket a Diako-
váron székelő szörém-bosniai, továbbá a zengi és modrusi 
püspököket rendelte suffraganeusaiul. A diakovári püspök 
egyházi joghatósága azonban csak addig terjed, a meddig a 
monarchia határa, és sem Bosniába, sem Szerbiába be nem 
nyúlik; kivévén, ugy tudjuk, Belgrádban van az osztrák-
magyar consulatus és a jelenlegi (liákovári püspök személyes 
befolyása következtében egy kis katholikus poziczio. Bosniá-
ban II. Mahomed ideje óta sz. Ferencz-rendi apostoli helynö-
kök tartják fen a katholicismust. Ezen helynökség az 1824-i 
beosztás szerint magába foglalja a travniki, banjalukai, szre-
berniki, izvorniki és novibazari szandzsákokat ; van pedig 
benne 40 plébánia és 7 hitküldéri állomás, commend. Petri 
,Orbe cattolico'-ja II. r. 249. 1. szerint 123,560 lélekkel. 

IROMLOI. 
,,A házasság, hitinni, erkölcstani és társa-

dalmi szempontbólIrta Rive B. jézustársaságbeli 
atya. Németből fordították a csanádi növendékpapság m. 
gyakori, isk. tagjai. Temesvárott. Nyom. a csanádégyliázme-
gyei könyvnyomdában. 1878. N. 8-rét 412. 1. 

Mióta egyes európai államok a franczia forradalom 
kedvenczét a polgári házasságot népeikre ráerőszakolták, 
örvendetesen szaporodtak a kereszténység eme szentségére, 
a társadalom egyik legfontosabb intézményére vonatkozó 
munkák. Ilyenek egyike Rive atyának előttünk fekvő mun-
kája. Azt szoktuk mondani, hogy inter arma silent Musae ; 
de nem áll ez a buzgó jézustársasági atyákról. A vége felé 
járó kulturharcz kezdete óta, előbb hazájukban, utóbb szám-

kivetetten, tollal hirdetik s védik a kereszténység üdvhozó 
tanait s hazájok határain tul is figyelmök, buzgóságuk el-
hagyott hitsorsosaikra irányul. Ha minden ily harcz be-
folyása alatt készült munkát örömmel fogadunk, annál in-
kább teszszük ezt az előttünk fekvővel, mert szerző közvet-
len tapasztalás nyomán képes volt észlelni a kath. keresztény 
házasság áldásdus hatását, a nem katholikus, csakis „keresz-
tyén" házasság tarthatatlanságát s az újkori pogány intéz-
ménynek, a polgári házasságnak pusztítását. Mint valami-
kor Jeremiás próféta a feldúlt Jeruzsálem romjain sirva 
szemlélte a rend alkotta műveknek erőszakos szétrombolta-
tását, ugy nézi szerzőnk a „kulturharcz" által előidézett 
pusztításokat. Az ily körülmények között létrejött mű tehát 
kétségkívül nagy érdekkel lesz az eseményeket csak távol-
ról szemlélő olvasóra, annál is inkább, mert sz. a hű előadás 
érdekében semmi ltivánni valót nem hagy hátra. A berende-
zést illetőleg azonnal az első fejezetben az egyén, állam és 
egyházra appellál és pedig jól kiszámított előrelátással. Le-
köti ugyanis mindháromnak figyelmét, felgerjeszti kíváncsi-
ságát s tudvágyát, s igy előkészitve bevezeti érveléseinek 
lánczolatába, melyekből, ha csak egy kis jóakarata van is, 
nem könnyen fog megmenekedhetni. Élénk színekkel festi 
le az ókori házasság sülyedését, majd ismét Jézus általi 
felemeltetését s isméti hanyatlását a protestáns eretneksé-
gekben s az újkor hitetlenségében. A házasság sülyedésével 
egyenlő lépést tart a romlottság terjedése s ama sok nyo-
mor, melyet már a pogány költő a házasság sülyedés.ének 
következményeül tekintett. 

Foecunda culpae saecula nuptias 
Primum inquinavere, et genus et domos, « 
Hoc fonte derivata clades 
lu pátriám populumque fiuxit. Horat. Od. III . 6. 

Korunk hitetlen iránya szintén káros befolyást gyako-
rol a házasságra ; ha a férfit és a nőt, kik házasságra lépnek 
az uralkodó keresztényellenes korszellem hatja át, ha élet-
nézeteik keresztényellenesek s törekvéseik anyagiak és érzé-
kiek, akkor semmi esetre sem lépnek oly házasságra, mint a 
milyen az, melynek eszméjét a kereszténység felállította. Ez 
okozza a házasság és a család mély sülyedését. A keresztény 
elveket zsinórmértékül tekintve ecseteli a házasság modern 
sülyedését, s midőn szemeink elé állította e szomorú de ta-
pasztalás által bizonyított igazságot, lelke mélyéből fájdal-
masan felsóhajt s kérdi : Ilová juttatja e romlottság korun-
kat, lia a kellő óvszerek gyorsan és erélyesen nem alkalmaz-
tatnak ? (42. 1.) Fájdalom, hogy e kérdésre könnyű a felelet. 
A végenyészetre ! 

A „házasság mint természeti viszony" (offic. naturae) 
az emberiség természetén alapszik, de végezélja szellemi czél, 
a lelki és erkölcsi világrend czélja ; a házasságnak mély le-
alacsonyitása lenne tehát az, ha az emberek a modern soci-
alismus és régibb eretnekségek szerint, az emberiség szapo-
rítását tartanák egyedüli czéljának (45. 1.) A házasság már 
mint ily természeti viszony magán hordja a felbonthatatlan-
ság jellegét. (Catech. Rom. P. 2.1.8. 11.), jóllehet annak tu-
lajdonhépeni alapja a szentségi jellegben fekszik. A házasság 
természetéből vonja le hatalmas érveit és az elméletből a gya-
korlatra utal, mely bő magyarázatot nyújt azokhoz, miket 
igy elméletileg elmond. — A házasságnak további jellege az 

» 
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egység,mely karöltve jára fölbonthatatlansággal ; mindkettő-
jüket koronázza Krisztus kegyelméből a szentségi jelleg (52— 
66.) A házasság fogalmától el nem választható a szerződés, 
melyet a férfi és nő a házasság alkalmával kötnek. 

E tan különösen napjainkbau igen fontos és szerző azt 
behatóan és érthetően tárgyalja (66—91 1.) Következő feje-
zet a házasságnak mint „szentségnek" van szentelve s követi 
ezt a házasság „felbonthatatlanságáról" szóló tan. A felbont-
hatlanság a házasság czéljának és természetének felel meg, s 
tőle függ egész népek boldogsága, vagy boldogtalansága. 
Erkölcsi romlottság és házassági elválás egymást feltétele-
zik és előidézik. Ha a népek anyagi virágzása magas fokra 
hág s mellette a fényűzés, érzékiség, tétlenség harapódzik 
el ; ha az anyagelvi világnézlet megfosztja a vallást befolyá-
sától : a házasság megfosztva szentségi jellegétől, már csak 
állati módon tekintetik és oly sok ellene összeesküdött szen-
vedélylyel szemben nem birja felbonthatatlanságát megő-
rizni. Törvények által sem lehet a házassági elválásokat 
csak néhány esetre szorítani. „Az emberi szenvedélyeket nem 
lehet részletfizetésekkel kielégíteni, a ki áttörhetlen gátot 
nem állit föl ellenök, az el van veszve. Ha egyszer néhány 
vizcsepp áthat a gáton, a mely a folyam hullámait tartja 
vissza, a víztömeg csakhamar utat tör, hogy mindent elönt-
sön és elpusztítson." (128. 1.) 

Arany szavak, a mi törvényhozóink figyelmére méltók; 
mert bizony nálunk is már erős hullámok csapdossák az er-
kölcsiség emez egyik védgátját. Érdekesek a rövid statistikai 
adatok, melyekben sz. kimutatja, hogy katholikus népek kö-
zött legritkább az elválás. (145. 1.) (Vége köv.) 

= Iskolai értesítők. (Vége.) A jászóvári prémontrei 
kanonokrend kassai fögymnasiumának évi jelentését közrebo-
csátá ft. Benedek Ferencz fögymn. igazgató-tanár. Érteke-
kezik : „A magyar bölcsészeti irodalom története, Apáczái-
tól az élőkig" czim alatt ft. Pápay Jeromos. Tanitott 18 ta-
nár. A könyvtár, szertár gazdag. A tanulók száma volt 517. 

* elmaradt 51; ró m kath. 254, görög kath. 7, gör. keleti 1, 
ágost. 27, helv. 16, móz. v. 161. Érettségi vizsgálatot tettek 
26-an, kik közöl 9-en lépnek theologiai pályára, 9-en jogira 
3-an orvosira, 4-en bölcsészetire. Ösztöndijat élveztek 5-en; 
segélyeztettek : a kassai egyházmegyei egylet részéről élel-
meztettek 5-en, a papnevelde részéről 6-an, a prémontrei társ-
ház részéről 5 -en ; a t. Orsolya szüzek zárdája részéről 7-en. 
Van önképző kör, tanári, társházi és ifjúsági könyvtár stb. 

— A kegyes tanitórend kecskeméti fögymnasiumának 
értesitvénye ; közié ft. dr. Polák Ede igazgató. F t . Nagy Ala-
jos tanár „Nevelésünk betegsége és orvossága" czimü érteke-
zése valódi becscsel bir. A tanári kar 20 tagból állott, köz-
tük nt. Kutscrili Sándor, ki legközelebb ünnepelte tanárko-
dásának 50 éves jubileumát. A kitűzött pályakérdések kö-
zöl kiemeljük a I I I . számút : „Elfogadhatjuk-e valónak azt 
a naponta hangoztatott szólamot, miszerint a vallásosság és 
felvilágosultság kizárják egymást;" hat pályamű adatott be, 
melyek közöl három jutalmat, kettő dicséretet nyert. A ta-
nulók összes létszáma 252, érettségit tett 28 ; volt az összes 
létszámban 2 helv., 1 ág., 50 móz. v., a többi róm. kath. 

— A pannonhalmi sz. Benedek-rend esztergomi fögym-
nasiumának értesítője ; közétette ft. Fehér Ipoly igazgató. 
Wargha Samu értekezik e kérdések felett : „Miben áll a tel-

jes szellemi képzettség? és mennyiben mozditja elő ezt a 
gymnasium?" Működött 15 tanár, kik közöl kettő világi 
volt. Az intézetnek van önképző köre, dalegyesülete, gazdag 
könyvtára. A segély-egylet védnöke főm. Simor János bi-
bornok-herczegprimás ő eminentiája ; elnök mgos Majer Ist-
ván pápai praelatus, főszékesegyházi kanonok ; alelnök Krup-
lanicz Kálmán, Esztergom-megye alispánja. Segélyeztetett 
42 tanuló. A segély-egyleten kivüli jótékony adakozásból 
felemiitjük, hogy 19 tanuló kapott 30—40 frtot a káptalan 

kezelése alatt álló alapítványokból ; ellátást 22 tanuló nyert 
mit. Szabó József félsz, püspök, mlgs Kántz Lázár czinizetes 
püspök, ugy ngs Juriga János apát-kanonok uraknál s az 
érseki papnöveldében. A tanulók száma 260 volt, a kik kö-
zöl 199 róm. kath., 35 móz., 1 gör. kath., 2 gör. kel., 1 helv. 
Érettségire jelentkezett 38, vizsgálatot tett 32, kik közöl 15 
lépett a theologiai pályára. 

— Szegedi, apácza-iskolák. Az iskolaszék megbízásából 
kiadja annak buzgó elnöke ft. Oltványi. Pál. E virágzó le-
ányiskola boldogult Oltványi István csanádegyházmegyei 
nagyprépost és sz. k. Szeged városa díszpolgárának köszöni 
létét, ki azt szülővárosa iránti kegyeletből alapitotta. Fen-
tartása s fejlődése érdekében sokat tesz anyagi ós erkölcsi 
áldozataival unokája f't. Oltványi Pál földeáki plébános, 
pápa ő szentségének kamarása. Az intézetben, a magyar ál-
lam törvényei szerint, a „Miasszonyunkéról nevezett sze-
gény iskola-növérek tanitanak, kik a képezdei tanfolyamot jó 
sikerrel bevégezvén t a n k é j n s i t é s i bizonyitványnyal birnak. A 
képezdében volt 24, a leánynöveldében 94, a népiskolában 
162. a convictusban 30 növendék, 4 izraelitán kivül mind-
nyájan római katholikusok. A ezimlapon látható a népiskola 
és leánynövelde csinos rajza. 

VEGYESEK. 
— A szent-gotthárdi cist. r. apátság elválasztása az 

Alsó-Ausztriában fekvő heiligenkreuzi apátságtól, bécsi hi-
rünk szerint, már el van döntve, sőt az elválasztás tényleges 
foganatosítása is már megindult. Az egyesítve volt apátság 
jelenlegi rendtagjainak nagyobb része a heiligenkreuzi apát-
ságban marad. Az uj apátság betöltésére a választás egy hó 
leforgása alatt várható. 

— A Mississipi felfedezője jezsuita volt, egy Joliét ne-
vű franczia kíséretében. Mult junius hóban tartá a st. louisi 
történettudományi társulat ezen felfedezésnek emlékünnepét, 
A nagyszerű Mercantile-Library dísztermében fényes közön-
ség gyűlt egybe. Középen az előtérben Marquette atya, igy 
hívták ama jezsuitát, megkoszorúzott szobra volt felállít-
va Hit és tudomány szoros összefüggésben vannak. Ezt 
a hitteritőt is keresztény hite vezette a tudomány és élet te-
rén oly nagyfontosságuvá vált eme felfedezésre. Most óriási 
gőzösök szeldelik ama hatalmas folyamot, melyet a keresz-
tény civilisatio terjesztésére útnak indult jezsuita első pil-
lantott meg az európaiak közöl. 

— Hogyan viselnek a ,humánus és civilisait' X I X . szá-
zadban háborút, mutatják a legújabb statistikai adatok. A 
lefolyt orosz-török háborúban csak a bolgárok és csakis a 
philippopoli és liwnói szandzsákban következő vesztesége-
ket szenvedtek : 38,904 ház, 158 templom, 127 iskola, 400 
különféle épület leégett. Emberélet elvesztett 16,493 gyil-
kolás, 65 tüz, 623 kötél általi kivégeztés által. Ha ezen ará-
nyokat a török lakosságra s a lefolyt háború egész szin-
terére kiterjesztjük, oly számokat kapunk, melyek a legbar-
bárabb korszakokra emlékeztetnek. 

— Disraeli Benjamin earl of Beaconsfieldnek viszonya a 
zsidósághoz legújabb időben ismételten beszéd tárgya volt. 
Egy bécsi zsidó lap sietett magánnk Londonból hiteles ada-
tokat szerezni, melyekből kitűnik, hogy ő lordsága, a ki 
1808-n született, a circumcisiót is megkapta és csak 12 éves 
korában 1817. jul. 31-én kereszteltetett meg. Nagy tehát az 
öröm Izraelben,hogy,Cyprus hercege' teljes 11 évig zsidó volt . 

— Francziaországban a szent sziv nemzeti votiv tem-
plomára mult évi november óta oly kedvező lendületet vett 
a közadakozás, hogy az az előző évek sikerét nagyban felül-
múlja. Azóta t. i. augusztus l - ig 1.632,837 frk gyűlt össze, 
mely összeghez egyedül julius hava 375,866 fkkal járult . F, 
évi julius 31-ig kezdet óta összesen begyült 5,617,296 fk , 
74. c. Ez is egy gestum Dei per Francos. 

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

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a ' t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

11. Kifejtvén a teremtés eszméjét, most már a 
részletekbe bocsátkozhatunk. Czélunk feltüntetni, 
hogy a teremtés eszméje, mint életünk kiindulási 
pontja, a tudományra és életre, szóval az emberiség 
életének összes rendszerére, törvényhozó, szabályzó, 
kormányzó, át meg átható befolyással bir. 

Kettőt kérünk soha figyelmen kivül nem hagy-
ni. Először, mi az igazi és teljes tudomány ; másod-
szor, mit fejez ki a teremtés eszméje, s mi rejlik benne. 
Igazi tudomány, miként az első czikkben bőven ki 
volt fejtve az, mely az igazi ok ismeretén alapszik ; 
teljes és tökéletes tudomány az, mely nem elégszik 
meg egy vagy két legközelebbi ok felemlitésével, 
hanem az ok és okozatok során igyekszik felhatni a 
legfelsőbb s legvégsőbb okig s ekként mindennek 
teljesen kielégitő okát igyekszik adni. Ez azon va-
lódi emberi bölcseség,1) mely az isteni bölcseséget tö-
rekszik utánozni, a melyről irva vagyon : „Attingit 
ergo a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia 
sva vi ter."2) A teremtés eszméjét illetőleg pedig szem 
előtt kell tartani, hogy az a közönséges létreho-
zási módokat sajátszerűsége által mind felülmúlja, 
levén az nem egyéb, mint Isten mindenhatóságá-
nak tette, melylyel a mindenséget az idő kezdetén 
semmiből létrehozta. Ez a teremtés igazi eszméje, 
mely nélkül a mindenség keletkezését, mint fentebb 
láttuk, kimagyarázni lehetetlen.3) 

') „Respondeo dicendum quod, secundum philosophum 
(in prin. Metaph. c. 2.) ad sapientiam pertinet considerare 
causam altissimam, per quam certissime de aliis iudicatur, 
et secundum quam omnia ordinäre oportet." S. Thom. Sum. 
theol. 2. II . q. 45. a. 1. c. — V. ö. Contr. gent. I. 1. 

2) Sap. 8, 1. 
3) Cousin, kinek éclecticus, ide is oda és kacsintgató 

Ezeket szem előtt tartva, lássuk milyen befo-
lyása van a teremtés eszméjének az egyes tudo-
mányágakra. 

12. Az emberiség minden ismereteit, melyek-
ből magának az egyes tudományágakat s általában 
a tudományok összes rendszerét alkotja, három for-
rásból szerezheti meg. Vagy t. i. mindenkinek saját 
tapasztalása körébe esik a megismerendő tárgy vagy 
nem. Ha mindenkinek saját tapasztalási körébe esik 
a megismerendő tárgy, akkor mindenki maga, saját 
érzékeinek használata és eszének figyelme, kutatása, 
összehasonlítása és következtetése által közvetlenül, a 
dolog lényegébe való közvetlen, vagy részletes vagy 
teljes betekintés által győződik meg. Az ilyen, min-
denki előtt közvetlenül feltáruló dolog, a közvetlen 
ismeretek, tudomány-ágak és rendszerek tárgyát ké-
pezi. Példában tüstént világosabb lesz a dolog. Mi-
dőn a bölcsész a logika, psychologia, metaphysika, 
kosmologia, theologia, természeti jog- és erkölcstan 
eszméit és elveit veszi tudományos búvárkodása 
tárgyává, akkor oly szellemi működést fejt ki, mety-
nél maga a tárgynak közvetlen lelki szemlélése kelt 
az emberben tudománynak nevezett ismeretet és 
megfelelő meggyőződést. Igy a természettudós is 
mindent közvetlenül, azaz közvetitö személy nélkül 
maga érzékel, lát, hall, tapint, vagy figyel meg sze-
reivel, és ekként nyert ismerete,melyen meggyőződése 

bölcsészete sok ember fejét megszédité, a teremtés eszméjét 
összevarta a legközönségesebb emberi akarással, lntrod. à 
l'histoire de la philos, lect. 5. szóról szóra igy definiálja a te-
remtést. „A teremtés, úgymond, oly valami, a mit igen 
könnyen lehet felfogni, minthogy oly dolog, melyet minden 
pillanat alatt végzünk, mert hiszen mindnyájan mindannyi-
szor teremtünk, valahányszor szabad cselekedetet viszünk vég-
hez íme a teremtés képe ; az isteni teremtés ugyan 
ilyen természetű." Hogy ez pantheismusra vezet, mindenki 
látja. — V. ö. Zeferino Gonsalez dömés, most már cordóbai 
püspök, Estudios sobre la filosofia de Santo Tomás. Manila, 
1863. 2. köt. 95. 1. 
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alapszik, szintén közvetlenül vonatkozik a megismert 
tárgyra, valamely természeti törvényre. Az ily köz-
vetlen kutatásnak — közvetlen, és pedig vagy érzéki, 
vagy értelmi szemlélés t. i. látás és belátás (visio et 
evidentia), vagy mind a kettő egyszerre, az eredmé-
nye. Az azonossági elvet alkalmazva p. egy bizonyos 
előttünk álló személyre, Pálra, — mind érzéki, mind 
értelmi szemlélésünk közvetlenül látja, illetőleg be-
látja, az előttünk álló Pálnak azonosságát. Közvetlen 
látás és belátás4), ezen alapszik tehát, ebből áll, ezt 
nevezzük közvetlen vagyis közvetitlen tudo-
mány na k. 

Ezen ismeret- és tudományszerzési módtól kü-
lönbözik azon mód, melyet akkor alkalmazunk, 
midőn a megismerendő tárgy közvetlen érzéki és 
szellemi tapasztalásunk körén kivül esik, vagy azért 
mert már elmúlt, vagy azért, mert oly messze esik 
tőlünk s oly akadályok vannak köztünk, hogy mi a 
legerősebben s legmesszebb ható physikai szerek s 
elménknek legnagyobb megerőltetése által sem érint-
kezhetünk vele közvetlenül, szóval : mert vagy ér-
zéki, vagy lelki tehetségeink nem birnak elég erő-
vel az akadályokon áthatni s az ismeret tárgyával 
közvetlen látás és belátás által érintkezni. Ez esetben 
tudomást, ismeretet és tudományt a tárgyról tehát 
korántsem közvetlen látás és belátás által szerzünk, 
hanem az által, ha azok valamelyikétől, kinek köz-
vetlen érzéki és szellemi tapasztalása alá estek, ró-
luk hirt, felvilágosítást, magyarázatot kapunk. Hogy 
Plato, Aristoteles, Cicero, Jul ius Caesar, Brutus, 
Nagy Sándor s a történelemnek valamennyi alakja 
io-azán léteztek, erről mi nem közvetlen érzéki ésszel-o 7 

lemi érintkezés által győződünk meg, mert hiszen 
az emiitett férfiakat senki közölünk se nem látta, se 
velők nein beszélt ; a történelem ilyetén tényeiröl 
általában közvetítve győződünk meg, másoknak, kik 
maguknak közvetlen látás és belátás által szereztek 
tudomást, tekintélye által.5) A mi tehát a tudomány-
szerzés ezen módjánál ismeretet gerjeszt, és tudo-
mányt szül, az nem a közvetlen látás vagy belátás ; 

4) S. Thom. „Illa videri dicuntur, quae per se ipsa mo-
vent intellectum nostrum, vel sensum ad sui cognitionem." 
2. II . q. 1. a. 4. c. 

5) „ Auctoritas generatim est ius aliquid imponendi... 
Qui propriam cognitionem alteri sive affirmando sive ne-
gando significat, testis dicitur . . . Testis auctoritas (igitur) 
est ius imponendi fidem. Habet autem testis auctoritatem 
inde, quod dignus esse cognoscitur, cui fides habeatur. Di-
gnus est porro, cui fides habeatur, qui ius habet, ut et veri-
tatem assecutus esse, et vera loqui existimetur. Igitur et 
scientia et veracitas testis cognita auctoritatem illius consti-
tuunt." Salv. Tongiorgi, Institt. pliilos. ed. cit. vol. 1. p. 
368. 369. 

hanem azon erős meggyőződés, hogy a mit oly valaki 
mond, a ki arról, a mit mond, kielégitö tudomással 
bir s jelleménél fogva olyan, hogy rászedni nem akar 
— azt bátran igaznak lehet, sőt igaznak kell is tar-
tani, ha a társadalmi hitelt s együttléteit lehetetlenné 
tenni nem akarjuk. Az ismeret- és tudomány szerzés 
ezen módjánál tehát nem mi tekintünk be közvetle-
nül a dolog velejébe, hanem az tekint be, a kinek 
tanúsága és kezessége bennünket elhivésre indit. Az 
ö betekintése a dolog lényegébe, vagy legalább köz-
vetlen érzéki tapasztalása, párosulva szivének be-
csületes igazmondóságával, ez képezi az ő tekintélyét. 
Ezt a tekintélyt lát juk mi,6) ennek meggyőződést 
keltő erejét érezzük közvetlenül, nem azon ismeret-
tárgyét, melynek igazságáról a tekintély kezeske-
dik. Azon igazságot tehát, melyről valakinek tekin-
télye kezeskedik, nem közvetlenül látjuk be, hanem 
közvetve, s azért azon tudományunk, mely ily köz-
vetett ismereten alapszik, közvetett, vagy köz-
vetített, hiten alapuló tudománynak ne-
vezhető. 

A hit ennélfogva az emberi ismeretszerzésnek 
egy módja és nem egyéb, miként aquinói sz. Tamás 
meghatározta,7) mint elménknek ragaszkodása vala-
mihez mint igazhoz, nem azért mintha igazságát ér-
zéki vagy észbeli belátás által közvetlenül észlel-
nők, hanem azért, mert egy oly valaki mondja azt 
előttünk igaznak, a kiről biztosan tudjuk, hogy ő 
annak igazságáról meg volt győződve s egyszersmind, 
hogy tévelybe ejteni nem akart. 

Közvetlen észlelésen, tapasztaláson és belátáson 
alapuló igaznaktartás, szóval tudás közt egyfelől, 
másfelöl pedig másnak tekintélyére alapitott elhivés 
és meggyőződés, szóval hit közt a tudományban és 
életben oly szoros összefüggés létezik, hogy egyik a 
másikát valósággal át meg áthatja. Az emberiség-
nek, maguknak a tudósoknak is, sokkal nagyobb ré-
sze nem annyira a dolgok mélyébe való belátás, 
mint inkább hit által vezéreltetik. Nagyon találóan 
jellemezte Balmes 8) a ,tudós világot', midőn igy ir 
róla: „Minden korszak szül pár jeles szellemet, kik 
röptükben a többiek fölé emelkednek s ezeknek külön-
böző pályáikon vezércsillagokul szolgálnak ; utánok 
rohan a tudósok — mint magukat nevezik — nagy 
száma és szemeiket az elül lobogó zászlóra irányozva 

6) „Oportet, quaecunque sunt scita, aliquomodo esse 
visa." S. lhom. 2. II. q. 1. a. 5. c. 

7) Quaestt. dispp., De virtute, q. 1. a. 9. ad 11. 
8) A protestantismus és katholicismus, vonatkozással az 

európai polgárisodásra. Ford. a pesti növp. m. e. irod. isko-
lája. Pest, 1865. 1. köt. 50. 1. 
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követik nagy nehezen a magasabb tehetségű vezető 
nyomdokait. Mégis mindnyájan önálló haladást fi-
togtatnak ; mindnyájan az u j pálya úttörőinek hir-
detik magukat, mintha ők fedezték volna fel, mintha 
egyedül saját maguk sugallatából és ösztönétől ve-
zettetve futották volna meg azt. Kiilviszonyok, benső 
előszeretet vagy más körülmények birnak rá ben-
nünket, hogy a tudományok ez vagy amaz ágát vá-
lasszuk; gyengeségünk folyvást emlékeztet, hogy 
teremtő erő nem lakozik bennünk ; de habár semmi 
különöst, habár semmit sem mutathatunk fel, mi u j 
pályára törne utat, mégis más hires vezér zászlaját 
követvén, hizelgünk magunknak, hogy a dicsőség 
egy része minket illet, és ily ábrándok közt azon 
balhiedelemre tévedünk, mintha nem más zászlaját 
követnők, hanem önálló meggyőződésünknek hódol-
nánk, — mig valósággal csak mások véleményeinek 
vagyunk viszhangjai.u Fényesen beigazolta ezt leg-
újabban Pesch J . t. — Kanton. . . Kire büszkébb a né-
met tudomány, mint Kantra? Kit tartanak, s k i ta r tá 
magát függetlenebb, önállóbb, uttöröbb bölcsésznek, 
mint, Kant ? Es mégis egész óriási philosophiai eről-
ködése, mely ,Kritik der reinen Vernunft ' czimü 
müvében érte el tetőpontját, nem egyéb mint sze-
rencsétlen reproducálása mások azon eszméinek, me-
lyeket ö épen megczáfolni s lerontani akart.9) Ez 
az igazi prometheusi szellem ! Töri, emészti magát 
— a látszatért, s eredménye — zavar. 

Másoknak befolyása ismereteinkre s összes meg-
győződésünkre tehát valóban nagymérvű, mond-
hatni óriási azon pici kis körhöz képest, melyet né-
hány kiváltságos magas és mély elme igazi erede-
tisége, önállósága által magának ebben vagy abban 
a kérdésben teremt. A ,nihil novi sub sole' nagy 
igazságot fejez ki, csak túlozni nem kell. De ha már 
az emberek ily kiszámithatlan befolyással vannak 
egymásnak ismereteire s meggyőződésére : mennyi-
vel nagyobbnak kell vennünk azon befolyást, me-
lyet Isten gyakorolhat és gyakorol az emberi elmék-
re. A tekintély elve Istenre alkalmazva szükségké-
pen sokkal nagyobb mértékben jő tekintetbe, min tha 
emberekre alkalmazzuk. Isten mind a tudás, mind 
az igazmondás tekintetében messze-messze felül-

9) „Was erstens die Feinde betrifft, deren Besiegung 
sich der stolze Weise als Ziel vorgesetzt, so stellte sich sein 
Auftreten als eine unnütze Spiegelfechterei heraus. Der 
Wurm, der jenen das Marek gesunden Denkens verzehrt 
hatte, hat auch sein Denken zernagt, bevor es geboren wur-
de. Als Nebelgestalt stürtzte er auf Nebelgestalten und nahm 
in sich auf, die er vertilgen wollte." Pesch S. J . Die Haltlo-
sigkeit der modernen Wissenschaft. Eine Kritik der Kant'-
schen Vernunftkritik. Freiburg, 1877. 121. 1. 

múlja az emberi tekintélyt. Tudása minden emberi 
tudást felülmúló mindentudás, igazmondása min-
den emberi becsületességet felülmúló végtelen szent-
ség. Innen van, hogy a hit, mely által igaznak tart-
juk, a mit más mond, kétféle: emberi vagy isteni, 
a mint annak igaz volta mellett emberi tekintély ke-
zeskedik vagy pedig isteni.10) A kettő között, habár 
csupán a természetes világrendet tekintjük is, az a 
különbség van, hogy mig az Istenben való hit a te-
kintély végtelen nagyságánál fogva minden kétely-
nek még lehetőségét is kizárja, addig az emberek 
közti hit eme lehetőséget korántsem zárja ki, sőt töb-
bé kevésbbé mindig magában foglalja. Az isteni te-
kintélyre teljesen ráillik, hogy neque falli neque 
fallere potest , n ) az emberire pedig et falli et fel-
iere potest. 

A mit isteni tekintélyre igaznak tartanunk kell, 
azon igazságoknak, eszméknek és elveknek összletét 
isteni kinyilatkoztatásnak nevezzük.12) Ennek lehető-
sége egyfelől Istennek mindentudóságán és minden-
hatóságán, másfelöl az emberi ismerő tehetségek 
erejének korlátoltságán alapszik. Isten sokat, igen 
sokat adhat tudtunkra, mert mindentudóságánál 
fogva végtelenül többet tud mint mi s előtte semmi 
titok sincs, végtelen mindenhatóságánál fogva pe-
dig, a mit tud, azt velünk közölheti is; és mi vi-
szont Istentől igen sokat tanulhatunk, mert ma-
gunktól vajmi keveset tudunk, ahoz képest a mi, 
bármennyire kiterjeszszük is tudásunk körét, még 
előttünk ismeretlen titok marad.,, Gott ist die Wahr-
heit, mondja Job. v. Müller, uns bleibt das Forschen."x3) 
Minden emberi tudás és tudomány mindig csak ala-
csonyabb vagy magasabb fokát fejezi ki csupán a 
tudásra és tudományra való törekvésnek. Azért ne-
vezték az ókor legszellemdusabb népének, a görö-
göknek bölcsei, Pythagorás után,14) a legfőbb era-

10) „Fides proprie dicitur ex hoc quod aliquis assent it 
eis, quae non videt. Hoc contingit dupliciter. Uno modo, se-
cundum quod homo inducitur per rationem humanam (em-
beri tekintély). Alio modo, secundum quod inducitur per 
rationem divinam (isteni tekintély). S. Thorn., In I. 3. Sent. 
Dist. 33. Expos, text. 

u ) „Die Unfehlbarkeit, wo sie immer auftritt, ist die 
Signatur des Göttlichen." Hettinger, Apol. I. 1. 78. 1. 

13) „Az isteni kinyilatkoztatás tulajdonképi értelem-
ben oly külső, szabad isteni működés, mely által Isten ön-
magát, tehát létezését, tökélyeit, műveit és akaratát, vagyis 
törvényeit, mint a melyek általunk közvetlenül nem látha-
tók, s nem ismerhetők, ugyanazért mintegy elrejtvék, a val-
lás előmozdítása végett megismerteti, föltárja előttünk." Dr. 
Bita I '. A ker. vallás isteni eredete és szükséges volta ko-
runk tévelyeivel szemben. 2. kiad. Bpest. 1876. 109. 1. 

13) Hettinger, id. mű 78. 1. 
14) „Qui (Pythagoras) cum ausus non fuisset sapien-

tem profiteri, philosophum potius, idest amatorem sapien-
22* 
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beri t udomány t , a bölcsészetet, korántsem ffoyta-nak, 
hanem szerényen csak qp^otfo^ta-nak, bölcseségre 
való kedves, boldogí tó törekvésnek. 

13. Von juk m á r most le a je len czikkrészben 
mondot taknak szoros, természetes következményét . 

Minden ember s az összes emberiség minden 
tudásá t , minden tudományá t , vagy saját észleléséből, 
v a g y másnak tudásából mer i t i ; m in thogy pedig ez a 
más vagy maga a minden tudó Teremtő Isten, vagy 
valamely te remte t t szellem, névszerint ember : ennél-
fogva minden emberi tudás és tudomány, mikén t e 
czikk-rész elején té te lü l fe lá l l í to t tuk , csakugyan 
három forrásból f a k a d : sa já t eszünkből, mások eszé-
ből, Isten eszéből, — sa já t észlelésünkből, mások 
tekintélyéből , Isten k inyi la tkozta tásából . Sa j á t ész-
leléseink öszletét legmagasabb szempontból fogja 
fel a bölcsészet; mások tekinté lyét legtel jesebb ösz-
letben ad ja a vi tae mag i s t r a ; a történelem, az isteni 
k inyi la tkozta tás magasztos eszméit és elveit tudo-
mányos rendszerbe önt i a keresztény theologia, a hit-
tudomány. 

A teremtés eszméje a tudományok ezen három 
fő ágának mindegyikében alapeszme, ki indulási pont, 
vezére lv ; szabályt és t ö rvény t re j t magában a tudo-
m á n y és élet legfőbb kérdéseire nézve. 

Lássuk ezt főbb vonásaiban egyenkint . 
(Folyt, köv.) 

Egyházi okmánytár. 
A kisdedek temetéséről. 

(Vége.) 

Ab ipsis Ecclesiae primordiis de fund or um Cliristiano-
l'urn corpora, ut animarum immortalium domicilia et tem-
pla Spiritus Sancti, certis et statis ritibus terrae mandata, et 
sepulturam eorum honoribus ornatam fuisse antiquissima 
testimonia citra omnem dubitationis alöam ponunt. Jam Pon-
tius Diaconus sic seribit1) de funere S. Cypriani M. : „Inde 
cum cereis et scliolaribus in area cuiusdam Candidi Procu-
ratoris magno triumpho sepultuin est." S. Hieronymus au-
tem advertit, non tantum sub veteri, sed et sub novo Testa-
mente honorem sepulturae laudari, sie inquiens de obitu 
Blesillae-) : „De Moyse vero et Aaron, quod eis ex veteri 
more sit planctus exliibitus, non mirandum est, cum et in 
Actis apostolorum, jam Evangelio coruscante, Stephano fe-
cerint Hierosolymae Fratres planctum magnum ; et utique 
planctus magnus non in plangentium exanimatione, ut tu pu-
tas, sed in pompa funeris, et Exequiarum frequentia intelli-

tiae se esse respondit, a quo id nomen exortum ita deineeps 
posteris piacúit, ut, quantalibet de rebus ad sapientiam per-
tinentibus doctrina quisque vel sibi, vel aliis videretur excel-
lere, nonnisi philosophus vocaretur." S. Augustin. De Tri-
nit. 1. 15. c. 1. n. 2. — V. ö. Sanseverino, Philos, christ. 
Vol. I. 24. 

') In Actis Pass. S. Cypr. — 2) In epist. ad Paulam. 

gendus est " Ante sanctum hunc Doctorem jam pervetustum 
Ecclesiae in Exequiis ritum laudat Origenes contra obtre-
ctatorem Celsum3) : „Rationabilem, inquit, animam honorare 
didicimus, et huius Organa sepulchro honorifice demandare." 
S. Augustinus vero, postquam dixisset4) non esse contem-
nenda et abjicienda corpora defunctorum, quod iis tamquam 
organis et vasis ad omnia bona opera Spiritus Sanctus usus 
sit, sic prosequitur : „Unde et antiquorum justorum funera 
officiosa pietate curata sunt, et Exequiae celebratae, et se-
pultura provisa, ipsique dum viverent, de sepeliendis, vel 
etiam transferendis suis corporibus filiis mandaverunt, et 
Tobias sepeliendo mortuos Deum promeruisse, teste Angelo, 
commendatur: Ipse quoque Dominus die tertio resurrectu-
rus, religiosae mulieris bonum opus praedicat, praedican-
dumque commendat, quod unguentum pretiosum super mem-
bra eius effuderit, atque hoc ad eum sepeliendum fecerit. Et 
laudabiliter commemorantur in Evangelio, qui Corpus eius 
de Cruce acceptum diligenter, atque honorifice tegendum 
sepeliendumque curarunt." Caeterum S. Augustinus de pieta-
tis officiis, quae mortuis imjiendenda sunt, ex professo, ut 
aiunt, tractat in libro, quem inscripsit : „De cura pro mor-
tuis" et sermone de verbis Apostoli5). Missa facimus, quae 
in hanc rem proferri adhuc possent aliorum SS. Patrum, 
imprimis testimonia : S. Gregorii Nysseni, S. Gregorii Na-
zian., S. Athanasii., S. Joannis Chrysost., Eusebii et S.Joan-
nis Damasc. Vel pauca enim, lieic exhibita, demonstrant, 
quam vere dicatur, praecipiaturque in Rituali tam Romano, 
quam etiam Archi-Dioecesano6) : „Sacras caeremonias ac ri-
tus, quibus ex antiquissima traditione, et Summorum Pon-
tificum institutis Sancta Mater Ecclesia Catholica in filio-
rum suorum Exequiis uti solet, tamquam vera religionis 
mysteria, christianaeque pietatis signa, et fidelium mortuo-
rum saluberrima suffragia, Parochi summo studio servare 
debent, atque usu retinere." Parochis praecipitur, ut sacras 
Exequiarum et funeris caeremonias ac ritus, non qualicun-
que, sed summo studio servent usuque retineant, quia ex-
ceptis certis a jure determinatis casibus, jus sepeliendi pa-
rochianos, sine discrimine omnes, tam adultos, quam parvu-
los non ad alios, quam Parochos pertinet7), sed ipsis etiam 
solis incumbit obligatio, juri correlata, ritus Exequiarum et 
funeris persolvendi, et „non alteri sacerdoti, cuiuscumque 
gradus sit", ut observât citatus Baruffaldus8). Et hac obli-
gatione stringuntur relate etiam ad parvulos ; in Ordine enim 
sepeliendi parvulos, quem Rituale praescribit, haec obliga-
tio Parochis imponitur ; dicitur enim ibi „cum infans vel 
puer baptisatus defunctus fuerit ante usum rationis, indui-

tur juxta aetatem et Parochus superpelliceo et stola 
alba induitur et alii de Clero, si adsint " Nemo ne-
gat, Parochum in sepeliendis suis parochianis tam adultis, 
quam parvulis, subsidiario ministerio aliorum Sacerdotum, 
illorum cumprimis, qui ipsis in cura animarum pastorali 
cooperantur, uti posse, hosque ad praestandum illud mini-
sterium obligari ; sed inter Cooperatores, quibus id muneris 
committere liceret, non recensentur Clerici, tonsura et mi-
noribus ordinibus initiati, qui adstare in funeribus et exe-

») Lib. 8. - *) De Civit. Dei, lib. 1. c. 13. — 5) Edit. Maur. 32. — 
6) Tit de Exequiis. — 7) C. super Catliedr. De sepult. in 6". et C. Du-
dum. ib. — 8, Ibid. 
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quiis possunt, Officiantis partes agere non possunt, tanto 
minus docentes aut cantores laici, quorum est hymnos cum 
Officiante Sacerdote decantare, illique respondere, sed qui 
ritum sacrum funebrem cum praescriptis benedictionibus 
perficere omnino prohibentur. Habent illi in funeribus suas 
partes, habent etiam suos eapropter proventus ; at vero non 
illi sunt, qui benedictionem ab Ecclesia praeceptam, et a fi-
deli populo omni jure depostam defunctorum et sepulchro-
rum impertiri valeant: non enim illis, sed Sacerdotibus in 
Ordinatione dictum fuit : „Consecrare et sanctificare digne-
ris Domine manus istas per istam unctionem, et nostram be-
nedictionem, ut quaecunque benedixerint, benedicantur, et 
quaecunque consecraverint, consecrentur et sanctificentur . 
In nomine Domini Nostri Jesu Christi". Absit, ut abusus 
hinc inde in sepeliendis parvulis vigentes in exemplum tra-
here, et ad excusandas excusationes in peccatis proferre 
queat secta illa, quae in nonnullis regionibus grassatur, so-
lidariorum ideo dicta, quia qui ei nomen dederunt, in soli-
dum semet districtim obligaverunt, sicut in articulo mortis 
ita etiam subsecuta morte omnem S. Matris Ecclesiae et liu-
ius Ministrorum, Sacerdotum nempe cooperationem asper-
nari ac rejicere. Norunt praeterea omnes, sepulturam eccle-
siasticam non in eo solum consistere, ut quis defunctus in 
loco benedicto terrae mandetur, sed ut ritibus et Exequiis 
sacris ab Ecclesia in gratiam et salutem eorum, qui in com-
munione eiusdem supremum diem obierunt, praescriptis 
atque a Sacerdote peractis sepeliatur. Fidelium omnium tarn 
adultorum, quam parvulorum, in catholica communione 
obeuntium cadavera curare et sepultura sacra donare res est 
Deo carissima. Hoc caritatis officium non modo a pastoribus 
animarum saepe est fideli populo inculcandum, sed etiam 
exemplo observantiae praescriptionum eatenus ecclesiastica-
rum commendandum. Omnibus autem, qui salutaribus Iiis 
monitis obtemperabunt, toto cordo adprecamur : „Faciat vo-
biscum Dominus misericordiam, sicut fecistis cum mor-
tuis"9). „Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, reme-
tietur vobis".10) 

Strigonii, die 18-a Augusti, 1878. 
Joannes Card. Simor, m. p. Archi-Episcopus. 

A budapesti kir. egyetemi alap jogi természete. 
(Vége.) 

De az egyetemi vagyon jogi természete iránti kérdés 
1848-dik év óta folytonosan még azért is fenn áll, és végelin-
tézésre vár : mennyiben a magyar, horvát és erdélyi püspöki 
kar néhai Scitovszky János bibornok primás elnöklete alatt 
Esztergomban 1850-i augusztus 25-én s az utána követke-
zett napokon tartott magán értekezletéből ő császári és apos-
toli királyi Felségéhez, a jelenleg uralkodó királyhoz, ön-
maga s az összes magyar, horvát és erdély országi katholi-
kus népség nevében a katholikus iskolák iránt egy terjedel-
mes emlékiratot terjesztett fel; melyben elismeri ugyan, 
hogy a katholikus tanodák feletti legfőbb felügyeleti és 
kegyúri jog ő Felségét a királyt illeti, mindazáltal kivánja, 
hogy az egyház és a katholikus felekezet tulajdon iskolái 
ügyeiben épen oly önkormányzati körrel birjon, mint a mily 
rendelkezési előnyt e téren más vallásfelekezetek élveznek ; 

») Ruth. 1, 8. — io) Luc. 6. 38. 

ezen emlékirathan a püspöki kar az akkori osztrák kormány 
ellenében, a magyar királyi egyetem jellege iránt fentforgó 
kérdéseket különösen előtérbe állította ; és kijelentette, hogy 
a nagyszombati érseki egyetem Pázmány Péter, Lózsy Imre 
és Lippay György érsekek alapitványai, ugy az erre vo-
natkozó okmányokban foglalt záradékok nyomán kétségte-
lenül katholikus tulajdon volt ; kijelentette, hogy a Mária 
Terézia által az elpusztult zárdai és monostori apátsági és 
prépostsági javakból ajándékozott uradalmak, az egyetem 
eredeti katholikus jellegét annál kevésbbé változtatták meg, 
mivel ezeket a királynő mint gazdátlanná vált és csakis ka-
tholikus iskolákra fordítható egyházi ingatlanokat a főtano-
dának az 1548-i 12-dik és 1550-i 19-dik törvényczikkek ér-
telmében adományozta ; kijelentette, hogy Mária Terézia az 
egyetemre a kérdéses javakban sem királyi sem állami va-
gyont, hanem oly birtok területeket származtatott, melye-
ket a hármas törvénykönyv 1-ső rész 10-dik czim 3-dik §-a 
értelmében világi czélokra nem adományozhatott: kijelen-
tette, hogy az egyetem annál fogva, mert a jezsuiták eltö-
röltettek, katholikus lenni meg nem szűnt, mennyiben azon 
ingó és ingatlanságok, melyek a királyok és magánosok ál-
tal az egyetem fentállása első századában a Jézus-társaság 
gondozására bizattak, náluk csak egyházi és iskolai hitbi-
zományként léteztek, de azok tulajdona mindenkor a katho-
likus felekezetet illette ; kijelentette, hogy a katholika egy-
ház Mária Terézia azon intézkedéseiben, melyeknél fogva a 
katholikus tanügyet rendezte, azért nyugodott meg, mivel 
meg volt győződve, miszerint a királynő az egyetemet azon 
szellemben alakitja át, mint a milyenben azt Pázmány Pé-
ter eredetileg körvonalozta ; ugyanis az egyháznagyok és a 
katholikus nép fel nem tehették, miként egykor oly időszak 
következend, melyben a korona felügyelete alatti alapitvá-
nyaik közös czélokra felhasználtatni terveztessenek ; kijelen-
tette, hogy a midőn az 1848-dik év előtti időkben az egye-
tem ügyeit a főkormányszékek a király mint legfőbb ke-
gyúr nevében a divott törvények szerint intézték, vegyes 
iskolákat a katholikus alapítványok beolvasztásával előtérbe 
soha nem állitottak ; kijelentette, hogy miután a királyok az 
egyetemi alapítványokat ünnepélyes oklevelek kibocsátása 
mellett mindenkorra és a katholikus felekezet érdekében 
körvonalozták : az egyetem katholikus jellegét sem az által, 
hogy Nagyszombatból alkalmasabb helyre tétetett át, sem 
az által, hogy javadalmai bővítettek, el nem vesztette ; mert 
ha ily uton a katholikus vagyon el- vagy lebirtokolható 
lenne, akkor az országban az egykori uralkodó vallás min-
den alapitványaitól és intézeteitől elesnék, és mindezek oly 
időben válnának közösekké, midőn más felekezetek önkor-
mányzati szerkezetüknél fogva alapitványaikat továbbá is 
elkülönözötten kezelik és élvezik ; a püspöki kar kérte te-
hát ő Felségét, hogy a katholikus alapítványok az 1790-i 
23-dik és 26-dik törvényczikkek nyomán továbbá is katholi-
kus tulajdonul tekintessenek, és csakis katholikus czélokra 
használtassanak fel ; kérte, hogy az egyház a katholikus is-
kolák gondozását, nehogy oda vallása elleni szellem és tanok 
férkezzenek be, továbbá is háboritlanul gyakorolhassa ; kérte 
hogy az állam a katholikus tanodák rendezésébe s az azok 
feletti felügyeletbe mélyebben mint az más vallás felekeze-
teknél történik, ne ereszkedjék ; valamint kérte, hogy az ál-
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lam a vallás terén megalapított jogközösség nyomán az is-
kolai ügyekben a katholikusok önállását is ismerje el, és 
léptesse életbe. (Érseki levéltár.) 

Mindezekből kitűnik, hogy az egyetemi alap jogi ter-
mészete iránti kérdés még függőben van, és az egyház ugy a 
7,500,000 katholikus meghallgatásávali megoldásra vár; 
más szóval hogy vagy az egyháznak és a katholikus feleke-
zetnek együttesen be kell egyezni abba, miként egyetemi 
alapitványai bizonyos feltételek alatt az ország tulajdonába 
menjenek át ; vagy e téren a katholikus vagyon az állami 
tulajdontól elválasztandó, és a felekezetnek egy ujabb, saját 
jellegét viselő egyetembei beruházás végett kiadandó. 

Ezekben öszpontosul azon igénytelen vélemény, melyet 
a közalapítványi királyi ügyigazgató, mint a szent korona 
egyik ügyésze, a magyar királyi budapesti egyetemi alap 
jogi természete kifejtése érdemében az igen tisztelt országos 
bizottság felhívására előterjeszteni szerencséltetik. 

Kelt Budapesten, deczember 28-án 1875. 
Hamar Pál 

királyi és ministeri tanácsos, 
közalapítványi királyi ügyigazgató. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, szeptember 13. Anti-szabadkőműves szövetség. A 

szabadkőművességnek, erkölcsileg és anyagilag, politikailag 
és társadalmilag vészes működése, azt hisszük, oly any-
nyira ismeretes t. olvasóink előtt, hogy a felett feleslegesnek 
tartjuk csak egyetlen egy szót is vesztegetni. Ujsági vezér-
czikkek, röpiratok, önálló nagyobb müvek annyiszor feltár-
ták már a szabadkőművesség mozgató erejét, irányát, czél-
ját, eszközléseit, hogy lehetetlen azt mindenkinek, ki csak 
józan ésszel bir és megtudja ítélni, hova jutott és még hova 
fog jutni az emberiség a szabadkőművesség további uralma 
következtében, igen mondjuk, lehetetlen azt mindenkinek el 
nem ítélni és ellene minden kitelhető módon küzdeni. 

Itt volna valóban, itt volna az ideje, hogy a jó elemek 
a szabadkőművesség ellen sorakozva, annak befolyását, ha-
talmát végre valahára megtörnék. Tudjuk, hogy e nézet, ez 
óhajtás nemcsak a mienk, hogy számtalanok foglalkoznak 
hasonló gondolattal, de mind ez ideig nem tapasztaltuk, hogy 
az óhajtás megvalósítására, életbeléptetésére komoly, elha-
tározott mozgalom indíttatott volna meg. Annál meglepőbb 
volt tehát reánk nézve egy füzetke, melyhez a napokban ju-
tottunk, melynek czime : „A magyarországi általános jóté-
konysági és emberbaráti társadalmi szövetség alapszabályai" ; 
Ámbár ez a czim nem mondhatjuk, hogy reánk minden jóté-
konysági és emberbaráti társadalmi érzelmeink mellett is, 
valami különös jó hatást tett volna, miután jól tudjuk, hogy 
az ilyen ,humanisticus' társulatok megett rendesen szabad-
kömüvesi czélok rejlenek ; nem mulasztottuk el még sem a 
fűzetet átolvasni, melynek tartalmáról, nézeteink kifejezésé-
vel együtt, a következőkben nyujtunk t. olvasóinknak némi 
tájékozást, némi tájékozást mondjuk, mert e szövetség felis-
merhetésére nézve, még egy kissé több világosságra lesz 
szükség. 

Az alapszabályok legfontosabb pontját a szövetség 
czélja képezi, miért is álljon itt egész terjedelmében az alap-
szabályok II. fejezetének 2-ik §-a, mely következőleg szól : 

„Czélja a már századok óta különböző szövetkezetek czímén 
fennálló szabadkőműves-páholyokkal ellentétben az azok ál-
tal titkon gyakorolt jótékony s általában az emberi lét kin-
cseit magában felölelő humanistikus irányt nyíltan s egé-
szen uj alapon, t. i. a modern közgazdászati s társadalmi té-
ren elért anyagi eredményeket mindenkinek polgári állása, 
vagyoni állapota, nemzetiségi, vallás- nem- s (16. évétől 
kezdve) korkülömbség nélkül a keresztény morál alapelvei 
nyomán erkölcsileg és anyagilag köztulajdonává tenni, szó-
val az általános közjólét adományaiban mindenkit, ki e szö-
vetségnek, akár közvetlen akár közvetett munkásává válik, 
önzetlenül, személyes s személyen kivüli tehetségeihez mér-
ten és képességeivel arányban részesiteni ; s ezenkivül al-
kalmat a szövetség közvetítésével mindenkinek, ki annak 
tagjává lesz, a lehető legkönnyebben megadni, a jelenben 
országos calamitássá vált pénzügyi nyomor terheitőli meg-
szabadulásra s ez által az utat egyengetni a gondnélküli (?) 
anyagi jólét legalább tűrhetővé tételére, azaz a solitaritas el-
vénél fogva azon okok elhárítására, melyek a szövetség tag-
jainak anyagi és erkölcsi hátrányára válhatnának, a legha-
talmasabb tényezővé lenni." 

íme a hosszadalmas és eléggé kimeritő ezél, melyet a 
szövetség önmaga elé tűzött, melyből bennünket minden-
esetre leginkább az érdekel, hogy a szövetség magát, minta 
szabadkőművesség ellenesét mutatja be és a keresztény mo-
rál elveit hangoztatja. Nem kételkedünk, hogy t. olvasóink 
velünk együtt meglepőnek és örvendetes jelnek tekintik első 
pillanatra, hogy ily szövetkezésre a mozgalom meginditta-
tott, hogy társadalmi uton készül valami történni a szabad-
kömüsség ellensúlyozására és ha lehet végleges megtörésére. 
Első pillanatra mondjuk, mert, lia végleges Ítéletet nem 
akarunk is mondani a szövetség felett, ha egyidőre felfüg-
gesztjük is határozott Ítéletünket, lehetetlen már most némi 
kifogást, vagy ha jobban tetszik, némi észrevételt nem ten-
nünk erre az egész szövetkezésre. 

Nagyon szép dolog az t. i. szerintünk is szövetkezést 
hozni létre a szabadkőművesség ellen. E törekvést bizonyára 
senki jobban nem támogatná mint mi ; nagyon szép dolog a 
keresztény morál elveit és pedig nem egyszer hangoztatni : 
de? . . . . már csak kimondjuk, a mit éreztünk és gondol-
tunk az alapszabályok olvasása alkalmával, érezünk és gon-
dolunk most is, hogy az egész szövetkezésnek bennünket 
kellemetlenül érintett szabadkőműves alakja van. Megmond-
juk miért? Valamint a szabadkőművességnél ismeretlenek a 
legfőbb factorok, kik az egész társulatot kormányozzák, an-
nak időközönkint az irányt megadják : ugy a szóban levő 
szövetkezés is alapszabályaiban épen semmi tájékozást sem 
nyújt a közönségnek arra nézve, kik a szövetkezés tulajdon-
képeni tervezői, ki az a főpártfogó, kiről az alapszabályok 
többször emlitést tesznek ; holott ezek felelemlitése a közön-
ség bizalmának felébresztésére okvetlenül szükséges volna. A 
titokzatosság e bizalmat ébreszteni bizonyára nem képes ; mi 
legalább legkevésbé sem vagyunk barátjai a coulissai titko-
lózásnak. Ha a szövetség, mint mondja, nyiltan akkor mű-
ködni, ugy tegye azt azonnal kezdetben. Az alapszabályok 
több §§-a továbbá épen ugy beszél a műhelyekről, mintha itt 
nem is szabadkőmüves-eiiewes, hanem valóságos szabadkőmű-
ves páholy megalapításáról volna szó. E kifejezés épen nem 
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vonzó keresztény érzületű emberre, hanem inkább a gyanút 
képes felébreszteni. Ugyanezt kell mondanunk a 38 és 39-ik 
§§-okra nézve, hol a jelek és jelvényekről van szó, melyek el-
sejére ki van mondva, hogy „a műhelynek bizonyos jelei 
lesznek használatban, melyek időről időre csupán az érde-
kelt szövetségi tagok tudomására fognak hozatni : a jelvé-
nyek pedig, minők ibolyaszín talár, a mellrészen aranyszív 
himzettel, ugyanily színű föveg, nyakláncz, a szövetség belé-
letében s közgyűlésén stb., a küléletben pedig, minden szív-
tag menyegzőjén fehér levél-nélküli rózsa használandó." 
Mire való mindez oly szövetségben, mely a szabadkőműves-
ség ellen akar alakulni? 

Mindezek után, hogy ismételten kifejezzük nézetünket, 
bár mennyire óhajtjuk is, hogy szabakőmüves-ellenes moz-
galom induljon meg, mégis oda kell nyilatkoznunk, hogy va-
lamint mi jelenleg felfüggesztve végleges ítéletünket, tar-
tózkodóan viseltetünk e szövetkezés iránt, ugy óhajtandó, 
hogy a nagy közönség is ugyanazt tegye, várjon mindaddig 
mig a titok fátyola fel nem lebben a szövetség arczárói, mig 
nyiltan ki nem lépnek a szervezők, hogy tudjuk, kik ők? Ha 
a tervezők csakugyan olyanok, hogy biztosítékot nyújthat-
nak a keresztény érzületű embernek, akkor mi szívesen fog-
juk ajánlani a belépést; de a setétben való működést akkor 
sem ajánlhatjuk, mert ez nem keresztényhez illő eljárás. Te-
hát várjunk. ^ 

Köln. A Görres-egylet közgyűlése — aug. 27-én nyilt 
meg ünnepélyes szent misével, melyet dr. Dumont főszékes-
egyházi kanonok tartott. A megnyitó ülésen, a ,Pius-Bau' 
nagy termében, dr. Hertling az egylet igazgató tanácsa el-
nökének inditványára főt. dr. Baudri félsz, püspök vette át 
a tiszteletbeli elnökséget lelkesítő szavakban emlékezve meg 
az egylet üdvös működéséről, buzdítva a tagokat kitartásra 
s kérve Isten áldását a fáradozásra. Ezután felkérte dr. Hert-
linget a tárgyalások vezetésére. Yan Endert inditványára a 
szent atyához hódolati felirat intéztetett. — Első jelentés-
tevő Kauffmann, egyleti főtitkár volt, a Görres-egylet tag-
jairól és vagyoni állásáról. 1877. decz. 31-én az egyletnek 
1091 rendes, 489 résztvevő és 12 tiszteletbeli tagja volt : az 
előző évhez képest tehát a rendes tagok száma 373-mal, a 
résztvevőké 99-el szaporodott. A jelen évben van : 1409 ren-
des, 562 résztvevő és 12 tiszteletbeli, 5 élethossziglani, ösz-
szesen 1988 tag, aug. 26-tól kezdve pedig épen a jelentés 
pillanatáig 2000. Büszkén említi, hogy a tagok közt tizen-
egy püspök van. Kath. tanuló egyletek is beléptek tagokul. 
1877-ben bevétel volt 17,152 márka, kiadás 6810 m., tehát 
10,341 m. többlet maradt 1878-ra. Eddig 1878-ra befolyt 
15,041 m. tagdijakból, 429 m. elárusított könyvekből ; ki-
adás volt : 6261 m. Eddig le van téve 15,672 m. értékpapí-
rokban. — Utána dr. báró Hertling elnök tett jelentést az 
igazgató-tanács ez évi működéséről és a tudományos mun-
kálkodás haladásáról. Az igazgató-tanács az előbbi közgyű-
lés óta majd Kölnben, majd Bonnban 6 ülést tartott. Mily 
munkásságot fejtett ki e tanács, mutatja az, hogy csak 3 
bonni tagja 200 levelet irt egyleti ügyben. A tanács főleg 
két czélra törekedett : tagok szerzésére és az egylet pro-
grammjának mennél nagyobb mérvben megvalósítására. A 
német és osztrák püspöki karhoz igen kedvező eredmény-
nyel fordult az igazgató-tanács. Külföldön is, különösen 

Francziaországban, figyelmet keltett a Görres-egylet. A 
párisi ,Société bibliographique' f. évi jul. l - re meghívta az 
egyletet a nemzetközi bibliographiai congressusra és vele 
minden időszaki kiadványaira nézve csere-viszonyba lépett. 
A Bourgesban f. évi octóberben tartandó congressusra szin-
tén meghívást kapott az igazgató-tanács. Ezen congressus-
nak czélja : egyletet alapítani a jogi- és államtudományok-
nak keresztény katholikus elvekre való visszaterelése végett, 
a mi a Görres-egylet jog- és társadalmi szakosztályának 
czéljával teljesen összevág. Fősúlyt az igazgató-tanács az 
egyleti iratok rendszeres előállítására fektetett. E végből 
több mint 100 egyletbeli íróhoz programmot küldött s en-
nek alapján felszólitá őket a közreműködésre. Az egylet ör-
vendetes emelkedésének jeleiil felemliti, hogy dr. Simar egy-
leti művét a babonáról és dr. Haffner kanonokét Lessingről 
második kiadásban kell közzétenni. A beérkezett pályamű-
vek bírálata valamint az uj pálya-kérdések kijelölése ké-
szen van. Dr. Bardenhewer Ottó Münchenben felszólittatott, 
hogy a ,Liber de causis' czimü középkori művet tanulmá-
nyai tárgyává tegye. A közgyűlés bölcsészeti szakosztálya 
szerencsés lesz e tanulmányok eredményét hallani. Különö-
sen szivén hordozta az igazgató-tanács, karöltve a jog- és 
társadalmi szakosztály elnökségével, a mult évben határo-
zattá emelt ,Staats-Lexikon'-nak kiadását. Még mult évi 
octóberben szerencsés volt az igazgató-tanács dr. Bellesheim 
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kölni jogtudós urban megtalálni a férfiút, kire az előmun-
kálatokat az egylet szellemében rábizni lehetett. Midőn f. 
évi márczius 22-én az igazgató-tanácsnak és a jog- és társa-
dalmi szakosztálynak tagjai, a német birodalmi s a porosz 
országgyűlés alkalmából Berlinben találkoztak, e vállalat-
nak gyors sikerülését biztosították. Már f. évi juniushóban 
az illető Lexikonnak valamennyi alkatrészéről meg volt a 
tervezet egy terjedelmes, a meglevő irodalmat behatóan tár-
gyaló programm, a szó- és névjegyzék, a felveendő czikkek 
rendszeres átnézete, azon czikkeknek különös kiemelésével, 
melyekben a katholikus szempontot érvényesíteni kell. Ezen 
alapos előmunkálat fonalán az igazgató-tanács egy rövidebb 
programmot szerkesztett, melyet az illető szakosztálynak 
véleményadás végett elő fog terjeszteni, de már valamennyi 
tagnak előlegesen is megküldött. A folyamatba hozott ku-
tatások mellett arra is kellett az igazgató-tanácsnak gon-
dolnia, hogy a tudományos búvárkodásnak uj irányokat je-
löljön ki s igy az egyleti működést lehetőleg sokoldalúvá 
tegye. Alaposan motivált indítvány feküdt e végből az igaz-
gató-tanács előtt ; az egyik a germanikai tanulmányok kö-
rébe vág, melyre nézve a véleményadásra felszólított tekin-
télyek azonbay ítéletet még nem hoztak. Egy lépéssel tovább 
vihető volt egy másik tervezet. Miután mult évben a böl-
csészeti és a jog- s társadalmi szakosztály megalakult, szük-
séges volt a történelmi osztály megalakulásával is sietni, 
egyúttal pedig ugy intézkedni, hogy számára termékeny 
működés végett központi közeg jöjjön létre. A történeti szak-
osztály elé egy programm lesz előterjesztve a Görres-egy-
let által kiadandó ,történelmi folyóirat' érdekében. Veit Fü-
löp festő hátrahagyott iratainak a Görres-egylet részére való 
átengedése iránt lépések történtek, de eredményre még 
nem vezettek. — Dr. Heuser kanonok köszönetet mond el-
nöknek és az igazgató-tanácsnak. Dr. Simar bonni egyetemi 
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tanár Busz, Alzog és Arndts elhunyt tisztb. tagok helyébe 
Hettingert, Janssent és Reichensperger Pétert ajánlja. Ac-
clamatióval elfogadtatik. 

Délután 5 órakor a bölcsészeti osztály első ülését tartá. 
Elnöke, di\ Haffner mainzi kanonok, megnyitó beszédében 
megemlékezett Albertus Magnusról, a bölcsészet mesteréről, 
kinek ereklyéi épen Kölnben nyugszanak s kinek oltalmába 
ajánlá a szakosztály működését. Erre felolvasta a szakosz-
tály tagjainak névsorát s az ülést megnyitottnak jelenté ki. 
l l tána dr. Schütz tartott előadást korunknak a bölcsészeti ta-
nulmányok iránti ellenszenvéről. Az első balvélemény azon 
jelenségen alapszik, hogy egyik bölcsészeti rendszer a má-
siknak tekintélyét semmisiti meg ; a második azon, hogy a 
bölcsészet semmi kézzelfogható nyereséget sem nyújt a pra-
cticus életnek. Ezek ellenében értekező kiemelé a bölcsészet 
maradandó magasabb becsét és czéljául azt jelölé ki, hogy az 
élet legfontosabb s legszentebb ügyeinek szolgálatokat te-
gyen. — Dr. Bardenhewer Münchenből a ,Liber de çausis1  

czimü könyv latin szövegének eredetéről értekezett. Ezen 
könyv a középkori keresztény bölcsészet történetében nagy 
szerepet játszott. Bardenhewer bebizonyitá, hogy azt 1167 — 
1187 közt Toledoban cremonai Gellért (Gerhardus Cremo-
nensis) arabsból forditá. Elnök mindkét értekezőnek köszö-
netet mondott s ezzel az ülés esti 7 órakor véget ért. (Folyt, k.) 

IRODALOM. 
, ,A házasság, hittant, erkölcstani és társa-

dalmi szempontból." (Vége.) „A házasság egysége" cz. 
fejezetben tekinti azt annak alapításában, természetében, a 
kinyilatkoztatásban és ellentétében : a soknejűség- és sok-
férjüségben. Ügyesen felhasználja a protestantismus „eré-
nyes fejedelmei" stből vont példákat, kellő világosságba 
helyezi a házasság ellen dühöngő socialisták tanait, a libe-
ralismus rontó munkáját, mely amannak kezére dolgozik. 
„Van a tényeknek bizonyos logikája, mely a fölállított ha-
mis elvből kérlelhetlen következtetéseket von egész a vég-
letekig. Ha a tévelyek a szellemektől nem távolittatnak el, 
akkor a modern társadalom a socialismus utolsó következte-
téseit, a magán vagyon és a házasság eltörlését, nem mellőz-
heti." (200. 1.) „Müveit közönségünk hitvallása a socialis-
mussal teljesen megegyezik." Igy nyilatkozik sz. közvetlen 
tapasztalás nyomán. 

A VII I . fejezetben erélyes védelmére kell az egy-
háznak, házassági joghatóságának és törvényhozó hatal-
mának. Éles megkülönböztetéssel körvonalozza a határo-
kat, melyeknél kezdődik és végződik az államnak házas-
ság-fölötti hatalma. A trienti zsinat (Sess. X X I V . ) 12. 
kánonjából kiindulva röviden értekezik a házassági aka-
dályokról. (261. 1.) Ebben valamint a következő igen fon-
tos, „a vegyes házasságokról" szóló fejezetben jó lett vol-
na egy kissé tekintetbe venni hazánk egyházjogi viszo-
nyait, mi a munka becsének emelésére és gyakorlati hasz-
nálatára nagy befolyással lenne. Ezt könnyen tehették volna 
fordítók, mert két jeles jogtudósunk vezetése alatt állanak. 

„A polgári házasságnak" szintén külön fejezetet szen-
tel. Eddig a házasságot minden nép vallási intézménynek te-
kintette ; ez azonban az u j időben megváltozott. A sok rosz 
közül, melynek okozója a „reformatio", egyike a legnagyob-
baknak a házasság megrontása. Luther a házasságot „világi 
dolognak" nevezte, s Kálvin szerint „nem elég, hogy a há-
zasság Istentől legyen rendelve, arra, hogy az szentségnek 
tekintessék, mert a földmivelés és czizmadia mesterség is Is-
tentől való, a nélkül, hogy azért szentségek volnának." (In-
stit. 1. IV. c. 19. §. 34.) 

E tanokon mohón kapott az egyház-ellenes áramlat s 
bennök kell keresnünk a polgári házasság első csiraját. 
„Per quod quis peccat per id puniatur et idem" szerint 

nincs joguk panaszkodni a különféle színezetű protestán-
soknak, hogy vallási rendszerök szülöttje, ott a hol az állami 
törvények nem segítik, pusztít soraik között. A polgári há-
zasság nagy kísértés ugyan a mi hivő népünkre nézve is ; de 
a katholikus népek, melyeknél e polgári házasság behoza-
tott, ezt a kísértést még eddig diadalmasan kiállották. Ad-
junk ezért hálát Istennek, de azért mindig imádkozzunk : 
„Ne vigy minket a kísértetbe." Ez a kísértés most is ijeszt-
get, azért fel kell fegyverezni a szellemeket ideje korán, fel -
világosítani „a polgári házasság értékéről a ketesztény há-
zassággal szemben, és a következésekről, melyek belőle szár-
maznak." Ezt szerző meg is teszi (310—340.) oly világosan 
és érthetően, hogy azt akárhol, és pedig, akár tudományos 
értekezés vagy, tetszés szerint, predikáczió gyanánt is fel-
használhatni. A polgári házasságra találóan alkalmazza Je-
rem. szavait : „Az atyák savanyu szőlőt ettek és a fiuk fogai 
eltompultak." (3120.) 

A XI . fejezetben „a házasság kötelmeiről" végre az 
utolsóban a „szüzességről" szól és pedig igen helyesen : mert 
a házasságról szóló kath. tant csak akkor lehet egész terje-
delmében megérteni és méltatni, ha azt a szüzességhez vi-
szonyítva tekintjük. Emelkedett ünnepélyes hangon, teljes 
odaadással kel a szüzesség védelmére. A szüzesség nagy és 
állandó befolyást gyakorol magára a házasságra, ég felé 
emeli az embert, megszenteli a társadalmat és sok társadalmi 
erénynek szülője, a nyomor fáradhatlan enyhítője. „Megláto-
gatja a foglyokat, segíti a szegényeket, oktatja a gyermeke-
ket, tanácsot ad a kételkedőknek, vigasztalja a szomorúakat, 
ápolja a betegeket, a pogányoknak hirdeti a vallás igazsá-
gait. Nincs veszély, mely őt visszariasztaná, nincs munka, 
mely kifárasztaná és nincs áldozat, melytől visszariadna. Be-
hatol a börtönökbe, a korházakba és a szegénység guny-
hóiba; nem fél a vad durva harczosoktól, átkel a járatlan 
hegységeken, átevez a háborgó tengereken, hogy a szeren-
csétleneket vigasztalja és a menny számára lelkeket nyerjen. 
Mindenki tisztelettel telik el irányában, előtte eltűnik min-
den kandi és kiváncsi tekintet, minden szem rajta csügg, 
mint magasabb lényen, mint emberi alakban megjelent an-
gyalon." 412 1. 

A munka tartalmának bemutatása után nincs más 
hátra, mint hogy a fordítóknak is kimondjuk elismerésün-
ket, kik feladatuknak sikeresen megfeleltek, és oly müvet 
nyújtottak közönségünknek, mely hivatva van sok tévelyt 
eloszlatni, sok jót eredményezni. Adja Isten, hogy szerző és 
fordítók együttesen e czéljukat csakugyan elérjék. — m — 

"VEGYESEK. 
— Ù Eminentiája, az ország herczeg-primása, mint az 

,Esztergom'-ban olvassuk, ismert nagylelkűségénél és mély 
emberszereteténél fogva, a miskolczi árvízkárosultaknak 
2000 ftot, az egrieknek pedig 1000 ftot küldött az illető vá-
rosok polgármestereihez egy igen érzékeny levél kíséretében. 

— A Gustáv-Adolf-egylet rendesen segélyzi a magyar 
protestantismust. A tiszai evangelikus egyház-kerületi köz-
gyűlés jegyzőkönyvéből látjuk, hogy a nevezett egylettől ez 
évben 1744 ftot kapott, vagyis 600 fttal többet mint tavaly. 

— A fölszentelt papok katonáskodásáról 207. sz.-ában 
a ,M. Állam' egy czikket közölt, melyből sajnosan értesül a 
kath. papság, hogy ismét fordult elő eset, melyben fölszen-
telt áldozár hivatásával össze nem férő szolgálatra kénysze-
ríttetett. Maguk a katonai körök belátják, hogy ez nincs 
rendjén, sőt a védtörvény 25-ik szakaszának betűszerinti ér-
telmébe ütközik és csakis egy helytelen hadügyminiszteri 
magyarázó rendeleten alapszik. Ha vissza lehetett vonni a 
sz. István ünnepéről szóló miniszteri rendeletet, miért ne le-
hetne az emiitett hadügyminiszteri rendeletet is módositani 
akkor, midőn az a törvény szellemével és betűjével homlok-
egyenest ellenkezik ? ! 

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

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

14. Szentséges atyánk, XIII. Leo, két római se-
minarium papnövendékeihez ez év tavaszán tartott 
beszédében főleg azért is szivökre kötötte a böl-
csészeti tudomány beható tanulmányozását, mert, 
úgymond, a többi tudományok alapossága és helyes 
iránya töle függ...Assiduam insuper, necesse est, ope-
rám detis philosophiae, cm reliquarum scientiarum fir-
mitas rectusquenititur modus." — Egy téves bölcsészeti 
eszmét vezérelvül venni, vagy egy magában helyes 
eszmét kiindulási pontul rosszul alkalmazni és rög-
tön meg van téve az első ballépés, mely után a többi 
mint lánczszem a lánczszem után szoros következe-
tességgel szintén balul következik.„Modicum fermen-
tum totam massam corrumpit." *) Egy a józan böl-
csészet előtt a criticát ki nem álló vezérelv — s a 
leggenialisabb történetíró tönkre van téve. Irálya 
bájoló lehet, olvasottsága, ügyes fordulatai, compo-
sitiójának technikája bámulatba ejthet, azonban ,ce-
rebrum non habet', tartalmában végtől végig érez-
hető lesz a téves vezérelv okozta hiánya a való igaz-
ságnak ; holott pedig a történetírásnak első classicus 
törvénye : ..,Nequid falsi dicere praesumat, nequid 
veri dicere non audeat." 

Korunkban szokássá vált a bölcsészetet mint 
külön tudományágat elhanyagolni és mégis csaknem 
minden más tudományágat magasabb szempontok-
ból felfogni s nekik mintegy különleges philoso-
phiát alkotni. Legdivatosabb e philosophiai speci-
alitások közt a cultur-bölcselem s általában a ,tör-
ténelem bölcsészete'. Minthogy bölcselkedni nem 
egyéb, mint a végső okokat kutatni s a dolgokat a 

. !) I. Cor. 5, 6. 

legmagasabb eszmék szempontjából vizsgálni:2) a 
,történelem bölcsészete' szintén nem lehet egyéb, 
mint az eseményeknek végső okaikra való visszavi-
tele s azokból való megvilágítása. „Quid significant 
illa, úgymond Tongiorgi, quae frequenter recenti-
ores in ore habent: philosophia históriáé, et alia 
huiusmodi ? Nihil aliud profecto significant, nisi 
earum rerum cognitionem per ultimas causas. "3) 

Lássuk mármost, milyen helyet foglal el a , tör-
ténelem bölcsészeiében' a teremtés eszméje ; lássuk, 
mit tanulhat a vitae magistra a teremtésből ; szóval 
lássuk, milyen befolyása van a teremtés eszméje he-
lyes vagy helytelen felfogásának, avagy teljes igno-
rálásának a történelem és történetíró szellemére,4) 
irányára, — szóval a ,történelem bölcsészeiére'. 

15. Az emberinem nemcsak a ruházatban, ha-
nem a tudományban is többé kevésbbé divatnak hó-
dol. A mult század,philosophiai század'-nak nevezte 
magát; ma a bölcsészet kiment divatból, legfölebb 
csak a Comte- Littré- Stuart-Mill-féle positivismus 

2) „Philosophie ist die Wissenschaft von den höchsten 
und letzten Gründen alles Seienden. (Cognitio rerum per ul-
timas et altissimas causas)." Stöckl, Lehrb. der Philosophie, 
2. kiad. I. 3. 1. 

3) Institt. philos, ed. cit. p. 12. — „La condition de 
l'homme en société change tous les siècles . . . . L'histoire 
recueille ces changements . . . La philosophie de l'histoire . . . 
cherche la cause et la loi de cette mobilité." Ih. Jouffroy, 
Mélanges philosophiques, Paris 1875. p. 36. — „Das ist die 
Idee einer Philosophie der Geschichte, nicht blos das innere 
Verständniss der Geschichte anzubahnen und zu bewirken, 
sondern die Geschichte selbst in den sie schaffenden und 
tragenden Kräften, ihren Voraussetzungen und Unterlagen 
zu prüfen." B. Garns, Ausgang und Ziel der Geschichte, 
Tübing. 1850. 75. 1. — V. ö. Balmes, Verm. Schriften. Ke-
gensb. 1855. ,Das Wort Philosophie'. I . 33. 

4) „A történelem szelleme alatt rendesen az irányt ért-
jük, mely felé e vagy ama korban, e vagy amaz országban 
vagy világrészben az emberiség tör. Az irányt tudniillik 
mindig az eszme vagyis a szellem szabja meg, kitűzvén a 
czélt, mely felé törekedni kell." Danielik János, A történet 
szelleme. Történet-bölcseimi értekezés. Pest. 1857. 1. 1. 
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szik. Napjainkban a természettudományok s a tör-
ténelem terére tódulnak a szellemek s e két téren, a 
természettudományokén Darwin, a történelemén 
Buckle fejezik ki a modern tudománynak typusát. 
Valamint Darwinnal mainap az egész világ foglal-
kozik s művei csaknem minden európai nyelven szét-
terjedtek : ugy Buckle neve is felkapott név a törté-
nelem terén s tekintélye mint úttörőé, mint az ed-
digi ,előítéletekkel', „hypothesisekkel" szakitóé visz-
liangzik egész Európában, sőt a tengeren tul is. ,A 
civilisatio története Angolországban1. Ez a czime azon 
munkának, melyet minden irodalom igyekszik birni, 
s melyről német forditója Ruge5) következő dics-
byinnusokat zengedez : „Es ist ein Ereigniss gewor-
den ; es ist nicht bei seinen innern gelehrten und 
gedankenmässigen Verdiensten geblieben ; die Nation 
hat den Geist adoptirt, der es durchweht, und der 
Bannfluch der Zionswächter war ein kalter Schlag, 
der Ausdruck eines ohnmächtigen Unwillens . . . 
Was die Deutschen vorzugsweise von den Britten 
lernen können und ohne Zweifel lernen werden, ist 
eine erhöhte Achtung vor der wahren Geschichte (?) 
im scharfen Gegensatz zu der bisherigen fal-
schen Geschichte... In diesem Sinne hat Buck-
le's Buch auch für Deutschland einen reformatorischen 
Beruf}-

Nagy szavak, nagy remények. Majd meglátjuk, 
mivé olvadnak össze a józan ész napsugarai előtt. E 
szavak szerint az angol nemzet máris magáévá tette 
volna Buckle szellemét, s Németországban szintén 
reformátori hivatása volna és pedig nem csekélyebb 
oknál fogva, mint azért, mert ,magasult tisztelettel 
viseltetik az igazi történet iránt, éles ellentétben az 
eddigi téves, ál-történelemmel. Tehát az eddigi tör-
ténetírás tévúton já r t volna s Buckle az az ember, 
ki az igazi utat megtalálta s az igazi történeti tu-
dományt inaugurálta. Igazi tudomány igaz elven 
alapszik, majd meglátjuk ilyen-e Buckle történelmi 
szelleme és iránya. Hogy e szellemet megismerhes-
sük, nem kell messzire mennünk ; mindjárt bevezető 
fejezetében ezt olvassuk: „Wir verwerfen also so-
wohl das metaphysische Dogma von der Willensfrei-
heit als das theologische von der Vorherbestimmung 
der Ereignisse und sehen uns zu der Folgerung ge-
nöthigt, dass die Handlungen der Menschen ledig-
lich durch ihre Vergangenheit bestimmt werden und 
daher ein Gepräge von Gleichmässigkeit haben, d. h. 

5) Geschichte der Civilisation in England von Heinr. 
Tliom. Buckle. Mit Bewilligung des Verfassers übersetzt 
von Arn. Buge. Leipzig u. Heidelberg. 1860. I. 1. ; V. 1. 

unter ganz gleichen Umständen immer ein ganz gleiches 
Ergebniss zeigen müssen,"6) Ez Buckle történetírói szel-
lemének vezérelve. TiNur aus diesem Material lässt 
sich eine wissenschaftliche Geschichte aufbauen."7) 
A fentebbi idézethez egy jegyzetben azt mondja to-
vábbá, hogy : „Die Lehre von der göttlichen Vorse-
hung hängt mit der Vorherbestimmung zusammen." 
Röviden tehát: Buckle tagadja, hogy a történelem-
ben, mint tényleges factorok, tekintetbe jöhetnének 
az ember részéről a szabad akarat, Isten részéről pe-
dig azon befolyás, melyet isteni rendeltetésnek, 
isteni gondviselésnek nevezünk, szóval azon befo-
lyás, melynélfogva Isten az emberi nemnek tör-
vényhozója s e törvénynek egyszersmind őre és vég-
rehajtója. Az angol történész az emberiségnek meg-
győződését akaratunk szabadságáról s az istenség-
nek az emberi dolgokra való befolyásáról egyenesen 
tévelynek s legalábbis hypothesisnek nevezi, mely 
mellett kielégitő bizonyítékot, szerinte, felhozni 
nem lehet.8) 

Ezen bucklei világnézettel homlokegyenest el-
lenkezik az ó- és újvilág józan bölcsészeiének s a 
keresztény világnézetnek eszméje az emberiség tör-
ténetéről. Azon kérdésre, mi a világtörténelem, egy 
franczia püspök igy felelt: „Atörténelem Isten mü-
veinek az emberi nemben, s egyúttal a szabadságá-
nak határai közt működő ember müveinek képe."9) 
Lacordaire szerint ,0) a történelem „tartalmát ké-
pező eseményeknek kútforrása az isteni gondviselés 
és emberi szabadság öszmüködése". „A történelem, 
mondja Bo7ioso-Cortès,li) magában foglalja az esemé-
nyek összegét, melyek a gondviselésnek az országok 
és nemzetek fölötti szándékait nyilatkoztatják ki." 
Biambourg szerint1 2) a történelem „Isten láthatóvá 
lett kormányzása". Fénélon szerint „az ember tesz 
és Isten vezérli". Ez, úgymond Bonoso-Cortès,13) „a 
történelem bölcsészeiének képlete". „A történelem 
bölcsészete, mondja Laurentie, hogy jól mondjam, a 
gondviselés közreműködése az emberiségben."14) Sa-
játszer üleg fejezi ki mindezt halhatatlan Lonovicsunk, 

6) Id. mű, 17. 18.1. 
7) U. o. 18. 1. 
8) Id. mű, 11.1. 
9) Msgr Parisis, Tradition et Raison, 3-epartie, quae-

stion historique. 
10) Oeuvres complètes. T. 5. Discours sur la loi de 

l'histoire. 
u ) Oeuvres complètes, T. 2. Esquisse, p. 437. 
12) Oeuvres philosophiques, Mélang, T. 2. p. 333. 
13) La France en 1842,Oeuvr. T. ï . p . 149. 
H) Laurentie, Importance des études historiques. V. ö. 

Leroy, A történelem katholikus bölcsészete. Ford. a pesti n. 
p. m. e. i. iskolája. Pest 1872. I. 51. 
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m i d ő n az egyház szabadságá ró l í r v á n igy szól : ,-dgen 
csa la tkoznánk, ha hiszsziik, hogy a h i s tó r iá t embe-
rek cs iná l ják . Ok ennél csak napszámosok. O t t ül-
nek u g y a n ők a n n a k szövőszékénél ; azonban a m i n t 
u j j a ik közt a fona lszá lak ke lmévé a l aku lnak , abba 
egy l á t a t l a n kéz il leszti be azon képeket , melyek a 
szövet f o r m á j á t , becsét és é r t éké t tesz ik ." Már az 
ó -v i lágban m o n d á P l a tó :15) „ I s t en i gondvise lés kor-
mányozza a vi lágot , ez ő rködik az emberek ügye i 
fe le t t és ped ig nemcsak á l t a l ában , h a n e m egyenk in t 
is.'" Seneca egy egész könyve t i r t az is teni Gondvi-
selésről ; u g y a n ő m o n d á az ember i szabadságró l : 
„ S e m m i sem j ó erkölcsileg, a mi nem akarva , kény-
szerből t ö r t én ik ; minden jó a s zabadaka ra t cselek-
ménye . " 1 6 ) Sophocles ped ig nem egy a lka lommal 
zenaré meg a fensöbb rendel te tésbe való hi tet . O G 

„Ne félj, ne félj, gyermekem ! 
Még él ott fenn a hatalmas 
Isten ; mindent lát ós kormányoz ő."17) 

Iß . í m e szemközt á l l egymássa l ké t homlok-
egyenest ellenkező vi lágnézet . Az egyik az emberi -
ség tö r t éne tébő l k i t a g a d j a az ember i szabadakara -
tot s az is teni befo lyás t , s azt m o n d j a , hogy mindez 
tévely , legfölebb pedig beb izony i tha t l an hypothes i s ; a 
más ik épen ellenkezőleg van meggyőződve : is teni be-
fo lyáson és ember i szabad működésen , m i n t két sa rk-
pon ton , l á t j a forogni az ember iség m i n d e n ügyé t , 
összes tö r téne té t . Buckle azt mond ja , hogy az a va-
lódi t ö r t éne t i t u d o m á n y , mely az eseményeket m á s 
okokból magyarázza , m i n t az ember i szabadakara t -
ból s az is teni befolyásból , s hogy az eddigi tör téne-
lem, mely igy te t t , téves, á l - t u d o m á n y vol t . 

Az a ké rdés most , mely ik fé lnek v a n igaza : 
annak-e , mely az ember i a k a r a t szabadságá t s min-
den isteni be fo lyás t a v i l ág tö r t éne t eseményeire 
nézve hypothes i snek , m a g y a r u l á b r á n d n a k t a r t ; 
v a g y annak , me ly m i n d a ke t t ő t va ló t énynek ve-
szi s a t ö r t éne l em bölcsészetét e ke t tő re m i n t alap-
tényezőre, m i n t f ő r u g ó r a viszi v i s sza? (Folyt, köv.) 

A jó gyóntató lelkiatya kellékei. 
Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatossá-

gunkra, a ki uralkodjék a tenger halaiu, az ég madarain, a 
barmokon, az egész földön, s a föld minden csúszómászó ál-
latain, mondá az Ur, midőn az embert teremtette. Azt szin-
tén a szent irás számos helye elég világosán tanítja, hogy 
ősszüleink igazság és szentségben teremtettek, hogy az em-
ber eredeti állapotja igazság és boldogság vala, melynélfogva 
nemcsak természeti, de a feletti czéljának elérésére is képessé 

>5) Phaedon, n. 62. 67. 
i e) Epist. 66. 
17) Electra, 173. vers. V. ö. Hauthaler, Moralphiloso-

phie des class. Alterthums, Salzburg 1857! 119. s köv. 1. 

tétetett, vagyis természetfeletti kegyelmekkel is megajándé-
koztatott. Szóval : első szüleink az Isten képére valának te-
remtve annyira, miszerint a testivágyak kivánsága őket nem 
gyötörte, a föld minden teremtményein uralkodni hatalmuk-
ban állott, fájdalmat és Ínséget a gyönyörűség kertjében nem 
szenvedtek, az értelem és akarat teljével ékeskedtek, sőt 
még testileg is halhatatlanok voltak. 

Eme boldog állapotról meg voltak győződve még a 
pogányok is, csak az ötödik században a pelagianusok, (ké-
sőbb a sociniánusok és arminianusok,) hirdettek ellenkező 
tant, kik sz. Ágoston bizonyságtétele szerint azt álliták, hogy 
valamint Adám, ugy most is az ember egészen indifferens 
állapotban születik kegyelem és vétek nélkül. 

Az Isten, mint tudjuk, a paradicsomba helyezé az első 
embert, és ott egy parancsolatot adott neki, hogy a kert 
minden fájáról ehetik, csak a jó és gonosz tudás fájáról ne 
egyék, mert halállal hal meg. De az ördög csábításának hi-
telt adván, megszegték az isteni parancsot, elkövették az 
engedetlenség vétkét, mely a katholika egyház általános 
hite szerint a kevélységből származott. Ennek, nagyon ter-
mészetes, gyászos következményei lettek nemcsak ma-
gukra, hanem utódaikra nézve is, amint ezt a Concilium 
Tridentinum elég érthetően kifejezi: Peccatiun Adami esse 
unicuique proprium, esse iustitiae et sanctitatis amissio-
nem, carentiain, reatum peceati. (Concil. Trid. Sess. 5.; 
Adám után tehát mi is mindnyájan alá vagyunk vetve azon 
igazságnak: „Pulvis es et in pulverem re ver ter is." (Gen. 3, 
12.) Ez az emberi test vége, ez a jutalma; de hol van a lé-
lek? igy kiált fel szent Margit, hol van a lélek? A lélek 
azon pillanatban, midőn elválik a testtől, az Isten itélő széke 
előtt megjelenik, hogy elvegye kiki jutalmát, a mint jót, 
vagy gonoszat cselekedett. „Confige timoré tuo carnes meas : 
a judiciis enim tuis tiinui." (Ps. 118, 120.) Irtóztató lesz az 
Ítélet, ha a lélek halálos vétek állapotában találtatik, mert az 
Isten ismervén cselekedeteinket, számadásra hí fél bennünket, 
és: „Quid sum miser tunc dicturus, quandojudex est ventu-
rus, cuncta stricte discusurrus ?!" (Missale). „Si iniquitates 
observaveris Domine, quis sustinebit." ? (Ps. 129, 3.) 

De mindazonáltal nincs okunk oly nagyon rettegni az 
Ítélettől, csak folyton szemeink előtt tartsuk az isteni pa-
rancsokat s azon szép Ígéreteket, melyeket maga az Isten már 
a paradicsomban első szüleinknek, azután az ő egyszülött 
Fia által az apostoloknak és minden embernek tett. Mi ugyan 
gonoszságaink miatt nem érdemiünk kegyelmet, de helyet-
tünk kiédemelte azt Jézus, a ki értünk „Adae debitum solvit 
et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit" (Missale), 
a ki a töredelem szentségét rendelte, azon szentséget, mely-
ről gondolkodván sz. Ágoston igy kiált fel: „O felix culpa, 
quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem ! " 

Valóban boldogok vagyunk, mert erkölcsi elestünk 
után ismét felkelhetünk ; sőt az anyaszentegyház negyedik 
parancsa nyilván meghagyja minden katholikusnak, hogy 
legalább egyszer egy évben bűneitől megtisztuljon. A sz. 
atyák egyhangúlag sürgetik ennek szükségességét, leírják 
az administratio módját, a mi már azon magasztos hivatás-
ból is önként következik, melyet a gyóntató lelkiatya a gyó-
nószékben betölt. Már az ó szövetségi könyvek is körül-
ményesen rámutatnak jelképileg a gyóntató papnak mind 
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külső, mind belső magaviseletére azon esetre, ha a töre-
delmező hozzájárul, hogy vétkeitől feloldoztassék. Igy Mó-
zes 3-dik könyvében olvassuk: „Pontif'ex, quando sanetua-
rium ingreditur, lavat carnem suam in loco sancto, orat 
pro se ante omnia, porro pro domo sua et tandem pro uni-
verso populo, et tunc confitetur omnes iniquitates et uni-
versa delicta atcpie peccata eorum." (Lev. 16, 24. 21.) 

(Folyt, köv.) 

A Szent-László-Társulat 
s sept. 5-iki választmányi gyűlése. 

Az ülésen dr. Balogh Sándor társulati alelnök ur ve-
zette a tanácskozásokat. A társulat nagyérdemű elnöke, ft. 
Schlauch Lőrincz szathmári püspök ur ő méltósága nem tá-
vozhatván székhelyéről, őt kérte fel az elnöklésre. 

Alelnök ur megnyitván az ülést előadta, miszerint kér-
dés merült fel az iránt : váljon nem lenne-e szükséges a tár-
sulat közgyűlését, mely október 17-ikére van kihirdetve, 
más napra áttenni, azon oknál fogva, mivel ugyanaz napra 
van az országgyűlés is egybe Iii va s megeshetnék, hogy a 
nagyméltóságú főpásztorok s az országgyűlés két házának 
tagjai, kik jelenlétükkel a társulat közgyűléseit is szeren-
cséltetni szokták, akadályozva lennének a megjelenésben. A 
választmány tekintettel arra, hogy ősi szokás szerint, mely 
eddig kivétel nélkül megtartatott, az országgyűlés ünnepélyes 
megnyitása nem történik az első napon, hanem két három 
nappal későbben, nem tartja szükségesnek a közgyűlés nap-
jának megváltoztatását s ennélfogva kimondá, miszerint a 
májusi választmányi határozat s a már megtörtént kihirde-
tés értelmében a közgyűlés október 17-ikén fog megtartatni. 

A választmány, alelnök ur indítványára, egyhangúlag 
elhatározta, hogy a társulat a fővárosban tartatni szokott 
szent László-napi ünnepélyre felkért egyházi szónokot fára-
dozásának némi elismeréseül s másrészt buzditásul tisztelet-
díjban fogja részesíteni. Ezen alkalomra mindig az elnökség 
szemel ki és kér fel szónokot, ki beszédét utólagosan Írásban 
is beadja a társulatnak. 

A főmagasságu bibornok herczeg-primás ő emjának 
levele, melyben a választmány kérelmére megengedni mél-
tóztatott, hogy a társulat fővárosi tagjai a teljes búcsúval 
egybekötött társulati ajtatosságokat a szent ferencziek pesti 
templomában tarthassák, az azokhoz kötött lelki kegyelmek 
elnyerését az ezen templomot látogató tagokra kiterjesztvén, 
— tiszteletteljesen tudomásul vétetett. 

A felhívás, melyet a választmány hazánk nagylelkű s 
hazafias klérusához intézett a társulat felkarolására, már ed-
dig is igen szép eredményt hozott, habár az utolsó levelek 
szétküldése csak a napokban fejeztetett be. A világi katho-
likusoklioz a felhívások csak ezután fognak szétküldetni. Az 
utolsó választmányi gyűlés óta eddig 1858 forinttal gyara-
podott a társulat alapitványi tőkéje. Névszerint alapitóta-
gokká lettek: Tóth Miklós eperjesi g. k. püspök 100 írttal; 
Dulánszky Nándor pécsi püspök 50 frttal ; Yárady Ferencz 
németsági plébános 20 frttal ; Szabó József felszentelt püs-
pök 50 frttal ; dr. Eimely Károly pozsonyi kanonok, Pánto-
cselc József pozsonyi prépostkanonok, Schwerer János kalo-
csai kanonok egyenkint 20 frttal ; Fogarasy Mihály erdélyi 
püspök 200 frttal ; Lichtensteiger Ferencz kalocsai kanonok 

20 frttal; Németh Mihály, Ferenczy Imre, Szele Gábor, 
Kovacsóczy István, Begovcsevics Róbert, Györgyényi Ig-
nácz egri kanonokok egyenkint 50 forinttal ; Bliimelhuber Fe-
rencz, Juriga János, esztergomi kanonokok 30—30 frt tal ; 
Buhla Károly czimz. püspök, esztergomi kanonok 500 frttal ; 
Hopf János kalocsai kanonok 20 frttal; Prifach József, dr. 
König Móricz, székesfehérvári kanonok 50—50 forinttal: 
Csutor János czimz. kanonok, somogy-szili plébános 25 fo-
rinttal ; Racsek János nagyváradi kanonok 100 frttal ; No-
gáll János, Treleczky József és Winterhalter Antal nagyvá-
radi kanonok egyenkit 21 forinttal; Hidasy Kornél eszter-
gomi kanonok, miniszteri osztálytanácsos, 30 forinttal : Pellet 
József cz. kanonok, központi papneveidei aligazgató, Berli-
cza Ferencz nagyprépost, Tilless Ferencz, Majovszky Antal, 
Kamaszy Mátyás és Hulényi István bcszterczebányai kano-
nokok, Szabad Ferencz kassai nagyprépost és kassavárosi 
plébános, végre Mayer Károly apát, kassai kanonok egyen-
kint 20 frttal. 

Dr. Ebner Alajos katalinfalvi, Faber Ferencz klcki, 
IIolcz Ferencz lázárföldi, Hőnig Péter csősztelki, Nyár 
György tóbai, Szabó Ferencz elleméri, dr. Szentklárai Jenő 
török-becsei, Thész János haulikfalvi, Trenchényi Illés béga-
sz.-györgyi és Weitersheim Gyula écskai plébánosok a tár-
sulat rendes tagjaivá lettek. 

A titkár jelentette, miszerint néhai Úrik István volt 
ecseglii plébános, néhai Gallé János esperes volt sókuti pleb. 
és néhai Szlávik Mihály volt oroszi lelkész egyenkint 10 fo-
rintot hagyományoztak a társulatnak. 

A társulat alapitványi tőkéje a felolvasott pénztári ki 
mutatás szerint: készpénzben: 14,796 forint 40 kr, értékpa-
pírokban : 19,450 forint. 

A segélykérő folyamodások tárgyalása a legközelebbi 
választmányi gyűlésre lialasztatott. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Klempa Simon prépost-
plébános és Lonkay Antal lovag szerkesztő választmányi ta-
gok kérettek fel. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, szeptember 17. Elvi döntvény iskolai ügyben. 

Nem oly régen történt, t. i. anno alkotmányosság, és tőlünk 
nem is oly távoli országban, mert történetesen épen Magyar-
országban, hogy az ősöktől reánk hagyományozott és szá-
zadokon keresztül üdvöseknek bebizonyult intézményeknek 
fel kellett forgattatniok, uj eszmék, uj irányelvek szerint 
szerveztetniök. Ez a szerencsétlenség érte iskoláinkat is. A 
,szabadelvüség' nem engedte meg, hogy iskoláink, nevezete-
sen elemi iskoláink, a régi irányban, a régi szellemben halad-
janak. Magyarországon megszületett a közös iskola, megszü-
letett minden ellenmondás daczára, mindazokkal az apperti-
nentiakkal, melyek a közös iskolával járnak. Készíttetett kö-
zös imádság, hogy egy-két zsidó gyermek meg ne botránkoz-
zék, ha keresztény gyermekek hitök szerint imádkoznak ; ké-
szíttetett közös olvasó könyv, mely rendszerint a kath. vallás 
rovására szerkesztetett ; keresztek, sz. képek kidobattak az 
iskolából, mert azok a liberalismus czéljával ellenkeznek; a 
vallásoktatás a templomra szoríttatott, vagy oly időre osz-
tatott be, midőn a gyermekek a többi tantárgyak hallgatá-
sábau már kifáradtak; el volt zárva a mód és lehetőség, 
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hogy a növendékek saját vallásuk isteni tiszteletén jelen le-
hessenek : szóval elkövettetett minden, itt többé, amott ke-
vésbé, hogy a keresztény szülők kéresztény gyermekei, mi-
nél kevésbé lehessenek keresztények ; mit az is eléggé bizo-
nyít, hogy volt eset, midőn gyermekek a hitoktatás alól fel-
mentettek. 

Szükségesnek találtuk mindezt felemlíteni, hogy lás-
suk, hova jutottunk már iskoláinkban és hova juthatnánk, 
ha ez még sokáig igy tartana. Ennek a nevelésnak áldásos 
(?) hatását azonban, ugy látszik, kezdik már megunni ott is, 
honnan az iskola-ügy intéztetik. Volt alkalmunk már más-
kor is egy rendeletet közölni, mely arról látszik tanúskodni, 
hogy a magasabb körök akarnának valamit tenni, de még nem 
birnak azon bátorsággal, hogy a jót egészen megtegyék. Kö-
rülbelül egy ahhoz hasonló hivatalos rendelet adatott ki e 
napokban, mely mutat ugyan valami hajlandóságot a jobb 
útra térni, de még nem egészen. „A közoktatási miniszter 
ugyanis — mint olvassuk — egy felmerült eset alkalmából 
kibocsátott körrendeletében kimondta, hogy, miután a tan-
köteleseknek az isteni tiszteletben való részvétök, nem kü-
lönben az annál szükséges imák és énekek tanitása, a hit- és 
erkölcstani oktatással szoros kapcsolatban van, illetőleg an-
nak kiegészítő részét képezi : a szükséges imák és énekek ta-
nításáról, továbbá a tanköteleseknek az isteni tiszteleten 
való megjelenéséről és illendő magaviseletök feletti őrkö-
désről, a községi iskolai növendékekre nézve is, első sorban 
a kirendelt hitoktatók segélyével az illető hitközség tartozik 
gondoskodni." 

Előre is kimondjuk, hogy mi e rendeletet ugyan va-
lami rendkívüli vívmánynak nem tartjuk, de valamint min-
den iránt, ami csak némileg szabadabb mozgást enged a 
vallásos oktatás terén, elismeréssel viseltetünk, ugy e hiva-
talos rendelettől sem vonjuk meg elismerésünket, mert abban 
a jóakarat jelét látjuk, tenni valamit a mi a vallásosságot 
emelheti. Azt mondtuk, hogy mi e rendeletet valami rend-
kívüli vívmánynak nem tart juk; mert, lia elismerj ük is, hogy 
ez által és ennek következtében már nem kell annyit küz-
deni a hitoktatónak a közös iskolai tanítókkal mint eddig;, O " 
mert a rendelet elismeri a hitközség jogait, saját gyerme-
keinek vallásos oktatásáról gondoskodni, — miben csak ez bá-
mulatos, hogy e jog csak most ismertetett el, — és igy impli-
cite kötelességévé tétetik a közös iskolai tanítónak, hogy ne 
akadályozza a vallásos nevelést ; mind a mellett azon teljes 
egésztől, mit mi e téren óhajtunk, nagyon távol állunk. Sze-
rintünk ugyanis a vallásos nevelés egyik igen lényeges pont-
ját az képezi, hogy ne csak a hitoktató és hitközség birjon 
joggal és kötelességgel azok felől gondoskodni, mik a vallá-
sos nevelést képesek előmozdítani, hanem, hogy mindazok, 
kik a gyermek oktatásával foglalkoznak, jó példával menje-
nek e tekintetben elő. Erre vonatkozó intézkedés pedig a 
tanítókat illetőleg a miniszteri rendeletben nem fordul elő ; 
nem fordul elő, hogy a tanitók is kötelesek a gyermekekkel 
a templomba menni, a gyermekek viselete felett őrködni és 
magukat példásan viselni. Egy akadály el van hárítva a 
vallásos nevelés elől, mert feltesszük, hogy ugyan akkor, 
midőn e rendelet kibocsáttatott, egyúttal a tanítóknak is 
meghagyatott, hogy a joggyakorlást ne akadályozzák; de 
minden még nincsen meg téve, pedig gondoljuk el csak, mily 

üdvös hatása van annak, ha a gyermek látja, hogy tanítója 
áhítattal vesz részt az isteni tiszteletben, ha látja, hogy ta-
nítója mindig példásan jelen van az egyházi szertartásokon ; 
ellenben kedvezőtlen visszahatást szül a gyermekre ha ő 
ugyan kényszeríttetik jelen lenni az isteni tiszteleten, de ta-
pasztalja, hogy tanítója távol marad. Nem megtörténhetik-e 
ez esetben, hogy a gyermek azt gondolja magában, hiszen 
nem szükséges templomba járni, mert a tanító ur sem jön ! 

A miniszteri rendelet tehát, mint a mondottakból ki-
tűnik, foglal ugyan magában némi kedvezőt, de hiányokkal 
is bír, melyek kiigazítására- nagy szükség van, hogy a régi 
irányban és szellemben folyjanak elemi iskoláink ügyei. 
Bármily csekély legyen is azonban a kedvezmény, miután 
már ez megvan, meg kell azt ragadnunk és a hiányt ami 
buzgóságunkkal kell pótolni. A hitoktatók s a hitközségek ve-
gyék szívökre az ügyet és ne mulasszanak el semmit, hogy 
a nyert téren haladást mutathassanak fel. Éljenek jogukkal, 
teljesítsék kötelességeiket, melyekben őket nem akadályoz-
hatja többé semmiféle közösiskolai tanító sem ; siessenek jóvá 
tenni, a mennyiben lehet, azt, a mit a liberalismus elrontott, 
hogy a jövő kor is hálával emlegesse, amit megérdemelnek, 
a vallásos nevelés körül kifejtett buzgóságukat. 

Kohl. A Görres-egylet közgyűlése. (Folyt.) Aug. 28-án 
reggeli 9 órakor nyílt meg a jog- és társadalom-tudományi 
szakosztály ülése. Napi rendre kitűzve volt : a ,Staats-Lexi-
kon' kiadása s az erre vonatkozó programm megvitatása. 
Miután dr. Heereniann, az osztály elnöke, e válalat fontossá-
gát kiemelte, Bachem Gyula ügyvéd beható jelentését adta 
elő, melyből kiemeljük a következőket : ,A mult évi közgyű-
lésen elhatározta ezen szakosztály, hogy egy a katholikus 
elveknek megfelelő ,Staats-Lexikon' előmunkálatai rögtön 
megindittassanak, megbizván egyszersmind a kivitellel az 
igazgató-tanácsot s a szakosztályi elnökséget. Az egylet el-
nöksége mult évi aug. 29-én e czélra minden pénzbeli esz-
közt megszavazott. Ezek alapján az igazgató-bizottság be-
szerzé a szükséges irodalmi segédeszközöket és dr. Belles-
heim tag urat Kölnből megbizá, hogy a kivánt előmunkála-
tokat készítse el. Miben állnak ezek, az elnöki jelentés teg-
nap előadta. A ,Staats-Lexikon' czélja, iránya, szelleme ; a 
czikkek rendszeres áttekintése ; tárgy- és névjegyzék s a tér 
beosztása. Ebből áll az előmunkálat. Szerzője az egyletet 
nagy hálára kötelezte le szorgalma és alapos dolgozata által. 
Az egylet tagjainak berlini találkozásakor határozottá lőn, 
hogy mielőbb szerkesztőt kell szerezni, a ki a további mun-
kát vezesse. Valamennyi jelenvolt tag egy ily működésre 
kitűnően alkalmas személyt jelölt ki, kivel az igazgató-ta-
nács elnöke levelezésbe is lépett; de sajnos, az egyletre nézve 
sikertelenül, mert az illető jeles erőt kötelessége egy más 
hely elfoglalására hivta. A mi az előmunkálatokban előt-
tünk fekvő anyagot illeti, azt hiszem, nem lenne az egy-
letre hasznos, ha azt egész terjedelmére nézve mindjárt a 
mai ülésben megvitatni akarnánk. Az igazgató-tanács s a 
szakosztályi elnökség is tártózkodott eddig részletekbe bo-
csátkozni, azon meggyőződésben levén, hogy az a megnye-
rendő szerkesztő feladatai közé fog tartozni. Azonban az ál-
talánosabb jtrogramm alkalmas tárgyul mutatkozik a szak-
osztály mostani tanácskozásának. Ezt az általános program-
mot dr. Bellesheim ur munkálatából a szakelnökség vonta 



ki s a tagoknak előlegesen megküldé. Mielőtt ennek megvi-
tatásába ereszkednénk, nem lesz fölösleges általában megje-
gyezni azt, hogy mióta a ,Staats-Lexikon' kiadásának terve 
kézzel fogható alakot kezdett nyerni, sem a bátorító helyeslés, 
sem az aggódó lebeszélés nem hiányzott s osztályunknak több 
tagja egész a jelen pillanatig nem szűnik meg erősen húzni 
a zabolákat, ugy hogy nyakra főre rohanástól nem lehet fél-
nünk. Azon aggodalmak, melyek a vállalat ellen keletkeztek 
főleg két irányban mozognak. Azt mondják, még nincs elég 
alkalmas erőnk egy felől, más részről pedig a legfőbb elvi 
kérdések iránt sincs meg a kellő öszhang és eszme-tisztultság. 
Ez utóbbira nézve legyen szabad megjegyezni, hogy még 
talán soha sem uralkodott a katholikusok közt az alapel-
vekre nézve nagyobb egyetértés, mint épen jelenleg ; ennél-
fogva, csak abban lesz nehézség, hogyan kell a ,libertás in 
dubiis'-nak érvényt szerezni. A mi az első aggodalmat illeti, 
e tekintetben elég lesz megjegyezni, hogy az uj Staats-Lexi-
konnál a fősúlyt a kiigazítás és javításra kell fektetni. Az 
pedig, hogy egész Németországban nem fogunk hiába ke-
resni 10—12 férfiút, kikre a fő elvi czikkek írását nyugod-
tan lehet bízni, az kétségtelen. Röviden, minden nehézség el-
len ismételni lehet, hogy nem épen a legnagyobb szeren-
csétlenség volna, ha a válalat talán minden irányban telje» 
sen nem sikerülne ; mert lia csak annyit teszünk is, hogy 
azoknak, kik utánunk jönnek s a dolgot jobban fogják érteni, 
becses anyagot gyüjtöttüuk össze, már is nagy dolgot vit-
tünk véghez. Nem akarjuk ugyan, hogy válalatunkra csak 
az illjék : in magnis et voluisse sat est ; de azt igenis akar-
juk, hogy rá illjék ez : valamit megkezdeni kezdőknek elég !' 

A dr. Bellesheim munkálatai alapján készített tanul-
ságos rövid programm igy szól : 

,Azon feladat, melyet a Görres-egylet maga elé kitű-
zött, a következő : a katholika egyház szellemében tudomá-
nyos életet ébreszteni és terjeszteni minden irányban és a 
katholikus elveket az emberi kutatás és tudás minden terén 
érvényre emelni. Ez kiválóan sürgősen követeli, hogy az 
állami és társadalmi tudományok terén kisértsük meg első 
sorban megoldását. Itt, a positiv kereszténység tanai- és 
követelményeitől történt elszakadás, több százévi fejlődés 
által, a modern liberalismusban majdnem kizáró uralomra 
vergődött. Az állami és társadalmi tudományok uj rendsze-
rei és tanai, bármennyire különböznek szerzőik sajátságos 
álláspontja szerint, az isteni tekintély elvetésében mindnyá-
jan megegyeznek, azon tekintélyében, mely örök törvénye 
által az egyesek társadalmi viszonyait, az államok életét s a 
nemzetek összeköttetését megdönthetlen szabály alá foglalta. 

Jellemző kifejezést, s egyszersmind hathatós eszközt a 
továbbterjedésre és megerősödésre, ezen világnézet Németor-
szágban a különféle, előkelő tudósok által kidolgozott, s 
részben ismételt kiadásokat ért Staats-Lexikonokban nyert. 
Ezek közt a Rotteck- és Welker-féle (3. kiad. 14 kötetben, 
Lipcse 1857—1866.) tudvalevőleg, a mi az államok eredetét 
s a jognak a morálhoz való viszonyát illeti, a Rousseau-
Kant-féle elmélet alapján áll ; a Bluntschli és Brater-féle 
(11 kötet, Stuttgart és Lipcse 1856. s köv., kivonatban 3 
kötet Löningtől, Zürich 1869. s köv.), többé kevésbbé a he-
geli jogbölcsészetet képviseli, és Holtzendorff Jogtudományi 
encyclopaediája is (3. kiadás, Lipcse 1877) az államban 

látja a legfőbb emberi oulturrendet, mely mellett az egy-
háznak saját souverainitásával nincs helye. De eltekintve 
ezen művek elvi álláspontjától, valamennyien még ott is, 
hol akár történelmi, akár rendszeres tudományi czélból ka-
tholikus viszonyokat vonnak be megbeszélésök körébe, szá-
mos ferdeséget és helytelenséget mutatnak. Ez utóbbi tekin-
tetben a Wagener által kiadott Staats- und Gesellschafts-
Lexikon (23 kötet, Berlin 1858 s köv.) sem képez kivételt, 
mig a többire nézve, orthodox-protestans szellemben készül-
vén, az állami jognak keresztény felfogására törekszik. 

Az említett művekkel szemben a Görres-egylet Staats-
Lexikonja javító s helyreigazító jelleget fog ölteni, a meny-
nyiben mindenek előtt a modern tévelyekkel az állam- és 
egyházjog, a természetjog, a politika és társadalmi tudomá-
nyok terén szembe fog szálni. Ennélfogva a fősúlyt a vallási 
és erkölcsi, a jogi és törvényhozási, természeti és positiv 
jogi, állami és egyházi, családi és birtokjogi alap-eszmékre 
fogja fektetni. A jogot vissza kell vezetni ős forrásához, a Te-
remtőhöz; a természetjogot, mint a positiv jogképzés alap-
ját és szabályát kell érvényre emelni; hangsúlyozni kell azon 
erkölcsjogi momentumokat, melyek az emberi törvényeknek 
az egyéni lelkiismeretre való kötelező erejét szülik. Állam 
és társadalom, mint Isten által akart rendek, összeköttetésbe 
hozandók az ember és az emberiség czéljával ; a családot pe-
dig mint minden állami és tásadalmi szervezet és fejlődés 
alapját kell megvédeni. Kiváló figyelemben kell részesíteni 
a nemzetgazdászati és társadalom-politikai kérdéseket. Azon 
romboló rendszer ellenében, mely e szakokban más szem-
pontokat nem akar alkalmazni, mint a melyek az adás és ve-
vésnél irányadók, minden kitelhető módon kiemelni és érvé-
nyesíteni kell azon erkölcsi és vallási szempontokat, melyeket 
semmi féle emberi viszonyból nem lehet kiszakítani. Az egy-
ház és állam közti viszonyra nézve, önként értetik, az egy-
házi tan és a katholikus tudomány elvei lesznek — mérv-
adók.' Eddig a programm, a mi a tervezett ,Staats- Lexi-
kon' szellemét és irányát illeti. A mi benne még követke-
zik, az a kivitelre vonatkozik ; melyre nézve csak azt emlitjük 
még meg, hogy a nevezetes mű 3 kötetre van tervezve egyen-
ként körülbelül 800 lappal. Ilogy ily csekély terjedelemre 
szorítható össze az anyag, az onnan van, mert bele csak az 
jön, a mi az államjoghoz szorosan tartozik; tehát a törté-
nelmi, föld- és néprajzi, magán,-kereskedelmi, büntető- és 
egyház-jogi részletekre nem fog kiterjedni. (Vege köv.) 

IRODALOM. 
.,A X / X . századbeli franczia Spiritualis-

mus aesthetihai munkássáíjaIrta Ruzsicska Kál-
mán. Budapest, 1878. 

E 64 lapra terjedő füzetke, mely Tettey Nándor bizo-
mányában jelent meg, azon szellemi harczot vázolja, mely-
lyel a 19-ik század egyik bölcsészeti iskolája, a franczia 
spiritualismus, ugyancsak a franczia sensualismus ellen, az 
emberinem legfőbb érdekeit megvédeni törekedett. A sensua-
lismus, melynek vezére a 18-ik században Condillac volt, a 
19-ik században materialismussá olvadt fel, megtagadván a 
lélek szellemiségét, anyagtalanságát. A sensualismus (Con-
dillac) szerint, az érzék, az érzéki szervek képezik kizáróla-
gos kútfejét minden megismerésnek ; az eszmék, az akarati 
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-elhatározások, egyátalán a psychikai tünetek, az érzéki szer-
• vekre történt benyomások eredményei. Cabanis szerint az 

agy ép ugy hozza létre a gondolatokat, mint a gyomor az 
étkeket megemészti. Lamark szerint az eszmék és az ész mű-
ködései a központi idegrendszer mozgási tünetei, az akarat 
valósággal soha sem szabad. Gall szerint anyagnélküli, or-
ganismus-feletti szellemi erő nincs. Eféle bölcselem megdön-
tésére irányozták törekvéseiket a franczia eklektikusok, ra-
gaszkodván jobbadán az egy Isten, a hallhatatlan lélek s az 
ebből folyó erkölcsi törvény eszméjéhez; mely munkásságnak 
rövid átnézetét és méltatását nyújtja szerző hat §-ra osztott 
értekezésében. 

Az első fejezet az eklekticismus bevezetőinek Biran és 
Collardnak van szentelve; a 2. §. a spiritualisták legkivá-
lóbbja Cousin Győzőről szól, hol a 14—15 lapokon Cousin 
metaphysikai eszméiről igen érdekes vázlatot nyújt. A 3. §-
ban párhuzamot von szerző Plátó s a franczia Spiritualis-
mus illetőleg Cousin közt s kijelöli az érintkezési pontokat 
Isten, az igaz, szép és jó eszméire vonatkozólag Plató s a 
franczia spiritualismus közt. E fejezet az egész értekezésnek 
legérdekesebb része. A 4. Cousin, „Du vrai, du beau et du 
bien" czimü könyvét ismerteti, melyben, mint szerző irja, „a 
franczia spiritualismus alaptételei rendszeres átnézetben elő-
ször láttak világot." Az 5. és 6. §-ok Jouffroy és Lévêque, 
Cousin két legkiválóbb követőjéről szólnak. 

Az egész munkácska telve van az emiitett szerzők leg-
élvezetesebb, sokszor megragadó gondolataival : (Collard !)• 
lap ; Cousin 14, 15, 29, 36. ; Jouffroy 45 ; Lévêque 51, 55. 60. 
1.), és tekintettel az indigitált helyekre, melyek a 45. 1. ki-
vételével mind vallásbölcselőnek, ez értekezést joggal lehe-
tett volna a spiritualismus vallásbölcseimi munkásságáról 
is elnevezni. 

A franczia spiritualismus e jelesebb szóvivői, theisti-
kus irányuaknak vannak az értekzésben bemutatva, kik egy, 
személyes örök Isten (Cousin 15 1.), szellemi állaggal bíró lé-
lek (Jouffroy 44. 1.) emberi cselekmények szabadsága s felelő-
sége (Collard 9. 1.) alapján állanak. — Ha e munkácskát 
pusztán azok olvasnák, kik a bölcsészek ismeretében legalább 
némi jártassággal birnak, minden megjegyzéstől tartóz-
kodnám ; mivel azonban előreláthatólag ily nemű kérdések 
fejtegetése mást is fog érdekelni, óhajtottam volna, ha a kü-
lönben élvezetes értekezés az igényeknek minden tekintet-
ben eleget tett volna. Mint mondám, szerző a spiritualistikus 
bölcsészeket mint theistákat mutatja be, a tlieismus minden 
kifolyamányaival ; következéskép, ki e bölcsészeket tüze-
tesebben nem ismeri, őket tiszta theistáknak fogja tekin-
teni ; mi nagy tévedés volna, és későbbi félreértéseknek s fo-
galmi zavaroknak szolgálhatna okul. Nem kerülhették el o o 
ugyanis szerző figyelmét Cousin elvei a teremtésre vonatko • 
zólag, (Introduction à l'histoire de la Phil. 5-e leçon) hol 
a teremtésnek, mint a semmiből való létrehozásnak fogal-
mát mint absurdumot elveti, és teremtés alatt azon tény-
kedést érti, mely által valamely lény, más lényt, saját léte-
zőjéből alkot. Nem kerülhette ki szerző figyelmét Cousin 
(Fragments philosophiques, l-re édit. préf. p. XI.) nevezetes 
mondása : „Dieu est à la fois un et plusieurs, éternité et temps, 
espèce et nombre, essence et vie, indivisibilité et totalité, prin-
cipe, fin et millieu, au sommet de l'être et à son plus humble 

degré, infini et fini tout ensemble, triple enfin, c'est à dire, à 
la fois Dieu, nature et humanité. En effet, si Dieu n'est pas 
tout, il n'est rien."- Ugy gondolom, mindkét helye elég tiszta 
pantheismus. (Vége k.) 

X Bc/ciildettek : 1. Egyházi beszéd, melyet 1878-ik 
évi augusztus hó 25-én, Szent István király ünnepén, Bécs-
ben a t. kapuczinus atyák templomában mondott Gremsber-
ger István, székesfehérvári belvárosi plébános és szentszéki 
ülnök. Bécs, 1878. 31.1. Tétele : a kereszténységnek az egyéni 
és társadalmi létrendre gyakorolt üdvös befolyása. 

2. Szent István Magyarország első apostoli királya a 
magyar állam alapját a keresztény vallás és keresztény neve-
lés által vetette meg. Hirdette: Prúnyi Andor, ráczltevei es-
peres-plebános, a székesfehérvári főtemplomban, 1878. aug. 
hó 20-án. 14. 1. 

3. Isten Igéje szent beszédekben. Szerk. Fábián János, 
esztergom-vizivárosi plébános. III . évf. 10. füz. Tartalom: 
I. Mária nevenapjára. 2. Pünkösd után XV. vasárnapra. 
3. Pünkösd után XVI . vasárnapra. 4. Sz. Mihály arkangyal 
ünnepére. 5. Pünkösd után XVII . vasárnapra. 6. Esketési 
oltárbeszéd. 409—443. 1. Esztergom. Kiadja Buzárovits 
Gusztáv. 

4. (Uj lap!) ,Iskolai és Népkönyvtár' a czime. Első évi 
folyam. 1-ső szám. Szerkeszti és kiadja : Dolinay Gyula, ha-
vonként egyszer ; előfizetési ár egész évre 2 ft, negyedévi elő-
fizetés nem fogadtatik el. lartalma: Az olvasóhoz. Programm. 
Az iskolai és népkönyvtárak szervezésének alapelvei. A szer-
vezés időszerűsége. Magyarország lelkészeihez. Az iskolai ta-
karékpénztár, kapcsolatban az iskolai és népkönyvtárral. Az 
iskolai és népkönyvtárügy a harmadik egyetemes tanitó-
gyülésen. A mit a ponyván árulnak. Vegyes közlemények. 

Mi a czélja e lapnak, mutatja czime. Szerkesztő az is-
kolai és népkönyvtárak ügyét „a legnagyobb culturalis kér-
désekkel egy színvonalra helyezi s a gyakorlati megvalósí-
tást az elodázhatlanul sürgős teendők közé sorozza". A pap-
ságnak nagy igazságot mond szemébe, midőn azt kérdi : 
„Mit fog tenni a papság, ha az ő közönyössége folytán, az ő 
közreműködése nélkül jönnek létre a könyvtárak ?" Eddig 
még kevés hozzászólni valónk van e laphoz, csakis arra fi-
gyelmeztetjük, hogy ,szent butaság' nem létezik, különösen 
nem lehet, nem szabad arra a butaságra, hogy Paprika Jan-
csit összevágott hússal virslibe tömik, a szent epithetont al-
kalmazni. Még a butaság és babona elleni harczban is meg 
kell tartani a józanságot és helyes Ítéletet. A kath. tanfér-
fiak és lelkészek figyelmét, akármilyen szellemű lesz e lap, 
minden esetre magára fogja vonni, ha sikerülnie fog ily rop-
pant specialitása daczára magának fenállást biztosítani. 

5. Christi pád. Blätter für die österr.-ungar. Monarchie. 
17. sz. Tartalom : Der Pfarrseelsorger in der Volksschule. 
Einst und Jetzt. Katechet. Correspondenzen. Verordnungen. 
Mannigfaltiges. Bücherschau. 

O Ö 
6. A ,soproni kath. testvérület' alapszabályai. Közli Podu 

Endre, sopron-városi plébános, mint elnök, I I I szakaszban. 
Érdekes kis füzet, melyből megtudjuk, hogy e társulatot már 
1751-ben alapították a soproni katholikus polgárok s hogy az 
1753-ben XIV. Benedektől jóváhagyást, sőt még magától 
II. József császártól is 1782-ben megerősítést nyert. Való-
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ságos áldás az ily társulat. Vajha minden plébániában volna 
ilyen vagy hasonló, p. a sz. Vincze-egylet. 

7. Uj Magyar Sión, aug. (104.) füzet. Tartalma : Pau-
lai sz. Vincze élete s szeretetmüvei. Várnaitól. — Kögl 
Ádám. Némethy Lajostól. — A nemzetközi munkáskérdés. 
Szentimreytől. — Adat a század történetéhez. Maszlaghy 
Fereneztől. — Irodalom és művészet. — Vegyesek. 

8. Katholikus Hitszónok. I. k. 3. füz. Szerk. dr. Toldy 
László, bpest-tabáni segédlelkész. Az előttünk fekvő füzet-
ben van 3 teljes szent beszéd : Ehrlertöl kettő, az egyik Adv. 
IV. vasárnapjára, a másik sz. István vt. ünnepére, és Bour-
dalouetól egy, Karácsony ünnepére ; elül van egy beszéd vége, 
végül Paliutói Karácsony utáni vasárnapra való beszéd na-
gyobb része. Jó volna minden füzet czimlapján tartalom-
jegyzéket adni. Az is talán előnyére válnék ez életre való 
válalatnak, ha minden füzet teljesen közlené a benne meg-
kezdett beszédet. 

9. Irodaltni Szemle. 9. sz. Tartalma : Elnöki beszéd 
Szvorényi Józseftől a Vitkovics-ünnepélyen. Huszár K., Egy-
házi beszédek. Lehren und Rathschläge des Papstes Pius. 
Spencer Northcote, Epitaphs of' the Catacombs. Könyvé-
szet. Vegyesek. 

„Előfizetési felhivás Manning H . E. bibornoknak 
„ Bízzál istenben l" czimü művére. Azon körülmény, 
hogy a nevezett magas szerzőnek, általam fordított „Jézus 
szeretete a bűnbánók iránt" czimü munkája — bár a ,Reli-
gio'-ban is megjelent — néhány hét alatt 900 példányban 
kelt vala el, s már a második kiadás is szükségessé vált, azt 
mutatja, hogy a m. t. olvasó közönség örömmel fogadja az 
ascetikus műveket, kivált Manningéit. U j élvezetet szer-
zendő tehát, siettem a fentnevezett művet irodalmunkba át-
ültetni. Jóllehet szerző e műben a kebelnek húrjait is pen-
geti, mindazáltal főleg az értelemhez szól, és felsorolja az 
Istenbe helyezett bizalomnak 1. mivoltát; 2. indokait ; 3. 
gyümölcseit; 4. segédeszközeit és végül 5. akadályait; mert 
jól tudja, hogy a szivre tett benyomások rendesen röpke tar-
tamuak. mig az elmére gyakorolt behatások állandóak és a 
kedélyt is kormányozok. Az angol eredetiben 127 lapra ter-
jedő, igen csinosan, mediaeval betűkkel s initiálékkal kiállí-
tandó, nyolczad alakú könyv ára csak 40 kr. s bérmentve 
küldetik meg az előfizetőknek. Minden egyszerre megrendelt 
5 példány után tiszteletpéldánynyal szolgálok. Gyönyörű 
papiron készült és stylszerü, gazdag kötéssel ellátott dísz-
példányok is készülnek, melyekre azonban csak f. hó 20-ig 
fogadhatok el előfizetést. Ára az ily diszpéldánynak két fo-
rint. Megjelenni a mű október közepén fog. Esztergomban, 
1878. szeptember 1-én. I f j . Molnár János, esztergom szab. 
kir. városi segédlelkész." 

Manning művei nem szorulnak ajánlásra; a forditó ur 
neve pedig oly előnyösen ismert már kath. irodalmunkban, 
hogy a t. olvasó közönség bizvást talpraesett munkát vár-
hat tőle. 

^ „ Megrendelésre való felhivás ily czimü könyvecskére : 
,,Plébános és Segédlelkész." irta Janovszky István. 
E művecske figyelmet érdemel, már azon körülménynél 
fogva is, mert oly tétellel foglalkozik, mely mint rudva va-
gyon, eddigelé nincsen eléggé körvonalozva ; vagy ha igen, 
csak itt-ott az egyes művekben — elszórva. Az egyházi jog 
csakis átalán mondja : a plébános és segédje közti viszonyt 
nem annyira a törvények, mint inkább a szeretet és méltá-
nyosság stb. szabályai határozhatják meg. A plébános és se-
gédje közti viszony, jelen művecskében, bár rövideden, kör-
vonalozva található, — utasításul szolgálhat mindenesetre, 
avagy belőle kivehető. „Mi az eszmét felelevenítettük, néze-
tünket is kifejtettük ; de azért, szóljanak e tárgyhoz egye-

bek is; győzzön a mi jobb" (I)r. Somogyi Károly.) Tudom : 
a gondolatok birodalmában az üdvös fegyelmet nem ma-
gunknak, hanem másoknak kell gyakorolniok. Reménylem 
azonban, hogy e müvecske közre fog járulni az igazság s a 
jelen tárgyra vonatkozó helyes nézet felderítésére. Annyi 
áll, hogy soraim megírásában az igazsághoz hevülettel von-
zódó léleknek harmóniája által vezettetni volt szándékom. A 
diszes művecske árát tömeges pártolás reményében 40 krra 
szabtam. Gyűjtők 10 példány után egy tiszteletpéldányt kap-
nak. Kérem az érdekelteket, kegyeskedjenek megrendelései-
ket (legczélszerübben levelezési lapon), minél előbb alulirt-
hoz intézni, hogy a nyomatandó példányok száma iránt ma-
gamat tájékozhassam. Nagyiévárd (Pozsony megye) 1878 
augusztus hóban. Janovszky István, áldozár." 

Hozzá szólnunk majd akkor lehet csak, ha e művecske 
előttünk fekszik. Ajánljuk az érdeklettek figyelmébe. 

Y E G Y E S E K . 
— Jótékonyság, O eminentiája az ország herczegpri-

mása, a mellett, hogy a párkányi templomot tetemes költ-
séggel megnagyobbittatta, a párkányiakat kisdedóvó felállí-
tására buzditá s megígérte, hogy 4000 ftot fog nekik e czélra 
adni. Ugyancsak ő emja a bátorkeszi kath. iskola II . osztálya 
tantermének kiépítésére 200 ftot volt kegyes adományozni. — 
Ft . Haynald Lajos érsek ur ő excája a mozgósitottak csa-
ládjainak javára 1000 ftot ; nm. és főt. Bonnáz Sándor püs-
pök ur a hadi sebesültek számára 500 ftot, a Caesarevics-
ezred sebesültjeinek külön 100 ftot, az egri és miskolczi ár-
vízkárosultak javára 1000 ftot adományoztak ; főt. Zalka 
János ő excellentiája elrendelte, hogy mozgósított tisztjei-
nek és szolgáinak családjai a rendes fizetést továbbra is ki-
kapják. — Az esztergomi főkáptalan a miskolcsi árvízkáro-
sultaknak 100 ftot, a szintén ily csapással sújtott sz. bene-
dekieknek 100 ftot, az esztergomi szegény tanulók felsegély-
zésére 500 ftot adományozott. — A székesfehérvári kápta-
tan az egri és miskolczi csapás enyliitésére 200 ftot küldött. 

— Egyházi és világi oktatás Francziaországban hatal-
mas versenyt vivnak egymással. Melyik részre hajlik a győ-
zelem, mutatja azon körülmény, hogy az ez évben kiosztott 
338 állami jutalom közöl 233-at az iskolatestvérek növen-
dékei kaptak, holott az állami iskolák növendékeire csak 99 
esett, 5 pedig magán intézetekre. 

— Az angol parlament nem régen bezárt legújabb ülési 
szaka alatt két érdekes törvényt hozott. Az egyik vonatko-
zik az irlandi középiskolák felügyeletére, melynek igazgató-
tanácsába 3 katholikus tag választatott be 3 episcopalissal 
és 1 presbyterianussal, daczára annak, hogy iskolások s/4 ré-
sze katholikus. A másik törvény a vasárnapra vonatkozik 
és elrendeli, hogy egész Irhonban, Dublin, Belfort, Cork, Li -
merick és Waterford kivételével, minden, szeszes italok mé-
résére engedélyt biró helyiségnek egész vasárnap csukva kell 
lenni. Egyébiránt ez már két egyházmegyében eddig is ön-
ként megtörtént az illető püspökök lelkes buzgólkodása 
folytán. 

— Missiói hirek. A madridi ,Fé [ közié, hogy a kath. 
hitküldérek Chinában 4000 gyermeket szedtek össze, kik 
okvetlenül áldozatául estek volna az uralkodó éhségnek. A 
megkereszteltek, nevelő és gyógyintézetekbe felvettek szin-
tén ezrével számithatók. Óceániában és Ceylonban a nagyhét 
alatt szintén rendkívüli nagy volt a megtérők sokasága. 1840. 
óta a kath. missiók állása általában a legörvendetesebb emel-
kedést mutatja. Abban az évben volt 131 hitküldéri állomás 
85 püspökökkel, 4214 áldozárral és 4,428,800 lélekkel ; 
1878-ban van 227 hitk. állomás, 283 püspök vagy püspöki 
hatósággal biró főpap, 17,087 áldozár és 11,580,159 lélek. 

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

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

17. Rüge, Buckle müvének német forditója, elő-
szavában ugy igyekszik a németek előtt bemutatni 
az angol történet-bölcsészt, mint a ki őket ,in eine 
ganz neue Welt ' fogja bevezetni. Ebből az látszik, 
hogy Ruge hősét vezérnek, történet-bölcseimi mód-
szerét pedig újnak, eredetinek tar t ja . Semmi sem 
tévesebb, mint e vélemény. Buckle korántsem ere-
deti, teremtő szellem ; ö egy tudós, ügyes másoló, 
ki a franczia positivismus elveit elsajátitotta s ezek-
nek szellemében Angolország civilisatiójának törté-
netét igyekszik megirni.1) Egy rövid párhuzam vi-
lágossá tesz mindent. A franczia positivismus jelen-
legi feje, Littré, következőleg adja elő az emberinem 
történetének legfőbb törvényét : „De même que 
r organisation spirituelle a un avénément né-

cessaire, qui résulte de Vensemble de notre passé et de 
la loi d'évolution présidante aux destinées de l 'huma-
nité ; de même il est une organisation tempo-

relle qui surgit suivant le point et la conjonction 
des choses. Tout est ici déterminé; rien n'est for tui t 
et a rb i t r a i r e . . . L'évolution du genre humain é tant un 
phénomène naturel et tout-à-fait soustrait aux volon-

tés individuelles, ce qui doit, en gros, arriver, arrive en 

') A franczia positivisták épen ugy dicsekednek, hogy 
a történelemnek igazi módszerét csak a legújabb időben és 
pedig ők fedezték fei, mint Buckle, és épen ugy áltörténe-
iemnek tartják az eddigi históriai tudományt, mint ano-ol 
tanítványuk. A Littré és Wyrouboff által szerkesztett phi-
losophic positive' czimü folyóirat 1868. februári számában ezt 
olvassuk : „Ce n'est que de nos jours, et, à vrais dire, de-
puis que M. Comte a établi la loi du développement histori-
que, et, sur ce fondement institué la philosophie de l'histoire, 
qu'on est en droit de réclamer des historiens, non des sim-
ples récits, mais des enchaînements des causes et d'effets 
selon une direction déterminée." 

effet, et arrive spontanément."2) E szerint kiindulási 
pontja a positiv történet-bölcselemnek: a szellemi és 
anyagi világ összehatása, akként, hogy minden ma-
gától történik (spontanément), de szükségképen, ,a 
mult ál tal meghatározott i rányban s az evolutio 
törvényei szerint, ugy hogy az emberi nem evolu-
tiója vagyis története az egyedek akaratának befo-
lyása alól el van vonva, mert, egészben véve ezen 
evolutiót, az ugy történik, hogy a minek történnie 
kell, az meg is történik, és semmi más. 

Buckle csaknem ugyanazon szavakat használja, 
midőn történet-bölcseimének legfőbb elvét kifejti. 
„Auf der einen Seite haben wir den menschlichen 
Geist, (Littré : organisation spirituelle) der den Ge-
setzen seines eigenen Wesens gehorcht und sich sei-
ner Anlage gemäss entwickelt (évolution spontanée). 
Auf der anderen Seite haben wir, was man Natur 
nennt (Littré : organisation temporelle), die eben-
falls ihren Gesetzen gehorcht Wir sehen uns zu 
der Folgerung genöthigt, dass die Handlungen der 
Menschen lediglich durch ihre Vergangenheit bestimmt 
werden (Littré : résulte de l'ensemble de notre passé), 
und daher ein Gepräge von Gleichmässigkeit haben, 
d. h. unter ganz gleichen Umständen immer ein ganz 
gleiches Ergebniss zeigen müs s en.3) (Li t t ré : tou t 
est ici déterminé) . . . Wir werden zu dem weiteren 
Schlüsse genöthigt sein, dass dieser Wechsel (zwi-
schen tugendhafte und lasterhafte Handlungen) das 
Ergebniss weit verbreiteter allgemeiner Ursachen 
sind, welche durch ihre Wirkung auf die ganze 
Gesellschaft (Lit tré : en gros) gewisse Folgen her-
vorbringen müssen (Li t t ré : avénément nécessair), 
ohne JRücksicht auf die E nt Schliessung en 

2) Application de la Philosophie positiv, §. VI. cf. Civ 
cattol. 1868. quad. 437. 563. 1. 

3) Buckle, id. mű 18. 1. 
24 
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jener Einzelnen, aus denen die Gesellschaft zu-
sammengesetzt ist (Littré: tout-à-fait soustrait aux 
volontés individuelles)."4) 

Ezen összehasonlitásból világosan következik, 
hogy Buckle culturbölcselmi elmélete csakugyan 
,copia', nem eredeti mű ; tudományos apparatussal 
felszerelt franczia ,inductiv' positivismus. Ilyen után-
zata a franczia positivismusnak, a szoros értelemben 
vett bölcsészet terén, Buckle honfitársának, Stuart 
Millnek kikiáltott inductiv módszere is.5) 

18. De nemcsak önálló eredetiségre, hanem 
igazi tudományos becsre nézve sem állja ki Buckle 
,történet bölcselme' a szigorú birálatot. Igazi tudo-
mány, mint már többször kifejtettük, igaz elven, va-
lóságon alapszik. Bölcsészeti mélységre s a valódi 
philosophiai felfogás méltóságára pedig csak akkor 
tar that a ,történet-bölcselme' igényt, ha az, a mit 
legfőbb elvül felállit, csakugyan legfőbb elv, és tel-
jesen kielégitő okát adja a történelem eseményeinek^ 
az emberiség életének. Buckle culturtörténelmi el-
mélete mind a két tekintetben téves. Téves azért, 
mert azon elv, melyet a culturbölcselkedés legfőbb 
elveül felállit, se nem legfőbb elv, se pedig, leg-
alább ugy, a mint azt ő felállítja, nem igaz. 

Buckle azt mondja : az emberiség története két 
sarkpont körül forog, egyfelől az emberi szelle-
men,6) másfelől, az ember mellett, a természeten.7) 
E két forrásból, úgymond, és pedig szükségszerüleg, 
kell minden eseménynek származnia.8) Azt mondja to-
vábbá, hogy csak az igy felfogott anyagból lehet 
igazi tudományos történetet, a történet-bölcsészetét 
felépiteni.9) 

Valamint alig volt tévely, bármennyire képte-
len vala is, melyet, miként Cicero mondá, valaki 
nem védett volna: úgyszintén alig van tévely, mely-

4) U. ott, 20. 1. Abban is csupán csak utánozza Buckle 
a franczia positivismust, hogy a ,történet-bölcselmé'-ből 
minden isteni befolyást kitagad. A franczia positivisták id. 
füzetében ez van mondva: „La 2>hilosophie de l'histoire est 
inaccessible à tout ésprit, qui conserve en soi une doctrine 
theologique, soit révélée, soit naturelle." V. ö. Civ. catt. 
1868. 433. füz. 51. 1. 

5) H. Taine, Le Positivisme Anglais, étude sur Stuart 
Mill., chap. II . et X. 

6) „Auf der einen Seite haben wir den menschlichen 
Geist." Id. mû, 18. 1. 

7) „Auf der anderen Seite haben wir, was man Natur 
nennt." U. ott. 

8) „So haben wir den Menschen, der auf die Natur, 
und die Natur, die auf den Menschen einwirkt, — eine ge-
genseitige Einwirkung, aus der notliwendig allen Begeben-
heiten entspringen müssen." U. ott. 

9) „Nur aus diesem Materiale lässt sich eine wissen-
schaftliche Geschichte aufbauen." Id. mű, 18. 1. 

ben, mint Bossuet mondja, ne volna valami az 
igazságból, legalább ennek látszata. 

Buckle imént hallott történet-bölcseimi legfőbb 
elvével is igy vagyunk. Tagadhatlan azon állitása, 
hogy az emberiség történetében az ember és a kiil-
természet egymásra való hatásának folytonos, sza-
kadatlan lánczolatát látjuk. Egyptom történetében 
nagy szerepet játszik a Nilus folyó; Phönicia népét 
az ezen országot e°rész hosszában mosó tender tette ö o o 
kereskedő néppé ; a görög nép colonisatiójára döntő 
hatással volt, talán első sorban, az, hogy annyi szi-
get kínálkozott közel egymáshoz uj hazául. Termé-
keny föld mindig emeltyűje volt és lesz a jólétnek. 
Anglia ipara soha sem fejlődhetett volna oly magas 
fokra, ha a sziget-ország földjének gyomrában olv 
dúsgazdag kőszén-rétegek nem volnának.10) Föld, 
éghajlat, időjárás, szóval a külső természet tehát 
kétségtelenül nagy tényező az emberiség történeté-
ben. Ez nem u j valami történet-bölcseimi elv. Már 
Hippocrates mondá: „Azok, kik hegyes, egyenlőt-
len, emelkedett, vizzel ellátott földön laknak s a kik 
az időjárás gyakori változásainak vannak ki téve , . . . 
a munkára nagy hajlammal s velők született bátor-
sággal birnak."11) Az is régi dolog s közelismert 
világtörténeti tényező, hogy az ember viszont az 
anyagi természetre, a földre gyakorol átalakító ha-
tást. Amerika 400 év előtt őserdő, vadon volt ; most 
európai civilisatio uralkodik rajta. A sekélyes fek-
vésű Németalföld nagy része emberi ész és erő által 
mintegy el van hóditva a tengertől . . . De minek 
több példát halmozni össze?! 

Közönséges, mindennapi igazság tehát az, hogy 
a világtörténelemben emberi szellem és külső ter-
mészet fejlesztő vagy romboló, szóval átalakító ha-
tással vannak egymásra. És ha Buckle csak eddig 
megy, a való igazság határait nem lépte volna át. 
De ö tovább, igen messzire ment. 0 nemcsak azt 
mondá, hogy az itt leirt kölcsönös egymásra hatása 
az embernek és a külső természetnek fontos tényezője 
az emberi történetnek s igy egyszersmind tényleges 

10) Le Play kiszámította, hogy 140 millió hectár erdő-
ségre volna szükség annyi faszén előállítására, a mennyi kő-
szént Nagybrittania 700,000 hectárnyi terület alól nyer ak-
ként, hogy még e terület felületét is felhasználja. Továbbá 
Anglia földjének 18 millió hectárral kellene nagyobbnak 
lenni, hogy eltarthassa azon lóerőt, mely a jelenleg műkö-
désben levő gőzerőt nála helyettesíteni volna képes. IIa pe-
dig csupán emberi erővel akarná pótolni az országban dol-
gozó gőzerőt, akkor 126 millió hectárral kellene nagyobb-
nak lennie. V. ö. La constitution de VAngleterre, considérée 
dans ses repports avec la loi de Dieu et les coutumes de la 
paix sociale. Tours, 1875, II. 33. s köv. 11. 

u ) De aëre, aquis et locis, §. 120. 
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törvénye a történetírásnak ; hanem tovább menve 
kettős tévelybe esett. Először azt állitá, hogy az em-
bernek és a kültermészetnek egymásra való hatásá-
ból minden világtörténeti eseménynek szükség-
kép kell származnia;12) hogy erény és bün az em-
beriség történetében oly általános törvényeknek 
mint okoknak okozata van alávetve, mely törvények 
a társadalomban biint és erényt szükségképen ered-
ményeznek, minden tekintet nélkül az egyes embe-
reknek eltökéléseire,13) — egyszóval: Buckle, bár 
szemfényfesztöleg folytonosan beszél az emberi szel-
lemről, azt culturbölcselméböl mégis kitagadta ; ki-
tagadta akkor, midőn a szellemet szükségképen mű-
ködő törvényeknek állitá alávetetnek ; vagyis, mi-
dőn közvetve, sőt közvetlenül is egyenesen tagadta 
az emberi akarat szabad befolyását a világtörténe-
lem eseményeire, midőn tagadta és tagadja az emberi 
akarat szabadságát, szellemiségünk e lényeges ténye-
zőjét, s ekként az ember szellemi természetét degra-
dálta az anyagi világ szinvonalára, hol minden szük-
ségképen ugy történik a hogy történik, és máskép 
nem történhetik. Ez Buckle ,történet-bölcseimi' el-
méletének, cultur-történeti föelvének egyik achil-
lesi sarka, fő hibája, kqütov ipevSós-sza. De most nem 
ezen gyenge oldalát tüztiik ki birálatunk czéljául. 
Az emberi akarat szabadságának valósága oly szik-
laerős tény az emberiség erkölcsi tudatában, hogy 
raj ta az angol beretva éle is eltompul s mindenestől 
összetörik, ha elfaragni megkísérti. „La question, 
úgymond igen helyesen Cousin,14) sommes-nous li-
bres? me parait au dessous delà discussion.Cí Hogy 
az ember akár jót tesz, akár rosszat, mikor öntuda-
tosan cselekszik, mindig szabad akaratból teszi, a 
mit tesz, az oly közelismert igazság, hogy, miként 
sz. Ágoston mondá, róla ,, can tant et in montibus 
pastores, et in theatris poëtae, et indoctiin circulis, 
et docti in bibliothecis, et magistri in scholis, etan-
tistites in sacratis locis, et in orbe terrarum genus hu-
manum.Líii) Ennek mélyebb vitatásába nem bocsát-
kozunk, hanem átmegyünk az angol sultur-bölcselő, 
föelvének második téves oldalára. 

Második alaphibája Buckle cultur-bölcselmi el-
méletének s történet-philosophiai föelvének az, hogy 
főelvnek vette, ami csak alárendelt elv lehet, s ek-
ként c u 11 u r - bölcséle tnek vette azt a min tulajdon-
képen egyetlen vonás sincs az igazi bölcsességből. 

V1) Id. mű, 18.1. 
») Id. mű, 20. 1. 
14) Histoire de la philosophie, I. Série, vol. I. p. 190. 
15) Lib. de duab. animab. c. 11. n. 15. 

Az igazi bölcseség, tehát a történet-philosophiája is 
a legvégsőbb okból, a legmagasabb eszmék és tények-
ből igyekszik a világtörténelem szövevényes esemé-
nyeit megvilágítani. Buckle belépett a bölcseség ud-
varába, de annak szentélyébe már nem volt hivatása 
belépni. Innen van, hogy az ö történet-philosophiája, 
mint de Maistre gróf hasonló szellemű történetíró 
kortársairól mondá, valóságos „összeesküvés az igazi 
történet ellen" ; korántsem culturtörténeti bölcse-
let, hanem cultur-bölcselmi kontárkodás. Lássuk ! 

(Folyt, köv.) 

Az egyház nem feledi a katonát. 
Minthogy Magyarhon némely vidékein alig van most 

család, melynek tagja, vagy közeli rokona, a hadseregbe 
nem szóiitatott volna, czélszerünek vélem azon gondosko-
dást emlitésbe hozni, melyet IX. Pius pápa a katonaság 
iránt is tanúsított. O ugyanis 1862-ik év april 9-én kiadott 
legkegyelmesebb okmányában a következő búcsúkat en-
gedélyezte : 

1. Mindazok száz napi bucsut nyernek, kik a kato-
nákért egy „Miatyánk"-ot és egy „Üdvözlégy"-et áhítato-
san imádkoznak, azon czélból, hogy keresztényekhez illőleg 
éljenek és a világ csábjai daczára Istennek hűen szol-
gáljanak ; 

2. mindazok, kik egy hónapon át minden nap ugyan-
azon szándékból egy „Miaty." és egy „Üdvöz." imádkoznak, 
méltó gyónás és sz. áldozás után, teljes bucsut nyernek ; 

3. mindazok, kik a rózsafüzér vasárnapján (octóber hó 
első vasárnapja), sz. Mihály főangyalnak (sept. 29-kén), sz. 
Józsefnek (márcz. 19-én), sz. Flóriánnak (május 4-én) és sz. 
Borbálának (decz. 4-én) ünnepén, méltó gyónás után, ugyan-
azon szándékból a sz. áldozáshoz járulnak, — hasonlóképen 
teljes bucsut nyernek. 

Azon reményben, hogy az egyháznak e kedvezményét 
sokan fogják testvéreik és rokonaik üdvére s jólétére 
igénybe venni, közli Tóth Mikes. J. 

A jó gyóntató lelkiatya kellékei. 
(Folytatás.) 

Senkisem tagadhatja, miszerint a gyóntatóban az első 
kellék az, hogy tiszta lélekkel lépjen a gyóntatószékbe ; és pe-
dig azért, mivel ha vétkes, nincs az Isten kedvében, a kitől 
annyi lelki és testi ajándékokkal ékesittetett fel, a kitől a 
feloldozás, vagy megkötés hatalmát nyerte, mely hatalom-
mal vissza él mint vétkes, és magát roszakaratulag boldog-

' <—> O O 
talanná teszi, megvetvén, megszentségtelenítvén a neki in-
gyen ajándékozott kegyelmet. Es csakugyan, miként szolgál-
tathatja ki a töredelem szentségét Krisztus Urunk és az egy-
ház szándéka szerint azon pap, ki maga is Üdvözítőnk eláru-
lói, ostorozói, megfeszitői közé tartozik ? Mig ellenkező eset-
ben elmondhatjuk sz. Katalinnal : „Osculor vestigia pedum 
Presbyterorum officiis suis rite satisfaciendum" (Yita s. 
Cath.) Ide tartozik Jeremiás prófétának eme sóhaja is : 
„Quid est, quod dilectus meus im domo mea fecit scelera 
multa" ? (Jerem. 11,15.) ; és ; „Sí inimicus meus maledixisset 
mihi, sustinuissem utique ; tu vero homo unanimis, dux meus 
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et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos." 
(Ps. 54, 13.) 

A jó pap nem egyedül nyeri el a mennyei örömöket, 
valamint a hivatásához hűtlen is nem egyedül veszi el bün-
tetésül az örök kárhozat gyötrelmeit, mert magával vagy 
sokat üdvözit, vagy sokat kárhozatba ránt. A milyen a pász-
tor, olyan a nyáj is ; mert mint sz. Bernard mondja : „Ha a 
világ fiai látják az egyház szolgáinak bűnös életét : ingado-
zókká lesznek; számtalanok eltávoznak a vallástól, nem 
hisznek, a szentségeket megvetik, a vétket nem kerülik, az 
erényeket nem gyakorolják, nem irtóznak a pokoltól s a 
mennyeieket legkevésbbé sem óhajtják." „Ugyanazért tud-
ják meg az áldozárok, hogy bűneik elkövetése által annyi 
halálra tették magukat érdemessé a hány hivő lelket rosz 
példájok által megbotránkoztattak." (S. Gregor.) 

Az első kellék tehát minden gyóntató atyában az, hogy 
legalább a halálos vétkektől ment lélekkel szolgálja ki a 
töredelem szentségét, s akkor minden esetre a jutalom sem 
fog elmaradni, melyről egy tekintélyes szerzőtől irt könyv-
ben a következőket olvastam : „Németországban történt, 
hogy a plébános halála után megválasztatott egy másik pap, 
ki azonban kötelességeinek teljesitésében már nem volt oly 
lelkiismeretes mint elődje, különösen pedig a vétkesek ki-
hallgatásában nagyon elütött boldogult antecessorától. Egy-
kor a szomszéd faluban oly későre maradt, hogy holdvilág-
nál kényszerült a legrövidebb uton, mely a temetőn veze-
tett keresztül, gyalog haza menni. A temetőben minden-
hol a legnagyobb csend uralkodott ; hanem a főkereszt tá-
ján, hová a helység elhunyt plébánosai is temettetni szok-
tak, egy emberi alakot pillantott meg. Mi több, felismerte, 
hogy az ő gondozására bizott nyájból való s azért megszó-
litá őt mondván: Mit keressz most ily későn a temetőben? 
Es amaz, a ki a lelkészt inkább csak hangjáról, mint ruhá-
zatáról és viseletéről ismerte fel, feleié : „Tisztelendő uram, 
nem akarom mind amaz okokat elszámlálni, melyek engem e 
temetőbe jönni kényszerítenek, de mégis a kérdésre, hogy 
feleletet adjak, bátor vagyok kinyilatkoztatni; miszerint ma 
van harmincznyolczadik évfordulója annak, hogy vétkeim-
től ez az áldott pap, kinek sirjánál térdelek, feloldozott, meg-
szabadított ; és sohasam hanyagolom el ezen éjet, hanem el-
jövök, s kérem a mindenható Istent, hogy adjon ezen jó lel-
kiatyának örök nyugodalmat, és ha majd eljő azon óra, mely-
ben én is elhagyom e földet, engem vele örökre egyesítsen." 
Mindezekre a plébános csak igy szólott : „Virassz tovább 
is, és adja az Ur, hogy a mit hűségesen kérsz, üdvösen el is 
nyerhesd." (Memoriale ss. Exer.) (Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, szeptember 20. A hadkötelezettség és a papság. 

A keresztény államok eltűntek, pogány irányú államok fog-
lalták el helyöket ; a mit az előtt a keresztény szeretet össze-
kapcsolt, azt a liberális humanismus egymástól elválasztotta. 
Az előtt a népek ugy tekintették egymást, mint egy család 
tagjait, mint testvéreket, kiket a bizalom napról napra kö-
zelebb hoz egymáshoz: ma a fajgyűlölet napjait éljük, a 
nemzetiség orgiái ünnepeltetnek, akik nem tartoznak ugyan-
azon népfajhoz, ugyanazon nemzethez, azok egymásnak ellen-
ségei. Ezt szülte a liberalismus : bizalom helyett bizalmatlan-

ságot, szeretet helyett ellenségeskedést öntött a keblekbe, 
minek természetes következménye, hogy népek népek ellen 
fegyverkeznek, hogy önmagukat megvédjék és hogy mind 
jobban megvédhessék, békés polgárok fegyveres katonák, a 
tudományra készülő ifjak harczosokká lesznek. 

Ha körültekintünk, akarva nem akarva, arról kell meg-
győződnünk, hogy Európa egy óriási tábor; az a föld-
műves, kit szántani látunk, tulajdonképen nem földmű-
ves, hanem katona; az a mesterember,kit műhelyében fog-
lalkozva szemlélünk, nem mesterember, hanem katona ; az a 
tanár, ki tanszékében ül előadást tartva, az a növendék, ki 
az előadást hallgatja, az a hivatalnok, ki actái közt foglala-
toskodik, az a tudós, ki mohos papirjai közt búvárkodik, 
mindezek közt egy sincsen, ki nyugodtan foglalkozhatnék hi-
vatásával, mert ez mind ugyanannyi katona, ki nem tudja, 
mely pillanatban jön a parancs, hogy életét áldozza fel azért, 
mivel a liberalismusnak tetszett a nemzeteket egymás ellen-
ségeivé tenni. De hogy tovább is menjünk, hogy megéi-int-
sük a leglázitóbb pontot is : ez a papnövendék, ki Isten szol-
gálatára szentelte magát, ez a pap, ki az oltárnál mutatja 
be a vérnélküli áldozatot, talán azt hiszitek, hogy papnö-
vendék,talán azt hiszitek, hogy oly felszentelt pap, kinek meg 
van engedve, hogy összes idejét és tevékenységét a lelkek 
üdvének előmozdítására fordítsa? Oh nem, hiszen mi volna 
akkor a liberalismus? Az egyik nem papnövendék, a másik 
nem felszentelt pap a liberalismus szemében, hanem minda-
kettő katona. E térre szorította a clerust is a liberalismus, 
szolgálatára kényszeritette, hogy ők is küzdjenek, ha nem 
az egyházi székeken, legalább a harcztéren, a liberális tanok 
mellett ; igen, kényszeritette őket is, hogy tettel tagadják 
meg azt, amit szóval hirdetnek, hogy védjék azt, a mit szó-
val elitélnek. 

Nem véletlenül hoztuk fel e pontot. Ami a a jelen há-
borúban történik, az késztet bennünket a felszólalásra. Pap-
növendékeink és felszentelt papjaink közöl nem egy vitetett 
a harcztérre, hogy kezében fegyverrel küzdjön a boszniai lá-
zadók ellen és részt vegyen a pacificatióban. Ez nem a kath. 
egyház pacificationalis rendszere, az egyház papjai kezébe 
nem kardot, hanem keresztet szokott adni, e fegyverrel hódi-
totta meg az egyház egykor a nemzeteket. De tekintsünk el 
ettől, jelenleg a liberalismus fegyverei közé a kereszt nem 
tartozik, fegyverét inkább a kereszt ellen emeli, vegyük a 
dolgot ugy amint van. Tény, hogy papjaink ott küzdenek a 
boszniai hegyek közt. A liberalismus megköveteli, hogy 
minden törvénye mindenki által feltétlenül tiszteletben tar-
tassák, és ő maga mit tesz? Tiszteletben tartja-e ő saját 
törvényeit ? Nem szegi-e meg kézzel fogliatólag a társada • 
lom legnagyobb hátrányára épen a hadkötelezettségről szóló 
törvényt ? Liberális értelemben törvény az, mit a törvény-
hozás factorai elfogadnak és a fejedelem által is elfogadta-
tik ; miniszteri rendelet törvény erejével liberális felfogás 
szerint sem birliat, miniszteri rendelet a törvényt soha sem 
változtatja meg : minden ily tett törvénytelen, a törvénysze-
gés bélyegét viseli magán. Igy vagyunk a hadkötelezettségre 
vonatkozó törvénynyel. Nincsen törvény, mely felszentelt 
papot kötelezne fegyverviselésre, és a kormányoknak még 
sincsen szavuk az ellen, hogy papjaink ily törvényellenes 
tényre kényszeríttetnek. Ez nem törvény-tisztelet, ez nem 
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oly tény, melynek következtében félni nem lehetne attól, 
hocjy az ily példát látván, mások is a törvénytelenség terére 
ne térnének, mit a társadalmi rend és béke érdekében csak 
fájlalni lehetne. Ez első sorban a liberalismus büne. 

De van még egy más tekintet is, mely figyelemre méltó. 
Nem csak a törvény iránti tiszteletet ingatja meg az ily ön-
kényes rendelkezés, hanem, e mellett, megfosztja a társadal-
mat azon elemtől, melyre okvetlenül szüksége van. A nél-
kül a 10—15 pap nélkül is sikerülhetne Bosznia occupatiója, 
de 15 pap rendkívül sok lelki szükségletet képes volna kielé-
gíteni, ha fegyver alá nem szólittatnék, mely lelki szükség-
let jelenleg ki nem elégíttethetik, vagy legalább nem ugy 
mint különben lehetne. Ez szerintünk nagyon is figyelembe 
veendő dolog mert amily mértékben fog emelkedni azon pa-
pok száma, kik a harcztérre vitetnek, azon mértékben fog 
itthon elvadulni a nép, lesz kissebb a törvény iránti tisztelet, 
fog csökkenni az erkölcsiség, melyek nélkül egy állam sem 
állhat fenn biztosan. Ezt megfontolni még akkor is érdemes 
volna a liberális uraknak, ha netalán önmagában az erköl-

' o 
csiségre nem sokat adnának, mert azt csak tudni fogják, 
hogy könnyebb oly népet kormányozni, mely engedelmes-
kedik Istennek, mint olyat, mely nem engedelmeskedik. 

Ujabb időben sokan és sokat irtak már e miniszteri 
rendelet ellen; a legújabb esetek azonban hathatósan követe-
lik, hogy ismét és ismét mennél többen hangoztassák, hogy e 
miniszteri rendelet, mely annyi igazságtalanságot okoz, visz-
őzavonassék ; de nem csak hogy hangoztassák, hanem hogy 
közreműködjenek is minden lehető módon e rendelet beszün-
tetésére. Első sorban e kötelesség mindenesetre a mes-válasz-o o 
tott papi képviselőket illeti, ők tartoznak paptársaik iránt 
azon szeretetteljes figyelemmel, hogy az országgyűlés figyel-
mét is e visszaélésre fordítsák, illetőleg a kormányt interpel-
lálják és a visszaélés megszüntetését sürgessék. Az ország-
gyűlés öszszehivása nem sokára megtörténik és mi feszült 
kíváncsisággal várjuk, fognak-e papi képviselőink ez irány-
ban valamit tenni ; mert, hogy ismételjük, e kötelesség telje-
sítése első sorban őket illeti. 

Köln. A Görres-egijlet közgyűlés. (Vége.) Ezen pro-
gramra felolvasása után igen érdekes eszmecsere fejlődött ki 
a fellett, nem kellene-e ,Staats-Lexikon' helyett, a Holtzen-
dorf-féle műnek megfelelőleg, inkább alapos, rendszeres köny-
vet kiadni, melyben összefüggő alapossággal lennének tár-
gyalva a társadalomnak elvei. Előadó az eszmecsere ered-
ményét abban foglalja össze, hogy bevezetésül a Lexikonba, 
igenis, terjedelmes elvi értekezést, mintegy kibővített pro-
grammot, kell előre bocsátani s mennél előbb közzétenni. 
U('gyanaznap (28-án) reggeli ll1/« órakor tartatott az első ál-
talános tudományos gyűlés. Az egész ülést igénybe vette dr-
Heuser kanonoknak előadása, Köln egyházi műépitményei > 
ről. Délután 5l/2 órakor dr. Cardauns megnyitá a legalább 
150 tudóstól látogatott történelmi oszályt. Dr. Janssen elnök 
távollétében dr. Hertling indítványára megnyitó folytatta a 
gyűlés elnöki vezetését. Először dr. Ilipler szólt a szent atyák 
keresztény világnézetéről különös tekintettel sz. Ágostonra. 
Utána dr. Liesen értekezett a középkor német legendái köl-
tészetéről. Hajdan a legendák a nép élet kiegészítő részét 
képezték, utóbb a reformatio hatása alatt egészen kihaltak, 
ugy hogy Görresnek mintegy feltámasztani kellett a költé-

szetnek e nemét. Elnök erre az ülés legfontosabb tárgyát 
terjeszté elő. Inditványt tett t. i. egy .Zeitschrift für Ge-
schichte' kiadására következő tervezettel : „A Zeitschrift 
für Geschichté'-nek feladata lesz irodalmi egyesítő közeg 
lenni azon történetírók közt, kik Krisztust a történet köz-
pontjának s az egyházat az emberiség számára Isten által 
alapított nevelő-intézetnek tartják. Közvetlenül apologetikai 
iránya nem lesz. Nem-katholikusok munkatársak lehetnek 
azon feltétel alatt, lia dolgozataikban az imént előadott elv 
nem érintetik." A tervezet továbbá kijelenti, hogy inkább ke-
resztényi mint kereszténység előtti, s jobbára Németországot 
illető történelemmel fog foglalkozni. Meg fog jelenni a fo-
lyóirat évenkint 30 iven 4 füzetben. Maga a folyóirat 
meginditása általános helyesléssel fogadtatott, a tervezet 
egyes pontjai felett azonban hosszadalmas vita keletkezett, 
mely annak a következő napra való elhalasztását tette szük-
ségessé. 

Augusztus 29-én Haffner kanonok elnöklete alatt 9 l / t 

órakor a bölcsészeti osztály gyűlése nyilt meg, melyen az első 
értekezést dr. Brüll tartá Lessing „Beweis des Geistes und 
der Kraft" czimü műve felett. Ezen érdekes előadás után 
elnök jelenté, hogy Tondini atya Párisból megküldé azon 
beszédét, melyet a párisi bibliographiai congressuson a böl-
csészeti tanulmányok fontosságárol tartott. Dr. H e r t l i n g az J O O 
anyag problémájáról értekezett, a melynek fonalán keletke-
zett eszmecserének az lett az eredménye, hogy a szakosztály 
egy ,Zeitschrift für Philosophie' kiadását határozta el. — 
Ugyanaznap 101

 2 órakor a történeti osztály folytatta az 
előző nap vitáját a történelmi folyóirat felett. 11V3 órakor 
az általános tudományos gyűlésen dr. Mosler tartott előadást 
a drámáról azuj kor kezdetén. Bebizonyitá.hogy a renaissance 
és reformatio következtében a német dráma elvesztette nép-
szerű jellegét. Délután 4V2 órakor volt az utolsó általános tu-
dományos gyűlés Dr. Hertling jelenté, hogy a sz. Bonifácz 
életrajzára kitűzött pályázat eredménytelen maradt, a meny-
nyiben a beküldött művek egyike sem találtatott érdemes-
nek a pályadíjra. A pályázat határnapja kiterjesztetik 1880 
márczius 31-ig. Uj pályatételül kitüzetik : ,A német manches-
teri iskola kritikai történelme.' Határnap 1881. márczius 31. 
Az első dij 1500, a második 800 márka. Utána a genialis 
dr. Haffner kanonok tartott előadást Schellingről. A Na-
turphilosophie ,bölcs'-ének sokszori szellemi változásai Schil-
lerhez, Göthéhez, és a romantikus Schlegel, Novalis, Tieck 
és másokhoz való viszonyaival függnek össze. Maga Görres 
is rendkívüli érdeklődéssel kisérte pályafutását, és Schelling 
befolyása világosan meglátszik a ,Chr. Mystik' íróján. A ter-
mészettudomány ujabb lendülete szintén sokat köszönhet 
Schellingnek, bár eleinte phantastának tartották. Schelling 
soha sem volt tiszta, kedves személyiség ; a katholicismus 
iránt pedig nyilt ellenszenvvel viseltetett. A kereszténység 
magasztos titkaival bölcsészeti ábrándjaira élt vissza, adul-
terans verbum Dei. Meghalt nagyon megritkult tanítványai-
nak istenkáromló magasztasztalásai közt nagy keserűségben 
(1850.) Nagy tehetségei daczára Schelling semmi maradan-
dót nem alkotott. Mint felkelő napot üdvözölték, mint mete. 
ortüntel. Nem igy Görres, kinek utjai gyakran keresztezték 
Schelling pályáját, ü is korának forrongó hullámzásán volt 
kénytelen keresztül evezni, hanem benne diadalt aratott az 
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igazság. Ö a katholikus, Schelling a protestáns tudomány 
képviselője. 

E fényes essay nagy tetszést aratott. Utána elnök, rö-
vid visszatekintés után a gyűlés lefolyására, köszönetet mon-
dott az örvendetes részvevésért s a gyűlést befejezettnek 
nyilvánitá. 

London. A lambethi pananglikán zsinat. A mit itt 
London season-nak neveznek, — mikor t. i. a londoni körök 
virága, vagy mint a franczia mondja, crêmeje itthon van, — 
ez évben sivár és érdektelen volt. Dull and uninteresting one. 
A királynő mindjárt május elején Skóczia hegyei közé vo-
nult, miután pedig Windsorba lejött, egyik gyászhir a má-
sikat érte, ugy hogy az udvarnál minden érdekes fogadta-
tásnak el kellett maradnia. A walesi herczeg Párisba ment 
mulatni, akarom mondani, a világkiállítás succes-jének elő-
mozdítására. A solonok rendes tölteléke utána húzódott szin-
tén Párisba. A parlamenttől minden érdeket elvont magá-
ra Disraeli s elvitte azt Spree-Athenbe Bismarckhoz. — Ily 
körülmények közt azt kellett volna hinni az embernek, 
hogy a jó előre kidobolt ,pananglikán' zsinat majd egy kis 
életet fog hozni a saison morteba. Ezt annál inkább lehetett 
várni, mert hiszen a canterbury érsek ur kedves nejével és 
leányaival, ugy szintén a magas egyháznak, a high church-
nak valamennyi többi főpapja szintén nejökkel és leányaik-
kal jelentek meg a zsinaton, már pedig ők szintén a magas 
arisztokratiához ,upper ten thousand' tartoznak. Képzeljük 
csak magunknak ! Az anglikán állam-egyház atyái és fő-
pásztorai, kik itthon vannak az anyaországban, kiknek a 
társadalomban lordság competál, kik közöl többen fent ül-
nek a pairek házában a ,gyapjún', kiket végre a downing-
street-whitehalli kincstár is korántsem mostoha gyermekei-
nek tart, püspöki testvéreiket fogadják és üdvözlik a Lam-
beth Palace csarnokaiban ; fogadják az államegyház püspö-
keit a nagy britt birodalom összes coloniáiból, mind az öt 
világrészből, Európából, Amerikából, Ázsiából, Afrikából 
és Ausztráliából, és lia volna még hatodik világrész, bizo-
nyára innen is ; fogadják és üdvözlik az Egyesült-Államok 
anglikán püspökeit is, kik nem tartoznak ugyan az állam-
egyházhoz, de igenis ők szintén a high churchnek lelkes fő-
pásztorai. Nagy,költséges utat tettek mindnyájan, összejöttek 
vagy százan, — az anglikán egyház fejei, férfiak nem min-
den szellem és tetterő nélkül, telve érdemekkel és sok érde-
kes tudnivalóval, összejöttek Londonba s a holt idényben a 
világvárosnak oly látványt nyújtanak, milyet ez nem min-
den nap láthat ; — és mégis, mily különbség közte és a va-
tikáni zsinat közt! Mig ez az egész világot mozgásba hozta: 
a lambetlii pananglikán zsinat, — pedig mind az öt világ-
rész képviselve volt benne, — még csak Londonban sem volt 
képes eloszlatni a holt évad unalmát, a continensen pedig 
talán hírét sem hallották volna, ha az újságok nem könyö-
rülnek meg rajta s nem csapnak neki egy kis reclame-ot, 
korántsem iránta való lelkesedésből, vagy talán azért, mintha 
fontosságáról valami erős meggyőződésük volna, — nem, 
csupán csak azért emlegették a lapok, mert már ez az ő szo-
kásuk, sőt kötelességük, újságolni, szóval, ut aliquid dixisse 
videantur. Az igaz, hogy London lord mayorja a panangli-
kán zsinat atyáit, a mistressek- és missekkel együtt dísz-
evésre hívta meg hivatalos palotájába a Mansion Houseba, 

hol, miután ősi szokás szerint a loving cup, magyarul a po-
culum charitatis megtette a körutat, még toast-ot is mondott 
a zsinati atyákra, kik természetesen ezt kétszeresen vissza-
toastirozták s nemcsak a lord mayor urnák, hanem a lady 
mayoressnek is gentlemanlike, a hogy illik, megköszönték a 
vendégszeretetet. IIa valaki azonban azt hinné, hogy e lord-
mayovi díszebéd talán valami különös magas fokát mutatja 
a lambetlii zsinat iránti lelkesedésnek, igen csalódnék. Lon-
don lord mayorja már igy szokott tenni ; van miből adni a 
citynek, tehát keresi az alkalmat, hogy kitegyen magaért, s 
ha nem elég fontos az alkalom, hát egy kissé felfújja. A 
nagy közönség egészen közönyösen vette e zsinatot. A sajtó, 
mint már emiitettük, természetesen foglalkozott vele, — 
mert hiszen, mivel nem foglalkozik a sajtó? Azonban aligha 
szavaztak meg a pananglikán zsinat atyái andress of thanks-ot 
az angol sajtónak. Azon commentárok, melyekkel ez a zsina-
tot, czélját, terveit, intentióit kisérte, visszautasítok, telvék 
csipős élczczel, sőt gunynyal és keserű sarkasmussal. Ritkán 
olvastam maróbb gunynyal irt czikket annál, melyet a fa-
shionable, a glacé-keztyüs ,Whitehall Review' e zsinatról 
közlött. „Panslavismus, Pantheismus, Panurge és Pantag-
ruel, igy kezdi ,Pan in Lambeth' czimii czikkét, összetett 
görög szók ; meglehetősen ismeretesek és szerény igényűek ; 
de ha a theologiai szellem veszi fel egy respectabílis pogány 
istenség nevét és a VIII . Henrik és Cranmer alatt gyártott 
hitvallás homlokára tapasztja, akkor tüdőnket felfújja a ne-
vetési inger. . . A magasztostól a nevetségesig csak egy lépés 
van és a lambethi pananglikanismus ugy tűnik fel előttünk, 
mint prot. paródiája a vaticani zsinatnak." Az ily czikkek 
kézzelfoghatóbbá teszik, mint bármi más, a pananglikanis-
mus eszméje és zsinata iránt az angol körökben észlelhető 
érzületet. S hogy ez az érzület nemcsak a ,felsőbb tízezer-ek 
körében, hanem alább is otthonos, azt kimondja a ,Daily Te-
legraph'. „Nem akarjuk azt állítani, úgymond, hogy a világ 
ezt a püspöki parlamentet egészen közönyösen veszi, de 
annyi igaz, hogy a közönség az ottani események iránt 
aránylag csak csekély érdeklődést tanusit." Talán ez az oka, 
hogy viszont a t. publikum iránt meg a pananglikán zsinat 
tanúsított, úgyszólván, semmi figyelmet. Résztvenni az ünne-
pélyekben senkinek sem lehetett. A megnyitó ünnepélyen az 
érsek káplánján kivül senki sem volt, a ki püspöki rangban 
ne lett volna. Csak egy kis, majdnem láthatlan csarnokban 
volt néhány hölgy jelen, mint a ,Pall Mall Gazette' írja, az 
érsek családjából és ennek barátnői köréből. 

Ha okát kutatjuk a protestáns és testestől lelkestől 
vallásos angol nép ezen közönyének, melylyel a pananglikán 
zsinat iránt viseltetett, azt az első ilynemű s 1867-ben tar-
tott zsinat fiascójában találjuk. Mik voltak az indokok ezen 
első pananglikán zsinat összehívására? Először, — de ez 
természetesen nem volt a programmban kiírva, — egy kis el-
lenhatás kellett azon világraszóló gyülekezetekkel szemben,, 
melyek 1854, 1865, és 1867-ben Rómában tartattak. Ujjal 
mutatva a kath. egyháznak eme nagyszerű tevékenységére 
akkor azt vetették az anglikán egyház szemére, hogy ő nem 
egyéb mint egy sziget-ország déli részének helyi acciden-
tiája, minden benső fejlődési, növekedési életerő nélkül ; hogy 
ő, mint már Macaulay mondá, csupán csak ,helyi hitközség.' 
A lambethi zsinat tehát megakarta mutatni, hogy Anglia 
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államegyháza éjjen ugy tarthat igényeket világraszóló oe-
cumenieitásra, mint a római katholika egyház. Yaljon elér-
te-e e czélt ? „Határozottan tagadjuk, igy irt e napokban a 
,Daily Telegraph', hogy a pananglikán parádé azoknak prae-
tensióit igazolta volna, kik erőnek erejével el akarják ma • 
gukkal hitetni, hogy Angolország egyháza az egész világon 
elterjedt egyház, ugy mint a római, s hogy Canterbury az 
emberiség szellemi uralmában a szent várossal osztozkodlia-
tik." Ha csakugyan tüntetés akart lenni ama zsinat, igy foly-
tatja a nevezett lap, az akkor tervezett vatikani zsinat ellen : 
„akkor igazat kell adnunk a ,Whitehall Review'-nak, mi-
dőn azt mondja, hogy a lambetlii pananglikanismus olyan 
volt mintha parodia akart volna lenni a vatikani zsinat el-
len." Számszerinti tekintetben, eltekintve sok mástól, ezen 
zsinatnak eredménye akkor oly csattanós volt, hogy a,Daily 
Telegraph' nem tűrhette a dolgot és fulmináns czikkben di-
csőké a romái egyház egyetemességét, melylyel összehason-
lítván a lambethi zsinat oecumenicitását, oly leczkét olva-
sott fel ez előtt, hogy az még most sincs elfeledve. 

További okul az 1867-i pananglikán zsinat összehí-
vására az volt mondva, hogy a mindinkább terjedő hitet-
lenség ellen határozottan állást kell foglalni s eszközöket 
kell mozgásba hozni. Hanem hát nagy bibéje van a protes-
tantisniusnak azzal a hitetlenséggel szemben. A ,Church Ti-
mes' épen e napokban veté szemére az imént ülésezett zsinat 
atyáinak, hogy hiszen „a hitetlenség nem egyéb mint követke-
zetes protestantismus, akár forradalom kíséretében jelentkez-
zék, miként ez az ultramontán országokban szokott történni, 
akár logikai csendes következtetés utján fejlődjék ki, mint 
ez a protestánsoknál történik." Ez a ritualista lap fején találta 
a szeget. Kétségkívül legjobban működtek s harczoltak volna 
a pananglikán zsinat atyái a hitetlenség ellen, ha, a helyett, 
hogy a pápa, a kath. egyház és a szent szűz szeplőtlen fo-
gantatása ellen szitkozódtak, saját maguk hitrendszerének 
alapjait vizsgálták volna meg. Talán akkor rájöttek volna, 
hogy rationalismus és hitetlenség, mely ellen óvszerekről 
igyekeztek gondoskodni, nem egyéb, mint megérett gyümöl-
cse azon magvaknak, melyeket akkor hintettek el, midőn a 
katholika egyház tekintélyét elvetették s a hit és vallás dol-
gában az individualismust, az egyéni felfogás függetlensé-
gét proklamálták. Ezt belátni és elismerni, hiszem, ször-
nyű dolog volt volna ugyan, de nem nehéz, mert azon fér-
fiak, kik a kutatást intézték volna, az anglikán püspökök, 
magukban megtalálták volna a mit kerestek, lia azt komo-
lyan keresik vala. Hanem hát előre negativ jövendőt le-
hetett mondani minden ilyen hitetlénségelleni tanácsko-
zásnak. — De az 1867-i pananglikán zsinatnak még más jel-
lem vonásai is voltak, melyek igazolni látszottak azon föl-
tevést, hogy annak tanácskozásai a hitetlenség fejlődésére 
korántsem mérséklőleg vagy akadályozólag fognak hatni, 
sőt inkább csak előmozditani fogják azt. Mert vegyük csak, 
kik azon férfiak, kik a hitetlenség terjedése ellen tanács-
kozni összejöttek ? Yolt és van-e nekik közös, szilárd, biz-
tos hitvallásuk, alaptanuk ? Nem. Igaz, hogy valaha aláírták 
az anglikán egyház liitczikkelyeit ; de a zsinaton nem volt 
meg ez az alap, hiszen oly férfiak ültek benne többen, kik 
bűnrészesei voltak azon famózus Ítéletnek, mely a roszhirü 
,Essays and Review' szerkesztőjét felmenté, habár e lapban, 

mint egy emlékirat tüzetesen előadta, az anglikán hitvallás 
főtanai megtagadva voltak. Benne ült dr. Colenso nataali 
püspök, meghiva Longley canterbury érsek által, habár 
Mózes könyveinek isteni ililetüségét tagadta. Es ezen férfiak, 
kik a keresztény vallás alapigazságait vagy nyiltan, vagy 
himezve hámozva ugyan de félre nem magyarázható módon 
megtagadták, ezen férfiak voltak tanácskozandók a felett, 
hogyan lehetne a hitetlenség terjedését megakadályozni ! Igy 
aztán nem volt nehéz előre tudni, hogy a hitetlenségnek 
egy hajaszála sem fog elesni a pananglikán zsinat követ-
keztében. 

Még egy másik pontja volt az első pananglikán zsinat 
programmjának, és ez: „testvéri tanácskozás az egyházi mű-
ködés és a missiókban való munka felett." Az e kérdéseknél 
felmerült viták, mivel személyes érdekekek vegyültek be, 
igen hevesek voltak s izgatott jelenetekig fejlődtek. Azon se-
beket, melyeket az ekkor kiröppent szavak ejtettek, csak az 
idő, mely mindent meggyógyit, hegesztette be némileg. Ered-
ményre a zsinat e tekintetben sem jutott, minthogy a hozott 
határozatok nemsokára impracticusoknak bizonyultak be. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
33A XIX. századbeli franczia Spiritualis-

mus aesthetihai munkássága" stb. (Vége.) Hasonlóan 
kénytelen vagyok megjegyzést tenni Jouffroy felett, kiről az 
értekezés 44. lapján olvasom : „Jouffroy nem szűnt meg ba-
rátait biztatni, hogy a kétely nem lehet utolsó szava a böl-
csészeinek. " A franczia bölcsészek között talán egy sincs, ki 
nagyobb erélylyel vitatta volna az objectiv skepticismust, 
mint Jouffroy ; lásd : ,Oeuvres de Thomas Reid, I, Préface 
du Traducteur, CLXXXV—CCXIX, hol a C L X X X V I I . 
lapon kimondja, hogy „subjectiv bizonyosságunk sohasem 
válhat objectivvé, és azért elvetendő a bölcsészeknél általá-
ban elfogadott azon tan, mely tartja, hogy a subjectiv bizo-
nyosság az objectiv igazságból mint okozat az okból szár-
mazik és attól el nem választható." 

Azt mondja továbbá szerző ugyané Jouffroyról a 43—44 
lapokon: „Jouffroy uj és kimeritő érvekkel védte az emberi 
lélek szellemiségét." E mondat igaz, ha Jouffroy két mun-
kájáról, a ,Nouveaux mélanges philosophiques', és ,De la lé-
gitimé de la distinction de la psychologie et de la physio-
logie'-ról értjük; de általában Jouffroyról nem mondható, 
miután Esquisses de philosophie morale, par Stewart. Pré-
face du Traducteur, p. CXXIII , CXXXII I , és CXXXVI, 
2-e édit., a lélek szellemiségéről szóló tant puszta liypothe-
sisnek mondja, mely tudományos módon bebizonyítva nincs. 

Ezen és hasonló pontok arra szolgáltathatnak okot, 
hogy a kevésbé jártas olvasót esetleg nagy zavarba hozzák : 
miért is óhajtottam volna, hogy miként a 29. lapon Lévêque 
„impréscience volontaire"-je néhány szóra méltattatik, az 
előbbi bölcsészek fényoldalai mellett, azok árnyoldalai is —• 
bár csak néhány szóval — érintessenek. 

A munkácska sok szép része mellett több apró meg-
jegyzésre méltó hely található. A 32-ik lapon „a velünk 
született eszmék fatalismusa ;" a 43. 1. „az emberi ész korlá-
toltságának fatalismusa ;" aztán a 33. 1. „A lángész.. . . igazi 
magyarázója Istennek az emberi szellemben ;" továbbá a 40. 1. 
„A spiritualismus egyéne minden műremekben megujitja 
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halhatatlanságát." Erős kifejezések, mondhatnám, a hány 
mondat, annyi bölcsészeti balirány ; fatalismus, pantheismus, 
autotheismus. Mondhatnám, de szerzőről nem tételezem fel, 
hogy irányzatosan irta volna le e mondatokat, miután igen 
számos helyen (p. 60, 64. 1.) helyes fogalmakat nyilvánit, s 
igy a fentebbieket a kezdő iró még teljesen ki nem fejlődött 
figyelmének kell betudnom. 

Kissé meglepett a 63. lap következő mondata : „Az 
inductio a kétely kedvencze, s mint ilyenre nagy küldetés 
vár reá azok kezében, kik azt a szellem érdekében kovácsol 
ják fegyverré " E sorokban a szerző a skepsis terére lép, s 
ennek jogosultságát látszik elismerni, mi az értekezés szelle-
mével nem egyeztethető meg. Yaljon nem-e Jouffroy nyo-
mait kell ebben felismerni ? 

A mi e művet általában illeti, dicsérettel kell neki 
adóznom, mert szorgalom és gondolkodás / kétségbevonhat-
lan bizonyságaira akadunk mindenütt. És ha a füzet leg-
utolsó pontjában kifejezett eszmék irányát követi a szerző, 
és az irály szépsége mellett, melylyel rendelkezik, az irály, a 
kifejezések világosságára is ügyel, mi sok helyen kivánatos : 
helyes irányú bölcsészeink számát előnyösen fogja szapori-
tani. -—A füzet kiállítása igen csinos; azonban a sajtóhibák 
száma aránylag nagy. X. 

X Bekiildettek : 1. Lectures sur Vastornomie, à 
l'usage des écoles chrétiennes, par 1' abbé N, L. Neumann. 
Vienne, 1877. 74. 1. 

Világos, élénk nyelvezettel szól az összes csillagrend-
szerről s tüzetesen ami nap-rendszerünkről s ennek bolygó 
csillagairól és holdjairól, mindenütt épületes reflexiókat 
szőve közbe, ugy hogy iskolai és magán használatra olvas-
mányul jó ifjúsági iratnak mondható. Azt a hypothe-
sist, hogy K. Urunknak azon szavai, melyekben más ju-
liokról szól, kik ,nein ez akolyból valók', a csillagokban 
levő emberhez hasonló észlényekre vonatkoznak, elhagyhatta 
volna szerző. 

2. Társulati értesítő, mint Jézus sz. szivének hirnöke. 
Kiadó és fel. szerk. Kubinszky Mihály ő mga. 1878. sept. f. 
Tartalom : Ima-apostolsági általános szándék sept. hóra. — 
A kereszt érdeme. (Költ.) Eiesz. Gr. — Altalános szándék 
8zept. hóra. — Rab madárka. (Regekép.) Rosty K. — Loy. 
sz. Ignácz élete. (Folyt.) — Schauenburg Ferencz I. t. : 
„Jézus szeretetre legméltóbb szive." (Folyt.) — Ha nem 
csoda, legalább csodálandó. Tóth Mike. — Részletes szán-
dék sept. hóra. — Hol e tény oka ? Tóth Mike. — Tudósí-
tás Érsekújvárról. — Havi tudósitások a L. Sz. A. ima-
egyletéről, Kuncze Leo. — Tudósitás. Kuncze Leo. 

3. Havi Közlöny az elméleti és gyakorlati lelkipásztor-
ság köréből, sept. fűz. Szerk. kiadó : Tokodi Ödön. Tartalom : 
A lelkészi teendők egyik legfontosabb ága. A zsinati vizs-
gálat. A segédlelkészekről. Az öreg plébános levelei. A ke-
resztvetésről a Magnificat és Benedictus kezdetén. Több ha-
tározat a róm. congregatióktól. Költészeti szemelvények li-
turgiái könyvekből. Az uj magy. bttörvény a házasságtö-
rés és fajtalanságról. Miniszteri rendelet az egyh. törzsva-
gyon elhelyezéséről. Az oltárkendőkről. A tábori lelkészek-
ről. De electionib. polit, et administrativis. Irodalom, f Ivör-
möczy Gy. Egyveleg. Személyzeti hirek. 

= Megrendelési felhívást kaptunk ily czimü munkára : 
,,A keresztény mûarchaeologia encyclopaediá-

ja. " Kiváló tekintettel a hazai műemlékekre. Irta dr. Gzo-
bor Béla, m. n. muzeumi segédőr, a ker. műarchaeologia és 
symbolika magántanára a budapesti kir. m. tudomány-egye-
temen. Miután szerzőnek „A középkori egyházi művészet 
kézikönyve" czimü munkája elkelt, annak ,teljesen átdolgo-
zott és kibővített ujabb kiadására' válalkozott. ,E 2-ik ki-

adás, mint czime i« mutatja, tágabb kört van hivatva be-
ölelni az első kiadásnál, a mennyiben a ker. műarchaeologia 
összes ágaira kiterjedvén, a különféle korszakokból fenma-
radt hazai és külföldi nevezecesb műemlékek készletét fogja 
tárgyalni, a mire nézve nemzeti muzeumunk gyűjteményei-
ben dus tárgysorozat áll' szerző rendelkezésére. Oly encyclo-
paed ias segédkönyvet óhajt szerző nyújtani ,az egyetemi 
és lyceumi ifjúság, lelkészkedő papság s hazai emlékeink 
iránt érdeklődő világi művelt közönség kezébe, melynek ka-
lauzolása mellett megtanulhatják a középkori műveket meg-
érteni és becsülni, esetleges hiányaikat pótolni, végül a va-
lódi egyházi műizlés szellemében uj tárgyak készitését ve-
zetni és ellenőrizni'. A körülbelül 20—22 ivnyi, diszes kiál-
lítású s mintegy 250 ábrával illustrált, nagy 8-ad rét alakú 
kötet ára meleg pártolás reményében 2 o. é. ftra van szabva. 
A megrendelések bejelentését, a mi legczélszerübben levele-
zési lapon történik a név. állás, lakás és utolsó posta pontos 
megjelölésével, folyó hó végéig kéri szerző beküldeni. A mű 
jövő évi január hóban fog megjelenni s az igen tisztelt meg-
rendelőknek utánvéttel megküldetni, mely okból az előfize-
tési árak beküldése mellőztetni kéretik. Tiz megrendelt pél-
dány után szives gyűjtőinek szerző egy tiszteletpéldánynyal 
kedveskedik. 

Ha valaki szaktanulmányai terén lép fel irodalmi ter-
mékkel, műve maga magát ajánlja. Dr. Czobor Béla a mű-
archaeologia terén szép névvel bir. Jelen műve is bizonyára 
megérdemli a pártolást. 

V K O Y E S J E K . 
— Jótékonyság. Főt. Zalka János győri püspök ur ő 

nagyméltósága a mozgósítás következtében segélyre szorul-
tak közül a győrmegyeieknek 200 ftot, a győrvárosiaknak 
100 ftot, sopronmegyeieknek 400 ftot, a sopronvárosiaknak 
100 ftot, a vasmegyeieknek 100 ftot, a veszprémmegyeiek-
nek 100 ftot, a mosonmegyeieknek 100 ftot adományozott, 
a sebesültek részére pedig a honvédelmi minisztériumhoz 
1000 ftot küldött. 

— Serajevóban a kalholikusoknak egy piszkos utczában 
fekvő „igénytelen házikóban" van a kápolnájok, migaschis-
matikusoknak fényes templomuk van. B. Erstenberg-Freyen-
thurn ennél fogva Bécsből adakozásra szólitá fel a monar-
chia mindkét felének katholikusait, hogy Serajevóban a vá-
ros méltóságának megfelelő kath. templomot lehessen építeni. 

— Majd el is felejtettük, hogy a nagyenyedi ,Egyházi 
és iskolai Szemlé'-nek valamivel tartozunk. Minap, mikor a 
IX, Pius és az elhunyt hannoveri király közti szívélyes vi-
szonyt felemiitettük, azt a kétségtelen keresztény kath. tant 
is érintettük, hogy protestáns ember, ha érvényes kereszt-
ségben részesült, szintén megkapta a hit kegyelmét. Erre 
a fent tisztelt lap azt mondta, hogy tehát a kegyelemmel az 
üdvöt is, —és igy aztán hová lesz az egyedül üdvözitő egy-
ház ? Sehová, t. collega, ott marad a hol van ; mert kérem 
a keresztségben nyert első kegyelemtől az üdv még oly 
messze van mint a sir a bölcsőtől mint az ég a földtől. Ad-
dig könnyen elvesztheti e kegyelmet, melyet igen törékeny 
edényben hordunk, bárki, kivált azon felekezetben, hol ,quot 
capita tot sensus' s a hol a sz. irás „hic liber est in quo sua 
quaerit dogmata quisque : invenit et pariter dogmata quis-
que sua." Az egyedül üdvözitő egyház tehát, legyen nyu-
godt a nagyenyedi protestáns tudomány, ott van és az, a hol 
és a mely a tanok és vélemények bábeli zavara közt a ke-
resztségben nyert hit kegyelmét a hívőkben egész a sirig 
megőrzeni képes. Hogy ehez egy kis küldetés és tekintély 
kell, a mivel a protestáns felekezetek nem birnak, az világos. 

Szerkesztői értesítés. 
Győr. Megkaptuk. — Kalksburg. I t t van. Máskor is, nemde? 

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

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom: A teremtés eszméje a tudományban és életben. — A kath. sajtó hódolata XI I I . Leo előtt — A jó gyóntató 
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zsinat. — Irodalom : Aquinói sz. Tamás igazi születéshelyéről. — Vegyesek. 

A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

19. Buckle tagadja a legnagyobb valóságot, 
puszta feltevésnek, bebizonyithatlan, vagy legalább 
bebizonyitatlan ,hypothesis'-nek tar t ja a legmagasz-
tosabb igazságot. Kitagadja az emberiség történeté-
ből az isteni gondviselést, hypothesisnek hirdeti az 
erkölcsi s anyagi világrend törvényeinek az isteni 
örök bölcseség és elhatározásban való gyökerezé-
sét.1) Hogyan fogjuk ezt vele szemben bebizonyita-* 
ni ? . . Korántsem fogunk a theologiai praedestinatio 
tanába beereszkedni ; ez már természetfölötti ren-
deltetésünk körébe vág,8) vagy miként Leibniz 
mondá : „un point révélé, qui est l'élection ou la ré-
probation des hommes, avec Véconomie ou Vemploi de 
la grace de Dieu par rapport à ces actes de la misé-
ricorde ou de la justice de Dieu.ÍC8) Az ész világá-
nál belátható természeti világrend körében mara-
dunk, és itt is korántsem a synthetikai módszert al-
kalmazzuk, hanem az analytika, vagyis inkább az 
analógia és inductio út já t választjuk. Sajátságos jel-
lemző vonása korunk felületességének, hogy nem sze-
ret, vagy nemtud a dolgok velejéből érvelni. Buckle 
nem is volna a XIX. század hires embere, ha más Íz-
léssel birna. 0 egész cultur-bölcselmi rendszerét in-
ductiv alapokra fekteti.4) Elfogadjuk az inductiv ala-
pot. Egyébiránt a synthetikai és analytikai módszer 
közt nem az a különbség, mint sokan vélik, hogy az 

1) Id. mű, 17.1. 
2) „Praedestinatio, sensu lato, est pars providentiae, 

quae circa finem supernaturalem versatur." Schouppe, Elem. 
theol. dogm. Bruxellis, 1868. I I . 62. 

3) Theodicée, Opp. philos, ed. Erdmann. Berolini 1839. 
II . 523, 2. 

4) „Die Untersuchungen, von denen ich rede, sind aus-
schliesslich abgeleitet, inductiv." Id. mű, 19. 1. 

egyik jobbra, a másik balra vezet, mintha t. i. soha 
sem találkoznának ugyanazon egy igazságban ; ha-
nem az, hogy az egyik jobbról, a dolog velejéből, a 
másik balról, a dolog okozataiból indul ki, ésminda-
ketten ugyanazon egy igazságra vezetnek. Kezdjük 
tehát inductiv alapon. 

Az angol cultur-bölcsész nagy tisztelője a ter-
mészettudományoknak. Szereti az arithmetikai táb-
lázatokat,5) s egyenesen kimondja, hogy nem lehet 
jó történész, a k i nem jó physikus. Jó l van! Azt 
mint physikus is megfogja engedni Buckle, hogy az 
erők egymásra hatásának lánczolatában az aláren-
delt erő abban, a miben egy más erő által bizonyos 
czél felé irányoztatik, nem annyira saját erélyéből 
működik, mint inkább az inditó ok erélyéből. Aqui-
nói sz. Tamás a középkorban élt és mégis, ime, mily 
szépen kifejezte ezen igazságot: „In omnibus causis 
bene ordinatis effectus plus pendet a causa prima, 
quam a secunda ; quia causa secunda non agit nisi in 
virtute primae causae.'-'-6) A vasúti vonatban egyik 
kocsi a másikat vonja, ragadja, löki, taszitja. Váljon 
a kocsik hosszú sorában melyik teszi ezt egészen 
függetlenül, saját erélyéből? Váljon az A kocsi egé-
szen függetlenül, saját erélyéből vonja a B kocsit, a 
B a C-ét és igy tovább? Fogalma sem volna az erő-
mütantól, a ki azt mondaná, hogy igen : az A kocsi 
főoka a B kocsi mozgásának. A látszat ezt mutatja, 
mert hiszen a B kocsi az A után következik s hozzá 
van lánczolva ; de valóságban máskép áll a, dolog. 
Az erömütan világos, minden kétséget kizáró ina-
thematikai alakzatokban tünteti fel és bizonyítja be, 
hogy a vonat szabályos mozgásának oka se nem 
az A. se nem a B kocsi, hanem a mozdony, illető-
leg a gőzerő, melynek hatását szintén mathematikni 

5) Id. mű, 19, 30. 1. 
6) Sum. theol. 1. II . q. 19. a. 4. 
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számokba foglalható törvény szerint lehet kézzel-
foghatóvá tenni. Ez már, kérem, csak ,positiv' tény, 
nemde? De menjünk tovább. 

Ha valaki Bucklet felszólítaná, mondja el mind, 
a mit a vasúti vonat mozgásáról, ennek törvényei-
ről és evolutióiról a tudomány, vagyis az oh és okozati 
összefüggés szempontjából elmondani lehet és kell, 
hogy kielégítő okát adja mindennek: váljon azt hi-
szi majd Buckle, hogy mindent elmondott, a mit az 
oknyomozó tudomány igényei szerint elmondani 
kell, ha azt mondja, hogy a vasúti vonat mozgásá-
nak végső oka a mozdony, illetőleg a gőzerő ? Azt 
hiszi, hogy ez által a mechanika philosophiáját ki-
merítette? Váljon nem észlelhető-e magán a mozdo-
nyon valami magasabb rendű erő, mely a gőzerőt 
létesiti és kormányozza ? Váljon nem egy szellemi 
erő, az emberi ész és akarat ereje uralkodik-e a gőz-
erőn? Es az emberi szellemnek ezen uralma a gőz-
erő felett nem ,positiv' tény-e; s váljon szabad-e 
ezen szellemi uralmat, vezérletet ós kormányzást 
,hypothesis'-nek, pusztán feltevésnek venni, csupán 
csak azért, mert sem az észt, sem az akaraterőt, a 
mozdony szellemi indokait, kézzel megfogni nem le-
het? Váljon, ki tapogatta meg ujjával Watt eszét, 
— vagy bárki fedezte fel a gőzgépet, — akkor, mi-
dőn a gőzgép elméletét feltalálta ? Es mégis kimer-
né állítani, hogy a gőzgép feltalálója eszének és 
akaraterejének befolyása a gőzerő által kifejtett 
óriási átalakulásokra és az egész világforgalomra 
az évek hosszú során át csupán csak ,hypothesis' és 
nem positiv tény ? 

De ha ez nem hypothesis, hanem tényleges va-
lóság, akkor, kérem, maradjunk következetesek. Az 
emberi nemnek, valamint csak egyetlen egy mathe-
matikai egyszeregyje van, mely szerint kicsiben 
épen ugy kell számítani mint nagyban, azon sze-
rint szintén csak egyetlenegy logikája van az embe-
riségnek, melyhez következetesnek kell lenni kicsi-
ben ugy mint nagyban, egyes esetekben ugy mint a 
tények és lények összességében. Ha egy gőzgépen, a 
nagy mindenséghez képest e piczi kis parányiságon 
észlelt létesítő, szabályzó és vezérlő befolyását az 
emberi szellemnek nem lehet, nem szabad hypothe-
sisnek venni: minek nevezzük akkor Buckle azon 
eljárását, mely által a mindenségnek s ebben külö-
nösen az emberinem történetének általa is fennen 
hirdetett törvényszerűségét (Gesetzmässigkeit) 7) lé-
tesítő oka nélkül gondolja, vagy e létesítő okot csu-
pán csak hypothesisnek tar t ja ? 0 maga panaszko-

7) Id. mű, 19. 1. 

dik : ,,Die Hülfe aus der Analogie, die Erklärung des 
Einen aus dem Andern ging verloren ; und nirgends 
hat sich eine Neigung gezeigt, diese Studien auf die 
Geschichte zu concentriren, von der sie doch so zu 
sagen die nothwendigcn Bes tandte i le sind.1*'8) Erre 
csak azt mondjuk neki: Pátere legem, quam tulisti ! 
Tartsa meg az analógia törvényét, melyet hirdet, 
melynek az eddigi történetírás által való állítóla-
gos elhanyagolásaért ja jgat — és ismerje el, a mit 
el nem ismernie nem lehet, t. i. hogy, ha oly piczi 
parányi valami mint egy gőzgép, létesítő, szabályzó 
és kormányzó szellemi erő nélkül nemcsak nem lé-
tezik, de nem is gondolható : akkor bizony az oly 
óriási, hogy sít venia verbo-val mondjam, mechani-
kai szervezet, milyen a nagy mindenség s benne a 
világtörténelem, sem létezik létesítő, szabályzó és 
kormányzó hatalmas szellem, ész és akaraterő befo-
lyása nélkül. Nevezze ezt a befolyást akárminek, de 
hypothesisnek ne merje nevezni, mert akkor az ö 
kedves analógiájának törvénye összetörik. 

Rajta tehát constatáljuk a tényt! ..Constatiren 
wir also die Thatsache, und fallen wir nicht, in die 
Absurdität, zu behaupten, dass auf der Schwelle des 
Tempels der Weisheit die Narrheit sitze."9) Consta-
táljuk Buckle-vei a tényt, hogy az emberi nem tör-
ténete szigorú szellemi és anyagi törvények szerint 
folyik le, oly szigorú törvények szerint, hogy miként 
sz. Ágoston mondja : qui non agit secundum legem, 
agitur a lege,10) és: qui ordinem non tenet, ordine 
tenetur.11) Igen, constatáljuk Buckle-vel a világtör-
ténelem törvényszerű lefolyásának tényét; de őriz-
kedjünk vele e törvényszerű lefolyásnak első okát, 
magát a törvényhozó legfőbb szellemet, az Istent s 
az ö törvényét, gondviselését, befolyását azokra, kik-
nek és miknek törvényt szabott, őrizkedjünk hypo-
thesisnek nevezni; mert ez által csakugyan azt ten-
nők, a mit Balmes ostoroz: a világtörténeti-bölcsel-
kedés szentélyének aj taja elé örül az eszelősséget 
állitanók. 

20. De fejtsük ki még teljesebben a dolgot. Ma-
radjunk az analógia körében. A bucklei tudomány 
csak ez iránt bir érzékkel. Azt kérdezzük, váljon 
puszta hypothesis-e az, hogy a gőzgép feltalálója 
mindenre, a mi az emberi munkával van összekötve 
fejlesztöleg hatott, világrészeket hozott mintegy kö-
zelebb egymáshoz s az idő és tér lassító hatását hát-

8) Id. mű, 4. 1. 
9) Balmes, Die Fundamente der Philosophie, aus dem 

Span, von Lorinser. Regensb. 1855. I. 11. 
10) De musiea, 1. 6. c. 11. n. 30. 
u ) Ibid, e. 14. n. 46. 
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térbe szorítván egyetlenegy óra becsét oly magasra 
emelte, milyennel aze lő t t napok bírtak?1 2) Igen, 
puszta feltevés-e ez, vagy peclig ,positiv' történeti 
tény ? Ki merné tagadni ennek ,positiv' valóságát ! 
Már most, ha azt kutatjuk, hol van és mi ezen befo-
lyásnak az alapja s mintegy jogczime: mindenki azt 
kénytelen felelni, hogy e befolyásnak alapja a gőz-
gép feltalálójának genialis eszében rejlik, mert ez 
hozta létre minden akadályt legyőző akarat erejével 
párosulva azt, a mi az előtt nem létezett, ez combi-
nálta a természeti erők egymásra hatását ugy, hogy 
viz és tűz, néhány köblábnyi térre szoritva, oly ha-
tást képesek kifejteni, mely daczol az óriási világ-
tengerek hegymagas hullámaival s versenyt röpit 
száz és ezer mázsát a könnyű tollú madárral. 

Esz és minden nehézségen átható akaraterő, ez 
combinálta a gőzgép működésének alaptörvényét, 
mely törvény most is ugyanaz, a mint azt a gőzgép 
feltalálója kifőzte, bármily változatos alakokon ment 
át ezen törvénynek alkalmazása. Azt kell mondani 
mindenesetre, hogy a gőzgép eszméje a feltaláló eszé-
ben előlegesen létezett, mielőtt a gőzgép a valóság-
ban készen volt. Es ezen eszme ugy létezett előle-
gesen a feltaláló eszében, hogy szintén előlegesen 
meghatározta valamennyi gőzgép szervezetének és 
működésének alap-törvényeit, melyek folytonosan irány-
adó és szabályzó befolyással vannak és lesznek, mig 
csak gőzerő alkalmazása lesz, a gőzgépekre s az álta-
lok eszközlött tevékenységre. 

íme a nagy világegyetem képe kicsinyben. Eb-
ben is szabályos, törvényszerű működés észlelhető 
mindenben, és pedig ugy, hogy a törvények mindig 
ugyanazok s az összes világrend egyöntetű terv szerint 
folyik le. Nihil novi sub sole. Az alaptörvények az 
anyagi világrendben épen ugy mint erkölcsiben 
mindig és mindenütt ugyanazok. A kő, ha feldob-
ják, Chinában épen ugy mint Californiában a föld 
központja felé visszaesik. A viz épen ugy nem folyt 
az ókorban partnak és hegynek, mint nem folyik 
most. Darwin tanát egyetlen egy tény sem igazolja. 

,Csak sast nemzenek a sasok 
S nem szül gyáva nyulat Nubia párducza.* 

l ä) „Der Dampf, dieser neugeborne Riese, reicht mit 
seinen Eisenarmen in die Geweide der Erde; er fördert 
Millionen von Centnern ihrer Schätze an das Tageslicht 
herauf und verwandelt das geschmolzene Metall bis zu den 
feinsten Formen. Wie auf das Gebot eines Zauberers ent-
springt aus der unförmlichen Masse das schlanke eiserne 
Schiff'; der Dampf baut es, der Dampf bringt es in sein 
Element, und durch den Dampf überflügelt es in seinem 
Laufe seine hölzernen Mitkämpfer, deren eichene Rippen 
•Jahrhunderte bedurften, um die gehörige Stärke zu erhal-

Rablás és gyilkosság épen ugy bűn volt Rómá-
ban mint Carthagóban, a törvénytiszteletet és enge-
delmességet épen ugy megköveteli a ,modern' ,cul-
turállam', mint akármelyik kis görög köztársaság 
az ókorban. Szóval az erkölcsi és anyagi világrend 
törvényei egyiránt változatlanok s egyetemes érvé-
nyűek. Az erkölcsi világrend törvényeiről mondja 
névszerint Cicero fényes ékesszólásával : „Est qui-
dem vera lex recta ratio naturae congruens; diffusa 
in omnes, constans, sempiterna.... Huic legi neque 
obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid li-
cet, neque tota abrogari potest : nec vero aut per 
senatum aut per populum solvi hac lege possuinus : 
neque est quaerendus explanator aut interpres eius 
alius: nec erit alia lex Bomae, alia Athenis; alia nunc, 
aliaposthac; sed et omnes g entes et omni tempore una 
lex et sempiterna et immutabilis continebit. "13) 

Váljon," lia a piczi kis gőzgép szabályos, egyön-
tetű s tervszerű működésében a combináló, tervező 
és alkotó ész nyomait l á t juk : nem szükségképen 
kell-e belátni, hogy a nagy mindenségben s különö-
sen az emberi nem történetében mutatkozó szabá-
lyosság szintén egy, a mindenség fölött épen ugy 
uralkodó észből származik, mint a mikép uralkodik 
a gőzgép felett' a felfedezőnek találékony esze ? Vagy 
azt kell mondanunk, hogy az emberi ész áll a min-
denség élén s ez kormányoz mindent ; vagy azt kell 
elfogadnunk, hogy az anyagi világnak magának van 
esze. Az egyik épen olyan képtelenség mint a má-
sik. Más tehát nem lehetséges, mint, hogy a szellemi 
és anyagi világrend egyöntetű tervszerűsége és sza-
bályossága egy a szellemi és anyagi világ fölött 
uralkodó észnek s alkotó erőnek a müve. I ly ma-
gasztos ész és akaraterőnek müve levén a világ s az 
emberinem, az analógiának a gőzgép feltalálója s a 
világ alkotója közt tovább is érvényesnek kell lenni. 
Ha ugyanis azt kell mondanunk, hogy a gőzgép 
eszméje a feltaláló eszében fogamzott meg ; hogy 
ugyanott megvolt az eszményi terv, mielőtt a gőzgép 
elkészült ; s hogy az ezen eszményi tervben megálla-
pított alap-törvények hatása, irányadólag és sza-
bályzókig húzódik végig az gőzgépek összes rend-
szerén s az általok előidézett nagy alakulások egész 
hosszú során, szóval történetén : akkor váljon szin-
tén nem szükségképen kell-e belátnunk, hogy a nagy 
világegyetem s benne az emberinem eszméje az isteni 
alkotó észben szintén előre meg volt, hogy továbbá 

ten." Jul. Zöllner, Die Kräfte der Natur und ihre Benützung. 
Leipzig u. Berlin 1865. 421. 1. 

13) De legib.J. 1. c. 12. 
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ugyanabban szintén előre meg volt alapitva az esz-
ményi terv, mely szerint a lények létesítendők és mű-
ködésüket kifej tendök valának? Ennélfogva nem arra 
vezet-e az analógia, hogy szükségképen beismerjük, mi-
szerint a világrend összes rendszerén s benne az emberi 
nem összes történetén mint mindenéket átható törvény 
húzódik végig az alkotó észnek eszméje és terve ? Ha nem 
hypothesis, hanem positiv tény az, hogy a gőzgép 
felfedezője eszének hatását érzi az egész utókor: ak-
kor őrizkedjünk még egyszer a Balmes által ostoro-
zott higvelejüségbe esni, és azt állítani, hogy az al-
kotó isteni ész és akaraterő által való tervszerű, elő-
leges berendezése és meghatározása (Vorherbestim-
mung) a mindenségnek s benne az emberi nem tör-
tének, — puszta, bebizonyithatlan feltevés, theolo-
giai hypothesis. Ha az egyik positiv tény, habár öt 
ujjal s két kézzel nem fogható meg : akkor a másik 
is az, — mert az analógia kiáltó és követelő, — kö-
veteli, hogy következetesek legyünk magunkhoz. 

Van tehát egy magasabb észben fogamzott terv, 
melyben a szellemi és anyagi világ törvényeinek 
rendszere előlegesen meg volt alapitva ; igen, van 
isteni gondviselés, isteni végzet és rendeltetés, mely-
nek hatása az események lefolyására épen oly posi-
tiv tény, mint a mily positiv tény az, hogy a gőzerőt 
a vonaton emberi ész vezérli. Es ha ezen isteni rendel-
tetés végokát keressük, azt Isten önmagától való 
létében találjuk. Azért rendez csakis ö mindent, mert 
ö van magától, s azért rendez ő mindent, mert 
minden, a mi kiviile van, nincs és nem lehet ma-
gától. Annak pedig, hogy Isten gondviselése, vég-
zete és rendelése tényleges befolyást gyakorol az em-
berinem történetére, annak okfeje, jogczime a terem-
tésben rejlik.14) Az által, hogy a világegyetemet s 
benne az emberinemet semmiből teremté, minden te-
kintetben Ura lett mindennek, a mi a világegyetem-
ben létezik. Ha úri tulajdonjog illeti meg a művészt 
szobra fölött ; ha ö határozta és határozza meg an-
nak sorsát : akkor Istent annál inkább fogja megil-
letni az uralkodói s a teremtmények sorsát intéző 
rendelkezési jog, minthogy ö teljesen semmiből alkot-
ván a világegyetemet azt mindenestől hatalmában 
tart ja , az előre meghatározott terv szerint befolyá-
solván mindent. 

A ini a ténynek okát nem adja, az nem tudo-
mány; a mi az okoknak legfőbb okáig fel nem emel-

14) „II y a dans son opération une continuité, par où il 
contient e régit toute créature." Nourisson, La philosophie 
de s. Augustin. Paris 1866. p. 377. — V. ö. S. Augustin. De 
Genesi ad litteram, 1. 1. c. 18. 

kedik, az nem phiiosophia; a mi csalárdul, valódi 
ok helyett, szemfényvesztő okot hoz fel, az sophis-
tika. Buckle cultur-bölcselmi elve ennélfogva se nem 
tudományos, se nem igazán philosophiai, hanem me-
rő sophistika. Nem tudományos, mert constatálja 
ugyan a világtörténelemben uralkodó szabályszerűsé-
get (Gesetzmässigkeit) 15) mind az anyagi, mind a 
szellemi világ részéről, de nem mondja meg honnan 
e szabályosság; azt megmondja, hogy minden tör-
vény szerint történik, de azt nem mondja meg, mi-
ért történik igy és nem máskép ; és épen ezért Buckle 
elve egyszersmind nem igazi bölcs philosophiai elv, 
mert nem felel meg a legmagasabb okot kutató 
miértre, nem adja kielégitö okát a világtörténelem-
ben észlelhető szabályszerűségnek; azt megmondja, 
hogy itt a törvény, de ha azt kérdezzük, honnan e 
törvény, akkor hallgat, mint a Sphynx. Merő sophi-
stika pedig Buckle cultur-bölcselmi elmélete azért 
mert daczára annak, hogy a világtörténelemben 
uralkodó törvényszerűségnek igazi kielégitö okát 
nem adja, mégis a tudomány s a philosophiai mély 
felfogás igényeivel lép fel. 

Az igazi történet-bölcsészetnek encyclopaediája 
dióhéjba szoritva tehát ez : tényleges kiindulási pont : 
a teremtés ; vezérelvek : az isteni intézés és az emberi 
szabad közreműködés : miként ez a szent Írásban fényes 
betűkkel meg van irva ott, a hol mondatik : „Deus 
ab initio constituit liominem (a teremtés ténye) et re-
liquit illum in manu consilii sui (az emberi szabad-
ság elve). Adjecit praecepta et mandata sua (az isteni 
gondviselés törvénye).16) 

Mindenből pedig az tűnik ki, hogy a teremtés 
eszméje és ténye nagy szerepet játszik a történeti 
tudományban, ha ez a történet-bölcselem magasla-
tára akar felemelkedni. Ha valamely történész ezt 
ignorálja, történelméből hiányzik a tényleges alap, 
az események fejlődéséből hiányzik a kiindulási 
pont, a chronologia mathematikájából hiányzik az 
alapszám, az egyes. (Folyt, köv.) 

A kath. sajtó hodolata XIII. Leo előtt 
pápává választatásának évfordulóján, 1879. febr. 20-án fog 
tartatni Rómában. Erre nézve magától az indítványozó nagy-
nevű kath. publicistától s az egész ügy vezérétől, msgr Tri-
pepi Lajos, az ,11 Papato' szerkesztőjétől, következő felhívást 
kaptunk, melyet teljes szövegében ezennel szíves örömest 
közlünk, ajánlva azt a felszólítás értelmében kath. laptár-
saink becses figyelmébe. 

„Tek. Szerkesztő ur ! 
Febr. 20-a, e szerencsés nap, mely 1879-ben elsőévfor-
ï^yid. mű, 19. 1. stb. 
16) Eccli. 15; 14, 15. 
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«lulati napja dicső pápánk, XI I I . Leo ő szentsége pápává-
lasztatásának, uj fényes lapot fog feljegyezni a katholikus 
sajtó évkönyveibe. Ugyanis ő szentsége a legfőbb pásztor és 
szeretett atya kegyesen fogadván számos lapirónak alulirt 
által trónja elé alázattal letett buzgó esedezését amaz emlé-
kezetes napra kiváló kegyességgel a legkülönlegesebb audi-
entiát méltóztatott adni azon időszaki sajtó összes képvise-
lőinek, mely el van határozva, a világ különféle részeiben, 
mindig és mindenben a pápával tartani, hozzá állhatatos hű-
séggel és legtökéletesebb engedelmességgel ragaszkodni, kö-
vetni azon oktatásokat, melyeket első körlevelében adott, 
mely kárhoztatja a mai vallástalanság tévelyeit ós cselfogá-
sait, végre védeni egész teljében a vallás és igazság jogait. 
Azon nagyszerű látvány tehát, melyet mult évi junius 10-én, 
folyóiratok és lapok írói közöl hatszázan összegyülekezvén a 
világ különféle részéből, a Syllabus és vatikáni zsinat nagy 
pápájának, az áldott és halhatatlan emlékű IX . Piusnak lá-
bai előtt nyújtottak, jövő évben meg fog ujulni a bölcs és 
legyőzhetlen X I I I . Leo trónja előtt. — Minthogy továbbá 
ez alkalommal több idő van rá, hogy a katholikus sajtó e 
második zarándoklatának megfelelő alakot és szervezettséget 
adjunk, az bizonyára sokkal fényesebben és népesebben fog 
sikerülni, és lehetségessé lesz téve, hogy senki sem fog hiány-
zani az őszintén katholikikus lapirók közöl, kik Ázsia, Af-
rika, Dél-Amerika és Oczeánia legtávolabbi vidékein laknak 
s az egyház és pápaság mellett harczolnak. 

Es a kedves emlékek s biztató remények e napján, 
azon kivül, mit minden lap minden időben magától és külön 
is megtehet, az összes katholikus sajtó képviselői együtte-
sen fogják bemutatni a szent atyának, a tévmentes tanító-
nak, a kegyes pártfogónak üdvözlésök, hálájok, feltétlen en-
gedelmességük és legbensőbb ragaszkodásuk határtalan fiúi 
hódolatát. Reájok nézve, kik más alkalommal meghatottan 
és hódolatteljesen hallották IX. Piusnak, a VII . sz. Ger-
gelyhez és V. sz. Piushoz hasonló pápának éltető szavát, 
mindenesetre szép és gyönyörködtető lesz X I I I . Leo tekin-
télyes tanításait hallgatni, kiben a legragyogóbban egyesül-
nek I. sz. Leo és X. Leo tulajdonai. — Fölöttébb nagy nap-
jainkban az időszaki sajtó fontossága. Fölöttébb jogos a köte-
lesség is, hogy az irók, az apostoli sz. szék iránt, a tökéletes 
engedelmesség és felülmulhatlan szeretet legfényesebb pél-
dájával, a hívekben, kikhez a folyóiratok és lapok által foly-
tonosan beszélnek, fokozzák azon szent lelkesedést, melyet 
az istentelenség és forradalom ezerféle fogása által szeretne 
ellankasztva látni. Fölöttébb világos annak szüksége, hogy 
ugyanezen irók rendithetlenül és szilárdan ragaszkodjanak a 
Jézus Krisztus helytartója által tanított szabályokhoz s meg-
mutassák az ellenfeleknek, hogy a katholikus publicisták tá-
borában változatlanul egy sziv és lélek uralkodik, minthogy 
teljes és tökéletes az engedelmesség az iránt, kinél a meny-
ország kulcsai vannak és az örök élet igéi. — Mindez el lesz 
érve az által, ha összejőnek tanulékony és engedelmes szív-
vel hallgatni az uj Péter, XI I I . Leo ajkairól azon szavakat, 
mely nekik világosságul és vezérül fog szolgálni a munká-
ban, támaszul és bátoritásul a küzdelmekben. 

Ami a módot illeti, melyen a kath. sajtó a sz. atyá-
nak hódolatát szándékozik kifejezni, az könnyen kivihető lesz. 

Az 1879. február 20-iki ünnepélyes fogadtatáson egy 

a folyóiratok és lapok összes képviselői által aláirt felirat 
fog felolvastatni és a szent atya lábai elé letétetni ; azután 
azok, kik műveket, külön feliratokat és egyéb hódolati jele-
ket, maguk, vagy előfizetőik, vagy más hivek nevében szán-
dékoznak felajánlani, ezt a legjobb rendben önállóan fogják 
megtehetni. Ez a hódolatnak nagyobb fényt és változatos-
ságot fog kölcsönözni. — Alulírottal legyenok szívesek csu-
pán csatlakozásukat s kellő, hiteles bizonyítványokkal ellá-
tott képviselőiket tudatni, hogy aztán 1879. február első 
napjaiban megtudhassák a találkozások és fogadtatás napját. 

Önhöz, tek. Szerkesztő ur, ki az egyház ügyének szen-
teli tehetségeit, tudományát és tevékenységét, alulirott azon 
kérelmet intézi, hogy az időszaki sajtó hódolatához hozzájá-
rulni, e felszólítást közzétenni és hathatós közreműködésé-
vel, a mennyire legjobban lehet, annak közlésére és a csatla-
kozásra felhivni szíveskedjék más journalistákat is, kik di-
csőségnek tartják a nagylelkű XI I I . Leo fiainak hivatni. 
Biztos reményben levén ez iránt, alulirt, ki az Ur kiváló ke-
gyelmének tartja, hogy az időszaki sajtó összes vezéreit 
meghívhatja XI I I . Leo lábaihoz, mint meghivta IX. Pius 
elé, önnek legőszintébb köszönetét mondja s teljes bizalom-
mal viseltetik az iránt, hogy az uj hódolat méltó lesz a de-
rék és nemes irók tisztes phalanxához, kik azt felajánlják s 
kik a jók taj^sai és a rosszak üldözései közt a lapirodalom-
ban oly szükséges hivatást teljesitenek. így egyszersmind 
szentséges atyánk X I I I . Leo vévén hűségünk és engedel-
mességünk öszhangzó és kétségbevonhatlan bizonyítékait, 
némi vigasztalást fog nyerni fájdalmában és szorongattatá-
sában, melylyel őt az istentelenség és a forradalom körül 
árasztják ; látni fogja íróit, mintegy uj szemlét fog tartani 
a toll harczosai felett, kik a legfőbb vezér vezénylete alatt a 
világban Jézus Krisztus és az egyház ügyét védelmezik. És 
ezek boldogok lesznek, hogy leborulhatnak ily nagy pápa 
lábaihoz, ajkairól kimondhatlan kegyességü és bölcseségü 
szavait hallhattják és munkáik-, fáradozásaik-és szent har-
czaikra az apostoli áldásban megerősítést nyerhetnek. 

Mély tisztelettel van szerencsém magamat ajánlani. 
Róma, 1878. julius 28-án. — Via delle Muratte 29. 

Alázatos tisztelő szolgája 
Tripepi Lajos, praelatus, 

az „II Papato" czimű kath. tud. folyóirat szerkesztője." 

Miké]) veszen részt a ,Religio' a katkolikus sajtónak e 
világünnepélyében, ezt annak idején m. t. olvasó közönsé-
günknek szives tudomására fogjuk hozni. Üres kézzel semmi 
esetre sem fogunk a mindenéből kifosztott szent atya előtt 
megjelenni. Ha találkozkoznak m. t. olvasó-közönségünk kö-
réből, kik a ,Religio' által sajátjából felajánlandó szerény 
összegű Péter-fillérhez valamit részökről hozzácsatolni lesz-
nek kegyesek, akkor az adakozók névsorát is, ha óhajtják, a 
szentatya trónja elé fogjuk letenni. 

A jó gyóntató lelkiatya kellékei. 
(Folytatás.) 

A töredelem szentségének helyes kiszolgáltatásához 
a pap részéről másodszor megkívántatik, hogy szelídséggel, 
alázattal hallgassa meg a bűnösöket. Mert azon lelkiatya, ki 
meggyőződés nélkül veszi fel a nagyobb rendeket, ki is-
tenesség és buzgóság nélkül gyakorolja a rábizott köteles-
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ségeket, a kiben semmi alázat, semmi clericalis viselet ; a 
ki a gyóntatószékben ugy bánik a hozzá folyamodókkal, 
mintha házi cselédjeit dorgálná, mintha nem Krisztus he-
lyettese volna, hanem csak „bérencze, kinek nincs gondja a 
juhokra," ki a szent cselekmények végzésében a világi hasz-
not, nem pedig az Isten dicsőségét, s a lelkek üdvét te-
kinti : az kétségtelenül azt aratja, hogy a türedelmező is alá-
zat nélkül vallja meg bűneit, s inkább szentségtörést követ 
el. Exempla trahunt. 

Nem illő továbbá a bűnöst kemény, s épen ama sz. 
helyhez méltatlan szavakkal fogadni, vagy talán durván ma-
gától elutasítani. Zúgolódott a pusztaságban Izrael népe is 
Mózes és Áron ellen, mivel nem volt elegendő táplálékuk, 
nem volt vizök szomjuságuk csilapitására ; dc Mózes és Aron 
türelmet állitottak a nép elé és Istenre hivatkoztak : Audivit 
murmurationes vestras, quibus murmurati estis contra Domi-
num. Nos enim quid sumus ? Nec contra nos est murmur 
vestrum, sed contra Dominum." (Exod. 16, 7.) „Quid 
jurgamini contra me? Cur tentatis Dominum? Quod cum 
audisset Dominus iratus est. E t accensus in eos ignis Do-
mini devoravit extremam castrorum partem." (Num. 11, 1.) 

Tekintsük magát e nagy szentség szerzőjét : mily alá-
zatossággal, mily béketűréssel viseltetett akkor, midőn a bű-
nöket megbocsátotta ? Sz. János evangélistánál olvassuk, 
hogy midőn Jézus Judaeából (xalileába utazott, Szamarián 
kellett keresztül mennie, hol Jákob kútja vala ; és mivel na-
gyon elfáradt, egy kissé megnyugodott ; estefelé jött a kút-
hoz egy szamaritán asszony vizet meriteni : Krisztus kért 
tőle inni, mire az asszony csodálkozva mondá : „Hogyan kér-
hetsz te zsidó létedre tőlem, ki szamaritánus vagyok, inni?" 
Es igy, midőn tovább több dolgokról beszélgetének, az is-
teni Üdvözítő a helyett, hogy a bűnös asszonyt, ki házasság-
törésben, ki ágyasságban élt, eltaszitotta volna magától : in-
kább álázat és szelidséggel vétkei megbánására inditani 
törekedelt mondván : „Qui autem biberit ex aqua, quam ego 
dabo ei, non sitiét in aeternum : sed aqua, quam ego dabo 
ei, fiet in eo'fons aquae salientis in vitam aeternam." (Joan. 
4; 13, 14.) ' 

Más alkalommal pedig, midőn Kafarnaumban nagy 
sokaság követé Jézust, nemcsak a nép közöl, hanem a tör-
vénytudók közöl is, hogy véleményök szerint, az ő mint 
prófétának tudományát megfontolják, latba vessék, ugyan 
ekkor elébe hoztak egy ágyban fekvő inaszakadtat ; s lát-
ván azoknak hitét, mondá a betegnek : „Bizzál fiam, megbo-
csáttatnak a te bűneid". — Jézus nemsokára ezután Máté 
házánál puklikánusokkal és bűnösökkel ült egy asztalnál s 
látta, tudta, hogy bűnösök ; de látván az igazi bánatot is, 
nem hajtotta el magától, nem mentegette magát, hanem a 
legnagyobb szelidséggel és szeretettel fogadta őket s társal-
gott velők. Minthogy pedig a farizeusok e miatt zúgolódtak, 
ezt mondá nekik: „Quia non est opus valentibus medicus, 
sed male habentibus.. . . Non enim veni vocare justos, sed 
peccatores." (Matth 9; 12, 13.) 

Továbbá, mivel a lelkiatya Krisztus helyettese, mivel 
tehát előtte magának az Istennek valljuk meg bűneinket : mi 
következik innét ? Az, hogy a gyóntató, mint a ,patiens et mul-
táé misericordiae' Isten helyettese alázattal, béketűréssel 
hallgassa ki a vétkeseket ; mert valóban mindig szemeink 

előtt kell tartani, hogy talán az, ki ezen órában bűneit meg-
siratni siet, a legjobb lelki állapotban van ; talán ha most 
durván elutasítjuk magunktól, vagy csupa commoditásból 
más időre halogatjuk a kihallgatást, talán, mondom, gyónás 
nélkül hal meg, vagyis többé a töredelem szentségére nem 
is gondol. (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
t'est, szeptember 24. A ,centrum-párt'- és a , Pester 

Lloyd.1 A ,vas kanczellár' uj kulturkampfra készül, ez úttal 
nem az ,ultramontánok', hanem a sociálisták ellen. Kivételes 
törvények hozattak, az alkotmány alaptörvényei megváltoz-
tattak néhány évvel ezelőtt a katholikusok ellen : kivéte-
les törvények hozatnak most a sociálisták ellen. Poroszor-
szágban, ugy látszik, az egyenlőség abban áll, hogy minden 
egyes, külön osztály, külön törvény alá helyeztetik, ma egyik 
osztály neveztetik ,reichsfeind'-nek, holnap a másik ; ma 
egyik osztály használtatik fel, hogy megszavazza a másik 
osztály szabadságát korlátozó törvényt, holnap ez a viszony 
megfordul. Asociál-demokraták egykor a liberálisokkal egye-
sülten örömujjongva szavazták meg a katholikusok ellen a 
,májusi törvényeket', és ma Bismarck ugyanazon katholiku-
sokat akarja felhasználni a sociálisták ellen, azon remény-
ben, hogy ezek most boszut fognak állani. 

A sociál-demokraták ellen készített törvényjavaslat a 
porosz országgyűlésnek valóban be is nyújtatott ; a világ fi-
gyelme, daczára a keleti kérdesnek, a porosz törvényho-
zásra van irányozva; mindenkifeszült figyelemmel lesi, mi-
kép fogják magukat a pártok nevezetesen pedig a centrum-
párt viselni a törvényjavaslattal szemben. Bizonyára nem 
volt csekély azok száma, kik azt hitték, hogy a certrum-párt, 
a megkezdett kissingeni tárgyalások következtében, térdet s 
fejet fog a ,vas kanczellár' előtt hajtani, megfogja minden 
kifogás nélkül szavazni a törvényjavaslatot, mely a sociális-
ták üldözése mellett implicite a népszabadságot is megsem-
misíteni van hivatva. 

Nem épen érdektelen volna feljegyeznünk e helyen is 
a különféle pártok magatartását az idézett törvényjavaslat-
tal szemben, a centrumpártot tartván azonban főleg szemeink 
előtt, elég legyen megjegyezni, hogy a kik azt vélték, hogy a 
centrum-párt kész lesz hozzájárulni a szabadság elnyomására 
készített törvényjavaslathoz, azok nagyban csalatkoztak. A 
centrum-párt eljárása bennünket nem lepett meg, mert a ka-
tholicismussal a szabadság mindenkor karöltve járt és csak 
azok, kik a katholicismus talaján állnak, járhatnak el min-
denben következetesen, azok nem ingadoznak soha teendőik 
felől, mert van egy biztos, csalhatatlan, semmiféle idő s kö-
rülmény által félre nem vezethető irányuk, és ez a kath. elv. 
A ,Pester Lloyd' is szólva a különféle árnyalatok magatar-
tásáról a törvényjavaslat iránt, bírálva azoknak elfoglalt ál-
láspontját, kénytelen bevallani, hogy egyedül a centrum-párt 
állotta meg becsületesen helyét. 

Kevés szó, mit a ,Lloyd' mond, de tartalmas és annál 
fontosabb, mert épen a ,Lloyd' részéről még nem volt alkal-
munk elismerő szót olvasni, akár e centrum-part, akar ma? 
katholikus irányú politikai párt felől. Valamint az összes 
napi lapirodalom, kivéve a kath. sajtót, ugy a ,Lloyd' is, tu-
dományát a kath. politikai pártok felől, nem azon források-
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bol mei'iti, hol az meghamisitatlanul feltalálható. A mit há-
romszázad óta összeirtak a katholicismus ellen, ezen agy-
rémek és phantasiák forognak most is a legképtelenebb rá-
galmakkal együtt ami liberális journalistáink szemei előtt, 
valahányszor csak oly tárgyhoz szólnak hozzá, mely a ka-
tholicismussal csak némi összefüggésben is van. A centrum-
párt épen nem volt szerencsésebb e tekintetben. Hazai lap-
jaink, élükön a ,P. Lloyd'-dal, visszhangoztatták e pártról a 
porosz zsidó lapok által használt kifejezéseket ; e párt ő előt-
tük is ,ultramontán' ,reiclisfeind' volt ; ami e párttal, e párt-
nak organumával, a ,Grermaniá'-val történt, az mind helyesel-
tetett általok. Lett légyen bármily szent igaz, amit e párt 
védelmezett, lett légyen bármily igazságtalan és jogtalan, 
amit a liberális párt követelt mindaz nálunk is pártfogásra 
talált. Mig előbb a centrumpárt elitéltetett : most a ,Lloyd' 
maga is kénytelen bevallani, hogy az, inig a liberálisok is-
mét megadták magukat Bismarcknak, becsületesen meg-
állta helyét. 

Nem tudjuk, mennyi ideig fogja a ,Lloyd' ebbeli meg-
győződését a centrum-párt iránt megtartani, mennyi ideig 
fogja azon férfiakat becsülni, kik a kereszténység és a ke-
resztény szabadság éi'dekébeu már annyi nemes harczot viv-
tak; de mi óhajtanok, hogy e meggyőződését állandóan 
megtartsa és azt kivétel nélkül minden kath. párt, minden 
kath. mozgalom iránt táplálja. A mit a centrum-párt akar 
Poroszországban, azt akarja minden kath. párt minden or-
szágban, tehát minálunk is. A centrum-párt törekvése a ke-
resztény irányt meghonositani az állami kormányzatban, a 
keresztény elvek alapján mindenki szabadságát biztosítani 
az államban, jól tudva, hogy csak ez alapon állhat fenn a 
társadalom békéje, ez alapon terjedhet a társadalomban az 
anyagi jólét, ez alapon biztositható a személy és vagyonbiz-
tonság. E meggyőződés nemcsak a centrum-párt tulajdona, 
az tulajdona minden becsületes katholikus embernek, mert 
e törekvés a kath. tan kifolyása. Azt hisszük, hogy ez irányt 
pártolni, ez irány érvényesítésére minden becsületes esz-
közzel közreműködni nemcsak nem szégyen, hanem érdem-
teljes foglalkozás. A liberalismus vészteljes működése fel-
nyithatta már mindenki szemét, a ki csak látni akar, hogy 
hova vezeti a népeket és államokat. Anyagi elszegényedés, 
erkölcsi sülyedés jelölik nyomát mindenütt, hol csak ura-
lomra jutott. Egyetlen egy mód van csak kimenekülhetni e 
nyomorteljes helyzetből, t. i. ha mindazok, kik bárminő befo-
lyással birnak, kezet fognak azon férfiakkal,kik a keresztény-
ség zászlóját lobogtatják. E zászló irányát sohasem változ-
tatja, és azok, kik azt követik, minden időben, minden körül-
mény közt becsületesen megállják helyöket. Azt hisszük, 
hogy ily alkalmas, ily szilárd férfiak megérdemlik, hogy 
őket mindnyájan kövessük. & 

London. A lambethi pananglikán zsinat. (Folyt.) 
Ez eddig kifejtett pontokról a ,Times' azt mondá, hogy azok 
az 1867-i pananglikán zsinat ,mélyebb jelentőségét' fejezik 
ki. Bennök mutatta meg, mint a ,Daily Telegraph' meg-
jegyzé a lambethi zsinat, „mire nincs ereje." Minthogy te-
hát az első pananglikán zsinat gyökerestől el volt hibázva, 
senki sem várhatta, hogy uj kiadása érdeket fog kelteni. 
Mert mit kérdi a közönség, megvannak-e elégedve azok, ki-
ket érdekel, a zsinatnak ,apparent functions'-jeivel. Hogy 

mit kell ezek alatt az apperent functions-ök alatt érteni, a 
Timesben nem minden guny nélkül következőleg volt leirva : 
„A zsinat tetemes számú gentlemen-eknek alkalmat szolgál-
tatott püspöki zsinat alakjában egy kis vacatiót élvezni. 
Némelyeket közőlük azon helyzetbe hozott, hogy a pénz-
nek megbecsülhetlen értékét személyesen előadhassák s al-
kalmuk nyilhatott még többet kérni. Eltekintve ezen anyagi 
czéloktól, a zsinat az iránt is kifejezte szándékát, hogy va-
lamennyi anglikán egyházi férfiút hittani öszhangban tartsa 
együtt. Ezt el is érte legalább negative. Az anglikán főpapok 
tanúskodhattak a mellett, hogy a protestáns püspökök ke-
letről és nyugatról, magaviseletre és gondolkodásra, igen ha-
sonlítanak egymáshoz. Sőt, eltekintve a helyi és vidéki 
hangsúlyozástól, még hangjoknak is ugyan az az árnyalata 
van, a mivel az egész világon egy pajjság sem dicsekedhetik 
s a mi Anglia egyházának papjait azon kiváltsággal ruházza 
fel, hogy mindnyájoknak rekedt torkuk van. A mi látoga-
tóink, kiknek püspöki resid entiájok és székesegyházaik szét-
szórva fekszenek az egész világon, meg vagyunk győződve, 
jó liirt fognak haza vinni az anyaországban tapasztalt egy-
házi conservativismus felől." A közönségnek mindezek ellen 
semmi kifogása sincsen ; mert ő korántsem irigyli, sőt 
örömmel nézi, ha az anglikán egyház főpapjai, családostól, 
egy kis szórakozás, mulatság s világismeretök körének ki-
terjesztése végett kéjutat tesznek : azt azonban már nevetsé-
ges volta daczára is komolyan veszi, ha az ily fő-dolgok a 
,pananglikán zsinat' hangzatos neve alá rejtetnek. 

Az előre bocsátottak alapján nem minden alapnélküli 
az a kérdés : hogyan van tehát, hogy, tekintve az első panang-
likán zsinat ,eredményeit', tekintve az angol népben ellene 
és esetleges ismétlése ellen észlelhető antipathiát, a je-
lenlegi canterbury érsek a püspököket mégis egy második 
pananglikán zzinatra hivta össze Lambethbe? Ezen kérdés 
épen oly alapos, a mily nehéz rá kielégítő feleletet adui. 
Azonban mégis csak kellett valami való okának lenni az 
összehívásnak. Kisértsük meg ! 

Először is az anglikán egyházban oly szomorú jellegűek 
az állapotok, hogy Tait érsek, ha felelőségére gondol, mely 
őt mint legfőbb püspököt illeti, főpásztori kötelességének 
tartja hivatali társainak tanácsát kikérni s velők egyesülve 
módokról gondoskodni, mikép lehetne a dolgok folyásába uj 
életet önteni, vagy ha ez nem lehetne, legalább, hogy el-
mondhassa: Dixi et salvavi animam meam. Vagy másod-
szor, az anglikán püspöki collegiumot mostani összetételé-
ben alkalmasabbnak tartja arra, hogy azon kérdések, me-
lyeknek megvitatása az első zsinaton eredménytelen maradt, 
üdvösebb módon és jobb eredménynyel intéztessenek el. Vagy 
harmadszor utó-gondolata, titkos terve van, melyet szeretne 
keresztül vinni. Váljon melyik e három feltevés közöl a 
legvalószínűbb ? 

Ami az anglikán egyházi állapotokat illeti, azok bi-
zony szomoritók. Hitetlenség, engedetlenség, erőszak és lá-
zadás, melyek az anglikán egyházban uralkodnak, mint 
Gladstone valamikor mondá,azt a „kereszténység botrányává" 
tették. Ezen segiteni s az eszközöket megpróbálni okvetle-
nül Anglia primásának kell, kire a suprema sollicitudo pas-
toralis van bizva. De én nem látom be, mily eszközöket fe-
dezhetne még fel a pananglikán zsinat s hozhatna javaslatba, 
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hogy a rozskadozó épület, melynek falain a pártok harczai 
alatt már a legtátongóbb rések támadtak, a bedöléstől és tel-
jes üsszeomlástól megóvassék. Mindent megpróbáltak és 
semmi sem használt. Az egyedüli eszközt, melynek kísérlete 
még hátra van s mely biztosan, kétségtelenül minden bizony-
nyal segitene, a zsinat fel nem fogja fedezni, vagy legalább 
nem fogja ajánlani. Ez az eszköz pedig volna : feladni a szaka-
dást és eretnekséget s visszatérni az anyaegyház kebelébe. 
Hanem amint mondtam, a zsinat ezt az eszközt nem fogja 
javaslatba hozni, mert nem ismeri, vagy ha ismeri, hasz-
nálni nem akarja. Az anglikán hitvalláson levő lapok szer-
kesztői e tekintetben sokkal felvilágosultabbaknak látszanak 
s egyszersmind birnak annyi őszinteséggel, hogy meggyő-
ződésöket igazán bevallják. Igy például a már emiitett ri-
tualista ,Churcli-Times'-ben julius 5-én ez volt olvasható : 
„Katholicismus egységet jelent, mig a protestantismus lé-
nyegében a szakadás és szétválás szelleme rejlik." Az anglikán 
egyháznak egy igen tekintélyes papja pedig dr. Lee,a lambethi 
All-Saints-egyház vicariusa, julius 2-án, templomában, mely 
a Lambetli-Palace tőszomszédságában van, tehát a panang-
Iikán zsinatnak mintegy szeme láttára és füle hallatára, 
Corporate Union-ról beszélt és egyenesen azt az eszközt 
ajánlá a püspököknek, melyről fönebb emiitettük, hogy az 
anglikán püspökök ezt az ezközt, vagy nem ismerik, vagy 
nem birnak elég lelki erővel annak ajánlására. A tanokban 
s ennek folytán az életben is mutatkozó szakadások kikerü-
lésére, úgymond, elkerülhetlenül szükséges, hogy „egy ve-
zérszó és egy egyházfő" legyen ; kéri tehát a püspököket, 
vizsgálják meg már végre valahára e visszás állapotokat 
szabadon és őszintén, (azon visszás állapotokat, melyek csak 
azért öltenek mindinkább szomoritóbb alakot, mert a vilá-
gosság sötétségnek s a sötétség világosságnak vétetik,) és 
azon legyenek, hogy a római székkel diplomatiai érintke-
zés jöjjön létre. Hanem dr. Lee és elvbarátai, valamint a 
,Church Times' és hasonmeggyőzodésü laptársai hiába ajánl-
ják a zsinatnak azon eszküz megragadását, melyről ez tudni 
sem akar. Ezt jól tudja dr. Tait ő lordsága is a Lambeth 
Palacebau s azért azon czél, mely a pananglikán zsinat ösz-
szehivásánál szeme előtt lebegett, korántsem eszközök kere-
sése volt az anglikán egyház sebeinek gyógyitására, vagy 
legalább a fájdalmak enyhitésére. Ezt a feltevést a canter-
bury érseknek ,autocraticus' jelleme is kizárja. (folyt, k.) 

IEODALQI. 
-f- Aquinói sz. Tamás igazi születés/teltjéről. 

Su la vera patria di san Tommaso d'Aquino. Dissertazione 
del prof. Giov. Santucci, Napoli, 1878. 8-rét 73 lap. 

Jeles férfiak, kik akár életök szentsége, akár tudomá-
nyuk és irodalmi munkásságuk által, vagy akár mi más mó-
don, a közönséges színvonal fölé emelkedve maguknak nagy 
nevet szereztek, mindig alkalmas tárgyat szolgáltattak a 
nemzeteknek, hogy ezek az ő személyiségük- és magas érde-
meikből maguknak jogezimet alkossanak a dicsekvésre és di-
csőségre. Gyakran megtörténik azonban, hogy mig valamely 
nemzet ily jeleseinek érdemeit kiemelni igyekszik, egyszers-
mind mindenki, a ki e nemzethez tartozik, a lehető legköze-
lebb igyekszik hozni magát, szülőföldjét vagy városát a 
nagy féi-fiuhoz, kinek dicsőségében oly jól esik ez által mint-
egy osztozkodni. Ennek következtében sokszor megesik, hogy, 
kivált lia a kegyeletes dicsekvés hőse a régibb mult időben 
élt, születési helyének dicsőségeért idő folytával több igény 
lép előtérbe. Horner története classicus példa e tekintetben. 

Igy vagyunk aquinói sz. Tamás születéshelyével is. A 
nápolyi királyságnak több városa számítja jogai közé a tu-
domány és életszentség e magasztos tüneményét magáénak 

mondhatni. Nagyon időszerű és bizonyára mindenütt érde-
ket keltő ennél fogva Santucci nápolyi tanárnak fent emii-
tett értekezése sz. Tamás igazi születéshelyéről. A jeles szerző, 
ki magának különösen az egyházi szónoklat terén előkelő 
nevet vivott ki, Iioccasecea város lakóinak felszólítására be-
ható tanulmányozás tárgyává tette e kérdést, melynek fona-
lán azon eredményre jutott, hogy az egyház szent doctora 
Roccaseccában született. 

Értekezése három fejezetre oszlik. Az elsőben e kér-
désnek történeti kifejlődését adja elő s kimutatja, hogy öt 
város tart igényt aquinói sz. Tamás születéshelyének dicső-
ségére : Beicastro, Cotrone, Nápoly, Aquino és Roccasecca. 
Röviden előadja azon érveket, melyek Beicastro, Cotrone és 
Nápoly mellett felhozatnak és könnyű szerével kiforgatja 
azokat alapjaikból. Sokkal alaposabb azon vélemény, mely 
Aquino mellett harezol, minthogy igen sok és tekintélyes 
iró támogatja, köztük első sorban említtetik Pipernói Re-
ginald (Fra Reginaldo da Piperno), tudós és szentéletü fér-
fiú, sz. Tamás kebelbarátja és gyóntatója. Nem csekélyebb 
súlyú azonban Toccói Vilmos (Guglielmo del Tocco) tekin-
télye, ki az angyali tudornak szintén kortársa és barátja s ta-
nítványa volt, s ki azon életrajzban, melyet aquinói sz. Ta-
másról X X I I . János pápa rendeletére a végből irt, hogy az 
a nagy férfiú szentté avatásának actái közé felvétessék, vi-
lágosan kimondja, hogy sz. Tamás Roccaseccában született. 
E szerint az ,angelus scholae' születéshelyének kérdése 
Aquino és Roccasecca körül forog. Mindakettő mellett 
egyenlő, nagy tekintély áll, mert mind Fra Reginaldo, mind 
Toccói Vilmos egykorú iró, kortársa sz. Tamásnak. Mind-
azon által, ha sikerül bebizonyítani, hogy Fra Reginaldo 
dicsbeszéde nem állja ki a kritikát, akkor nem marad más 
hátra, mint Toccói Vilmos tanúsága Roccasecca mellett. 

(Folyt, köv.) 

YEG-YE8EK. 
— A Szent-László- Társulat X I I I . rendes közgyűlését 

f. évi október 17-én, délelőtti 10 órakor, Budapesten a köz-
ponti papnövelde földszinti nagy termében tartamija, melyre 
a társulat tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést az 
egyetemi templomban reggeli 9 órakor tartaudó csendes sz. 
mise fogja megelőzni. Kelt Budapesten, a Szent-László-
Társulat 1878. május 18-ikán tartott választmányi gyűlésé-
ből. Ágoston Antal titkár. 

— Jótékonyság. Főt. Haynald Lajos kalocsai érsek ő 
nagyméltósága, mint a ,Kalocsai N.' irja, sz. Lajos napját 
Lourdesben ülvén meg, e névnapját az által tette örökemlé-
küvé, hogy a b. szűz iránti kegyeletből az iskolanénék ve-
zetése alatt Zomborban nyitandó leányiskolára 20,000 ftot 
ajánlott fel. 

— Azon hat nyelvű nagy világlap, mely ,Mondo Cat-
tolico' név alatt terveztetik, csak akkor fog megjelenni, 
ha előfizetőinek száma 40,000-re emelkedik. Kiadója egy 
igen tudós pap Bolognában. Az ügy a szentatyának teljes 
tetszését birja. Csak a forradalom igyekszik útjába akadá-
lyokat gördíteni s magának e lapra befolyást szerezni. Azért 
a kiadó siket-némákat szándékozik szedőkül alkalmazni. 

— A paphiány Francziaországban is régóta panasz 
tárgyát képezi. Dupanloup 1855-ben, Pie^poitiersi püspök 
mult évben mutattak rá e fekete pontra. Epen most jelent 
meor Bouo-aud orléansi vicarius generalis müve ,A franczia O .0 O 1 

egyház nagy veszélye a 19. században' czim alatt, mely consta-
tálja, hogy a felsőbb osztályok általában már régen, a forra-
dalom óta hátat fordítottak a papi hivatásnak, a falusi nép pe-
dig, a mily arányban özönlik be a gyárba, oly arányban fe-
ledkezik meg a mennyeiekről, tehát a papi hivatásról is. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznag Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Egyházi tudósitások : Pest. A budavári iskolaszék határozata. Németország. Culturharczi esemény, mely Magyarországot 
is érdekli. London. A lambethi pananglikán zsinat. — Irodalom : Aquinói sz. Tamás igazi születéshelyéről. — Vegyesek. 

~ A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

21. Azokban, mik e sorokat közvetlenül meg-
előzték, szólottunk, de csak majdnem kivonatosan 
és csak egy-két részletet kiemelve, azon állásról, 
melyet a történelmi tudomány bölcseletében a te-
remtés eszméje és ténye elfoglal. Most átmegyünk 
egy más tudományszakra, melynek terére, kutatni 
és búvárkodni, ha nem több, bizonyára nem is ke-
vesebb elme tódul napjainkban, mint a mennyit a 
történeti kutatásokkal foglalkozni látunk. Ez a tér 
pedig, melyre ezennel lépünk, a természettudomá-
nyok tere. 

Hogy e térre is átvigyük a teremtés eszméjé-
ben rejlő, törvényekben s irányeszmékben gazdag elv-
nek kérdését, arra bennünket nem egy ok inditott s 
jogosított fel. 

Először is mint theologusoknak, mint az isteni 
tanok búvárainak, nem kerülhette ki figyelmünket 
azon körülmény, hogy a szent könyvekben épen a 
természettudományok tere is világosan ki van jelölve 
az emberi elme elé azon térül, melyen alapos kuta-
tás által a láthatók köréből a láthatlanok, az esz-
mék körébe emelkedhetünk fel s kell is felemelked-
nünk. Ki nem ismerné sz. Pál apostolnak ama ne-
vezetes tételét, melylyel az ókor hamis istenei tisz-
teletének bűnös, menthetlen voltát tisztán bölcseleti 
alapon is beigazolhatónak bizonyitá be, midőn a ró-
maiakhoz igy szólt : „Invisibilia enim ipsius (sc. Dei), 
a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta 
conspiciuntur : sempiterna quoque eius virtus et di-
vinitas: ita ut sint inexcusabiles" ?') Izaiás próféta 
pedig az ó szövetségből egyenesen felszólit, hogy 

>) Rom. 1, 20. 

emeljük fel szemeinket és kutassuk a nagy minden-
ségnek létokát: „Levate in excelsum oculos vestros^ 
et videte, quis creavit haec !" 2) Sőt a szent Írásban 
nyilatkozó isteni szellem már a gyermek és i f júkor t 
is alkalmasnak tar t ja a legmagasztosabb specula-
tióra, arra t. i. hogy a látható természet szemléleté-
ből a láthatlan teremtő Isten ismeretére emelkedjék. 
A Machabaeusok könyvében az a nagy szellemű és 
nagy jellemű anya, ki hét fia közöl már hatot lá-
tott elvérzeni az igaz Istenben valő hitért, a hetedi-
ket, a legkisebbet, kővetkező szavakkal lelkesité a 
teremtő Istenben való hitért nem félni a haláltól : 
„Peto, nate, ut aspicias ad coelum, et terram, et ad 
omnia, quae in eis sunt : et intelligas, quia ex nihilo 
fecit illa Deus, et liominum genus."3) A természet 
szemlélete tehát, az isteni kinyilatkoztatás világos 
tanitása szerint, alkalmas, biztos hatású emeltyű 
gyanánt szolgál az emberiségnek, kicsinynek és 
nagynak, tudósnak és tanulatlannak, Isten megis-
merésére. Es ezen szellemi emeltyűben, mint annak 
alkatrésze, nagy szerepet visz, nemcsak az idézett 
bibliai szövegek, hanem a szent iratoknak számta-
lan más helye szerint, a teremtés eszméje és ténye. 

De másrészt a természettudományok maguk is 
feljogosítanak, hogy velők a teremtés eszméjét és té-
nyét illetőleg néhány szót váltsunk. Ok maguk 
kényszeritik a theologiát és bölcsészetet erre ; mert 
hiszen ök a teremtést szintén megbeszélésök körébe, 
itélö székök ,competentiá'-jába ragadták 4) s ekként 
illetőségűk körén messze tul kalandozva, a hypo-
thesisek- és .önkényes feltevésekből egész ostromte-
lepeket alkottak a semmiből valő teremtés tényé-
nek megdöntésére s a világ létokának, eredetének 

s) Isai. 40, 26. 
3) II . Machab. 7, 28. 
4) V. ö. Iläckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte. 

VI. kiad. 1875. 
24 
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kérdése körül felállított teremtésellenes tlieoriáik 
igazolására. Igen, a teremtés eszméjét maguk a ter-
mészettudósok vonták a természettudományok te-
rére: meg kell tehát engedniök, hogy az magát szin-
tén e téren, s ha lehet, ellenségeinek saját fegyveré-
vel, védhesse, és azt, a mivel a tudományok minden 
főszakában bir, idea matrix-i, termékeny vezéreszmei 
jótékony befolyását a természettudományok terén is 
bebizonyíthassa. 

22. Az emberi tudomány szakasztott mása ma-
gának az embernek. Minden fényes oldal, melyet az 
ember ragyogtat, ragyog a tudományban is : viszont? 
minden gyengeség, minden hiba, melynek az emberi 
gyarlóság alá van vetve, meglátszik a tudományo-
kon is. „In multis offendimus omnes," — ezt vehet-
nék deviseiil a tudományok. A mult század végén 
s e század elején a philosophia vitte hínárba az 
emberi szellemet: napjainkban a természettudomá-
nyok terén öltenek az emberek ikarusi szárnyakat s 
jutnak, természetesen, szintén ikarusi sorsa. Tyndall, 
a divatos természettudomány egyik ünnepeltje, a lon-
doni ,Royal Institution'-ban a népszerűphysika tanára, 
kinek kisebb müveit németre fordítani egy Helmholtz 
nem tartá méltóságán alulinak 5), egyszer résztvett 
egy spiritista gyűlésben. Itt neki valami szellem-
dús medium, ismerve emberét, azt a hizelgö, de ter-
mészettudósra bizony nem igen megtisztelő bókot 
mondta, hogy az ő neve a ,szel lem világ'-ban poet of 
science, a tudomány költője.6) Es Tyndall e miatt 
bizonyára nein haragudott meg a médiumra, holott ez 
a lehető legnagyobb sottiset követte el rajta. De nem 
is volt oka megharagudni, hiszen a medium igazat 
mondott, mert Tyndall müvei, kivált ha a philosophia, 
még inkább pedig, ha a theologia terére átröppen, 
csupa hyperbolék- s a legmerészebb phantastikus ké-
pekkel kápráztatják az olvasó vagy hallgató szemét-
így p. a természettudósokat ,Töredékei'-ben ,vérta-
nukénak nevezi, kiket azokká állítólag a theologia 
tesz ; de a kiket ez egy cseppet sem riaszt vissza, 
mert hiszen az ö tudományuk nem,sárból épült ház'', 
hanem ,erös vár gyémántköböl', miként a poet of sci-
ence mondja,7) a ki, mint Helmholtz tanúskodik,8) 
nem csekélyebb igénynyel lép fel, mint hogy az ed-

5) V. ö. Fragmente aus den Naturwissenschaften, Vor-
lesungen und Aufsätze. Das Licht, Sechs Vorlesungen, ge-
halten in Amerika. In's Deutsche übersetzt v. Helmholtz. 
Braunschweig. 1878. 

6) Tyndall und die moderne Naturwissenschaft. Ilist. 
polit. Blätter, 1878. 82. köt. 5. fűz. 3G8. 1. 

7) U. ott, 369. 1. 
») U. o. 371. 1. 

digi hagyományos művelődést, mely grammatikán 
és logikán alapszik, a természettudományi iskolázás 
által helyettesítse. 

Ez az exclusivitás, ez az öntulbecsülés, ez az 
,exact' tudományokba nem illő költői licentiásko-
dás s az illetékesség korlátainak szétrugása, ez vet-
hető nemcsak Tyndallnak, hanem a ,modern' termé-
szettudósok nagy részének szemére. Az igaz, hogy 
kiki a maga lovát dicséri ; de arra még nem alkotott 
a józan ész közmondást, hogy valaki a más lovát 
nem is tar t ja lónak, csak azért hogy bebizonyíthassa, 
miszerint az ö lova az egyedüli ló. A modern termé-
szettudósok közöl sokan igy tesznek. A philosophiától 
és theologiától megvonják a tudomány nevét, s azo-
kat hypothesisek. ínythologiák tanának, csupa ábrán-
dozásnakkiáltják ki és csak a magukét tar t ják egye-
düli, igazi tudománynak, mely mindent megfejt és 
kimagyaráz.9) Helmholtznak volt annyi belátása és 
őszintesége, hogy a modern természettudósoknak e 
gyökeres hibáját felismerje és bevallja. „Be kell val-
lanunk, úgymond, ,A természettudományok viszonya a 
tudományok összességéhez' czimü müvében, h o g y . . . 
ama jogosulatlan követelésekkel együtt, melyeket az 
identitás bölcsészete a többi szakmák alárendeltsé-
gére nézve érvényesíteni iparkodott, a bölcsészeinek 
igazolt követelései is visszavettettek, mint például az, 
hogy az ismeretek forrásait bírálja, vagy hogy a szel-
lemi munka mértékét megállapítsa." S ezt megelőző-
leg: „A természettudósok ez időtől fogva bizonyos 
súlyt fektettek arra, hogy munkálataik minden böl-
csészeti befolyások alól mentek legyenek, s közülök 
többen, s pedig kiváló jelentőségű férfiak is, a böl-
csészetet nem csak haszontalannak, hanem veszé-
lyes ábrándozás gyanánt elvetendönek tartották."1 0) 
Az igaz, hogy ,extrema se tangunt' , egyik véglet a 
másikat kelti fel. A német ,identitás' képtelenségei-
nek bölcsészete igaz, a philosophiai speculatiót vég-
letekig vit te; ez azonban korántsem volt tekinthető 
igazolt tudományos jogczimül — arra, hogy a ter-
mészettudósok viszont, egész komolyan, a másik vég-
letig hajtsák tul saját illetékességök igényeit ; mert 
ha például ellenfelem jobbfelöl kútba ugrik, mi-

9) Dr. Haffner, Die Grenzen der mechanischen Natur-
erklärung, Katholik, 1875. 12. füz. 562. s köv. 11. V. ö. Dr. 
G. v. Hertling, Über die Grenzen der mechanischen Natur-
erkläruno; zur W i d e r l e g u n o - der materialistischen Weltan-O o o 
sieht. Bonn, 1875. — Tyndall is legilletékesebbnek tartja a 
természettudóst a világ titkának, a lét végokának felderíté-
sére. Hist, polit. Bl. id. füz. 334. 1. 

10) Népszerű előadások. Irta Helmholtz. Fordították 
b. Eötvös Loránd és Jendrassik Jenő. Budapest, 1874. 
11, 12. 1. 
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csoda következetesség követeli tőlem azt, hogy én 
meg balfelöl szintén kútba ugorjam? 

Más körülmény is elősegítette a természettu-
dósok azon elkapatását, melylyel a fensöbb rangú 
tudományok befolyásán magukat túltenni feljogo-
sítottaknak hitték. Ezt a körülményt a természettudó-
sok nem szokták bevallani; de váljon melyik büszke 
ember is hajlandó vagy képes beismerni, vagy plane 
bevallani büszkeségét, kivált akkor, midőn az elka-
patottság még mint kór tart ja megszálva a szelle-
meket? A természettudományok a jelen században 
igazán óriási haladást tettek. Hajdan Plinius, úgy-
mond Helmholtz,11) a vakmerővel határos válalat-
nak (rem etiam Deo improbam) tartá, hogy Hip-
parcli a csillagok megszámlálásához s helyzetök 
meghatározásához fogott. Még; a 17-ik századig is o O O o 
csak 1000, legfeljebb 1500 első- egész ötöd-rangú 
csillag volt lajstromozva. Jelenleg e lajstromok már 
a tizedik rangú csillagokra, sőt tovább is kiterjednek 
s nem sokára 200,000 álló csillag lesz helyzetére néz-
ve meghatározva. 1781-ben csak 8 bolygó volt isme-
retes, most az ismeretesek száma már meghaladja a 
200-et. Egész u j tudományszakok keletkeztek. Az ó-
és középkor csak 4 elemet ismert, ma már ezen eleme-
ket is elemeire bontja fel a vegytan és (53 elemet szá-
mított 1874-ben. Górcsövi boncztan, szerves vegytan, 
növénytani morphologia, fény-, hő-, delej-, villany-, 
moztan, s a többiek, oly gyorsan derítettek fel egy-
másután az előtt egészen ismeretlen dolgokat, hogy 
egy neme a szédelgésnek vett erőt a természettudóso-
kon, szemök káprázott a sok csodaszerü találmánytól 
s lassanként megbarátkoztak azon gondolattal, hogy 
a természettudomány idővel mindent megfog fejteni 
s minden más tudományt fölöslegessé fog tenni, sőt 
már fölöslegessé is tett. „Heute wird mit schnei-
dender Schärfe, úgymond HaíFner, 12) das ganze 
Problem der Vernunftforschung als ein chemisch-
mechanisches Problem formulirt und zugleich mit 
aller Zuversicht die vollständige Lösung desselben 

O O 
für die Gegenwart oder allernächste Zukunft zuge-
sagt.1-' Ily colossalis szédelgés közepett még az oly 
meglehetősen mérsékelt szellemű természettudósok 
is, mint Helmholtz, észre sem veszik, mily képtelen-
séget állitnak, midőn körülbelül olyformán nyilat-
koznak, mint ő tette a német természetvizsgálók 
insbrucki gyűlésén 1869-ben ,A természettudományok 
czéljáról és haladósairól1 tartott beszédében. rjl)anvin 
elmélete, igy nyilatkozott itt, egy lényegesen u j te-

n ) íd . mű, 8. 1. 
») Id. értek. 564. 1. 

remtö eszmét foglal magában. Azt mutat ja ki, hogy 
a szerves világ czélszerüsége^minden értelmiség beavatko-
zása nélkül, csupán egy természeti törvény vak uralma 
következtében is létre jöhet.LLi3) 

Az üdvös visszahatás a természettudósoknak 
ilyetén hypereffoetatiói ellen azonban épen napjaink-
ban s épen a természettudományok terén, szerencsé-
re, mindinkább hangosan kezd nyilvánulni.14) Du 
Bois-Reymondnak a természetvizsgálók 45. gyűlésén 
Lipcsében tartott beszéde,A természetismerés hatá-
rairól' a kijózanodásnak már mások által jól elökészi-
tett korszakát ünnepélyesen inaugurálta. Azóta a ter-
szettudósok kalandos, ,mindent kimagyarázó' theo-, 
riái ellen mindig sűrűbben emelkednek fel részint 
erélyes visszautasító, részint szerényen mentegetőző 
hangok, milyen például Tyndallé a darwin-féle szár-
mazási elméletről: ..Sie wird das Geheimniss des 
Weltalls, úgymond, nicht lösen, und behauptet auch 
nicht es zu thun."15) Valóban jellemző! Maga Helm-
holtz, mint a fentebbi idézetből látszik, Darwin el-
méletét 1869 ben még ,teremtő eszmé'-nek tartotta, 
mely ,minden értelmiség' nélkül, csupán csak mint 
.egy természeti törvény vak uralma' volt hivatva ,a 
világ czélszerüségét' kimagyarázni; 1876 ban pedig 
már, Tyndall müveit fordítván, ezzel együtt kimon-
dá, hogy de bizony az többé már nem érez hivatást 
arra, a mire kigondolva volt. 

A kijózanodás ily szerencsés terjedése kedvező 
alkalom oly kérdések felújítására s lehetőleg min-
den oldalú megvilágítására, melyeket a minden 
irányban rohamosan szaporodó találmányok és fel-
fedezések által elkapatott természettudósok, egy-
másra halmozott ,világ-magyarázó' elméleteikkel, 
összevissza kuszáltak. Ezen kérdések közé tartozik 
mindenesetre első sorban a teremtés kérdése, mely-
ről fölöttébb fontos tudni, mely és minő pontokban 
érintkezik a természettudományokkal, valamint vi-
szont azt is, milyen viszonyban vannak ezek a te-
remtéshez, mint eszméhez és tényhez. (Folyt, köv.) 

E g y k e g y h e l y . 
„Fertig" ! Igy kiálta el magát esti 9 után a bécsi Er-

zsébet-pálya udvarán a kalauz és a vonat megindult. Egy 
commis voyageur s egy fiatal ember mulattaták politikai né 
zeteikkel a társaságot éjfélig. IIa ezen uraknak hatalmuk 
volna, egészen máskép állna a világ ! Passaun és Plattlingon 

13) Id. mű, 378. 1. 
14) Dr. Berger ev. Ján., Beszéd, melyet az 1876/7. évi 

tanszakasznak a bpesti k. m. tud. egyetemnél megnyitása-
kor tartott. Budapest, 1876. 25 s köv. 11., hol az ide vágó iro-
dalom ritka szorgalommal és tárgyismerettel van idézve. 

15) Hist. pol. Blätter, id. fűz. 375. 1. 
25* 
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át másnap fél 12-rc Deggendorfban voltunk. A pályaudvar-
ról pedig félóra alatt több hirtelen megtelt társaskocsi Met-
ten-be vitt, mig mások gyalog tették meg az utat. 

Leszálván a kocsiról s mások után indulva, semmi fej-
törésbe sem került az utat a közel erdőbe megtalálni, mely-
nek egyes fái alatt öreg koldusok üldögéltek rózsafüzérrel 
kezökben. Felérvén a tetőre az ut balra fordult, s a két hegy 
közt a bold. Szűz fehér szobrához értem ; melette forrás van, 
melyet a búcsúsok oly szorosan álltak körül, hogy lehetet-
len volt hozzá közeledni, azon tul egy oszlopon a boldogsá-
gos Szűz egy kissebb képe, mely a jelenetet ábrázolá, mel-
lette pedig egy feszület, mint ezt a gyermekek látták. Szem-
ben a forással egy emelkedettebb helyen a hold. Szűz egy 
harmadik képe van, mely előtt több sorban egyszerű ima-

1 zsámolyok vannak elhelyezve, melyek megett egy hosszú 
deszkafal eltelve különféle képek s más hála-áldozatokkal. 
I t t közel a forráshoz jelent meg 1876-i dec. 2-tól ugyan e 
hó 21-ig a bold. Szűz. A gyermekek, kik e jelenésre méltat-
tattak, öten voltak, négy leány és egy fiu. E gyermekek je-
enleg 8—15 évesek. Ok e helyen felnőttek felügyelete alatt 

voltak, ugy hogy a csalás lehetetlenné vált. A bold. Szűz 
első megjelenése dec. 2-án volt, midőn az olvasót és a to-
retói litániát a megholtakért itt imádkozták. A gyerme-
kek hirtelen igy kiáltottak fel : ,Itt van a bolds. Szűz, itt 
van a bolds. Szűz ! A gyermekek elbeszélése szerint a b. 
Szűz igen szép széken ült egy bokor mellett, melyet az áj-
tatoskodók annyira szétszedtek, hogy gyökere sem maradt 
meg, sőt a földet is elvitték a bokor helyéről. Lábainál fé-
nyes zsámoly vala, ruhája kék volt. Fejéről fehér fátyol folyt 
alá, ölében a kisded Jézust tartá, jobb s bal oldalán pedig 
fehérbe öltözött angyalok álltak piros koszorúkkal fejükön, 
s kimondliatlan fény környezé a jelenetet. A gyermekek né-
hányszor a bold. Szüzet trónon ülve látták, háromszor 
pedig állva, Jézussal karján, s fején fényes koronával. A 
gyermekek vallomásai szerint a felfeszitett Jézussal számos 
angyal és szent is megjelent. A jelenések rendesen két órán 
át tartottak, s közönségesen az Ur s a bolds. Szűz mennybe-
menetelével végződtek. Decemb. 21-én, mely 1876-ban csü-
törtökön esett, a kegyelmek anyja utoljára jelent meg és pe-
dig délután. Az erdőben akkor mind az öt gyermek több 
felnőtt kíséretében volt jelen. Miután a szent Szűz a je-
lenlevőket megáldotta, kijelenté, hogy három év múlva e 
helyen ismét meg fog jelenni. „Seregestül fognak — igy 
szólt tovább -— az emberek ide jönni, hogy nálam segélyt 
és vigaszt keressenek. Ha testi vagy lelki bajban lesztek, 
hívjatok segítségül. Én kérni fogom fiamat és megfogtok 
hallgattatni." — Végre figyelmezteté őket, hogy meg ne fe-
ledkezzenek róla, mire egy fényes felhő felfelé elvitte őt. 

Mult évi sept. 29-től october 4-ig, mely időtájban 
Mettenben bucsu van, 30—40,000 látogatta meg a metten-
buchi erdőt. 

A forrástól felmentem a hegy tetejére, hová a bolds. 
Szűz. december 2-án vezette a gyermekeket a körtefához, s 
hol felszólitá őket, hogy a körtefára függesszék képét, kér-
désökre hogy melyiket, igy felelt: ,Azt a mely nagynénjük 
birtokában van', ez pedig a hires wesztfáliai Telgte kegykép 
mássá, mely a fájdalmas Szüzet ábrázolja. 

A nép sokasága, mely itt oly csendesen s ájtatosan 

imádkozott, valamint az erdőben felaggatott számos kép s 
más különféle hála-adomány elég hangosan tanúskodik arról, 
hogy a bolds. Szűz az itt hozzája folyamodók imáját kü-
lönösen meghallgatja. Egy könyvecske, melyet a hely szinén 
árulnak, s melynek szerzője egy ottani benczés, ötven csodá-
latos gyógyulást sorol fel, megemlitve mindegyik a meggyó-
gyultnak vezeték és kereszt nevét, lakhelyét s a gyógyu-
lás idejét. 

Ot órakor a pálya udvaron voltam, a coupéban ; komoly, 
finom műveltségű külföldi úrra akadtam. Rövid idő múlva 
egyet mást kezdett kérdezni tőlem. Beszéd közben elmondta, 
hogy R. fürdőből jön ; mire én is elkezdtem neki Mettenbuch-
ról beszélni s ő azon véleményben volt, hogy a nép sok időt vé-
szit ily búcsújárások által. Uram, ön heteket töltött R-ban : 
miért ne menjen a nép, mely egész éven át súlyos munkát 
végez, egy-két napra valamely kegyhelyre ? Az urak és kor-
mányok érdekében volna a bucsujárásokat istápolni, mert a 
ki búcsúra megy, az sem nihilista, vagy socialista, sem pedig 
petroleur. A ki ily helyre megy, az megvan arról győződve, 
hogy az Ur e parancsait: Ne lopj, és más jószágát ne kíván-
jad stb., szigorúan meg kell tartani. A válasz a tisztes ősz 
fej igenlő meghajtása volt. Winter Á. 

A jó gyóntató lelkiatya kellékei. 
(folytatás.) 

Harmadik kellék, hogy a gyónók nagyobb száma miatt 
azok kihallgatásával ne siessen, hanem kövesse mindig sz. 
Alfonz nyomdokit, ki bátran állitá : „Se rationem redditu-
rum Deo, non de poenitentibus, quos audire ob temporis an-
gustiam nequiverit, sed de iis, quos audiverit. Cogita sa-
cerdos, illum, quem nunc confitenteni audis, forsitan ultima 
vice confiteri in sua vita, ejusque animam tua culpa perire 
posse, nisi tu omnem industriam adhibeas, ut digne confitea-
tur." „Nézzük csak a Kappadóczia pusztaságain legelésző 
juhnyáj pásztorait és tapasztalni fogjuk, mennyi és mily 
nagy buzgalmat fejtenek ki az oktalan állatok jóléte elő-
mozditásában. Azok gyakran három napon keresztül is hóval 
vannak födve, hidegségtől dermednek tagjaik, és ha mégis 
ily szorgalommal gondoskodnak oktalan barmaikról: akkor 
kérdem, hol találunk mi számunkra mentséget, ha magun-
kat mély álomban ringatva, a teremtés koronája, az észszel 
ellátott ember lelki üdvét előmozditani nem iparkodunk?" 
(S. Chrysost. Hom. 29.) 

Nem csodálkozhatunk, lia találkoznak a jelen század 
emberei közt többen, kik vallás és vallás közt különbséget 
tenni nem akarnak, kik állítani merészlik, hogy a kath. re-
ligio nem csak az egész társadalom, hanem az egyén törek-
véseivel is ellenkezik. Már pedig Jézus egyháza ugyanaz, a 
mi volt kezdetben. Tehát más helyen keresendő az ok, miért 
vannak napjainkban a köznép között is olyanok, kik annak 
szent törvényeit megtartani ncmcsak nem iparkodnak, sőt 
azokat megvetik. Talán egy részt igaza van a költőnek : 
„Nem az ellenség, ön fia vágta sebét." Igaza vanÓzeás pró-
fétának: „Populus tuus est, qui contradicunt sacerdoti." 
(Ose. 4, 4.) Az Ur szolgájának épen azért alázatosnak, liosz-
szutürőnek kell lenni mindazok irányában, kik ellene mon-
danak az igazságnak : „Mert tudja meg az, ki megtérítette 
a bűnös embert a tévelygés útjáról, hogy megmenti annak 
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lelkét a haláltól és elfedi bűneinek sokaságát" (Sz. Jak. 5, 
20.) „Talem te tuis praebeas, opialem bonus pater impro-
bis filiis, ut nunquam eis consulere desinas, quamvis cer-
nas multis eos vitiis coopertos," int bennünket szent Fe-
rencz. (Ep. 7.) (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, szeptember 27. A budavári iskolaszék határo-

zata. Amint más országok fővárosáról el lehet mondani, hogy 
t. i. onnan terjed szét a provincziákba minden hitetlenség, 
minden oly eszme, mely a hitetlenségre vezet, ugyanezt, 
fájdalom, nem tagadhatjuk Magyarország fővárosáról sem. 
Nálunk is a fővárosból terjed azon szerencsétlen irány és szel-
lem, mely örvend, ha bármily tekintetben is akadályt okozhat 
a keresztény szellem terjedésének. Amint a fővárosban, egyes 
eseteket kivéve, az ünnepeket csak a templom belsejében le-
het felismerni, mert a külvilág akkor is kereskedéssel, épí-
téssel stb. foglalkozik, amint a főváros e tekintetben szá-
nandó például szolgál : a provincziában ugyan e szellemnek 
fenntartására közreműködik avval, hogy nemcsak összes is-
koláit közöséknek nyilvánította, hanem ezenfelül az iskolai 
órarendet is oly módon határozta meg, hogy ez által is aka-
dályul szolgáljon a katechetáknak, másokat pedig indirecte 
felhívjon, hogy ők is hasonlóan cselekedjenek. 

Nem tudjuk, mennyire hatott ki a provincziába a fő-
városi kereszténytelen szellem, de annyit tudunk, hogy itt a 
fővarosban a hittanitásra az iskolaszékeképen azon órát vá-
lasztották ki, midőn a gyermek már szellemileg és testileg 
kifáradva, képtelen azon magasztos vallási igazságokra irá-
nyozni figyelmét, melyek a vallás-oktatás tárgyát képezik. 
Az iskolaszékek ily eljárását mi mindenkor jogtalannak és 
paedagogia-ellenesnek tartottuk és tartjuk ma is. Az állam 
ugyan egy szerencsétlen pillanatban a közös iskolákat be-
hozta az országba ; a legnagyobb dicsőség azokat illette meg, 
kik a kath. iskolákat felekezetnélkülivé változtatták : de 
az bizonyos minden közösködés mellett is, hogy az állam 
nemcsak meghagyta a vallásoktatást a többi rendes tantár-
gyak közt, hanem azt első helyre is tette. A rendes tantár-
gyakat tehát ugy kell tekintenünk, mint országosan megál-
lapítottakat, melyekhez sem hozzáadni, sem azokból semmit 
elvenni nem szabad. E törvény kötelező az ország minden is-
kolaszékére nézve : akik tehát a vallásoktatást a rendes tan-
tárgyak közül kitörlik, vagy a rendes tanórákon kivül adat-
ják elő, azok a törvénybe ütköznek, eljárásuk jogtalan és 
ezért feleletre vonandók. A fővárosi iskolaszékek e catego-
riába tartoznak. A mi már paedagogia-ellenességét illeti a 
kérdésnek, ezt, ugy hisszük, felesleges bővebben fejtegetni, 
elég legyen e tekintetben csak annyit megjegyeznünk, hogy 
ily berendezés és ama, a tanitó urak által a 3-ik egyetemes 
tanitó-gyülésen kifejezett követelés közt, hogy a papok rend-
szeres paedagogia hallgatására köteleztessenek, igen nagy el-
lenmondás létezik. 

A fővárosi iskolaszékek határozatának ez árnyoldalait 
felemiitettük, hogy egy ujabb és örvendetesebb jelenséget 
annál inkább méltányolhassunk. Értjük ez örvendetesebb 
jelenség alatt a budavári iskolaszéknek azon a fővárosi is-
kolai tanácshoz intézett határozatát, melyben nevezett isko-
laszék a hitoktatást a rendes iskolai tantárgyak közé beso-

roztatni kéri. Ismerve azon közös-iskolás kereszténytelen 
szellemet, mely a fővárosi iskolaszékekben nyilatkozik, két-
szeresen üdvözöljük e nemes és bátor fellépésért a budavári 
iskolaszéket, üdvözöljük azért, mert nemcsak jogtiszteletet 
tanúsított határozata által, nemcsak bebizonyította, hogy 
felette áll paedagogiai szempontból a többi fővárosi isko-
laszékeknek, hanem ezek felett különösen azért is, mivel ha-
tározata által reméljük, utat tör, legalább utat törni szán-
déka van, hogy a keresztény oktatás jogos helyét az elemi 
iskolákban is elfoglalhassa. A budavári iskolaszék e határo-
zata bizonyára nem szorul dicséretre, a tény önmagát dicséri 
úgyannyira, hogy nem szándékozunk még fejtegetésébe sem 
bocsátkozni azon valószínű esetnek, hogy igen szomoru ta-
pasztalatok vihették az iskolaszéket oda, hogy e minden 
vallásos embert megörvendeztető határozatot hozza. 

Igaz, e határozattal még tulajdonképen semmi sin-
csen elérve, az csak az iskolaszék jó indulatáról tanúskodik, 
az iskolaszék ugyanis csak határoz, de a fővárosi iskolatanács 
dönt tulajdonképen végérvényesen a határozatok sorsa felett : 
most tehát az iskolatanácson a sor, hogy véghatározatilag 
nyilathozzék, azokkal tart-e, kik, mint a várbeli iskolaszék, 
felismerve az elemi közös iskolák egyik és pedig nem kis 
mérvű sebét, azt gyógyítani akarják, vagy azokkal, kik e 
sebet nemcsak gyógyítani nem akarják, hanem inkább ten-
getik, hogy az tovább terjedjen? A felől nem lehet kétség, 
hogy mi őszintén kivánjuk, miszerint a fővárosi iskolatanács 
az előbbiekkel tartson és pedig nemcsak a tekintetben, hogy 
a budavári iskolaszék határozatát megerősítve, annak kivi-
telét a budavári iskolaszék hatáskörébe eső iskolákra nézve 
megengedje, hanem a tekintetben is, hogy nevezett határozat 
hatályát, az összes fővárosi iskolákra kiterjessze, illetőleg 
annak végrehajtását kötelezővé tegye. A főváros keresztény 
szülői, kiknek adójából az iskolák fentartatnak, jogosan meg-
várhatják a főváros iskolatanácsától, hogy ilynemű határo-
zat által legalább egyrészben és addig is, míg a fővárosi la-
kosság egészen visszaköveteli keresztény iskoláit, a keresz-
ténytelen szellemnek gát vettessék. Azt mondtuk, hogy mi 
óhajtjuk e kérdéses határozatnak megerősítését ; hiszen e 
tanács őre a törvényességnek, melyen a határozat alapszik. 
Ha azonban a budavári iskolaszék óhaja valami okból nem 
teljesülne, ami napjainkban, midőn a keresztény szellem oly 
kevésre becsültetik, nem lehetetlen : az iskolaszék ne engedje 
magát visszaijesztetni, a főváros iskolatanácsa iskolai ügyek-
ben nem az utolsó forum, honnan appellálni nem lehetne ; 
ott van még a közoktatásügyi minisztérium. IIa valakiről, 
ugy e minisztériumról feltehető, hogy a saját szakába vágó 
különben pedig országos törvény végrehajtásáról fog gon 
doskodni tudni és nem hagyja pártfogás nélkül azokat, kik 
semmi mást nem kérnek, mint azt, hogy a törvény ne for-
gattassék fel, hanem inkább hogy az végrehajtassák. Történ-
jék tehát egyik, vagy másik uton, mi a budavári iskolaszék 
üdvös határozatának mielőbb a legjobb sükert kivánjunk. A 

Németország. Culturharczi esemény, mely Magyar-
országot is érdekli, történt e napokban Norderney szigetén. 
A ,Westf. Merkur' után teljes szövegben közöljük, a mit e 
lapnak norderneyi levelezője f. hó 12-én irt : „Mult vasárnap 
szigetünk tanuja volt az első cultur-harczi jelenetnek, — egy 
jelenetnek, milyen, hála Yinke fürdői biztos ur bölcs és ta-



pintatos eljárásának, eddig itt s talán az egész hannoveri 
tartományban, e szigeti fürdő határozott nagy előnyére, még 
nem fordult elő. Mint már önöket értesitém, néhány hét óta 
körünkben időzik ő es. és kir. fensége. Klotild főherczegnő, 
gyermekei, udvari káplánja és mások kíséretében. Minthogy 
a kulturharcz kezdete óta a katholikusoknak nincs isteni 
tiszteletök, a főherczegné engedélyért folyamodott kath. is-
tentisztelet tartására, a mit a fürdői biztostól sőt az épen 
véletlenül keresztül utazott hannoveri tartományi főelnök-
től meg is kapott. A kath. isteni tisztelet helyéül minden 
vasárnapra, mig a főherczegnő itt marad, az iskolai helyi-
ség jelöltetett ki. I t t September 1-én csakugyan volt sz. mise, 
természetesen zárt ajtóknál. Hanem a nagylelkű főherczegnő 
nem állhatott ellen kegyes jó szivének s több katholikus 
fürdővendéguek, kik hozzá kérelemmel fordultak, megen-
gedte, hogy a szent misén jelen lehessenek. Legközelebb, 
mult vasárnap előtt két nappal, egyszerre csak azon értesí-
téssel lepi meg a főherczegnőt a szinténépen itt időző arichi 
kerületi főnök (állítólag egyenesen Berlinből kért parancso-
latra), hogy a jövő vasárnap az istenitiszteletnek egészen 
privatissime kell történnie, ugy hogy azon, az áldozáron és a 
főherczegnőn és családján kívül nem szabad jelen lenni sen-
kinek, mert különben ő fensége épen ugy, mint bárki, bün-
tetőjogi kereset alá jő. September 8-án, midőn mi, itteni ka-
tholikusok, számosan összegyültünk az iskolai helyiség előtt 
s miután a főherczegasszony kíséretével együtt az istenitisz-
telet helyiségébe bevonult, s az ajtók utána bezárattak ; mi 
térden állva s imádkozva kint vettünk részt a sz. mise-áldo-
zatban.Ez az esemény itt minden vallásfelekezet körében nagy 
visszahatást szült. Most csak azt kérdem : 1. Váljon az ily 
eljárás, mely azonban nem Vinke urnák tudandó be, emeli-e 
csakugyan a porosz kormány tekintélyét, jó hatással van-e 
Norderney látogatói számának emelkedésére s a sziget lakói-
nak érdekeit előmozdítja-e? 2. Milyen érzelmekkel megy 
haza a főherczegasszony Ausztria-Magyarországba, s mit 
fognak itt majd mondani arról, hogy az uralkodó család egy 
tagjával szemben fenyegetést használtak, holott Ausztria-
Magyarországban az itteni uralkodóház tagjai a legnagyobb 
előzékenységgel s minden kitelhető tekintetekkel halinoztat-
nak el? 3.Valjon jöhetnek-e ezután katholikusok ide, hol val-
lási kötelességeik teljesítése annyira megnehezítve, sőt lehe-
tetlenné van t éve? . . . " IIa nem volnaphrasis,azt mondanók, 
hogy ehez nem kell commentár. De nem is kell csakugyan. 
Elég hangosan beszél a hires protestáns türelmesség maga. 

London. A lambethi pananglikán zsinat. (Vége.) 
A mi azon kérdést illeti, váljon a pananglikán zsinat mostani 
összetételében alkalmasabb-e saját egyháza javának előmoz-
dítására, arra az eddig mondottakban már meg van adva a 
felelet. Dr. Colenso nincs ugyan meghiva, de lia ebből va-
laki azt következtetné, hogy ez által a zsinat képesebbé 
vált a mindinkább terjedő hitetlenséggel szemben állást fog-
lalni, nagyon de nagyon csalódnék ; mert eltekintve minden 
mástól, a zsinat elnöke, dr. Tait lord-érsek ur, azon elvet, 
amelyre dr. Colenso és az Essays and Revieivs írói támasz-
kodnak, maga is tanította és védelmezte. Es lia igaz, amit 
a ,Church Times' nem régen mondott, hogy „Angolország 
egész egyházában" — még a püspököket sem veszi ki — 
„tiz evangelikus papot sem lehet találni, kiket mint tűrhető 
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i ismeretekkel biró theologusokat lehetne bemutatni" : akkor 
; bizvást föltehetni, hogy ezen második panaglikáu zsinat sem 
i alkalmas testület arra, hogy azon módok és eszközök felett 
, tanácskozzék, miképen lehetne legsikeresebben működni a 

hitetlenség ellen. A pananglikán zsinat püspökeinek jel-
lemzésére más kérdésekbe ereszkedni nem akarok. Curio-
sum gyanánt csak azt emlitem még meg, hogy egy anglikán 
egyházi lap, mely természetesen kissé idegesen fogad min-
dent, a mi antiritualisticus, a lambethi zsinatot „fegyelmetlen 
gyülés"-nek nevezte s azt mondá, hogy az „oly férfiakból áll, 
kik teljesen képtelenek az eléjök megvitatás végett terjesztett 
kérdések felől elfogadható, megbízható Ítéletet mondani." 

o ' o 

Hátra van még kutatni, váljon volt-e dr. Tait érsek-
nek valami utógondolata, midőn a zsinati meghívót szétkül-
dötte. Nem tudok ellentállni a kisértetnek s azt mondani, 
hogy nem volt. Még mielőtt az első pananglikán zsinat ösz-
szejött, az anglikán papság és a világi hívek körében élénk 
discussio tárgyát képezte, váljon, tekintve az anglikán egy-
ház helyi kiterjedését, nem volna-e illő s időszerű a canter-
buryi érsek czimét egy toldalékkal megszerezni, s őt,az angli-
kán egyház patriarchá'-jává megtenni. Sokan óhajtották és 
várták is ezt. Midőn azután hire ment, hogy az anglikán 
püspököket zsinatba fogják összehívni s midőn az imént em-
lített eszme is határozattá érlelődött, akkor azok, kik ily 
óhajokat tápláltak, azt hitték, hogy a zsinat ezen kérdésre 
is ki fog terjeszkedni. Az akkori érsek, Longley azonban, bár 
mindezeket jól tudta s talán a ,közohajban' is osztozott, 
mégis őrizkedett a megkivóban ezen pontot érinteni, a miből 
természetesen még nem következik, hogy iránta óhajokat 
szivében ne érzett volna. Még annak lehetősége sincs kizárva, 
hogy az 1867-ki pananglikán zsinat, főleg, talán egyesegye-
dül e czélra volt összehiva, habár ezt a programm egy árva 
szóval sem érinté. De bármiként történt a dolog, annyi tény, 
hogy azoknak kívánsága, kik a canterburyi érseket acclaina-
tioval ,az angol egyház patriarchájává' remélték kikiált-
hatni, nem teljesült. A zsinat szétoszlott a nélkül, hogy e 
kérdést megoldotta volna, „az anglikán egyház sok buzgó 
tagjának csalatkozására," lehet, hogy magának a canterburyi 
érseknek is nagy fájdalmára. 

A második zsinatnál szintén nincs a programúiba fel-
véve ez a kérdés ; semmi sincs benne mondva, a mi e kér-
désre irányozná a figyelmet. Vagy talán oly programúiba 
van e kérdés felvéve, melyet a világgal nem közlöttek ? Ta-
lán előbb kifürkészni kell a püspököket e pont iránt s azt 
csak azután szándékoznak a programúiba felvenni? Avagy 
egész csendben, a hallgatás oltalma alatt, szándékoznak ez 
ügyet elintézni s a világot egy csattanós színházi jelenet-
tel akarják meglepni, hogy az a tárgyalások után hallja 
csak az eredményt, hangzatos szavakba foglalva: „Habe-
mus Patriarcham Ecclesiae Anglicanae Drem Archibaldum 
Campell ?u 

Kétségkívül, a pananglikán zsinat más kérdésekkel is 
fog foglalkozni, mint a melyek programmszerüleg jelöltettek 
ki discussio tárgyául : máskülönben lehetetlen volna felfogni, 
miért kellene jelenleg a tárgyalásnak a nyilvánosság kizárá-
sával történnie, holott a programmba felvett ügyek se nem 
titokszerüek, sem pedig valamely kényes természetű dolgot 
nem érintenek, ugy, hogy e miatt a külvilágtól elzártan, csu-



kott ajtóknál s a legszorosabb titok pecsétje alatt kellene talán 
tanácskozni. Ezt a titkolózást még a ,Rock', e főfő püspöki 
orgán is ,fölöttébb veszélyesnek' jelenté ki, minthogy általa 
a clerus és a világi elem közti szakadás, mely már most is 
elég komoly jellegű, csak még inkább elmérgesednék. A 
tárgyalásra kitűzött ügyek egész sorában egyetlen egy sincs, 
mely ily szigorú titoktartást és silentiumot követelne. IIa 
azonban dr. Taitnak az anglikán egyház prímásává való 
nyilvánítására gondolunk, akkor rögtön minden nehézség 
megszűnik, a silentium meg vau magyarázva. 

A canterburyi érseknek ,patriarchává' való prokla • 
máltatása egyenesen Róma ellen irányul élével. És a ,Daily 
Telegraph'-nak van annyi becsülete és őszintesége, hogy 
ezt kimondja ; mert szerinte „Nyugat patriarchája, ki az 
Uj Yilág kereszténysége fölött legfőbb hatalommal ru-
háztatik fel, azon hivatást kapja, hogy a szellemi hatalom-
ban a római püspökkel megvívjon." Nagy események rende-
sen előre szokták vetni árnyékukat; s az operák- s más szín-
darabokra nyitányok és pvaeludiumok készítik a közönséget 
elő. IIa az emiitett fogás csakugyan megtörténik, akkor az 
Ouverture hozzá már el van játszva. Már sz. Péter napján 
(jun. 29-én), melyen a zsinat több tagja jött össze találkára 
a canterburyi őstiszteletü főszékesegvliázba, kijelenté dr. 
Tait, — kiről egész a mai napig sincs bebizonyítva, váljon 
megvan-e keresztelve, s igy keresztény-e vagy pogány, a ki 
azonban, ha csakugyan megvan keresztelve, nagyon furcsa 
kereszténységet vall, — hogy ő sz. Ágostonnak utódja, hogy 
ő ennek a székében ül, hogy sz. Ágoston mit sem tudott (?) a 
szeplőtelen fogantatás, a pápai tévmentesség dogmájáról 
vagy Jézus szent szivének ,piszkos legendájáról'. Valóban, 
dr. Tait, az ő ,nagy tudományával' s a pápaság s a kath. 
egyház iránti nagy gyűlöletével igen alkalmas személyiség 
arra, hogy Róma ellen mint haereticus patriarcha léptettes-
sék fel. A winchesteri püspök, a canterburyi egyházi tartó 
mány kanczellárja, ki a megnyitó beszédet tartá, érsekének 
hiven secundált, mert ő meg Hildebrand ellen debachált s 
„az egész halált-hozó rendszer ellen, mely a lelkiismeretet 
egészen a papnak adja át zsákmányul" stb. Ily ,nyitány 
után nemde érdekes zárjelenetet várhatunk ,A lambethi 
patriarcha-csinálók' czimü, már másodszor szinpadra hozott 
pananglikán zsinati tragikomédiából ? ! . . . Ha Isten segit, 
majd erről is hoz valamit reporterünk. 

IEODALOI. 
-j- Aquinói sz. Tamás igazi születéshelyéről. 

Su la vera patria di san Tommaso d'Aquino. Dissertazione 
del prof. Giov. Santucci, Napoli, 1878. 8-rét 73 lap. (Vége.) 

Santucci értekezésének második fejezetében terjedel-
mesen s alaposan megvitatja Fra Reginaldo tekintélyét a 
jelen kérdésben s bebizonyítja, mennyire nem igaz azon állí-
tása, hogy sz Tamás Aquinóban született. Bebizonyitja, 
hogy azon ,Oratio', melyef Fra Reginaidónak tulajdonitnak, 
a mint azt Flaminius (f 1536.) „Vitae Patr um inelyti Ordinis 
Praedicatorum, Bononiae MDXXIX., VIII. Kai. Maii" 
czimű müvében közié, teljesen apokryph és sokkal későbbi 
korból való, és pedig azért, mert e beszéd nagyon is elegáns 
és a classicus rhetorika legszigorúbb szabályai szerint van 
kicsiszolva s egész irálya ellenkezik sz. Tamás korának latin 

styljével ; továbbá azért, mert a kortársak s a közvetlenül 
iitánok következő írók közöl, kik minden kicsinységre kiter-
jeszkedtek, a nagy egyháztudor halála után senki sem emliti 
ezen, Flaminius által Fra Reginaidénak tulajdonított beszé-
det. Toccói Vilmos beszéli, hogy fráter Reginaidus kezdett 
ugyan beszélni a szent férfiúról praesente cadavere, hanem 
rohamos fájdalmak vévén rajta erőt, kénytelen volt beszédét 
abban hagyni, egy szót sem mondhatván többet. Toccói 
Vilmos ennnyit mond fráter Reginaidus beszédéről : azután J O 
elbeszéli sz. Tamás halálának apró részleteit, leirja életének 
utolsó perczeit, a végtiszteletére rendezett halotti gyászün-
nepélyt, megnevezve a személyeket is, kik azon jelen voltak, 
fráter Reginaidus beszédéről pedig csak annyit emlit, a 
mennyit már felhoztunk : miből világosan következik, liogy 
azon halotti beszéd, melyet Flaminius Fra Reginaidónak 
tulajdonit, nem lehet ezé. 

De nemcsak Toccói Vilmos, mások sem ismerik Fra 
Reginaldonak ezen Flaminius-féle halotti beszédét. Igy frá-
ter Petrus de Monte S. Joannis, sz. Tamás kortársa, mig az 
angyali doctornak halálát s temetését körülményesen leirja. 
Fra Reginaldo beszédéről hallgat. Hasonlókép Bartliolo-
maeus de Luca, vagy csak röviden Tholomeus, a szent fér-
fiú barátja, minden részleteiben elbeszéli a sz. Tamás halálá-
nak történetét s a mik ez után következtek, a kérdéses be-
szédről azonban egy szóval sem emlékezik meg, — nem kü-
lönben Guido, szintén kortárs, továbbá Capuai Bertalan. A 
szent tudornak későbbi életirói kivétel nélkül hallgatnak 
ezen ,Oratio'-ról, csakis igen késő, a 17. században, Valle Ti-
vadar, ,Antica e regia eittà di Piperno, Napoli, 1616.' czimü 
könyvében felhozza e Flaminius-féle beszédet, bizonyosan 
csakis ezért, mert Fra Reginaldo szintén pipernói levén, Pi-
perno dicsőségei közt azt is megemlíteni akarta, hogy e vá-
rosnak egyik szülöttje tartott aquinói sz. Tamás fölött ha-
lotti dicsbeszédet, nem kutatván tovább, váljon a Flaminius-
féle beszéd eredeti-e vagy koholt. Más műveiben ez utóbbi 
körülményt világosan fölemlíti s egyenesen kimondja, hogy 
Flaminius agyának szüleményével van dolgunk. De a mi fő, 
Quetif és Echard, a dömés rend történetének e két vezér-
csillaga, midőn sz. Tamás műveiről s azok összeállításának 
és eredetiségük beigazolásának forrásairól értekezenk, Fra 
Reginaldo állítólagos ,Oratió'-ját egészen mellőzik, holott 
lia e beszéd csakugyan authenticus volna, legbiztosabb forrá-
sul szolgálhatott volna az említett czélra. 

o 
Ezen felül Santucci igen helyesen kiemeli, hogy maga 

Flaminius is félre nem érthető szavakban adja tudtunkra, 
miszerint azon hallotti dicsbeszéd, melyet közöl, ugy a mint 
azt közli, nem Fra Reginaldotól volt kidolgozva. Azt mondja 
ugyanis, hogy fráter Reginaidus az angyali tudor életéről 
és szentségéről beszélt „liaec fere verba1'. E szavak szerző ér-
velésében nagy súlyt vetnek a latba, s pedig mint mindenki 
belátja, méltán. 

De ha elfogadnók is fráter Reginaidus ,Oratio'-ját nem 
koholt műnek, Santucci bebizonyitja, hogy még akkor sem 
volna Reginaidus tekintélye elégséges arra, hogy sz. Tamás 
születéshelyének kérdését Aquino város javára döntse el ; 
mert hiszen, midőn ezen hangzatos szavakat olvassuk : „In 
praeclara patria, in vetusta et in primaria Volscorum Urbe 
Aquini, a clarissimis parentibus . . . magnus hie Doctor na-
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tus est," lehetetlen, hogy esziinkhe ne jusson azon, a történe-
lemben számtalanszor előforduló eset, hogy valaki igazi szü-
letéshelyének emléke, ha az valami obscurus hely, lassanként 
elmosódik azon hely hire előtt, melytől az illető nevét kapta, 
mivel azt tevékenysége általvagy máskép hiressé tette. A no-
nien gentilitium helye gyakran születéshelynek is vétetik, sok 
szor a születéshely emlitése viszont megnomengentilitiumnak, 
a családi származás helynevének tekintetik. Ez a középkor-
ban sokszor előfordult. Reginaidus is Aquinum-ot, sz. Tamás 
családi származási hires helyét, felcserélte Roccasicca váracs 
ismeretlen nevével, mely váracs különben is Aquinum terü-
letén feküdt. Santucci tanárnak tökéletes igaza van, midőn 
az ,Aquinas' vagy ,ab Aquino' előnévből vont érvtől minden 
bizonyitási erőt megtagad. Ugyanis korántsem volt általános 
törvény vagy szokás a szerzetesek közt, hogy vezeték-nevök 
csakis születéslielyöket jelenti ; az ily cognomen-ek, a szüle-
téshelyen kivül, vagy a tartózkodási, vagy a halálozási, vagy a 
családi-származási helyet jelölik. S ezért sz. Tamás,aquinói' 
vezetékneve csak azt jelenti, hogy azon családból származott, 
melynek főfészke Aquinum. 

Elhárítván ekként minden akadályt, szerző értekezésé-
nek harmadik fejezetében, felállított tételének egyenes beiga-
zolásához fog s azt nem egyedül Toccói Vilmos tekintélyére 
alapítja, hanem hivatkozik egyszersmind Guidone Bernárdra, 
a szintén egykorú életiróra, Papebroch bollandista. Ferrante 
della Marra, Pratilli kanonok, a monte-cassinói történetírók 
s mások tekintélyére, végül különösen Jannelli Gábor, ca-
puai történetíróra, kinek ítélete e tárgyban nagy sulylyal bír. 

Minthogy Fra Reginaldo említett, beszéde ritkán jöhet 
valakinek keze ügyébe, Santucci,Appendice' gyanánt újra 
nyomatta. 

Ez a jeles nápolyi tanár érdekes kis müvének rövid 
tartalma. Értéke fölött, a felhozottak alapján, kiki maga 
mondhat ítéletet. Fáradhatlan kutatás, gondos vizsgálat, ve-
lős, döntő érvelés, világos, határozott eredmény. Ezek jel-
lemzik. 

Santucci a theologia és bölcsészet történetének egy ér-
dekes pontját teljes világosságba helyezte ; s bizonyára min-
denkit, ki az aquinói sz. Tamásra vonatkozó tanulmányok 
iránt érdeklődik, hajára kötelezett le maga iránt. 

X Bekiildettek : I . Tájékozó, kath. egyházi folyó-
irat. 1878, 2. köt. 3. sz. Tartalom : Szent István király és a 
nemzetiségi politika. I f j . Szalay Páltól. — Ausztria-Ma-
gyarország. (Roux után folytatás.) Közli Dr. B. — Irodalmi 
szemle. — Egyházpolitikai áttekintés. — Könyvészet. 

2. Bakonyi Hálalombok, melyeket mélt. és főt. Kruesz 
Krizosztom pannonhalmi főapát urnák, mint a bakonybéli 
templom fölszentelőjének 1878. évi szept. 22-kén nyujta a 
bakonybéli apátság. Győr, 1878. — Borostyánkoszoru ngsés 
ftdő Sárkány Miklós, bakonybéli apát urnák, az apátsági 
templom megújítása és fölszentelése alkalmából 1878. évi 
szept. 22-kén ajálva. Győr, 1878. 

Két, vallásos lelkesedéssel irt, magasabb ihletségü óda, 
melyekben Isten, az ő lakát megillető disz és tisztelet s ama 
két egyháznagynak érdemei, kiknek nevét a füzetek élén 
olvassuk, a kegyeletes sziv meleg hangjain vannak meg-
énekelve. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, György István, nagyszebeni plébános, tiszteletbeli 
kanonok és pápai kamarásnak, a szőregi (de Zerwg) czim-
zetes apátságot díjmentesen adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi augusztus hó 31-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Jótékonyság. F t . Zalka János, győri püspök ur ő 

nagyméltósága minap registrált jótéteményeit ujabbakkal 
tetézte, a mennyiben a miskolczi árvízkárosultaknak 100 ftot, 
az egrieknek pedig szintén 100 ftot küldött. — Ft . Ipolyi 
Arnold, beszterczebányai püspök ur ő méltósága azon felül, 
hogy több hadi szolgálatra behívott tisztjének és szolgájá-
nak családját nagylelkiileg segélyzi, legújabban a miskolczi 
árvízkárosultaknak 100 ftot, az egrieknek 100 ftot, a sebe-
sültek részére 100 ftot, a barsmegyei árvízkárosultak javára 
pedig 50 ftot adományozott. 

— A boroszlói herczcg-püspök súlyosan megbetegedvén 
érte megyéjében közimák rendeltettek el. IIa dr. Förster 
püspök meghal, egész éjszak-nyugati Németországban csak 
egy püspökség, az ermelandi lesz betöltve. 

— A polgári házasság az alattvalói hűséget gyanússá 
teszi és megbizhatlanságnak a jele. Erre mutat a porosz kor-
mánynak egyik ujabb rendelete, melyben meghagyja, hogy 
azon rendőri közegek, kik pusztán civil ,házasság'-ban élnek, 
együttélésüknek a vallásos jelleget is megadják, és gyerme-
keiket, kiket csak a polgári Standes-Registerekbe Írattak be, 
megkereszteltessék... De hát akkor mire való az a polgári 
házasság? Minek hozták be? 

— Az elzsidósodás nem csak a mi bajunk. Bécs is be-
szélhetne e tekintetben valamit, például mindjárt a követ-
kező statistikai adatokban. A lipótvárosi községi főgymna-
siumban volt 518 tanítvány, köztük 405 zsidó, 107 katholi-
kus; ugyanott a főreáliskolában volt 520 tanítvány, köztük 
280 zsidó 228 keresztény. A landstrassei reáliskolában 220 
zsidó 83 keresztény. Az akadémiai gymnasiumban 578 ta-
nítvány közt 264 zsidó stb. Szép arányok, szép remények ! 

— As ókatholikus , Deutsche Merkur6-ban a következő 
jelentés volt olvasható: „Reusch tanár úrtól az ókatholikus 
hivatalos egyházi lap 1. számából átvett közleményünkre vo-
natkozólag azon megjegyzés érkezett hozzánk, hogy ő is 
(még junius 19-én szóval) jelenté Reinkens püspök urnák, 
miszerint már nem tartozik az ő joghatósága alatt működő 
lelkészkedő papok közé." Váljon hová tartozik mármost a 
tudós tanár ur ? 

Kegyeletes adományok a veszprémi egyházmegyéből : 
1. Pápa ö szentségének Péter-fillér : 

A szentgróthi és szentpéteri hivek . . . 4 ft. 
A pápateszeri hivek 3 „ 50 kr. 
A nagykanizsai hivek 6 „ 50 „ 
Vanlce Vilmos pápateszéri plébános . . 4 „ 50 „ 
A veszprémi egyházmegyei iroda . . . 31 „ — „ 

Összesen : 49 ft. 50 kr. 
(Ezen összeget már fentartjuk a kath. sajtó febr. 20-i 

hódolati ünnepélyére. Szerk.) 
2. A Szent-László-Társulatnak : 

A pápateszéri hivek 50 kr. 
A miháldi hivek 2 ft. 50 „ 
Stark Zsigmond osztopáni plébános . . 2 „ 
Lehner Sándor gesztii plébános . . . . 2 „ 
Apa János gamásii plébános 2 „ 
Vanke Vilmos pápateszéri plébános . . 50 „ 

Összeg : 9 ft. 50 k rT 
(Illetékes helyen már átadatott. Szk.) 

3. A norvég-lappföldi missiókra : 
A szepetki-zalaistvándi hivek . . . . 6 ft. 13 kr. 

Összeg: 6 ft. 13 kr. 
Mindössze : 65 ft. 13 kr. 

Beküldé Jánosi Ágost, püspöki titkár. 

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

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 



^Megjelenik e lap heten-
; kint kétszer : 
i szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : i 
; félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 f r t . : 
: Szerkesztői lakás: Buda- ; 
; pest, VIII., József-utcza ; 
j 17., hova a lap szellemi ! 
; részét illető minden kül- ! 

demény czimzendő. ^ 

sSS^ 

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 . 

"^Előfizethetni minden kir.^> 
I postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesztő-

nél, és Kocsi Sándor 
j nyomdai irodájában, mu-
i zeum-körut 10. sz. alatt, 
i hova a netaláni reclama-
; tiókis, bérmentes nyitott 

£ HARMINC/HETEDIK ÉVFOLYAM. íí-sfc-

levélben, intézendök. 
i 

Budapesten, október 2. 27. II. Félév, 1878. 

Tartalom : Havi szemle. •— A jó gyóntató lelkiatya kellékei. 
locuta est. Pannonhalma. A bakonybéli templomszentelésről. Francziaország. Dupanloup a Péter-fillérekről. Irodalom : 

A tlieologiai és orvosi tudományok érintkezési pontjáról. — Veg 

Egyházi tudósítások : Pest. A holt kéz. Budapest. Roma 
i Péter 

gyesek. 

Havi szemle. 
„Divisiones gratiarum sunt, idem autem Spiritus : 

et divisiones ministrationum sunt, idem autem Domi-
nus : et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, 
qui operatur omnia in omnibus.ílí) Sz. Pál apostolnak 
ezen szavai lebegnek lelkünk előtt, inidön a ,Reli-
gio'-ban első Havi Szemlénk Írásához fogunk. Elő-
deinknek e feliratú czikkei, mióta meghonosodtak s 
mintegy a ,Religio' lényegébe beolvadtak, secundum 
divisiones gratiarum,ministrationum et operationum, 
mindannyian jelesek valának s a t . olvasó közönség 
általános tetszését vivtákki, úgyhogy azokat abban 
hagyni többé sem a m. t. olvasó közönség igényei-
vel, sem a lap érdekeivel nem volna összeegyeztet-
hető. Megkísértjük tehát mi is kötelességünk telje-
sítését, minden igyekezetünket arra fordítván, hogy 
a ,kegyelmek, szolgálatok és működések' kiilönféle-
sége és változatossága között, Isten segélyével, mi 
is fentartsuk azt, a minek ú t já t elődeink oly fénye-
sen megvilágították, a tiszta és meghamisitatlan 
keresztény katliolikus egyházi szellem közösségét, azonos-
ságát és folytonosságát. 

Midőn a ,Religio' havi szemlét ad, egy előőrs-
re felállított őrszem szerény hivatását teljesiti. Egy-
szerűen, minden ,nagy' igény nélkül, elmondja, mit 
l á t ; honnan látja közeledni az ellenséget Sión falai-
hoz s hol látszik ez balgán keresztül törni akarni az 
erkölcsi világrend örök törvényeit 

„Et elevavit puer speculator oculos suos, et 
aspexit : et ecce populus multus veniebat per iter 
devium ex latere montis."2) íme, a helyzet tüköré. 
Absalom megölte testvérét Ammont 3) s Dávid ki-
rálynak megrémült fiai, kik a véres tettnek tanúi 

!) I. Cor. 12; 4, 5, 6. 
2) II. Reg. 13, 34. 
3) U. ott, 13, 29. 

valának, rohanva siettek atyjoknak megvinni e gyász-
hirt, Absalom lázadásának előhírnökét. Az európai 
civilisatio a kath. egyház szülöttje.4) Most, napjaink-
ban, e civilisatio, vagyis inkább egy része a civilizált 
társadalomnak, az elfajult Absalom példáját követi; 
fellázadt sziilö anyja ellen, harczot indított és viv 
ellene. E harczot minekneveznök meg?! Hiszen, saj-
nos, mindenki ismeri nevét. A társadalomnak a ke-
resztény elvekhez hü része, a világ mind a négy tá-
járól, tömegesen tódul Sión ormára megvinni a szo-
morú liirt, hogy a harcz lángjai itt és ott ugyan ki-
aludni látszanak, de másutt, több helyen meg ki-
gyuladtak, vagy kigyuladással fenyegetnek. Ecce 
populus multus veniebat per iter devium ex latere 
montis. Mindenkinek arczárói egy közös kérdés ol-
vasható le : hová lett a belátás, bölcseség, jog és 
igazság az emberek köréből ? 

A társadalom maga alatt vágja a fá t ; a töm-
kelegből kivezető vezérfonalat minden pillanatban 
kettévágással fenyegeti ; circulus vitiosusban kering 
folytonosan ; midőn a bajt orvosolni akarj a,gyógy szer 
helyett mérget vesz be ; a tüzet az által oltja, hogy 
olajat önt rá ; békét ugy köt, hogy a háború mag-
vait hinti el. Valóban, ha valaha, ugy napjainkban 
elmondhatni az ismeretes Gustáv-Adolf-kori svéd 
államférfiuval, kinek oly ominosus hangzású neve 
van: ,Parva sapientia regi tur mundus! ' Németor-
szág és a svajczi protestáns kantonok feje, Bern, be-
szüntetik a kulturharczot, mert belátták, hogy a 
helyett, hogy az egyház sziklavárán sikerülne rést 
ütni, aláássák magának az államnak alapjait, a nép 

*) „Die moderne Civilisation ist hauptsächlich in Al-
lem, was die gegenwärtigen Bande der Völker und die aus-
wärtigen Beziehungen der Staaten betrifft, von insbesondre 
christlicher Herkunft." Guizot, Die christl. Kirche und die 
christl. Gesellschaft im Jahre 1861. Aus d. Französ. Naum-
burg, 1862. 39.1. 

24 
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erkölcseit elvadítják s az international és social-de-
mocratia karjaiba zaklatják, taszitják. Olasz- és 
Francziaország, Belgium és Németalföld s az a kis 
darázsfészke a kulturharcznak, mely oly közel van 
a jó példához, Bernhez, — Genf, — sehogysem akar-
nak okulni a Berlinből jövő példán. Mintha kiégett 
volna az agyvelő, mintha végkép kizáradt volna az 
államférfiúi eszély és bölcseség forrása! Hödel és 
Nobiling golyóira volt szükség, hogy a német kul-
turharcz észre térjen. Az államférfiúi eszély és belá-
tás előre lát ja az események fejlődését s nem lép 
oly talajra s nem tereli a szellemeket oly térre, me-
lyen rend, béke és jólét helyett, a szenvedélyek ural-
ma, féktelenség, s ezek nyomában, társadalmi osz-
tály-harcz, elégedetlenség, általános romlás és bol-
dogtalanság üti fel tanyáját . Mainap az ily előre-
látó, valódi mély bölcseség az emberi társadalom-
ból számkivetve látszik lenni. 

„Initium sapientiae timor Domini."5) Ez fo-
gyatkozott meg a társadalomban. Ez hiányzik a ka-
binetek politikájából, a gazdagok salonjaiból, a tu-
dósok tantermeiből, az iparos műhelyéből, a keres-
kedő üzletéből, a szegények kunyhóiból, az emberi 
munkát adásvevési czikké tevő füstös gyárakból. A 
nép vérével és verítékével szivarfüst mellett a diplo-
matia ugy ,kártyázik', mintha az tulajdona volna s 
nem az Istené, az élet uráé, ki a vért az élet drága 
nedvévé alkotá. Áldás és átok, mind a kettő felülről 
jő, a magasabb regiókból, mint az éltetadó napsu-
gár és a romboló mennykő csapásokkal tetézett pusz-
tító vihar. A romlás is felülről ered. Regis ad exem-
plum totus componitur orbis. Mai nap a regis exem-
plum alatt azonban korántsem csupán a királyok, 
császárok, szóval fejedelmek példáját kell érteni. A 
fejedelem mai nap uralkodik, vagyis ur ugyan a 
neve, de nem kormányoz. Rosz példát a népnek mai 
nap a fejedelmeken is uralkodó hangadó elemek, a 
liberalismus adja. Nem a fejedelmek, hanem a ve-
lök is vas következetességgel és dethronizáló szi-
gorral rendelkező liberalismus dobta a keresztény, 
civilizált népek közé a világforradalom üszkét, ez 
törte át az általános erkölcsi romlás pusztító árjai 
előtt a magasabb jólét védgátait, midőn az isteni 
tekintély ellen a lázadás zászlaját kitűzte s azon a 
következő vezérelvet lobogtatja : „Optimam socie-
tatis publicae rationem progressumque omnino re-
quirere, ut humana societas constituatur et guber-
netur, nullo habito ad religionem respectu, ac si ea 
non existeret, vei saltem nullo facto veram in-

*) Ps. 110, 10. 

ter falsasque religiones discrimine ;"6) vagy mi-
ként Bluntschli, a divatos szabadelvű állambölcsek 
egyik oraculuma formulázta e tételt : „Die Freiheit 
des Staates von religiösen Bestimmungen und selbst 
vom religiösen Einfluss ist sogar eine Grundbedin-
gung seiner Wohlfahrt Eine ernste und aufrich-
tige Religiosität kann vom Staate wegführen, und 
ein warmes Gottesgefühl kann den Staatverwirren."7) 

íme itt, e rettenetes elvben rejlik földünk, tár-
sadalmunk bajainak, boldogtalanságának gyászos 
forrása. Kiket ész és műveltség, anyagi és szellemi 
fölény a közhatalom birtokába vagy legalább befo-
lyásolásába juttattak, a társadalomból a vallást 
vagy végkép kizárni akarják, s ez a következetes li-
beralismus, a radicalismus,8) vagy azt a hangadó 
férfiak felfogásában gyökerező Staatsraisonnak akar-
ják alárendelni, meg nem gondolva, hogy ez által 
felforgatnak mindent, mert felforgatják az alapot, s 
igy tehát utoljára is ,lassan, de biztosan' oda viszik 
a társadalmat, a hová azt a radicalismus egy rög-
tönzött ugrással akarja ragadni. Jegyezzük meg 
jól ! Berzsenyi nem azt mondta : „Minden erkölcsnek 
támasza, talpköve az ál lam;" hanem megfordítva: 
„Minden országnak támasza talpköve a tiszta erkölcs, 
mely ha megvesz, Róma ledől s rabigába görbed." 
Ha tehát csakugyan az erkölcs támasza, talpköve az 
államnak, és nem megforditva; lia továbbá az er-
kölcs a magasabb isteni sanctiónak tiszteletben tar-
tása, tehát vallás és vallásosság nélkül okvetlenül s 
minden körülmények között ,megvész', megvész pe-
dig okvetlenül, mert micsoda a lelkiismeret, mely 
az erkölcsiség őre, vallásosság nélkül, mint törvény 
sanctio nélkül, mint Ítélet végrehajtó hatalom nél-
kül ? — akkor a vallást a társadalomból vagy kizárni, 
vagy annak hatását, fejlődését, befolyását nyomni, 
korlátozni, itt is ott is hátráltatni s az u. n. Staats-
raisonnak, mely utóvégre is mindig csak egy vagy 
két férfiú egyéni raisonja, alárendelni, — valóságos 
aláaknázási müvelet, légberöpitési merénylet a társa-
dalom, maga az állam ellen. 

Azt mondja a liberalismus : az állam nem szol-
gája az egyháznak. Felelet: De igenis szolgája az 
Istennek és szolgálatokat köteles tenni az egyház-
nak abban, a miben Isten ugy rendelte. Hanem 

6) Pius IX . Encycl. ddto 8. Dec. 1864. 
"•) Allgemeines Staatsrecht. 3. Aufl. 387. 1. V. ö. Alt-

asiatische Gottes- und Weltideen, 9, 167. 1. 
8) Ennek jelmondata : ,Exstinctis diis (pogányság), ex-

stindo Deo (kereszténység), successit Humanitas (a jövő val-
lása)'. Revue médicale, Paris 1866. 15 Février.V. ö. Dupan-
loup, LAthéisme et le péril social. 3. éd. Paris 1866. 63. 1. 
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ebben a magasztos, Isten iránti szolgaságban, nincs 
ám semmi, de semmi szolgaiság sem, hanem igenis 
a legfenségesebb bölcseség rejlik benne, az állam-
férfiúi bölcseség «-ja és w"ja; inert Deo servire re-
(piare est ; vagy mint Horatius mondá : 

„Dís te minorem quod geris, imperas : 
Hinc omne princípium, hue refer exitum,"9) 

„A bölcseség kezdete az Ur félelme.Lí Ezt az 
egyszerű, elemi életbölcseséget dobta félre az állam : 
s a nép természetes eszének logikája, mindenütt a 
föld szinén, rögtön szavánál fogja az államot. Jó l 
van ! Ha neked nem kell Isten és vallás, hát akkor 
minek volna nekem? Ha te nem vagy tekintettel, 
vagy csak immel ámmal tekintsz a vallás igé-
nyeire, a vallásos sanctióval ellátott erkölcsi tör-
vényekre; ha te háborút kezdesz szigorúan erköl-
csös indok nélkül, csupán nagyravágyásból ; ha te 
az emberi vért szent dolognak nem tar tod; h a t e 
másnak jogát, másnak t rónját sértlietlennek nem 
tekinted : akkor engedd meg, a te példád nekem igen 
tetszik, én is a szerint akarok élni; lia neked sza-
bad ugy élni, mintha nem volna Isten, hát akkor én 
is ugy akarok élni ; ha te az isteni Biró Ítéletére s 
az örök létre való tekintet nélkül vezérled a társa-
dalom sorsát; jól van, én is akkor azt akarom,hogy 
i t t a földön legyen meg az én mennyországom : azért 
tehát csak rajta, osztozzunk mennél előbb, mert e 
nélkül a földi mennyország csak a gazdagoké, a sze-
gények élete pedig pokol, a mi se nem egyenlőség, 
se nem testvériség, se nem szabadság, se nem igaz-
ság. íme a social-democratia, az international, mint 
a modern szabadelvű állam szülöttje, megteremtve 
a vallást mellőző liberalismus elveiből szoros kö-
vetkezetesség által. S hogy a social-democratia logi-
kájának ilyetén jellemzése nem önkényes ráfogás, 
halljuk őt magát saját édes anyanyelvén. Jobb 
ezt németül hallani mint magyarul. A ,Berl. Fr. 
Presse1- 1878. január 9-dikén „Verfall der Monar-
chieíc czim alatt igy i r t : „Mit Schrecken sehen 
die dem Hofe nahestehenden Personen die schnelle 
Abnahme der monarchischen Gesinnung im deut-
schen Volke . . . Der Glaube an die alleinseligma-
chende Kraft der Monarchie ist im Abnehmen be-
griffen ; und geradezu komisch ist es, dass man den 
Grund nicht findet, oder aber den Muth nicht hat, 
ihn offen auszusprechen . . . Die völkerrechtlichen 
Verträge, auf welchen der deutsche Bund beruhte, 
für deren beabsichtigte Verletzung Hunderte der 
besten deutschen Jüngl ingezu langjährigem Kerker, 

Carminum 1. III . Carmine VI. v. 5, 6. eü. Alb. Mu-
char. Graecii, MDCCXXXV. p. 195. 

ja zum Tode verurtheilt waren, sie wurden im Jahre 
1866 zerrissen. Ein paar siegreiche Schlachten ge-
nügten, um die ältesten legitimen deutschen Fürs-
ten, die auch von Gottes Gnaden auf dem Throne 
saszen, aus dem Lande zu jagen. Die Arbeiter aber 
schauten diesem Treiben verwundert zu, und ganz 
von selbst drängte sich die Frage auf: welch ein Un-
terschied denn sei zwischen dem Königthum in Han-
nover und dem in Preussen? . . . . Jetzt lamentirt 
sogar ein früherer königlich sächsischer, inzwischen 
zum königlich preussischen Professor avancirter 
National-Liberaler, H. v. Treitschke, es sei der Feh-
ler des Jahres 1866 gewesen, dass man Sachsen 
nicht auch annectirt habe. Das heisst doch auf gut 
deutsch nur, man hätte noch einen legitimen König 
vom Throne stossen, aus dem Lande jagen sollen . . . 
Wenn die Geschichtsprofessoren es als einen Fehler 
bezeichnen, dass man einen Fürsten nicht vom Throne 
gestossen hat, kann man sich denn da wundern, dass 
im Volke der Gedanke immer mehr platzgreift, sol-
ches Verfahren sei ein sehr vernünftiges, empfeh-
lenswerthes ? . . . So arbeiten Alle darauf los, das 
monarchische Gefühl im Volke zu untergraben ; und 
wir (Socialdemokraten) stehen dabei u n d — lachen !" 

íme ilyen a modern államok és államférfiak 
bölcsesége, előrelátása, eszélyessége. Elveket dicsőít-
nek s követnek,melyeknek következményét azután át-
kozzák és kivételes törvényekkel agyon fojtani akar-
ják. A németalföldi király 15 folio kötetnyi ellen-
felirat, vagyis „népe nagyobb és jobb részének'*' el-
lenzése daczára, a liberalismus kedveért, mely mint 
mindenütt, ugy itt is a társadalom crémjének, a nép 
elitejének tart ja magát, aug. 17-én végre szentesité a 
Kappeyneféle szabadelvű közoktatási törvényt.10) 
Gambetta romansi beszédében kulturharczra lázitá 
a franczia nemzetet, akkor, midőn e harcz Németor-
szágot a társadalmi örvény szélére zaklatta. Olasz-
ország az állam-bölcseségben valamennyit felül-
múlja. O a kánoni jogot magyarázza a patronatus-
ról, a pápának és püspököknek, a nép boszantására, 
illetőleg nagy mulatságára; mert ez örömujongva 
ismeri el érsekének, a kit a kormány nem ismer el 
annak.11) Bizony, bizony, parva sapientia regitur 
mundus. (Folyt, köv.) 

10) Az ,Augsb. Fost. Zeitung' eredeti tudósításának né-
metalföldi irója egy hatalmas mementót dörög a nép ellen 
szavazó képviselők fülébe : „Wehe den Volksvertretern die 
das Volk zertreten." V.ö.Salzb.Kirchzeit. 1878. 37. sz. 290 1. 

u ) Maga Umberto király is nevetségesnek találja kor-
mányának ,sekrestyés' politikáját. Egy alkalommal igy nyi-
latkozott: „Quand je demande à nommer les évêques à la 
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Á jó gyóntató lelkiatya kellékei. 
A negyedik kellék azon kérdést foglalja magában, mi-

tevő legyen a lelkiatya azon esetben, lia a gyónó magát 
semmi bűnről vádolni nem akarja? Minthogy szükséges, 
hogy a gyónás sziv és lélekből származzék, a hol a vétek is 
gyökerezik ; s mivel a bűntől csak Isten szabadithatja meg 
az embert : nagyon természetes, hogy az Istenhez való visz-
szatérés s a bűneinktől való megtisztulás egy oly természet-
feletti cselekvény, melyet az ember saját erejéből véghez 
vinni, ugy a mint szükséges, nem képes. Innen magyaráz-
ható meg nagyrészt, miért találkoznak sokan, kik magukat 
véteknélkülieknek lenni állítják. Ez esetben intse, figyel-
meztesse a gyóntató a töredelmetlen lelket, hogy az irgalmas 
Isten, kinek könyörületessége a természet minden parányá-
ban észlelhető, az embertől sem vonta meg kegyelmét, sőt 
csakis irányában mutatta meg teljes mértékben akkor, mi-
dőn a bűnbeesés után mentőkezet nyújtott neki, hogy annak 
segélyével megbánván elkövetett gonoszságait, ismét az igaz-
ság útjára térhessen. Mutassa meg továbbá, miszerint mind-
nyájan többé kevésbbé vétkesek vagyunk, mert még ,az igaz 
is napjában hétszer esik el', de az isteni kegyelem segélyével 
ugyanannyiszor föl is kelhet. 

Birja rá továbbá a gyóntató a szerencsétlent, ki magát 
semmiről sem vádolja, hogy őszinte feleletet adjon körül-
belül a következő kérdésekre általában és részletesen : váljon 
van-e mindenre nézve igaz hite, meg van-e győződve mind-
azon tanításról, melyet a kath. anyaszentegyház elénk ad ; 
nem ingadozik-e a hit és erkölcs dolgaiban; váljon hiszi-e, 
hogy adatott hatalom a bűnök megbocsátására ? stb. Yagyis 
a természetfölötti élet gyökereinek állapota felől igyekezzék 
magának tudomást szerezni a gyóntató. IIa látja, hogy hiány-
zik a hit, már meg van fejtve a bűnösség be nem ismerése. 
„Sine fide enim impossibile est piacere Deo; credere enim 
opor'et accedentem ad Deum, quia est et inquirentibus se re-
munerator existit (Hebr. 11, 6.) Különösen a szentírásból 
meritett példákkal mutassa meg, miszerint már a zsidók ösz-
szegyülekeztek és megvallották nemcsak saját, hanem el-
hunyt atyáik vétkeit, gonoszságait is ; négyszer olvasták na-
ponként az Ur törvényeit és ugyan annyiszor ismerték el bű-
nös voltukat is. (Nehem. 9,1—4.) — „Non confundaris con-
fiteri peccata tua. Est enim confusio adducens peccatum, et 
est confusio adducens glóriám et gratiam." (Eccli. 4, 25.31.) 
Erős meggyőződést kell kelteni a gyónóban az iránt, hogy 
bűnei által megbántotta az Istent, kinek hatalmában áll meg-
határozni, micsoda föltételek alatt bocsátja meg azokat, ü a 
gyónás szentségét rendelte eczélra. Akarja, hogy bűneinket 
az általa kirendelt egyházi személynek feloldozás végett 
megvalljuk. Midőn Krisztus Urunk apostolainak s ezek utó-
dainak hatalmat adott a bűnök megbocsátására, a bűnösöket 
egyszersmind kötelezte a bűnök megvallására. „A kiknek 
megbocsátjátok bűneiket, meg lesznek bocsátva ; akiknek 
megtartjátok, meg lesznek tartva." Csak akkor lehet vala-
mit okosan megbocsátani, vagy megtartani, ha tudja az em-
ber, hogy mi az, s hogy az illető érdemes-e a bocsánatra 

place du pape, cela me semble aussi ridicule que si le pape 
prétendait nommer mes colonels." La Liberté, 1878. No. 221. 

vagy nem. Ezt pedig bevallás vagyis gyónás nélkül embor 
nèm tudhatja. Ezen igazságnak igyekezzék a lelki atya a 
bűnöst megnyerni. „Senki sem igazulhat meg, hacsak előbb 
vétkeit be nem vallotta," mondja sz. Ambrus, mihez hozzá-
teszi sz. Bernárd : „Quantum displicet Deo impudentia 
peccatoris, tantuin placet verecundia confitentis" (S. Bern. 
Serm. 3). 

Egyátalában a lelkiatya tisztében áll, oda törekedni, 
hogy ily liivek nyája között ne találtassanak, a mi az által 
érhető el leginkább, lia már eleve a szószékről tanitja a tu-
datlanokat mindazokról, melyek az igazi töredelemhez meg-
kívántatnak. Hivja fel a plébánia hiveit, hogy alkalmas idő-
ben szivből eredt könyörgésekkel kérjék a mindenek Urát , 
miszerint a töredelmetlen bűnösök szomorú állapotát forditsa 
jóra, s hogy az igazi töredelem kegyelmét árassza ki a bű-
nösökre. (Vége k.) 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, szeptember 30. A holt kéz. A történet bizony-

sága szerint két dolog minden kétségen kivül van helyezve : 
az egyik az, hogy mig a világ, leszámitva a csekély számú 
zsidóságot, melynek institutiói fensőbb eredetűek voltak, 
csak pogányságot ismervén, meg volt fosztva csaknem min-
den jótékonysági intézettől, ismeretlenek voltak előtte a 
szeretet tényei ; a keresztény egyház alapitásától számítva 
azon mértékben, a mint a kereszténység terjedt, a keresz-
tény szeretet nagyszerű művei is a földkerekségén elterjed-
tek, — és ez a másik pont, melyet a történelem minden két-
ségen kivül helyez. Ott, hol keresztény község alakult, a ke-
resztény humanismus is gyökeret vert, és a keresztény civi-
lisatióval egyetemben éreztette hatását. Ez már a keresztény-
ség természetében rejlik, mert a szeretet, melyet a szivekbe 
önt, részvétet ébreszt azok nyomora, azok szüksége iránt, 
kiket a kereszténység megtanitott nem idegenekül, hanem 
testvérekül tekinteni. Az emberek lelki és testi szükségei-
nek, nyomorának enyhitése a kereszténységben kiapadha-
tatlan forrást talált minden időben. 

A jótékonyság, az adakozás, a keresztény bőkezűség 
közös tulajdona volt minden időben a keresztény népnek, 
vegyük tekintetbe akár magát az ecclesia discens-t, akár az 
ecclesia docens-t. Egyszerű, szegényebb hiveink filléreikkel 
járultak a jótékonyság oltárához, hogy még szegényebb test-
véreiknek segélyt nyújtsanak ; fejedelmek ezreikkel járultak 
ugyanazon oltárhoz, hogy részben elősegítsék tudományos 
intézetek alapításával az egyház civilisatorius küldetését, 
részben pedig, hogy enyhitsék aggok, betegek, árvák részére 
emelt intézetekkel a köznyomort. Nevök fel van a történet 
lapjain kitörölhetetlen betűkkel vésve. Valamint azonban más 
téren, hol az emberinem boldogitásáról van szó, nem maradt 
hátra az egyházi rend, ugy a jótékonysági téren is meg vol*, 
megvan, és meg lesz mindig a maga hatalmas része. Hála a 
fejedelmek bőkezűségének, megadták az egyháznak a lehe-
tőséget, hogy e téren is jó példával mehessenek elő, és az 
egyház nyugodt lélekkel mondhatja, hogy a kezébe letett 
vagyont lelkiismei'etesen kezelte, hogy a vagyon, mely reá 
bizatott, nem volt soha holt vagyon, a kéz, melybe letétetett, 
nem volt soha holt kéz. 

Azt hiszszük, igen-igen felesleges volna részletesen 
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foglalkozni avval, hogy mit tettek a pápák, a nekik oly tör-
vényesen adományozott vagyonnal ; a földkerekségén elter-
jedt egyház nagyszerű szeretetművei, Róma nagyszerű in-
tézetei ezt napnál világosabban hirdetik. Feladatul úgyis 
nem a multat, nem annyira az összegyházat, mint inkább a 
jelent és a hazai egyházi bőkezűség rövid felemlitését tűz-
tük ki. Valóban nagyban megérdemli, hogy a nemzet sze-
meit felnyissa és lássa, mi történt csak most legközelebb 
körülötte a ,holt kéz' által. A nemzet fiainak vére patakban 
foly a harcztéren, ezek családjainak nincsen, ki kenyeret ke-
ressen ; a nő férjét, a gyermekek atyjukat, elaggott szü-
lők fiaikat siratják, mert elveszítették támaszukat. Isten 
keze ránehezült egyes vidékekre, a mit egy emberéleten 
keresztül szereztek, azt egy éjjeli árviz, egy felhőszakadás 
tönkre teszi ; a gazdag és szegény ajtaján egyaránt a nyomor 
kopogtat be. Es kik voltak az elsők, kik a sebesültek, a moz-
gositottak családjai részére ezreket áldoztak, hogy a nyo-
mort enyhítsék? Miskolcz, Eger és más sújtott vidékek se-
gítségére áldozatkészségökkel, kik siettek jó példával előre, 
mint a kath. clerus vezérei? Az országEibornok-Primását, a 
győri, nagyváradi, pécsi, erdélyi és a többi érsekek és püspö-
köket a keresztény szeretet adományainak nyújtásában, ne-
mesen látjuk vetélkedni; a ,holt kéz' ezreivel jelenik meg a 
nyomor szinhelyén ugy főpapjaink, mint az úgynevezett al-
clerus által, bőven kamatoztatva azt, mit nagylelkű fejedel-
mek, vagy más buzgó alapitók által nyert. Igenis, meg kell 
nézni azt a clerust, hogy mit tett csak rövid néhány hét 
alatt, azon gazdag alapitványokon kivül, melyek nevét örök 
időkig hirdetendik,és lehetetlen, hogy el ne némuljon a nyelv, 
mely az ily kezet ,holt kéznek' nevezi, ami soha sem volt. 

Az ily lélekemelő tények szemlélésénél lehetelen, hogy 
egy gondolat önkénytelenül fel ne ébredjen az elmében. Te-
kintsünk el egy pillanatra a ténytől, hogy a magyar clerus 
jótéteményeivel a nyomor minden zugában megjelenik, hogy 
a keresztény szeretet jótékonyságát gyakorolja; gondoljuk 
el egy pillanatra, hogy azok a birtokok, melyek jelenleg a 
magyar clerus tulajdonát képezik, nem az ő kezében, ha-
nem másokéban vannak; gondoljuk hozzá, hogy ha ily körül-
mények közt a nemzetet annyi annyagi csapás sújtaná mint 
most, hogy ezen felül még a háború által okozott családi 
nyomor is épen ugy várna segitő kezekre, mint most : igenis, 
ily körülmények közt, azok, kiknek kezei közt e birtok lenne, 
tennének-e annyit e birtok jövedelméből, mint a mennyit a 
clerus tesz? Vagy csak tennének-e valamit is? Ki bátorkodik 
e kérdésre igenlőleleg válaszolni ? Vagy ma, a clerus tényle-
ges birtokolása mellett, nem birnak mások annyit, és még 
többet mint a clerus, és tesznek-e annyit, némelyek pedig csak 
valamit is abból, a mit a clerus tesz ? A mit ezek ma nem 
tesznek, megtennék-e akkor, lia a ,holt kéz' javai az övék len-
nének ? És akkor, mennyi nyomor, mennyi szenvedés maradna 
segély nélkül, mit ma a clerus bőkezűsége enyhit? Nem ta-
gadjuk mi azt, hogy az emberiség nyomorának enyhítésén 
a papság mellett mások is fáradoznak ; ellenkezőleg ezt mi a 
lagnagyobb örömmel constatáljuk ott, hol találjuk, mert ez 
csak a mellett bizonyit, a mit már mondtunk, hogy a keresz-
tény szeretet felebarátaink iránt részvétet ébreszt. Hanem 
csak a mellett akarunk napjaink eseményeiből tanúságot le-
vonni, hogy az a ,holt kéz' nagyon is élő és tevékeny kéz és 

hogy az ilyen ,holt kézre' nagyon is nagy szükség van, mert 
azt, a mit e kezek tesznek, mások bizonyára nem, vagy nem 
oly mértékben tennék. A felhozott indokokon kivül vannak 
még mások is, melyek e ,holt kéznek' szükségességét igazol-
ják, melyekre más alkalommal még rájövünk ; mostanra elég 
legyen, a mit mondottunk, s csak annyit adunk még hozzá, 
hogy a nemzet aldja az isteni Gondviselést, hog'y az a va-
gyon, mely a clerus kezei közt van, nem mások kezei közt van. 
Addig mig az ilyen ,holt kéz- létezik, a nemzet nem tudja, 
mi a pauperismus ; de ha valaha eljönne az idő, hogy e kezet 
valóban holttá tenné a cosmopolita liberalismus, akkor bizo-
nyára megtudná a nemzet, mi a pauperismus, mi a socialis-
mus. Mitől Isten őrizzen ! £ 

Budapest. Borna loeuta est. A szent atya államtit-
kárához, Nina Lőrincz bibornok őeminentiájához, levelet in-
tézett. A vatikán politikájának vezéreszméje tehát ismét meg 
van világítva, az egyház helyzete az egész világon ismét le 
van leplezve. Különösen a kissingeni tárgyalások, az egy-
háznak keleti reményei, s az olaszországi kulturharez, hitele-
sen, magának a pápának szavaival vannak jellemezve. Róma 
locuta est. Az egész világ ilyenkor figyelembe helyezi ma -
gát, a kath. publicista pedig tisztelettel leteszi a tollat, hall-
gat és elmélkedik ; mert a pápa vezérszózatánál jobb, fonto-
sabb egyházpolitikai czikket írni nem érez magában am-
bitiót. A pápai irat igy szól : 

„Bibornok ur ! 
Nagy csapás érte szivünket és sajgó fájdalommal tel-

tünk el Franchi Sándor bibornoknak, a mi államtitkárunk-
nak váratlan halála miatt. Bizalmunk által, melyet nem 
mindennapi lelki és szivbeli tulajdonai, valamint az egyház-
nak tett hosszú évi szolgálatai keltettek bennünk, magas hi-
vatalára megliivatván, azon rövid idő alatt, melyben olda-
lunkon volt, a mi várakozásunknak oly teljesen meg tudott 
felelni, hogy emléke lelkünkből soha ki nem alszik, s neve 
miként jelenleg, ugy a jövő nemzedéknél is becses és ál-
dott marad. 

Miután azonban az Urnák tetszett minket ezen mee-ts 
próbáitatásnak alávetni, alázatos szivvel imádva az isteni 
végzet előtt meghajolván rögtön minden gondolatunkat az 
utód választására irányoztuk, s szemeinket önre vetettük 
bibornok ur, kinek nagy tapasztalatai az ügyek vezetésében, 
kitartása törekvéseiben, kinek nemes áldozatkészsége, mely 
Önt az egyházért lelkesíti, előttünk jól ismeretesek. 

Mindaz által időszerűnek tartjuk uj hivatala viselésé-
nek megkezdésekor ezen iratot Önhöz intézni, hogy Ön előtt 
gondolatainkat némely igen fontos pontra nézve nyilvánítsuk, 
melyekre Önnek állandó gondoskodását különös módon kei-
lend fordítania. 

Már pápaságunk első napjaiban az apostoli szék ma-
gaslatáról a jelenlegi társadalomra fordítottuk tekintetün-
ket, hogy helyzetét ismerni tanuljuk, szükségleteit kipuha-
toljuk és segítségére eszközökről gondoskodjunk. Már akkor 
valamennyi tisztelendő testvéreinkhez az episcopatusban in-
tézett körlevelünkben, fájdalmunkat fejeztük ki, nem csu-
pán a hit által megismert természetfölötti, hanem egyszers-
mind a természeti, akár elméleti, akár gyakorlati igazságok 
hanyatlása felett ; panaszt emeltünk a legüdvtelenebb téve-
lyek terjedése s azon felettébb nagy veszély miatt, melynek 



az emberi társadalom az őt elárasztó s folyton növekvő za-
varok folytán ki van téve. Kimondtuk, hogy e nagy rom-
bolás legfőbb oka : a mai társadalomnak Krisztustól és az ő 
egyházától való kikiáltott elválásában s megkisérlett apos-
tasiájában fekszik, mely egyház egyedül birja bármily sú-
lyos bajok orvoslásának gyógyerejét. A tények ragyogó fé-
nyében kimutattuk akkor, hogy az egyház, melyet Krisztus 
a világ megujitása végett alapitott, mindjárt első megjele-
nésekor azon kezdé, hogy emberfeletti erejének nagy istápját 
érezteté s a legsötétebb s legüdvtelenebb korszakokban egye-
düli világitó torony volt, mely biztos utat mutatott, s az egye-
düli menhely, mely enyhet és oltalmat nyújtott. Ebből köny-
nyen lehetne következtetni, hogy ha az egyház a mult idők-
ben oly kiváló jótéteményeket árasztott a földre, bizonyára 
meg teszi ezt a jelenben is. Mert az egyház, a mint minden 
katholikus hitágazatnak tartja, folytonosan Jézus Krisztus 
szellemétel éltettetvén, a ki neki kimaradhatlan segélyét 
Ígérte meg, az igazság tanítójává s egy szent és szeplőtelen 
törvény őrévé rendeltetett s mint ilyen még máig is birja 
mindamaz erőt, hogy a lelki s erkölcsi gonoszság ellen, 
melyben az emberi társadalom sinlődik, küzdjön s ezt egész-
ségessé tegye. S mivel a felettébb ravasz ellenségek azon 
szándékkal, hogy az egyházat gyűlöletessé tegyék, s vele a 
világot ellenségeskedésbe hozzák, súlyos rágalmakat szór-
nak ellene, azért mi kezdettől fogva azon fáradoztunk, hogy 
az előitéletek szétoszlattassanak, a vádak megczáfolva le-
gyenek, meg levén győződve, hogy lia a népek az egyházat, 
ugy amint valóságban van, az ő jótevő lényében meg-
ismernék, minden oldalról örömmel fognának kebelébe visz-
szatérni. 

Ily szándékok által vezéreltetve, óhajtottuk, hogy sza-
vainkat azok is meghallják, kik a nemzetek sorsát intézik, 
melegen felhiván őket, hogy a jelen időkben, midőn a szükség 
oly nyomasztó, azon erőteljes oltalmat, melyet nekik az egy-
ház nyújt, ne utasítsák vissza. Osztönöztetve az apostoli 
szeretet által, azok felé is fordultunk, kik a katholika hit 
kötelékei által velünk egyesítve nincsenek, azon hő vágytól 
lelkesitetve, vajha az ő alattvalóik is ezen isteni intézmény 
jótékony befolyásait tapasztalhatnák. 

Ön bibornok Ur, tudja, hogy szivünk ösztöneit követ-
vén, a jeles német nemzet hatalmas császárához is intéztük 
szózatunkat, a mely nemzet a katholikusok számára alkotott 
nehéz helyzet miatt a Mi gondoskodásunkat kiválóan igényli. 
Ezen szózat, melyet egyes egyedül azon oliaj sugalt, hogy 
Németországnak a vallási béke újra visszaadassék, kedvező 
fogadtatásra talált ő felsége a császár részéről s azon örven-
detes eredménye volt, hogy ama barátságos tárgyalásokra 
vezetett, melyeknél nem az vala szándékunk, hogy csak egy-
szerű fegyverszünetre vergődjünk, mely ujabb összeütkö-
zésekre nyitva hagyná az utat, hanem hogy az akadályok 
elhárítása után, valódi, szilárd és tartós béke jöjjön létre. 
Ezen czél fontossága, azok magas böleseségétől, kik ama bi-
rodalom sorsát kezökben tartják, helyesen mérlegeltetve, 
őket — mint reméljük — arra birandja, hogy baráti jobb-
ért baráti jobbot nyújtsanak. Az egyház kétségkívül örven-
dene, ha ama nemes nemzetben a békét visszaállítva látná; 
azonban nem kevésbbé volna szerencsés általa a birodalom 
is, mely, megnyugtatván a lelkiismereteket, a kath. egyház 

fiaiban, mint azelőtt, a leghűbb s legnemesebb lelkű alatt-
valókat birna. 

Kelet országai sem kerülhették ki atyai éberségün-
ket, melyekben azon igen fontos események, melyek ott 
folyamatban vannak, a vallás érdekeinek talán jobb jövőt ké-
szitnek. A sz. szék részéről semmi sem fog elmaradni, ami 
azokat előmozdíthatja. E mellett azon remény is kecsegtet, 
hogy ama vidékek hirneves egyházai végre ismét termé-
keny életre kelendnek s régi fényökben fognak ragyogni. 

E rövid jelzések, bibornok ur, eléggé megismertetik 
Önnel abbeli szándékunkat, hogy az egyház s a pápaság jó-
tékony actiója az egész jelen társadalomra a legbővebb mérv-
ben kiterjedjen ; s önnek is minden bölcseségét, minden te-
vékenységét arra kell irányoznia, hogy e tervet, melyet 
Isten sugallt szivünknek, czélra vezessük." (Vége köv.) 

Pannonhalma. A balconybéli templomseentelésröl kö-
vetkező becses sorokat vettük : Az úgynevezett Consecratio 
vagy Dedicatio Ecclesiae a püspökök kizárólagos jogához 
tartozik és csakis pápai felhatalmazás folytán teheti azt va-
lami egyházi méltósággal biró áldozár. Ily felhatalmazást 
nyert Lajos, einsiedelni apát, maga s utódjai számára, I I I . 
Pál római pápától 1542. évi decz. 18-kán „Quod ipseLudo-
vicus et pro tempore existens Abbas monasterii huiusmodi, 
possit durcintibus dictis haeresibus Ecclesias etc con-
secrare et benedicere." Ezen apostoli felhatalmazás ujabb 
megerősítést nyert IY. Pius pápától 1562. évi febr. 9-kén. 
Hasonló kegyben részesült a kempteni (Campodunum) apát 
is, kit XIY. Benedek pápa hatalmazott fel 1748. évi már-
czius 12-kén, hogy az I. Adorján pápa által fölszentelt, de a 
17. században a svédek által elpusztított régi templom helyén 
épült uj egyházat „iuxta praescriptum in Eituali Romano, 
servatis servandis, recepto prius Oleo sacro ab Episcopo 
benedicto", fölszentelhesse; („consecrandi facultatem, pro hac 
vice tantum auctoritate Apostolica tribuimus et imperti-
mur."). — Hallomás szerint a casinóhegyi sz. Ben. r. apát 
is bir ily kiváltsággal, mint ezt e sorok irója magától a jelen-
legi apáttól, m. D'Orgemont Miklós úrtól hallotta. XIY. Be-
nedek a „De Synodo Dioecesana" cz. munkájában nem em-
liti, talán utódai valamelyikétől származik a montecasinói 
apátok e kiváltsága. 

A szent Márton p. és hitvallóról czimzett pannonhalmi 
főapát, m. és ft. Kruesz Krizosztom ur f. évi augusztus 23-ik 
napján kelt „Breve"-ben XII I . Leo pápa ő szentségétől 
nyert ily személyi kiváltságot a bakonybéli apátsági temp-
lom fölszentelésére. Im ezek az apostoli iratnak ide vonat-
kozó szavai : „Votis Ecclesiacticoruni virorum, qui religio-
nis studio virtutum ac doctrinae laude, consilio, prudentia, 
rerumque usu conspicui, optime de re sacra sint promeriti, 
libenti animo, quantum in Domino poäsumus, obsecundare 
solemus Nos igitur huiusmodi votis annuere, 
teque peculiari benevolentia complecti volentes Apo-
stolica auctoritate Nostra, tenore praesentium hac vice dum-
taxat tibi, dilecte fili, potestatem facimus, cuius vi, servatis, 
quae in Rituali Romano servanda praescribuntur, receptoque 
prius Oleo sacro per Episcopum confecto et benedicto  
S. Mauritii in Silva Bakony Ecclesiam consecrare libere 
possis et licite. Non obstantibus" etc. A jelenlegi apát, ns. és 
ft. Sárkány Miklós ur által régi fényébe visszahelyezett és 
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megujitott bakonybéli templom, legyen liála a jóságos Isten-
nek és földi helytartójának, f. évi szeptember hó 22-kén, mint 
a templom védszentjének, sz. Móricz és vértanú-társainak ün-
nepén, a m. főapát ur által a Pontificale Romanum-ban előirt 
szertartással consecráltatott ; ugyan ő mutatta be a vérnél-
küli áldozatot is a tihányi és dömölki apátok segédkezése 
mellett. A szent beszéd szent Ágoston mondatát „aedificatio 
habet laborem, dedicatio exultationem" fejtegeté, mint a Bre-
viárium Ilymnusa (In Off. Dedic. Eccl.) mondja : „Ex vir-
tute meritorum illuc (in coelum) introducitur omnis, qui ob 
Christi nőmén hic in mundo premitur. Tunsionibus, pressu-
ris expoliti lapides suis coaptantur locis per manus artificis, 
disponuntur permansuri sacris aedificiis." 

E nagy napot 3 versezet és készülő érmek fogják meg-
örökiteni. A kegyes jótevőknek fizessen meg maga az Isten 
az örök élettel ! 

Francziaország. Dupanloup a Péter-fillérekről. — 
Dupanloup-püspök per eminentiam az oportunitás vagy in-
oportunitás embere. Nem tesz, nem ir, nem szól egy szót 
sem, mielőtt az exigentiák tudományával otthon, a capito-
liumban mindent jól meg nem hányt. Ha tehát felszólal 
valamely ügyben, nagy, mázsás okai lehettek a felszólalásra ; 
a miért is felszólalásai rendesen eseményszerűek s az éberek 
figyelmét a katholicismus körén belül és kivül egyiránt ma-
gukra vonják egész Európában sőt a tengeren tul is. Legutóbb 
a Péter-fillérek ügyében nyilatkozott. E főpasztori levele a 
pápai trón elé letéve a bölcs XI I I . Leo dicséretét és köszöne-
tét vivta ki. A szent Atya f. é. szept. 11-én kelt brevéjében 
e szavakban fejezé ki elismerését a lánglelkü főpapnak : 
„Digna profecto res fuit, venerabilis Fráter, in quam vim 
orationis tuae tuumque zelum conferres, cum hostes Ecclesiae, 
ad hoc pietatis opus infirmandum suas artes adiicere non du-
bitaverint. Vident enim ipsi quantum in eo sit momenti ad 
libertatem et dignitatem huius Sanctae Sedis tuendam, et ad 
ministerii eius exercitium adjuvandum, ac propterea in hoc 
etiam adlaborandum sibi esse duxerunt, ut hoc praesidium 
ipsi adimere conentur. Merito itaque fit ut episcopalis in hac 
re vox late dimanet, ut fideles intelligerent non solum in hoc 
opere causam Apostolicae Sedis et Ecclesiae agi, sed etiam 
cuiusque eorum qui de facultatibus suis Ecclesiae largiuntur, 
cum sibi hoc largitate divinae benignitatis et miserationis 
dona omnino concilient. Confidimus hoc tuum zelum 
eos fructus habiturum, qui Ecclesiam illustrent et Nos con-
solentur" stb. 

A páj)ai intentióknak, — „merito itaque fit ut episco-
palis in hac re vox late dimanetu, — sietünk megfelelni, 
amidőn e nagyfontosságú püspöki szózatot Magyarországban 
is megszólaltatjuk : hadd hangozzék Kárpátoktól Adriáig, 
hogy az apostoli szent széknek adandó magasztos alamizsna, 
„hoc pietatis opus", mely nálunk különben is csak egyszerű 
visszapótlása a vett jóknak, kell hogy ne induljon hanyatlás-
nak, ne fogyatkozzék meg, ne tespedjen, hanem hogy az ügy 
fontosságának megfelelő lendületet nyerve, a minden szépet, 
nagyot és dicsőt felkaroló lelkesedés által virágzásában fen-
tartassék. De halljuk Dupanloup levelét ! 

Miután emelkedett szavakban tolmácsolta örömét és 
Isten iránti háláját, melyet érzett, midőn szentséges atyánk 
az isteni gondviselésnek feltűnő intézkedése folytán oly gyor-

san megválasztatott sz. Péter székére, igy folytatja: „Azon-
ban, kedves testvérim, örömem jelenleg nem ment egy nagy 
fájdalomtól. Igen, az egyház jelenlegi helyzetében egy kü-
lönösen fájdalmas, visszataszító szomorúság van, melylyel 
az én lelkem sehogysem akar megbarátkozni. Néha, midőn 
nem találok semmi eszközt, hogy rajta segítsek, elhajtom 
magamtól a róla való megemlékezést, mert ez engem ki-
mondkatlan érzékenyen sebez, vallásos meggyőződésemben, 
gyengédebb érzelmeimben, becsületemben, mindenben, a mi 
bennem legérzékenyebb és legmélyebb. 

De akármit teszek, ez a gondolat mindig ismét csak 
visszatér elmémbe, és minthogy nekem nincs Ízlésemre a te-
hetlenségben való csendes megnyugvás, s a reménytől sem 
akarok elszakadni, azért szüntelenül azt kérdem : Váljon 
igaz volna-e, hogy mi e tekintetben semmit sem tehetünk ? 
Nem lehetne-e valamit megkísérteni, megpróbálni? 

íme, testvérim, ez azon fájdalom, mely lelkemet szo-
rongatja : ez azon aggódás, melyet szivetekre akarok bizni. 
Tudom, hogy lelkem kiáltását meg fogjátok hallgatni. 

Mi az oka, hogy ezen ünnepélyes körülmények között, 
melyekben vagyunk, szavamat emelem ? — Róma gondolata, 
kedves testvéreim, megemlékezés a szentatyáról, látása azon 
szükségeknek, melyek őt körülveszik, azon szükségleteknek, 
melyek őt szorongatják, azon szenvedéseknek, melyeknek súlya 
alatt van, különösen pedig látása azon szegénységnek, miért ne 
mondanám ki e szót ? — mely óriási és megfelelő sulyu kö-
telmeivel szemben, melyek legfőbb pásztori hivatalából foly-
nak, lelkére nehezedik. íme ez az, a mi lelkemet meginditá 
s a legmélyebben elszomorít. 

Ti tudjátok, hogy itt nem azon személyes szegénység-
ről van szó, melyről sz. Pál apostollal XI I I . Leo is elmond-
hatja: „Ilabentes alimena et quibus tegamar, his contenti 
simus", — ,a mindennapi kenyér és egy kis öltözet, ez elég 
nekünk'. E tekintetben szegény volt ő mindig, és nem is akar 
más lenni soha. Az embernek, a kereszténynek nem nagy 
szügségletei vannak az örökkévalóság felé vezető vándorlá-
sában. Nem ezekről szólok. XII I . Leónak, mint pápának, kö-
telmeiről van szó. Ezek megmérhetlenek, és az eszközök, 
hogy nekik megfeleljen, — hol vannak ezek ? 

A rablás be van végezve, ezt tudjátok. A rablók nem 
kíméltek semmit. A pápának s az egyháznak Olaszország-
ban többé semmije sincsen. A pápa a Vatikán falai közt van, 
eszközök nélkül, szemben apostoli hivatalának számtalan 
kötelmeivel. Ez előtt, azon királyi méltósághoz képest, mely-
lyel az isteni gondviselés őt felruházta, a pápa, a nélkül, 
hogy valakitől valamit kért volna, képes volt a pápaság 
nagy kötelmeit viselni. Világi fejedelemsége ekként az egész 
egyháznak javára vált. Evégből alkotá azt az európai jog. 
E miatt ragaszkodott és ragaszkodik az egyház ezen fejede-
lemséghez és a pápa jelenleg egy souverain emlékezetes 
példáját adja, ki daczára mindennek, szilárdan áll helyén : 
mint egy hajó kormányosa, ki a hajótöréskor nem hagyja el 
hajóját, mig közte és az örvény közt egy szál deszka van. 

íme, ez a helyzet kétségbevonhatlan és mélyen fájdal-
mas valóságában. És ezen ténynyel szemben, figyeljetek és 
elmélkedjetek ! (Folyt, köv.) 



220 

I R O D Á I M . 
-f- A theologiai és orvosi tudományok érint-

kezési pontjairól régóta várt alapos mű jelent meg ily 
czim alatt: Handbuch der Pastoralmedicin mit besonderer Be-
rücksichtigung der Hygieine. Von Dr. Aug. Stöhr, Privatdo-
cent in Würzburg. I. Abth. (Theol. Biblioth. Zweite Serie, 
Y. I.) Freiburg in Breisgau. Herder 1878. 256 lap. 

Előbbi időkben, különösen a josephinismus korában, az 
u. n. lelkipásztori orvostan nem volt egyéb mint utmutatás 
a plébánosok számára, hogyan lebet az orvosok szakába be-
lekontárkodni. Valamint az állam, illetőleg a kormány el-
ment a templomba sekrestyéskedni : ugy a paptól viszont 
megkövetelte, hogy az államnak nem csak bureaucratája és 
Íródeákja legyen a plébániai kanczelláriában, hanem Kreis-
vagy legalább Dorfphysikus-i teendőket is végezzen, s a pol-
gároknak ne csak lelkéről, hanem testéről is ex otí'o gondos-
kodjék. A Medicina Pastoralisnak ilyetén felfogása mind a 
tbeologiai, mind az orvosi tudományok szempontjából való-
ságos monstrum. Nem is sokáig állott becsületben. Az egy-
házban is atyáskodó bureaucrat állammal együtt kiment a 
divatból. Hanem, sajnos, az lett a következménye, a mi min-
denkor felmerül, ha valamely téren visszaélés üti fel a fejét. 
A szellemek az ellenkező végletbe tereitettek. A fördővel 
együtt kiöntötték a gyermeket is. A Medicina Pastoralis rosz 
hire mindenkit elrettentett a theologiai és az orvosi tudo-
mányok közt levő, igen benső viszony tárgyalásáról. 

Az ember test és lélek egy személyben való összeolva-
dása. Két természetünk egymásra vitális hatással van. Lehe-
tetlen, hogy az egyik baját a másik meg ne sinylelje, s vi-
szont, a mi az egyikre éltetőleg, üdvhozólag hat, a másikra 
is jótékony befolyást gyakorol. A testi betegségeknek oka 
sokszor nemcsak végelemzésben, t. i. a paradicsomi bűnbe-
esésben hanem közvetlenül is valamely személyes lelki baj-
ban, szenvedélyben, egyszóval a szellemben rejlik. Viszont a 
testnek valamely baja maszlag lehet a szellem elszéditésére, 
háló a törekvő erő lefogására, felhő az értelem és belátás el-
liomályositására. Ki nem látja tehát be, hogy az orvosi tu-
domány, melynek feladata a test jólétét őrzeni, oltalmazni és 
visszaállítani, a theologiai tudományokkal, melyeknek fő-
feladata az ember szellemi boldogságának útját megvilágí-
tani, a legszorosabb viszonyban van s a kettő folytonosan egy-
más segitségére van utalva? 

Szerző művében ezen szempontokból indult ki ; műve 
nem régi értelemben vett josephinisticus ,Pastoralmedicin' 
nevű kontárkodás, hanem komoly tudományos elemzése, be-
ható megvilágítása a bittudományok s az orvostan közt levő 
viszonyoknak. A lelkipásztornak aker. kath. erkölcstan, kü-
lönösen pedig a lelkipásztorságtan szerint sok oly teendője 
van, melyeknél saját és mások egészségére is tekintettel kell 
lennie. Erre vonatkozik e műnek imént megjelent ezen l-ső 
része, mely ismét három alrészre oszlik. Ugyanis először beve-
zetést ad szerző (1—22. 1.), melyben a theologia és orvostu-
domány érintkezési pontjairól értekezik általában ; ezt követi 
a lelkipásztornak általános (22—206. 1.) azután pedig rész-
letes (206—256. 1.) egészségtana (Hygieine). Hogy szerző azt 
ily terjedelmesen tárgyalja, annak oka az, hogy napjainkban 
az orvosi szakkönyvek csaknem rendesen keresztényellenes 
anyagelvi hitetlen szellemben vannak írva. Egyházi férfiú 
ilyen könyvek olvasásában nemcsak élvezetet nem talál, sőt 
folytonos insultusoknak teszi magát legszentebb meggyőző-
désében. De orvostudományi tájékozásra és felvilágosításra 
saját egészsége tekintetében is szüksége van. Szerző tehát, 
különben is több oldalról felszólítást kapván erre, az orvosi 
tudományok egészségtani tapasztalatait és szabályait rövi-
den összefoglalta, megtisztítván azokat minden vallásellenes 

anyagelvi czafrangtól. E tekintetben is tehát elismerésre 
méltó munkát végzett szerző. 

A mű kiállitása a kiadó ismeretes lelkiismeretességét 
viseli homlokán. Második része még ez év folytán várható. 

I I Előfizetési felhívás jött hozzánk az erdélyi római 
kath. irodalmi társulat ,, Közművelődés." czimű heti 
közlönyére. 

Szívesen közöljük, terünk szűk volta daczára is e felhí-
vásnak velejét, s az uj kath. irodalmi közeget a minden ne-
mes és üdvösért lelkesedő közönség becses figyelmébe ajáljuk. 
Afelhivás aláírói igy szólnak: „A ,Közművelődés1 működési 
köre ki fog terjedni a tudomány és szépirodalom mindazon 
ágaira, melyek az ,erdélyi róm. kath. irodalmi társulat' ön-
zetlen czélját közvetve vagy közvetlenül elősegíthetik. Fö-
czikkeinkben hittudományi, bölcsészeti, nevelészeti, nyelvé-
szeti, szépirodalmi, történelmi, természet- és mennyiségtani 
kérdéseket fogunk fejtegetni. Tárcsánk közérdekűvé tétele 
végett közölni fogunk lajmnk szellemével egyező beszélye-
ket, költeményeket, kor- és életrajzokat, népgazdászati ér-
tekezéseket, lelkipásztorkodási kérdések és közjogi esetek 
fejtegetéseit, társadalmi életképeket, régi, vagy ujabb ok-
mányokat, könyvismertetéseket stb. Végre az egyházi és 
polgári életben felmerülő nevezetesebb mozzanatok, nem 
különben az olvasóink mulattatását czélzó elmésségek, jó ta-
nácsok és napi hirek közlése szintén figyelmünk tárgya leend. 

Istenbe vetett erős bizalommal lépünk a cselekvés te-
rére, azon édes reménynek engedvén át magunkat, hogy a 
nagy munkábant melyre vállalkoztunk, az írói tehetséggel 
bíró ügybarátok bennünket szives közremüködésökkel támo-
gatni ; a mélyen t. közönség tagjai pedig lapunkat mind ön-
maguk gyámolitani, mind pedig ismerőseik között minél 
szélesebb körökben terjeszteni szivesek leendenek. A , Köz-
művelődés' megjelenik hetenként minden szombaton egyszer, 
egy ivnyi terjedelemben, mihez alkalmilag mellékleteket is 
csatolunk. A társulat alapitó, pártoló és rendes működő tagjai 
lapunkat a befizetett tagilletékekért kapják ; egyszerű előfi-
zetők részére a következők : Egész évre 4 frt., fél évre 2 frt,, 
negyed évre 1 frt. Az előfizetési pénzeket f. évi szeptember 
hó végéig a ,Közművelődés' szerkesztőségéhez Gyulafehér-
várit a (várban), bérmentesen kérjük küldeni. Gyűjtőknek 
6 egyszerre megrendelt egész évi példány után, egy tiszte-
letpéldánynyal kedveskedünk. Kelt Gyulafehérvárit, 1878. 
aug. hóban. A ,Közművelődés' ideiglenes szerkesztői : Bíró 
Béla felelős szerkesztő. Avéd Jdkó, Balogh Ignácz, Cserny 
Béla, Gidófalvy Gergely, társszerkesztők." 

YEGYESEK. 
— Jótékonyság. Főt. Lipovniczky István nagyváradi 

püspök ur ő nagyméltósága a sebesülteknek s a mozgósítot-
tak családjainak segélyére 1000 ftot ; ft. dr. Schlauch Lőrincz 
szathmári püspök ur ő méltósága az elesettek özvegyei és 
árvái javára 1000 ftot, a sebesültek és miskolczi árvízkáro-
sultak segélyére 200 ftot ; ft. dr. Dulánszky Nándor pécsi 
püspök ur ő méltósága a sebesültek részére 1000 ftot, a moz-
gósítottak családjainak segélyzésére 1600 ftot, Pécsett a se-
besültek javára 200 ftot, a miskolcziaknak 100 ftot, az eg-
rieknek 100 ftot; főt. llacsek János nagyváradi apátkano-
nok és pápai praelatus ur ő méltósága szept. hó 26-án tar-
tott aranymiséje alkalmából 4300 ftnyi alapítványt, ezen 
felül a miskolczi árvízkárosultak javára 200 ftot, az egriek-
nek 200 ftot, a háború által sújtottak részére 600 ftot ado-
mányoztak. 

Kegyeletes adakozás-
Ft. Csajághy Károly, érd. esp. plébános az indiai és 

chinai éhezők számára 2 ft. 

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

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : Havi szemle. — A jó gyóntató lelkiatya kellékei. — Egyházi tudósítások : Pest. Tisztázzuk az eszméket. 
Budapest. Roma locuta est. Francziaország. Dupanloup a Péter-fillérekről. — Irodalom : A legújabb mű Galileiről. — 

Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

„Non est consilium contra Dominum.1) A mai 
társadalom, ,a modern állam', ilyes valami consi-
liumban töri a fejét. „Kimondtuk, igy szól XIII. Leo, 
államtitkárához intézett levelében, hogy (az emberi 
társadalomra kiáradt) nagy romlás legfőbb oka : a 
mai társadalomnak Krisztustól és az ö egyházától való 
kikiáltott elválásában s megkisérlett apostasiájában rejlik, 
a mely egyház egyedül birja bármily súlyos bajok 
orvoslásának gyógyerejét. "2) Apostasia, ez a baj ; 
visszatérni, Krisztushoz és az ö egyházához, ez a 
gyógyszer ! Epen ezt nem akarja a modern állam. 
Törvényt törvényre halmoz, s mi haszna ? Nem ér el 
egyebet, mint, hogy mind inkább ecclatansabban 
constatálja Tacitus mondását : „Corruptissima re-
publica plurimae leges." Milliókat és száz meg ezer 
milliókat költ a törvényhozásra és a honvédelemre ; 
és mégis sehol a földön a törvényhozás, pedig ugyan-
csak dolgozik egész Európában, nem hoz rendet és 
jólétet a társadalomba, sem a mesésig kifejlesztett 
honvédelem 3) nem biztosítja a hazát sehol. Egy ál-

!) Prov. 21, 30. 
3) „Dicemmo cagione potissima di tanta rovina essere 

la proclamata separazione e la tentata apostasia délia pré-
sente società da Cristo e della sua Chiesa, nella quale tota è 
la virtù ehe basti a ristorarne i gravissimi danni." Lettera 
del s. P . Leone XIII . , 27. Agosto 1878. Ved. : ,La Voce 
della Verità', No. 222. 

3) Annuarius Osseg, Der europäische Militarismus. 
Amberg, 1876. czimü művében 57. s köv. 11. megrendítő 
adatokat sorol fel az óriási harcztérré vált Európa állapotá-
ról. Az európai békét 2,890,000 ember szuronya képviseli ; 
háborúra 11,800.000 ember vére van szánva. Európa 3011

 2 
millió lakosa közt 1871-ben minden 25-re esett 1 katona ; 
1860-ban csak minden 48-ra esett 1. E haladás tehát a ,ha-
ladás' minden szájhőset kielégítheti. — Az európai hadsereg 
csak békelábon, bevallott adatok szerint, 2716 milló frankba 
kerül, ehhez hozzá adva a tengeri hadak béke-budgetjét, 
585 millió ftot, az egész béke-virág 3538 milliót emészt meg. 

talános conflagratio fenekestül felforgathat min-
dent ; mert minden koczkára van téve, minden egy 
hajszáltól függ ott, hol nem a jog uralkodik az 
anyagi erön, hanem anyagi erővel csinálják a jogot. 
Quid sunt régna sine iustitia, nisi latrocinia magna, 
mondá sz. Ágoston. 

A baj óriási, minden túlzás nélkül, megrendítő : 
s vele szemben az európai társadalom minden tudo-
mányával, minden felvilágosodásával, minden poli-
tikai ,érettségével', minden constitutionalismusával, 
minden humanismusával, minden, de minden törek-
vésével együtt mit tesz? Teljes, tökéletes tehe-
tetlenségben vergődik, mint egy imaszakadt óriás, 
mint a kaukazusi szikla-bérczhez lelánczolt Prome-
theus. Uram Istenem, mennyi festéket és papirt fel-
használ az európai sajtó a társadalom jólétének elő-
mozdítására csak egy év a la t t ! Es a jólét mégis csak 
hátrafelé mozog. Minden ember egy ,társadalom-
orvos' mai nap ; mindenki tudja, hogyan lehetne se-
gíteni a bajon, és mégis a társadalmi rákfene min-
dig tovább rágódik s megeszi még orvosait is. A 
politika az exigentiák tudománya. Mainap az utcza-
seprő, a koldus is politizál, mert hiszen mindenki 
meg van győződve, hogy ért hozzá, hogy mint Mi-
nerva, a bölcseség istenasszonya Jupi ter fejéből, 
ugy ugrik elő minden ember az „anya-természet" 
öléből, mint kész politikai és államférfiúi bölcs. 
Csoda-e, ha ennyi bölcs, ennyi szakács óriási zagy-
valékot csinál az exigentiákból ? Nagyon, de nagyon 
bele harapott az emberiség, korántsem az igazi tu-
dás, hanem a tudás igényeivel kérkedő nem tudás 
fajának gyümölcsébe s elváslott benne valamennyi 
foga. Midőn Noé maradékai hajdan tornyot építet-
tek Isten ellen, az Ur megzavarta nyelvüket ; most 

(U. o. 175. 1.) Hát még a hadiláb! Csak Francziaországnak 
az 1870/1-i háború, a „Journal Officiel" 1873. nov. 3. sz. sze-
rint 9287 milliójába került. (U. o. 194. 1.) 

24 
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tudományt és bölcseséget állítottak fel ellene, s mi 
a következménye? Megzavarodott az ész, a büszke 
emberi ész: nem tud segiteni a bajon, melyet oko-
zott, nem képes parancsolni a hullamoknak, a szen-
vedélyeknek, melyeket felzaklatott. „Perdam sapien-
tiam sapientium et prudentiam prudentium repro-
babo," mondá az Ur.4) 

Valóban shakespeari ecsetre méltó tragikai lát-
vány, melyet az uralkodó liberalismus, uralomra tö-
rekvő fiával, a socialismussal, világszerte, de külö-
nösen Németországban viv. Mind a kettő saevit in 
propriam carnem; mind a kettő, mint Saul, inkább 
magát is betemeti a közös ház romjai alá, hogysem 
ellenfelének megbocsásson. Pedig mind a kettőt a 
legszorosabb vérronkonság fiizi össze. A liberális-ö O 
mus apa, a socialismus fia. „A liberalismus, úgy-
mond a tudós Ramière atya5), oly tan, mely az em-
beri szabadságnak teljes függetlenségét állítja, kö-
vetkezőkép minden emberfeletti tekintélyt tagad a 
tudás, vallás és politika körében. Három faja van. 
A radicalis liberalismus, mely minden szabadelvű 
tant magáénak vall és nem riad vissza egyik kö-
vetkezménytől sem ; a mérsékelt liberalismus, mely 
elvben elfogad minden szabadelvű eszmét, csak né-
mely következményt utasit vissza ; a liberális ka-
tholicismus, mely nem annyira politikai hitval-
lása a tévelyeknek mint inkább törekvés feléjök. 
A liberalismus a protestantismustól eredt és a cae-
sarismusból, mint logikai tökélyesbülésök. Val-
lási ügyekben a protestantismus tagadta az egy-
ház tekintélyét, s helyébe az egyéni észt állította, 
megtartván még a szentírásban letett kinyilatkoz-
tatás szavait. A caesarismus politikája az állami ha-
talmat elvonta az egyház befolyása alól, hogy igy a 
társadalmat egészen maga alá gyűrje le, maga alá, 
mint az ,isteni hatalom közvetlen kifolyása' alá. A 
liberalismus sokkal merészebb s egyszesmind sokkal 
őszintébb: vallási és politikai tekintetben betetőzte 
a forradalmat. A gondolat, lelkiismeret és vallás-
szabadság nevében kikiáltá az egyedek s a társada-
lom függetlenségét nemcsak az egyháztól, hanem 
Jézus Krisztustól és Istentől is. Ekként ö azzal végzi, 
hogy felforgatja a keresztény rendet, melynek a mo-
dern társadalmak egységöket, haladásukat s mind 
eddig fenállásukat köszönhetik." 

Ez a liberalismus. A socialismus nem tesz sem-
mit mást, csak alkalmazza a liberalismus elveit. 

«) Izai. 29, 14. — I. Kor. 1,19. 
6) Études religieuses, philosophiques et litéraires. Avril 

1878. 534. 1. 

Gondolat-, lelkiismeret,- vallás- és politikai szabad-
ságot követel maga számára, s ez által mint tanu-
lékony fiát mutat ja be magát a liberalismusnak. Ez 
azonban vonakodik öt fiának elismerni, s apa és fiu 
a vitában lassanként annyira megfeledkezne^ egy-
másról, hogy végre mint ellenségek, mint Oedipus és 
apja életlialalharczba keverednek s pusztító vasat irá-
nyoznak egymás szivének. íme a társadalmi kérdés-
nek tragikai bonyolulása. Fejvesztett mind a két küz-
dő párt. Nem belátás, vak sors, sötét gyűlölség vezérli 
lépteiket, tetteiket. A liberalismus nem tehet sem-
mit, a mitől eredményt várhatna, a socialismus el-
len. Ha hallgat és engedi működni, nyakára nö; ha 
üldözi, maga alatt vágja a fát : nem kisértheti meg 
a socialismus elfojtását a szabadság elfojtása s az ál-
tala minden boldogság panaceajául kikiáltott al-
kotmányosság megdöntése nélkül. Saevit in pro-
priam carnem. 

A társadalmi kérdés ily tragikai bonyolulása 
épen most hágott tetőpontjára, most vált acuttá és 
flagranssá Németországban. E kérdés itt, ugy a 
mint a liberalismus ,Socialistengesetz'-jével küzd, 
örökké emlékezetes marad az emberiség történeté-
ben. A jövő századok valamely Wagner Richárdja 
erről fog majd Írhatni niebelungen harczi trilógiát. 
Mert csakugyan ritkán látott a történelem ily nagy-
mérvű deductio in absurduin-ot. A tehetetlenség ver-
gődése s a büszke emberi bölcseségnek confusiója rit-
kán volt ily ecclatans,mint a milyet a liberalismusnak 
küzdelme a socialismussal az „Intelligenz" honá-

11 o 

ban felmutat. Mert hát mit is akar a liberalismus 
Németországban? S minő eszközökkel akarja azt? 

A társadalomnak egy oly óriási baján akar, 
természetesen heroicus eszközökkel, segíteni, mely-
hez képest az összes szellemi és anyagi hatalom, 
melylyel Németország rendelkezik, pymaeusi erő egy 
égbe nyúló hegy megmozditására. Arról a társa-
dalmi bajról, melyet Németországban kiakarnak ir-
tani, azt hiszi a német tudomány, hogy a társada-
lomnak csak a kis ujját, csak az egyik karját tá-
madta meg, s hogy ennek amputálásával meg lesz 
mentve a társadalom. Nem veszi észre a liberalis-
mus, hogy az a corruptio, az a rákfene, melyet ki-
vágni akar, átrágta már az egész szervezetet; nem 
veszi észre, hogy a mi ellen küzd, az az ő saját szel-
leme; nem veszi észre, hogy a mi után kinyújt ja az 
állami karhatalmat, az oly magasan és mélyen fek-
szik, hogy oda sem a rendőrség szeme nem lát be, 
sem a lictorok pallosának hegye nem ér el. Isten és 
a lelkiismeret mélyén lakó nagy dolgok, menyor-
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szág és pokol; ezeknek tekintélyét rontotta le a 
liberalismus a tömeg előtt: s most azt hiszi, hogy 
rendőrei segitségével e nagy elveknek hitét visz-
sza fogja parancsolni az elvallástalanodott tömeg 
szivébe. A tehetetlenségnek sisyphusi erőlködése! 
Az a baj, mely ellen a liberalismus Németország-
ban törvényt hoz, száz helyen kisiklik a német 
állam hatalmának köréből. Először is a társadalmi 
baj általános emberiségi baj.6) Oly régi mint maga 
a társadalom, oly nagy mint az emberiség.' Hogyan 
gondolja a német politikai bölcseség az államot e 
nemzetközi, ez általános emberiségi baj ellen meg-
védeni ? Talán sorompókat állit fel határain a gon-
dolat, az aspiratiók és érzelmek szabad behozatala 
ellen, — mainap, a gondolatszabadság aranykorá-
ban? Nincs más hatalom a földön, mely a tár-
sadalmi bajnak embere lehetne, mint az általános 
emberiségi világegyház, a katholika egyház. Ha az 
egyik állam itt üldözi a socialismust, annál inkább 
felingerii másut t ; ha kiirtja, tűzzel vassal, a társa-
dalom felszinéröl, visszavonul az a szivekbe; ha el-
nyomja szólási szabadságát a sajtóban és egyleti 
életben, — titokban, a családi tűzhelynél, a mű-
helyben szivböl szivbe fog átszivárogni a harag és 
gyűlölet, szájról szájra fogják egymással közölni a 
socialisták, hogy őket már állampolgároknak sem 
tekintik, hogy kivetették őket az alkotmány sánczai-
ból, mely mindenkinek szólási, egyesülési és politi-
kai pártalakulási szabadságot garantirez. Ha azt 
vetik a socialismusnak szemére, hogy „aláássa a 
fennálló társadalmi rendet" : ez visszavágja sze-
mökbe a vádat s joggal azt feleli : Hát ti mit csinál-
tatok, midőn kikiáltottátok, hogy el kell választani 
az egyházat az államtól, a tanitást, nevelést, a há-
zasságot a vallástól: nem aláásása volt ez a fenálló 
társadalmi rendnek ? Vagy midőn a 60-as években 
,Nationalverein'-1 alkottatok Németországnak porosz 
hegemónia alatt erőszakos egyesitésére, hát ez nem 
aláásása volt-e a fenálló társadalmi rendnek ? 

Nem, a társadalmi bajon az állam egymaga, 
sőt az államok szövetsége sem segithet. Nemo dat 

6) „Ich sage nur zunächst, mondá ReicJiensberger Pe-
ter a német birod-gyülésben, dass das Übel, welches wir 
heute beklagen, nicht neuesten Datums, sondern so alt ist, 
wie die Menschengeschichte. Es hiesz früher in Kom der 
Sclavenkrieg, später die französische Jacquerie, dann der 
deutsche Bauernkrieg, die Mariane und das irische Fenier-
thum. Heute ist dieses Übel allerdings noch viel bedenklicher 
als es jemals war, weil es einen internationalen Charakter 
angenommen hat, von Ruszland durch den ganzen Continent 
bis an die äuszersten Grenzen von Amerika geht es." Rede, 
geh. in der Reichstagssitzung vom 16. September. 

quod non habet. A socialismus se tanitást, se gyógy-
szert nem fogad el a liberalismustól. A liberalis-
musnak, ha tanitással lép fel, s vallásosságról pré-
dikál a socialista tömegnek, ez joggal visszautasítja 
a tanitást, s azt feleli : Medice, cura te ipsum ! Az 
oly gyógyszer pedig, melyet a német állam akar 
alkalmazni, t. i. az erőszakos rendszabályozás, az 
gyógyitás helyett mérgez, behegesztés helyett csak 
még jobban felszaggatja a sebeket. A Socialistenge-
setzben ki van mondva, hogy a socialista egyletek 
pénztárai rendőrileg lefoglalandók s a községi szu-
génypénztáraknak adandók. Ebben a legkiáltóbb sé-
relem van a tulajdonjog ellen. Hogyan szelidiilné-
nek meg a socialisták communistikus vágyai, ha 
lát ják, hogy az állam, mely nekik a tulajdonjog 
tiszteletét parancsolja, törvényhozásában a szerzett 
jog tiszteletben tartásától egészen eltekint s egyedül 
a rendőri utilitarismust tar t ja szem előtt? „Ach, wenn 
einmal die Zeit käme, mondja Constantin Frantz, 
wo die Socialdemocraten in der Lage wären, Gesetze 
zu machen, und dann, als den gebührenden Dank 
für solche Belehrung, etwa das Gesetz erlieszen : 
,Die fürstlichen Schlösser und die Paläste der Beichen 
sind in Armenhäuser zu verwandeln, die von den Capi-
talisten angesammelten Capitalien aber zum allgemeinen 
Besten der Gesellschaft in Beschlag zu nehmen.1 wäre 
das nicht die Nemesis, die man so leichtfertig her-
aufbeschworen ?" 

Nem, a társadalmi bajon az állam egymaga, 
valamint az államok szövetsége is, egymaga, nem 
segithet. Erre képtelen, erre nincs elég ereje, s mi-
ként példában látjuk, egymagának nincs hivatása, 
nincs kellő szellemi fölénye és tekintélye sem. Nincs 
fölénye, mert a modern állam teljes politikai sza-
badságra alapított pártalakulási állam : socialisták 
tehát ép oly joggal vélik követelhetni maguk részé-
re a pártalakithatás jogát s az ekként ohajtott fö-
lényre jutást, mint bárki más. Nincs a modern ál-
lamnak elég tekintélye, mert a socialisták az ural-
kodó pártnak minden felforgatási vádjára ugyan-
annyi hasonló váddal felelhetnek ; nincs végre a mo-
dern államnak elég ereje sem, segiteni a társadal-
mon, mert a lelkiismeret, az ész, a gondolat, a sziv, 
a társadalmi baj okának fészkei, oly kényes vala-
mik, hogy hozzájok az állam, ha csak mindent kocz-
kára tenni nem akar, vasmarkával nem törhet ma-
gának utat. 

A gyógyszert az általános társadalmi bajra, 
melynek gyökerei az emberi szívben rejlenek, csak 

' ) Das Socialistengesetz. II . Augsb. P. Zeit. Nr. 206. 
28* 
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a v i l ágegyház b i r j a . A ki a keresz t fa hi tének f á j á r ó l 
nem eszik, az nem g y ó g y u l meg ; t ehá t a t á r sada -
lom sem. Az á l l am p u s z t á n policzialis rendszabá-
lya iva l olyan, m i n t h a va lak i r e n d ő r i v a g y reichs-
kanz le ramt i pecsét te l a k a r n á lezárni a tűzokádó 
hegy k rá t e r é t s neki egyszersmind megt i l t an i , hogy 
m á s u t t k i t ö rn i ne merészel jen. . . . Donoso Cortes 
h á r o m évtized előt t ezt m o n d á : ,TA szabadelvű is-
kola nem tesz egyebet , m i n t e lü l te t i a m a g v a k a t , 
melyekből a socialista iskola gyümölcse i teremnek, 
s a social is ták nem tesznek más t , m i n t igyekez-
nek t e rmékenyekké t enn i e m a g v a k a t s be lőlük 
hasznot húzni . Világos, hogy e ké t iskola elvben 
nem különbözik egymás tó l , csak annak a lka lma-
zásakor m u t a t o t t n a g y o b b v a g y k i sebb nyí l t sá-
g u k b a n ; és a győzelem a merészebb iskoláé lesz, 
me ly egyenes u ton rohan czél ja felé. A socia l is ták 
győzn i fognak a küzdelemben/-4 8) Ez a pol i t ika i jós-
la t , — m e r t van pol i t ika i jós la t , g r . Széchenyi jós-
l a t á n a k te l jesedése m u t a t j a , — ezen pol i t ikai jós la t , 
me lye t a l ibe ra l i smus annyiszor megmoso lygo t t , oly 
eszközök mel le t t , mi lyeneke t a pol i t ikai bölcseség 
Ber l inben fe lá l l i t , kezd biztosan te l jesedésbe menni . 
H a a p á p a s á g men tő szóza ta : „La Chiesa, an ima ta 
se inpre dal ló Sp i r i t o di Gesù Cr is to . . . . possiede 

anche oggidi t u t t a la forza pe r oppors i al guas to 

in te l l e t tua le e morale , che a m m o r b a la società, e 

r i ch i amar l a a salute, ÍC 9) igen, ha e pápa i szózat 

pusz t ában hangzik el a t á r s a d a l o m sorsát vezérlő 
szabade lvű körök e l ő t t : a social ismus d iada lmi ko-
cs i jába m a g a a l ibe ra l i smus lesz be fogva ; és ez azu-
t án oly je lene t leend, melyhez képes t a pár izs i Com-
m u n va lóságos idy l l volt . 

A jó gyóntató lelkiatya kellékei. 
(Vége.) 

Ötödik kellék. Sokan vannak, kik azou téves vélemény-
ben ringatják magukat, liogy az anyaszentegyház parancsá-
nak eleget tesznek, ha minden évben egyszer, húsvét táján, 
de csak felületesen, — meggyónnak, és sem a nagyobb bű-
nöket, sem azok számát, sem körülményeit, részint, mondjuk 
ki, roszakaratból, részint szégyenből és félelemből elszám-
lálni nem akarják. — Az a kérdés, mit cselekedjék ezekkel 
a gyóntató lelkiatya? 

Az isteni félelem a szentirásban dicséretre méltó do-
lognak mondatik ; de ez a szégyenes félelem korántsem is-
teni félelem. „Abhorreas a peccatis et tunc eris iustus et ti-
moratus, tune potes exspectare consolationem Israel et tunc 

8) Essai sur le catholicisme, libéralisme et socialisme, 
197. lap. 

9) Lettera. del S. Pedre Leone XIII . , 27. Ago-sto 1878. 

eris sanctus in Eo." (Lev. 12, 25.) Tehát a gyóntató szorgal-
masan kutassa ki azon okokat, melyek a gyónót némely vét-
kei elhallgatására, körülményeik eltitkolására inditják ; intse 
továbbá, hogy teljes gyónás nélkül az Isten áldását sem vár-
hatja, hiszen már az ó-szövetségben Izaiás állitja, hogy : 
„Meg kell emlékeznünk minden esztendeinkről lelkünk ke-
serűségében." (Isai. 38, 15.) Ezechiel is ezen értelemben 
nyilatkozik midőn mondja : „A hitetlen pedig, ha peniten-
tiát tart és megtér minden bűneiből, melyeket cselekedett, 
és megtartandja parancsolataimat, és Ítéletet és igazságot 
cselekszik, élni fog és meg nem hal." (Ezech. 18, 29.) 

A gyóntató az ilyenek megítélésében vigyázzon a rigor 
és laxitas végleteitől. Járjon a közép uton, s különösen a túl-
ságos szigortól őrizkedjék, melyre mások iránt oly hajlandók 
vagyunk, holott saját szemeinkben a gerendát is el tűrjük; 
mert: „Melius est, mint sz. Antonin mondja, Domino ratio-
nem reddere de nimia misericordia, quam de nimia severi-
tate. Circa tuam vitám esto austerus, circa aliorum autem 
benignus. Audiant te homines parva mandantem, et videant 
magna facientem." Más részt azonban gondolja meg a mit 
sz. Ágoston mond : „Melius est cum severitate diligere, 
quam cum lenitate decipere." 

Hatodik kellék. Figyeljen arra, és pedig nagyon a lel-
kiatya, hogy az általa hozott itélet, mint ilyen, Isten előtt 
is megállhasson : s azért mielőtt Ítéletet hozna, iparkod-
jék a talán még eltitkolt vétkeket napfényre hozni s min-
den bűn iránt, azok iránt is, melyekre a gyónó nem emlék-
szik, bánatot kelteni, és csak azután Jézus azon szavai sze-
rint: „A kiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak 
nekik, s a kiknek megtartjátok megtartatnak" adja meg az 
absolutiót. Mondani sem kellene, hogy ha van igazi bánat, 
megbocsáttatnak a vétkek, ha nincs, nem : mert igy akarja, 
csakis igy akarhatja s igy követelte ezt már az Ur az ó-szö-
vetségben s ezen feltételhez kötötte jövendő boldogságunkat 
az újban is. „Lavamini, mundi estote, auferte malum cogi-
tationum vestrarum ab oculis meis, quiescite agere perverse" 
(Isai. 1, 1G.) „Si poenitentiam non egeritis, omnes similiter 
per bitis" (Luc. 15, 5.) Üdvösen figyelmeztet bennünket e 
tárgyra nézve szalézi sz. Ferencz midőn szóról szóra ezeket 
mondja: „Varii Presbyteri se faciles praebent indanda pec-
catorum remissa, modo peccatores spondeant emendationem 
et elongationem a peccandi occasione proxima. Diligenter 
inquirendum est, num idem non saepius promiserint. Nam is 
idipsum promiserint identidem, nectamen promissum adim-
pleverint, presbyter illorum verbis non debet credere, sed dif 
ferre absolutionem, quoadusque ab istis occasionibus pec-
candi recesserint, ac quoadusque per aliquod temporis spa-
tium ad eas non redierint. Nam si detur absolutio sine spe 
probabili, quod poenitens stabit promissis, Sanguis Jesu 
Christi profanationi exponitur et presbyteri iteratarum pro-
lapsionum et illorum malorum se reos constituunt, quae ex 
talibus nascuntur absolutionibus, quibus perit tum presbyte-
rorum, tum poenitentium multitudo infinita." 

Lehetne még többre is kiterjeszkednünk, de most ezzel 
megelégszünk, azon óhajunkat fejezvén ki, vajha az egyház-
nak minden gyóntatójában ragyogjanak hacsak azon kellé-
kek is, melyeket igénytelen szándékkal érintettünk. 

Beleznay István. 
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E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 4. Tisztászuk az eszméket. E napokban 

olvastunk egy statisztikai kimutatást, mely kétségtelenné 
teszi, hogy a katholikus sajtó feltűnő kissebbségben van a 
különféle szinezetü liberális sajtóval szemben; ez utóbbi do-
minál, hirdeti uj találmányú tudományát javitott II. kia-
dásban oly módon, a mint a tudumányt, az eszméket, az el-
veket, a jogot és igazságot, a ,modern' tudósok javitani szok-
ták. Őszinte részvéttel jegyezzük meg ez alkalommal is, 
hogy a magyar sajtó-irodalom is e categoriába tartozik, hogy 
e sajtó is ott, a hol csak teheti, a modern tudomány fegyve-
reivel él, ferdit, kiforgat alapjából mindent, csakhogy az ol-
vasóközönséget zavarba ejtse, vagy a már létező zavarban 
megtartsa; és ami mindenek felett sajnos,— minthogy az az ol-
vasó közönség elszokott az önálló gondolkozástól, minthogy 
minden tudományát a komoly és alapos könyvek helyett, az 
ephemer jellegű, hitetlen sajtóból meriti, — e czélja sikerül is. 

A ,Pester Lloyd' egyik és fő közlönye azon iránynak, 
melyet fennebb megjeleltünk. Nem történik tekintélyesebb 
egyházi részről nyilatkozat, hogy azt a ,Lloyd' saját érde-
kében elferditve ki nem zsákmányolná, kiolvasva olyanokat, 
mik a nyilatkozatban nem léteznek és beleolvasva olyanokat, 
melyek abból hiányoznak; szóval oly szándékokat tulajdo-
nítva, melyek mindig távol voltak és lesznek azoktól, kik az 
egyház kormányzására vannak hivatva. Nem csoda, lia mind 
azok, kik elfogulatlanul mérlegelik az ily egyházi nyilatko-
zatokat, megbotránykozással fogadják a ,Lloyd' egvház-po-
litikai fejtegetéseit, nem csoda, ha megbotránykozásnak 
adtak kifejezést most is, midőn a ,Lloyd' 0 szentségének 
Nina bibornokhoz intézett levelét szokása szerint fejtegette. 

A .Lloyd' egyik taktikája XI I I . Leo megválasztatása 
óta az volt, hogy ő szentségét ellentétbe helyezze az elhunyt 
nagy pápával IX. Piussal és ugy tüntesse őt fel, mint ki haj-
landó volna bármi módon is kiegyezkedni azon államokkal, 
hol a kulturharcz dühöng, de ezt környezete sokszor akadá-
lyozza. Innen magyarázza ki most is azon állitólagos ellen-
mondásokat, melyek szerinte a Nina bibornokhoz intézett le-
vélben foglaltatnak ; mert a ,Lloyd' szerint ellenmondás, ha 
a pápa Németország iránt engesztelékeny, mig ugyanakkor 
az olasz kormány iránt tele van panasszal. Ha a ,Lloyd'-ban 
csak egy szemernyi jóakarat volna azon viszony megítélésé-
ben, melyben a pápa Német- és Olaszországgal van, lehetet-
len, hogy-ily Ítéletet koszkáztatott volna. Nem látja-e be a 
,Lloyd', hogy a pápa helyzete lényegesen különböző Olaszor-
szággal, mint Németországgal szemben ? És e lényegesen kü-
lönböző helyzetből, nem természetszerűleg foly-e, hogy a 
pápa nem környezete miatt, hanem saját belátásánál fogva, 
melyet a ,Lloyd' is magasztal, más eljárást köteles tanusitani 
Német- és ismét mást Olaszországgal szemben ? A pápa le-
vele Nina bibornokhoz eléggé felvilágosíthatta volna a ,Lloy-
dot' e kettős helyzetről, lia már önmagától rá nem jött, a 
nélkül, hogy a pápát olvasói előtt gyanusitani kellett volna, 
mintha ő nem saját belátását követné, hanem környezeté-
nek nyomása alatt állana. „Szavunk, úgymond a pápa, ked-
vező fogadtatásra talált császár ő felsége részéről," miért is 
reményét fejezi ki, hogy azok, kik a birodalom sorsát ke-
zükben tartják, „baráti jobbot fognak neki nyújtani." Ilyes-

mit Olaszországra nézve, liiában keresünk a hivatolt levél-
ben, a pápa ide vonatkozólag inkább azt mondja, hogy „a 
tények melyeket emliténk, nyilván elárulják a szándékot, 
mely az egyház elleni ellenséges rendszer folytatására tövek-
szik." Nem a pápa, nem az ő környezete tehát, hanem az 
olasz kormány tényei szolgálnak akadályul, hogy a pápa e 
kormány iránt engesztelékeny nem lehet. Kinek higyjünk 
tehát inkább, a pápának, vagy a ,Pester Lloyd'-nak ? Ki 
mondja meg nekünk inkább az igazságot, a pápa, vagy a 
,Lloyd'? Adja csak a ,Lloyd' az olasz kormánynak azt a ta 
nácsot, hogy az is, az ott létező, saját természetű akadályo-
kat szüntesse meg, és meglátja, hogy tanácsának követése 
esetében, sem a pápa, sem környezete nem lesz ,engesz-
telhetlen'. 

A ,Lloyd' hires ferditő tudománya azonban még más 
tekintetben is kitűnik, melynek midőn bizonyítékát nyújtja, 
tudatlanságát-e, vagy roszakaratát, vagy mindkettőt egvüt-
véve, nem akarjuk eldönteni, elárulja. Vissza tetszik a 
,Lloyd'-nak, hogy a pápa levelében a Keletről is megemlé-
kezik és tart tőle, hogy ott az egyházi hierarchia szervez-
tetni fog. Ettől ő Boszniát szeretné megkímélve látni és még 
annak látszatát is elkerülni, hogy a ''vallásszabadság ott 
bármi módon is korlátoltassék ; mert hát, mint bölcsen (?) 
megjegyzi, „a boszniai katholikusok mind ez ideig a Rómával 
való összeköttetésnek, sem áldásait, sem terheit nem érezték, 
és a mennyire ő tudja, (nevessünk?), nem hajlandók e vi-
szonyt feladni." No hát mi elhisszük, hogy a ,Lloyd' jobban 
szeretné, ha Boszniában zsinagógákat építenének, de ez a 
titkos vágya egy hamarjában nem igen fog teljesedni, azért 
erről mi is hallgatunk ; hanem azt már mégis csak bátrak 
vagyunk megkérdezni, honnan vette ama tudományát, hogy 
Bosznia katholikusai nem voltak Rómával összeköttetés-
ben ? Arról nem tud a ,Lloyd' semmit, hogy Rómában 
Bosznia részére is nevelnek papokat? És ezek a papok, még 
lia némelyek nem neveltetnek is Rómában, hanem Eszter-
gomban, mi módon katholikusok, ha nincsenek a pápával 
összeköttetésben? Nem fejtené ezt meg? Ignotos fallit notis 
est derisui. Honnan szerezte a ,Lloyd' továbbá azt a tudo-
mányát, hogy a katholikusok vallási szabadsága az által kor-
látozva van, lia a pápával összeköttetésben vannak, lia a 
rendes hierarchiai hatóság alá tartoznak? Ugy látszik, hogy 
a ,Lloyd' politikai horderejét sem képes belátni annak, ha 
Boszniában inkább a katholikus, mint a muszka hierarchia 
szerveztetik ; vagy gyűlölete a katliolicismus iránt nagyobb, 
mint a magyar nemzet jövője biztosításának óhaja. Igenis, 
mi bátran kimondjuk, hogy azok ellenségei a magyar nem-
zetnek, kik ellenségei a kath. hierarchia szervezésének Bosz-
niában. 

Még egy pont van a ,Lloyd'-ban, melyre reflectálnunk 
kell. Azt mondja a ,Lloyd', hogy a centrumpárt tagjai in-
kább fognak az intransigens jezsuitákkal, mint az engeszte-
lékeny pápával tartani. Egy körülményre figyelmeztetjük 
itt a ,Lloyd'ot, mert nagyon is helyén van. Midőn a vatikáni 
zsinat alkalmával az infallibilitás meghatározásáról volt szó, 
akkor a ,Lloyd' is azok mellé állott, kik az infallibilitás el-
len azon okból is küzdöttek, mert ez által a pápa fogja meg-
határozni a kath. politikai pártoknak az irányt, melyben mű-
ködniük kell. Anno vaticani zsinat, a pápa politikai befő-
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lyását ijesztő rémül használta fel a ,Lloyd' : mily örömmel 
fogadná most el, lia csakugyan ugy volna, mint akkor mon-
datott ! Akkor valóságos veszedelem fenyegette az államot az 
infallibilis pápa miatt : most két kézzel ragadnák meg e ha-
talmat. Az államra nézve a veszély mintegy varázsütésre el-
tűnt. Nem magyarázná meg a ,Lloyd', mikép történhe-
tett e metamorphosis ? Hanem ily kelepczébe jutnak azok, 
kik oly dologhoz szólnak, mihez nem értenek, kik a he-
lyett, hogy a tiszta igazságot tárnák fel olvasóik előtt, azt 
eltagadják, elferdítik, meghamisítják. Szóljanak hozzá az 
egyházi dolgokhoz liberális lapok is, nem bánjuk ; az egyház 
nem titkos társulat, titkos czéljai nincsenek, melyeket a vi-
lág előtt rejteni kellene; de azt mindig megvárhatjuk, hogy 
ha hozzászólnak, ne ferdítsenek, mert ha ezt teszik, nem ve-
hetik rosz néven, ha őket a kath. sajtó megérdemlett nevü-
kön ,hazugoknak' bélyegzi. ^ 

Budapest. Roma locuta est. (Vége.) „Ezen kívül 
Önnek legkomolyabb figyelmét egy legnagyobb fontosságú 
más pontra kell fordítania, t. i. azon rendkívül nehéz hely-
zetre, melyet Olaszországban s Rómában az egyház feje szá-
mára teremtettek, miután világi hatalmától, melyet neki a 
Gondviselés lelki hatalma szabadságának oltalma végett sok 
évszázad óta adott, megfosztották. — Nem akarunk itt hosz-
szabban időzni annak kiemelésével, hogy a sz. szék és a ró-
mai pápa megszentelt jogainak sérelme mily válságos egy-
szersmind a népek jóllétére s nyugalmára, a kiknél, ha ők a 
legrégibb s legszentebb jogokat még Krisztus helytartója 
személyében is büntetlenül megsértetni látják, a kötelesség 
és jogosság eszméje mélyen megrendül, a törvények tiszte-
lete megfogyatkozik, s végre a polgári élet alapjai is x-omba 
dőlnek. — Nem akarunk annak felemlitésénél sem időzni) 
hogy a különféle államok katholikusai soha sem lehetnek 
nyugodtak, mig főpásztoruk, hitök tanítója, lelkismeretök 
vezetője nincs igazi szabadságtól s valódi függetlenségtől 
környezve. — Azonban nem mulaszthatjuk el megjegyezni 
azt, hogy, mig a mi lelki hatalmunknak, isteni eredeténél s 
emberfölötti rendeltetésénél fogva, valamint jótékony be-
folyásának az emberi társadalom javára való érvényesithe-
tése végett a legteljesebb szabadságra van szüksége : addig 
az, ellenkezőleg, a jelen helyzet folytán, annyira meg van 
akadályozva, hogy reánk nézve fölöttébb nehéz az egyetemes 
egyház kormányzása 

Ez köztudomásu s a mindennapi események által iga-
zolt tényálladék. Azon ünnepélyes panaszhangok, melyeket 
elődünk, a boldog emlékű IX. Pius, az 1877-ik évimárczius 
12-iki consistoriumban tai'tott emlékezetes allocutiojában 
hallatott, általunk is hasonló joggal ismételhetek, még más 
nem csekélyebb panaszok hozzáadásával, azon ujabb akadá-
lyok folytán, melyek lelki hatalmunk gyakorlásának útjába 
gördittetnek. Valóban, nemcsak amiatt kell panaszkodnunk, 
mint a Mi elődünk tette, hogy a szerzetes rendek eltöröltet-
tek, mi által a pápa a congregatiókban, melyekben az egy-
ház legfontosabb ügyei tárgyaltatnak, hatalmas támaszát 
veszité el ; nemcsak a miatt kell fájdalmunknak kifejezést 
adnunk, hogy a sorozási törvény következtében, mely min-
denkit kivétel nélkül katonai szolgálatra kényszerit, az 
istenitisztelettől szolgái elvonatnak ; hogy tőlünk s a pap-
ságtól a Rómában a római pápák, vagy a katholikus nem-

zetek által alapitott intézetei a felebaráti szeretetnek és jó-
tékonyságnak, melyeket ők az egyház védelme alá helyez-
tek, elvétetnek; mint atya s mint pásztor szivünk határta-
lan keserűségében nem csak arra vagyunk kényszerítve, 
hogy szemeink előtt lássuk a haladást, melyet Róma váro-
sában, a katholikus vallás központjában, a tévhit büntetle-
nül tesz, hol eretnek templomok és iskolák nagy számmal 
emeltetnek, hogy lássuk a belőle folyó romlását az ifjúság 
nagy részének, mely vallástalan nevelést nyer; — hanem, 
mintha csak ez még mind kevés volna, a Mi lelki joghatósá-
gunk actusait is meghiúsítani igyekeznek. 

Jól tudja Ön, bibornok ur, hogy Róma bevétele után, 
a fejők sorsa felett igen-igen aggódó katholikusok lelkisme-
retének részbeni megnyugtatására, mikép igyekeztek nyil-
vános és ünnepélyes nyilatkozatokkal biztosítani, hogy 
Olaszországban a különféle püspöki székekbe való püspökök 
kinevezése egyedül és csakis a pápa szabad intézkedésének 
tartatik fenn. S mégis az ujonan kinevezett püspököktől, 
azon ürügy alatt, hogy kánoni beigtatásuk actái nem voltak 
a kormány placet-je elé terjesztve, nemcsak háztartásuk jö-
vedelme tagadtatott meg, mi által a sz. székre igen nyo-
masztó kiadás hárittatott, kénytelen levén ez az ő eltartá-
sukról gondoskodni, de sőt az ő pásztori gondjaikra bizott 
lelkek hátrányára, az általuk kibocsátott püspöki jogható-
ságbeli actákat, minők a plébániák s egyéb egyházi java-
dalmak betöltése, sem akarták elismerni. S midőn a sz. szék 
azon szándékból, hogy e sajnos bajokon segitsen, eltűrte azt, 
hogy Italia ujabbban választott püspökei az egyházi törvé-
nyek szerint való kineveztetésük és institutiójuk bulláit 
beterjeszszék, az egyház helyzete nemcsak nem vált tűrhe-
tőbbé, sőt tekintet nélkül a bullák kivánt bejelentésére, sok 
püspöktől, hiu ürügyek alatt, a jövedelmek tovább is megta-
gadtattak, valamint joghatóságuk el nem ismertetett. Azok 
pedig, kik czélt érhetnek, beadványaikat egyik hivatalból a 
másikba látják utasíttatni s igen hosszas halasztásnak alá-
vettetni ; s tiszteletre érdemes férfiak, kiket erény és tudo-
mány tüntet ki, kiket a pápa méltóknak talált, az egyházi 
hierarchia legmagasb fokozatára emelni, azon megalázta-
tásnak látták magukat kitéve, hogy, mint a gyanús és kö-
zönséges emberek, titkos s igen kicsinyes kutatásnak kény-
telenek engedni. Maga azon tisztelendő testvér, kit arra je-
löltünk ki, hogy Nevünkben a perugiai egyházat kormá-
nyozza, noha már más megye élén áll, s abban törvényesen el 
van ismerve, rég óta hiába vár választ. Ekként Szerencsét-
len ravaszsággal bal kézzel elveszik az egyháztól azt, amit 
politikai indokokból a jobb kézzel adni látszanak. 

Hogy még roszabbá tegyék a dolgok állását, ujabb 
időben Italia nem kevés egyházmegyéjében életbe akarták 
léptetni a királyi patronatusi jogot, és pedig oly túlhajtott 
követeléssel s oly gyűlöletes rendszabályozással, hogy a Mi 
tisztelendő testvérünknek, Chieti érsekének, birói Ítélettel 
nem csupán jurisdictioja van megakadályozva, hanem még 
kineveztetése is érvénytelennek jelentetett ki, sőt püspöki 
jellege is megtagadtatott. 

Nem szándékozunk azzal foglalkozni, hogy az ily 
jogoknak tarthatlanságát bebizonyítsuk, melyet egyébiránt 
sokan még magában az ellentáborban is beismernek. Meg-
elégszünk egyedül annak felemlitésével, hogy az Apos-
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toli Szék, melynek számára a püspökségek betöltése fen van 
tartva, a patronatusi jogot csak azon fejedelmeknek szokta 
ajándékozni, kik az egyház körül nem kis érdemeket szerez-
tek, midőn annak jogait védték, terjedését előmozdították, 
birtokát gyarapították, s hogy azok, kik az egyházat üldö-
zik, minden jogait elvitatják, vagyonát eltulajdonítják, már 
csak e miatt is, az egyházitörvények értelmében, képtelenekké 
teszik magukat a patronatus gyakorlására. 

Azon tények, melyeket eddig emliténk, nyiltan azon 
szándékot árulják el, hogy Olaszországban az egyházzal 
szemben állandóan növekvő ellenséges rendszer folytatását 
akarják ; s elég érthetően mutatják, mily szabadság tartatik 
fenn számára s minő fajú azon tisztelet, melylyel a kath. 
vallás fejét környezni szándékoznak. 

A dolgok ilyetén szánalmas állásánál Mi, bibornok ur, 
ama szent kötelességeinket eléggé ismerjük, melyeket az 
apostoli hivatal ránk ruházott; és szemeinket szilárdan Égre 
irányozva, szivünket az isteni segély biztos vigasza által 
megerősitve, igyekezni fogunk azok teljesítésében soha nem 
ingadozni. Ön az alatt, ki bizalmunk folytán a mi magas 
gondjainkban résztvenni hivatott, igyekezzék szintén, dicső 
elődéhez hasonlólag, a Mi szándékunk betöltéséhez állhata-
tos, belátásteljes tevékenységének közreműködésével hozzá-
járulni, s legyen meggyőződve, hogy a Mi támogatásunk 
Ön részére soha hiányzani nem fog. 

Egyúttal fogadja Ön különös vonzalmunk zálogául 
apostoli áldásunkat, melyet Önre szivünk mélyéből adunk. 

A Yaticanból 1878. aug. 27. 
Francxiaorszá(j. Dupanloup a Péter-fillérekről. (F.) 

A pápa az egész egyház feje levén, kell, hogy a kormányzá-
sok e legnagyobbikáról gondoskodjék ; vannak muntiusai, kö-
vetei, képviselői, kiket minden hatalmasság mellé kell kül-
deni ; fontos tárgyalásokat kell kezdeni vagy folytatnia ; ott 
van mellette a bibornokok szent collegiuma, az egyháznak 
számtalan tisztségei, melyeknél az egész katholikus világ 
ügyei befejeztetnek ; távol eső missiókat kell fentartania a 
hitetlenek közt, hogy a hit terjedjen. Róma püspöke levén, 
számtalan teendője van, melyek méltóságával járnak. Hogy 
ne emlitsek csak egy példát, nem rég hallottátok azon ékes 
szóló nyilatkozatot, melyben szavát emelte azon istentelen 
határozat ellen, mely Róma iskolájából még a kátét is ki-
küszöbölni akarja. Hagyhatja a pápa az ifjúságot ily kí-
sérletek labda-játékául ? Megengedheti-e a nép elkeresztény-
télenitését? De hol vannak az eszközök az ily parancsoló 
szükségletekre ? Azonban az egyház nem csak Rómában szen -
ved, hanem egész Olaszországban ; itt mindenütt van gyá-
szos nyomor ; áldozárok, kirablott szerzetesek, elűzöttek, fö-
dél nélkül, koldulásbotra szoritva. íme egy kis kép, kedves 
testvéreim, azon mérhetlen szükségletekről, melyekről a szent 
atyának gondoskodnia kell. És az eszközök, még egyszer 
kérdem tőletek, hol vannak ? 

A legmindennapibb ész s a legközönségesebb jóhisze-
műség elégséges annak belátására, hogy a Vatikán négy fala 
a pápát teljes képtelenségben hagyják ily óriási szükségle-
tekkel szemben. 

Meghalhat a falak közt egy nagy kötelességért ; egye-
bet nem tehet. 

A Péter-fillér, ezen ősrégi tiszteletreméltó katholikus 
intézmény a mi egyedüli s utolsó eszközünk, melylyel a 
szent atyának segítségére lehetünk. Nincs más ut előttünk. 

Hanem örömmel jegyzem meg, hogy ha ezen eszköz-
zel élni tudunk, akkor az csodálates eszközzé válik kezünk-
ben, mely a nélkül, hogy akárkire lehetetlenséget hárítana, 
Jézus Krisztus helytartójának tisztes és hathatós segélyt 
nyújthat. Tiszteset, mert a gyermeki kegyelet ajánlja fel, 
mert a hit, szeretet és hódolat ajándoka, mert az a nagv ka-
tholikus család fiainak önkéntes adója tisztelve szeretett aty-
juk számára. Hathatósai, mert általa a szent atya azon helv-
zetbe jő, hogy kötelességeit teljesítheti s egyúttal függet-
lenségének egy részét fentarthatja s az alárendeltségtől 
megmentheti. 

De én ugy érzem, és ez fájdalmasan esik nekem, én 
ugy érzem, mintha a buzgalom lankadna s erejéből vesztene 
s mintha a Péter-fillérek intézménye, mely a katholikusok 
szivéből a szeretet lángjával tört ki, ezen első kilobbanás 
után kezdene alább szálni ; és ez most látszik történni, mi-
dőn az egyház szükségletei mindig ugyanazok. De mit mon-
dok ? Most történik ez, midőn a nemeslelküsée-nek megket-7 O ö 
tőztetésre volna szüksége, hogy az uj pápaságnak mindig 
nagyobbodó terhein s az isteni gondviselés dicső választott-
ján, ily súlyos helyzet örökösén, segiteni lehessen. 

Micsoda?! Tehát azon rágalmak, melyeket az egyház 
ellenségei ravasz számítással terjesztettek, csakugyan meg-
tennék gyümölcsüket? Mit is mondtak ők, épen IX. Pius 
halála után ? 

Azt mondták, hogy Pius gondoskodott a jövőről, hogy 
tőkéket hagyott hátra, biztosított eszközöket utódja számára, 
s hogy ennek folytán a katholikusoknak nem kell aggódniok 
uj főpásztoruk szűkölködése és szükségletei miatt. 

Mindez, kedves testvérim, tiszta csupa hazugság. IX. 
Pius nem fogadott el semmit más czélból mint hogy azt 
ismét oda adja, és bármily nagy volt kormányzása alatt a 
katholikus kegyelet lelkesedése, az adományok mindig a 
szükségletek alatt maradtak, s maga Pius is távol volt attól, 
hogy mindenről gondoskodhatott volna. IIa mi utódját 
ugyan azon nemes fiúi kegyelettel nem segitjük, hogyan 
lesz képes XII I . Leo IX. Pius örökségét fentartani? És 
vajon kihez akarjuk, hogy forduljon ő? Lehetséges volna-e, 
szeretet kedves testvérim, hogy mi épen most röstülünk és 
lanyhulunk el, épen most kezdünk aludni, szemeinket most 
hunyjuk be, szivünket most zárjuk el, hogy ne lássuk, s ne 
érezzük atyánk szomorúságát lelkünkben és azon szent kö-
telességet, melyet mindnyájan tartozunk teljesíteni ? 

Hagyjátok egy perezre, testvérim, a jelen pillanat fog-
lalkozásait s tekintsétek meg kissé közelebbről a Péter-fillé-
rek nagy művét, s azután feleljetek majd meg azon kérdé-
semre, váljon ezen intézmény nem fölöttébb szükséges, sür-
gős s egyszersmind kiválóan szép-e, nem tiszteletkeltő, nem 
könnyű és hathatós eszköz-e egy magasztos czélra? 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. n 
-f- A legújabb m it Galileiről épen most jelent 

meg ily czim alatt : Galileo Galilei und sein Prozesz. Nach 
den neuesten Forschungen von Dr. Paul Schanz, Prof. der 
Theologie an der Universität in Tübingen. Würzburg 1878. 
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Woerlnél, mint a ,Katholische Studien' czimü válalat ez évi 
VI. füzete. 68 1. 

A ,M. Állam' f. évi 218. számában Tomcsányi János 
,A Galilei-per az irodalomban' czim alatt kimerítően fel-
sorolta az ezen kérdésre vonatkozó nagyobb jelentőségű ira-
tokat s rövid velősséggel ismertette tartalmukat, jelezve az 
eredményt is, melyre a kutatás eddig jutott. Az előttünk 
fekvő mű szintén rövid, magvas összefoglalása annak, a mi e 
tárgyban eddig Íratott ; valami ujat tehát nem igen hoz, 
mert már aligha hozhatna. Szintén az eredeti kutforrá-
sokra s ezek legtekintélyesebb feldolgozóira támaszkodik. 
Három részre van beosztva. I. Galilei ifjúsága, tanügyi mű-
ködése, felfedezései 1613-ig. (1—5 lap). II . A theologiai 
tárgyalások Kopernikus rendszere fölött. A római Ítélőszé-
kek határozata felőle 1616-ban. A Galilei elleni tilalom. 
(5—19. lap.) III . Galilei élete 1616-tól haláláig. Elitélte-
tése és abjuratiója. (19 — 68. 1.) 

Minthogy a dolog mibenlétét e tárgyban körülbelül 
már mindenkinek volt alkalma megismerni, hisz napjaink-
ban, a szó teljes értelmében, egész specialis irodalmat terem-
tett Galilei ügye, ez úttal csak arra szorítkozunk, hogy szer-
ző felfogásának sajátságos árnyalatát kifejező végszavait 
idézzük, melyekből mindenki maga vonhat következtetést a 
mű álláspontjára : „A római ítélő szék tévelyben volt, a mit 
be kell ismerni. Hanem e tévelyben osztozott a tudósok nagy 
többségével ; egy a szentirás magyarázatát érintő tan fölött 
kellett határoznia, mely tan mindenesetre még korántsem 
volt evidentiáig bebizonyítva. Ezt sajnálhatjuk, de nem 
szabad felednünk, hogy mióta Newton a nehézkedés törvé-
nyét, Bradley a fény abberratióját, Bessel az állócsillagok 
parallaxeját felfedezte s az ingával a Foucault- féle kísérletek 
megtörténtek, azóta sokkal könnyebb Ítéletet mondani. Min-
den körülménynek tárgyilagos megfigyelése azt mutatja, 
hogy e nagy harczban mind a két oldalon fény és árny ész-
lelhető. Az acták közzététele legalább bizonyitékot szolgálta-
tott arra nézve, hogy némely történetíró sötét szine nem 
annyira a valóságból mint inkább a képzeletből van véve." 

X Beküldettek : 1 ,Emlény-füzérmelyet, a meg-
újított s diszfénybe helyezett bakonybéli templomnak, méltó-
ságos és főtisztelendő Kruesz Krizosztom pannonhalmi főa-
pát ur által végzett fólszentelése alkalmából fűzött a ba-
konybéli sz. Ben.-r. convent. 1878. évi szeptember 22-én. 
Pápán, 1878. — Szerzője ezen emelkedett szellemű, gördü-
lékeny, dallamos versezetnek, nt. Sebők Árkád ; a minap re-
censeált 2 ódáé pedig nt. Nyulassy Antal sz. B. r. tagok. 

2. Christlich-pädag. Blätter für die österr.-ungar. Mo-
narchie. 1878. 18. sz. Tartalom : Zeitungstimmen für die 
Neuschule. Die Klosterfrauen in den Mädchenschulen. Ka-
techet. Correspondenzen. Confesionslose Schulgebete. Mis-
cellen stb. 

3. Egészségtani Lapok. Az emberi testnek egészsége és 
beteges állapotában természetszerű gondozására és ápolá-
sára vonatkozó ismereteket terjesztő népszerű havi folyóirat. 
Szerk. Kodolányi Antal. Aug. és szept. szám. 

Hasznos ismereteket terjesztő, nemesebb értelemben 
vett népszerű tartalmas kis lapocska. Egy évfolyam 4 ft. 
Előfizethetni Kocsi Sándornál, muzeum-körut, 10. sz. 

VEGYESEK. 
— Jótékonyság. Főt. dr. Haynald Lajos, kalocsai érsek 

ur ő nagyméltósága a miskolczi árvízkárosultaknak 800 
ftot, az egrieknek 500 ftot ; főt. Kovács Zsigmond veszprémi 
püspök ur ő excellentiája a sebesülteknek 500 f'tot, a vesz-
prém-somogy-zalamegyei mozgósítottak családjainak segé-
lyére 600 ftot, a veszprém-városi mozgósítottak családjai-

nak részére 100 ftot, a miskolczi károsultaknak 100 ftot, az 
egrieknek szintén 100 ftot adományozott ; főt Fogarasy Mi-
hály erdélyi püspök ő nagyméltósága az abrudbányai uj 
templom részére három nagy harangot készíttetett 140Ö 
ftért ; főt. dr. Schopper György rozsnyói püspök ur ő méltó-
sága a dobsinai kath. iskolát 970 ftnyi költséggel nagyob-
bittatta és minden igénynek megfelelőleg átalakíttatta. 

— Egri érsek ő nagyméltóságának szept. 30-án volt 
ötvenedik születési napját Eger kegyeletes ünneppé tette. A 
székesegyházban, mint az ,Egri egym-közlöny'-ben olvassuk, 
ez alkalomból ünnepies hálaadó isteni tisztelet tartatott, 
melyen az összes kebelbeli pap-ág, a növendékpapok, a kü-
lönféle tanintézetek növendékei, és a hivek közül is számo-
san jelentek meg. Ad multos annos ! 

— A belga liberális kormány magatartására világot 
vet az, hogy d'Anetlian bárónak, Belgium követének a 
szent szék mellett, mindőn szabadságidejének letelte után 
Frére-Orbánnál instructiók végett megjelent, ez utóbbi azon 
utasítást adta, hogy elutazását ne nagyon siettesse. Ezt a 
Vatikánban előjelnek veszik a belga követség tervelt meg-
szüntetésére. 

— A kissingeni tárgyalások után kifejlett helyzetről a 
milánói „Osservatore Cattolico" szept. 24-én igy nyilatko-
zott : „Azon hirek, melyeket a kissingeni találkozásról s an-
nak eredményéről különféle szándékból közölnek, nem szaba-
tosak. Képeseknek hisszük magunkat biztosítékot adni az 
iránt, hogy az ügyek azon ponton állnak, melyen valami 
üdvöset a katholikusok javára lehetett volna végezni, ha 
Bismarck herczeg elfogadta volna azon propositiót, hogy 
magát határozottan és Írásban kötelezze a májusi törvények 
nem alkalmazására. A kanezellár azonban csak arra szo-
rítkozott, hogy élő szóval megigérte, miszerint ezen törvé-
nyeknek alkalmazását nem folytatja. A szent szék ünnepé-
lyesebb Ígéretet k íván t . . . . íme itt van az utolsó nehézség, 
mely a negotiátiók elhalasztását okozta." 

— A ,keresztény védő' Muszkaország hogyan irtja a 
schisma kedveért a kereszténységet, mutatja egy lengyel 
nyelven Lembergben megjelent mű, ,A chelm-inegyei egye-
sült gör. katholikusok üldözésének hiteles története'. Hihe-
tetlen, a mi e könyben olvasható. A legutóbbi két hó alatt 
14 templom csukatott be. Czortkow, kiewi kormányzó, azy-
tomiri consistoriumnak küldött rendeletében megparancsolja, 
hogy a plébánosok plebániájok határát, 75 rubelnyi bírság 
terhe alatt, ne merjék átlépni. Elszigeteltség által akarja el-
fojtani a hitet. Igazi muszka találékonyság. 

— Soajcznak, a szabadelvüség eldoradójának,meg van 
a maga rendes évenkinti nemzeti vallásos ünnepe, melyet a 
köztársaság minden felekezete s mind a három nemzetisébe 
egyenlő hazafisággal szokott megszentelni, a katholikusok 
,Danksagunsfest', ,fete d' actions de grâces', a protestánsok 
, Jeûne fédéral', ,eidgenöss. Busztag' neve alatt. (Liberté 213. 
sz.) Miért ne lehetne Magyarországnak is ily nemzeti vallá-
sos ünnepe épen sz. István napja? Ez nagyon is illenék in-
terconfessionalis viszonyaikra. A katholikusok nevezhetnék 
ezen ünnepet a hálaadás napjának, azért, hogy Isten hazán-
kat fentartotta azon alapokon, melyekre szent István ki-
rály fektette; a protestánsok pedig nevezhetnék a .jeûne fé-
déral' mintájára, országos böjt és bűnbánat napjának a miatt, 
hogy sz. István hitétől elpártoltak s a nemzetben, melynek 
mindenben a legnagyobb egyetértésre volna szüksége, szaka-
dást okoztak. 

— Az orosz czár, midőn Bariatynsky herczeg nem ré-
gen Lengyelország sorsát ajánlotta figyelmébe, haragosan el-
fordult s azt mondá : „Beszéljünk más dologról. Hogy vau 
önnek neje?" Ez utóbbi tudniillik elmebeteg. A czélzásnak 
két éle van. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, m. lt. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

23. Midőn a természettudományok terén a te-
remtés kérdése szőnyegre hozatik mindenek előtt 
tisztában kell lenni az iránt, illetékesek-e a termé-
szettudományok e kérdésben maguknak döntő Ítéle-
tet igényelni, vagy nem ? Ez az első kérdés. Minden-
ki kénytelen belátni. — Sokan a természettudósok 
közöl ezt figyelmen kivül hagyva oly dolgokat en-
gedtek meg maguknak, ' melyeket csak akkor ma-
gyarázhatunk meg, ha felteszszük, hogy ők ezen 
kérdés elöl kitértek, vagy hogy ők szaktudomá-
nyukat, minden okadatolás nélkül, — pedig ebben 
áll a tudomány lényege és feladata, — döntő te-
kintélylyel biró itélőszéknek tar t ják a teremtés 
megtörtént vagy megnemtörtént volta, teljes való-
igazsági értéke vagy pedig csupán csak több kisebb 
vagy semmi valószínűséggel sem gyanitható fölte-
vési becse fölött. 

Különösen a darwinisták e tekintetben igazán 
hallatlan vakmerőségre vitték. Maga Darwin néha 
felismerni látszik a természettudományok illetékes-
ségének korlátait, mert egyszer egyenesen kirnondá, 
„hogy az élet eredetéről ép oly keveset tudunk, mint 
az erő és anyag eredetéről.^1) Az is becsületére válik 
Darwinnak, hogy a tekintély elve előtt meghajl ik; 
mert ezt mondja : „Die Frage, ob ein Schöpfer und 
Regierer des Weltalls existirt, ist von den grössten 
Geistern, welche je gelebt haben, bejahend beant-
wortet worden."2) A darwinisták nagy része azon-

]) Athenaeum, 1863. apr. 5 V. ö. Dr. Lükén, Az em-
beri nem származási okmánya. Ford. a bpesti npapság m. e. 
i. iskolája. 1878. 13. 1. 

2) Abstammung des Menschen 5. Aufl. Übers, v. Cla-
rus, I. 55. 

ban már túltette magát a legközönségesebb sze-
rénység, sőt a jogosság korlátain is, és a teremtés-
ről csak mint valami régi, elavult anyókai meséről, 
mint mythosról, mint hypothesisröl, alto supercilio, 
büszke fitymálással beszél, szánalmas gunymosolyt 
vetve azokra, kik a teremtésnek ,homokra épitett 
megrevesiilt1 ,dogmájá'-hoz, mint Dodel3) magát ki-
fejezi, még ragaszkodnak. A poet of science a kétszí-
nűt játsza. Néha annyira szerény, hogy még Socra-
tes ismert szerénységét ,hoc unum scio : me nihil 
scire', még ezt is felülmúlni látszik akarni, mint 
például akkor tette, midőn a londoni Regent Street-
en egy valaki azt a megjegyzést tevén, hogy min t 
tudósnak csak kell valami elméletének lenni a te-
remtésről, azt feleié, hogy neki még a delejességről 
sincs elmélete, nem hogy a teremtésről volna.*) Máskor 
azonban le szokta tenni a szerénység álarczát s a 
többi darwinistákkal egyenesen kimondja, hogy a 
teremtésben való hit csak „hypothesis."5) Az elkapa-
tottságnak legfőbb fokát képviseli a teremtés kér-
désével szemben Németországban Hiickel, ki kü-
lönben is sok tekintetben túlhaj tot ta Darwin elmé-
letét s a teremtés kérdését ,a hivöség költői képze-
lödései' közé sorozza.6) 

A természettudósok mes'ffondolatlan részének oo 
a teremtéssel és más ily magasabb kérdésekkel szein-

а) Die Wissenschaft beginnt mächtiger zu werden als 
das Dogma . . . Der breite Strom des Wissens hat begonnen, 
den Sandboden hinwegzufegen, auf dem das morsche Ge-
bäude der Orthodoxie seit Jahrtausenden gestanden." Die 
neuere Schöpfungsgeschichte nach dem gegenwärt. Stande der 
Naturwissenschaften. Leipzig 1875. 3. 1. 

4) Tyndall und die moderne Naturwissenschaft. Hist, 
polit. Blätter 1878, 82. k. 5. f. 376. 1. 

5) U. ott, 374. 1. 
б) „Die Wissenschaft hat die segenbringenden Früchte 

von dem Baume der Erkenntnisz zu pflücken, umbekümmert 
darum, ob diese Eroberungen die dichterischen Einbildun-
gen der Glaubenschaft beeinträchtigen oder nicht." Natür-
liche Schöpfungsgeschichte. 2. Aufi. Berlin 1870.9. 1. 

29 
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ben tanúsított ilyetén magatartása azonban határo-
zottan ellenkezik a természettudományok hivatásá-
val, czéljával, lényegével, tehát illetékességével, nem 
különben maguknak a természettudósok más, tekin-
télyesebb részének világos nyilatkozataival s az ily 
túlkapások ellen emelt tiltakozásaival. 

24. A természettudományok hivatásának és ille-
tékességének tárgyát az anyagi világ képezi, melyet 
rövid műszóval természetnek szokás nevezni.7) A mi 
lényegénél fogva az anyagi világ köréből kiemelke-
dik, az már más tudomány vagy tudományok ille-
tékességi körébe esik. Ez az egyik igazság, melyet 
kétségbe vonni nem lehet, s melyet a természettu-
dósok is elismernek. A természetbuvárlatnak Hum-
boldt szerint 8) az a czélja, hogy a testek tünemé-
nyeit általános összefüggésökben s a természetet, mint 
benső erők által fentartott s mozgatott egészet fel-
fogja. A látható világgal foglalkozik tehát, azaz az 
általunk látott, hallott, egyáltalán észrevett tüne-
ményekke l , az anyagi dolgokkal és azok tüneményeivel.9) 

Második axióma, melyet szintén mindenki elis-
mer az, hogy a természettudományok az anyaggal, 
annak tüneményeivel és törvényeivel csupán az ér-
zéki észrevevés, megfigyelés, kísérlet és tapasztalás alap-
ján foglalkoznak: sajátságos jellemző módszerük 
tehát az induetiv. „A behozó (inductiv) módszer, 
igy szól egy korántsem gyanús természettudományi 
tekintély, alapul véve az észrevevést, azaz az esetle-
ges tények esetleges felfogását, az észlelést, azaz az 
esetleges tények szándékos felfogását, a kísérletet, 
azaz a szándékosan előidézett tények szándékos fel-
fogását, végre a tapasztalást, azaz a tények összefog-
lalását megjelenésök határozott alakjában, miután 
egyes tény egymaga nem tesz tapasztalást , . . . ezekből 
levezeti a természettörvényeket, (jobban mondva: 
felemelkedik a természet törvényeihez) melyeknek 
az egyes tények alávetvék."10) 

E két axiómából oly világosan következik mint 
a napsugár kilövellése a napból az, hogy a mi lé-
nyegénél fogva (nera tartozik az anyagi világ kö-
rébe, azzal a természettudományok mint illetékessé-
gük tárgyával nem foglalkozhatnak, vagyis azok fe-
lett csupán érzéki észrevevés, észlelés, kisérlet és 
tapasztalás segitségével döntő Ítéletet nem mond-

7) „Natur nennt man den Inbegriff oder die Gesammt-
heit Alles Dessen, was durch die Sinne wahrgenommen wer-
den kann". Dr. Fried. Sclioedler, Das Buch der Natur. 19. 
Aufl. Braunschweig 1874. Einleitung, X X V I . lap. 

ö) Kosmos, Stuttgart. 1845—62.1. k. 11. 1. 
9) Iieusch, Szentírás és természet. Ford, a pesti npap-

ság m. e. i. iskolája. Pest 1870. 33. 1. 
10) Schleiden, Der Materialismus, 20. 1. 

hatnak. Minthogy pedig a teremtés, mint tény, az 
önmagától való legtökéletesebb szellemi Lény tette, 
azért lényegénél fogva a ,szellemi tudományok' n ) 
körébe esik s ekként a természettudományok illeté-
kességi jogköréből magasan kiemelkedik. 

Elismerjük azonban, s el kell mindenkinek is-
merni, hogy a természettudományok is hozzászól-
hatnak a teremtés kérdéséhez; és pedig azon egy-
szerű oknál fogva, mert az anyagi világ, a termé-
szettudományok illetékes tárgya, a teremtés ered-
ménye levén, szükségképen kell, hogy magán hordja 
a teremtésnek nyomait. Minden ok nyomokat nyom 
okozatára. A megfeszített gondolkodás redőket von 
a gondolkozó fő homlokára, a szenvedély, a harag, 
félelem, gyűlölet, irigység mintegy kiül a szenvedé-
lyes arczára ; öröm, részvét, szeretet mosolyog vagv 
sir, szóval kisugárzik a szemeken. Egyedül tehát 
csak a teremtő Isten ne hagyott volna érzékeink 
által is észrevehető nyomokat az általa teremtett 
anyagi világon? Ez nem lehet.Ez ellenkezik eszünk 
minden törvényével. Az ily gondolat ellen tiltako-
zik a józan ész minden emberben. De kizárja az ily 
gondolatot az isteni kinyilatkoztatás, tehát a hittu-
domány is. Nem lehet elégszer ismételni sz. Pál 
apostolnak szavait: „Invisibilia enim ipsius (sc. Dei), 
per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur.ttl2) 
Nagy sz. Gergely pedig egyenesen ,Isten nyomának' 
nevezte a teremtett dolgokat. „Dei ergo vestigia crea-
turam dicimus."13) 

Hogyan tehát ? ! Ha a teremtésnek nyomai a 
természettudományok tárgyán csakugyan meglát-
szanak : akkor kétségbe vonni és tagadni, hogy a 
teremtés a természettudományok illetékességi kö-
rébe tartozik, és azt állítani, hogy az ezen illetékes-
ség köréből magasan kiemelkedik, nemde ellenkezik 
az igazsággal ? 

Legkevésbbé sem! Csak jól meg kell különböz-
tetni mindent. — Midőn az mondatik, hogy a te-
remtéskérdése nem tartozik a természettudományok 
illetékességi körébe, nem az értendő, mintha semmi 
szavuk sem volna e kérdéshez. Igen is, van nekik 
ehez szavuk, de nem ugy mint döntő, itélö birónak, ha-

l l ) Ezen kifejezést, Geisteswissenschaften, a természet 
tudományokkal szemben, különösen Heimholte hangsúlyozta 
,A természettudományok viszonya a tudományok összességé-
hez' czimü művében. V. ö. Népszerű tudományos előadások. 
Irta H. Helmholtz. Ford. B. Eötvös L. és Jendrássik J . Bu-
dapest, 1874. 10. 1. 

«) Kom. 1, 20. 
13) L. X X V I . Moral, in Job. cap. 12. n. 17. — Y. ö. 

S. August. De Trinit. 1. 4. cap. 10. S. Thom. S. contra gen-
til. 1. 4. cap. 26. n. 3. S. Bonav. In 2. lib. Sent. Dist. 16. a. 
1. q. 1. Lessius, De perf. moribusque div. 1. 14. cap. 5. n. 74. 
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nem csali mint tanúnak. Egészen más szerepe van a 
birónak és más a tanúnak. A döntő ítélet kimon-
dása a biró illetékességéhez tartozik, nem a tanúé-
hoz. A tanúnak csak az a hivatása, hogy anyagot, 
tényeket, érveket szolgáltasson, melyeknek alapján 
azután a bíró Ítéletet hoz. 

Ez a természettudományok viszonya a terem-
téshez mint eszméhez és tényhez. A természetbúvár, 
ha illetékességi körét átlépni nem akarja, csak azt 
mondja: az anyagban nincs a mindenségnek végoka, de 
nyomai benne meglátszanak ; a teremtés tényét magát a 
maga teljes valóságában nem látom, de látom nyomait, 
melyeket maga után hagyott-, látom a teremtés nyom-
dokait az anyagi világon, de a fölött coinpetens Íté-
letet mondani épen ugy nein tartom magamat ille-
tékesnek, mint nem illetékes szakember a fényké-
pész az előtte fekvő fényképezett arczon kifejezett 
érzelmek természete fölött dönteni. 

Igy fogták fel e viszonyt, igy fogják fel a ter-
mészettudományok illetékességi körének határait a 
teremtés kérdésével szemben a természettudomány 
nagy tekintélyei Aristotelestöl kezdve egész a mai 
napig, „Von dem letzten Grunde, igy szól legújab-
ban Wigand, gibt sie (die Naturforschung) uns kei-
ne andere Kunde, als dasz dieser letzte Grund in 
der Natur als Materie nicht sein kann.c '14) „A terem-
tés titka, mondja Whewel, nein esik a földtan jog-
körébe, az e tekintetben mit sem szól (t. i. mint ille-
tékes biró), csak fölfelé utal" (mint a teremtő Isten 
nyomdokait látó tanú).15) „A világfej lödéstan, Hum-
boldt szavai, feltételezi a világmindenségben szét-
szórt anyagok létét, s csakis azon változatokkal 
foglalkozik, melyeken az anyag átment, mig jelen 
alakját és tömegét nyeré. A mi ezen körön kiviil 
van, a bölcselő ész hozzávetéseiliez tartozik.-C16) New-
ton a gravitatio törvényében világos nyomokat ta-
lált a teremtésről. „Ha, úgymond, általános gra-
vitatio létezik, akkor a föld anyaga és valamennyi 
bolygó és álló csillagé nem röpülhet tovább s nein 
terjedhet szét, egy természetfölötti erő nélkül az 
egész égben egyformán; és bizonyos, hogy ami 
most nem lehetséges természetfölötti erő nélkül, 
előbb sem történhetett ezen erő nélkül.-" Ugyanő 
megengedi, hogy a gravitatio a bolygókat moz-
gásba hozhatta, de lehetetlennek tartja, hogy isteni 

14)Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons 
und Cuviers. Braunschweig 1876. II . k. 263. 1. 

l j ) History of the inductive sciences. London 1847. 
I I I . k. 639. 1. 

16) In S. Molil's Jahrb. der Berg, und Hüttenkunde, 
III . 6. V. ü. TlioUck, Lit. Anz. 1833. 537. 1. 

hatás nélkül jö t t volna létre azon körmozgás, melyet 
ezek a nap körül végeznek, mert ebez megfelelő 
mennyiségű oldalmozditás kell, a minek kiszámitása 
eszes lényt feltételez.17) (Folyt, köv.) 

Ki birja a valódilag jó nevelésnek rendszerét? 
A valódilag jó nevelésnek rendszerét az anyaszentegyház 

birja, mert a kath. anyaszentegyház nyert a nevelésre I) 
isteni megbízatást, I I ) mert az anyaszentegyháznak ezen is-
teni megbízatáshoz vannak megfelelő eszközei is. 

I. 
Hogy az anyaszentegyház nyert a nevelésre s tanításra 

isteni megbízatást, az kitűnik onnét, mert az ur Jézus csak az 
apostoloknak s utódaiknak — a felszentelt püspököknek ígért 
és adott hatalmat tévedés nélkül tanítani ; — a hiveket pe-
dig kötelezte, hogy azt, a mit az ő felszentelt püspökei ta-
nítanak, hallgassák „Adatott nékem minden hata-
lom a menyben és a földön. Annakokáért elmenvén tanitsa • 
tok minden nemzeteket, tanitván őket, hogy meg-
tartsák mind azokat, a miket parancsoltam nektek ; és íme 
én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig." Máté, 
28, 18—20. „Püspököket rendelt a Szentlélek, Isten egyhá-
zának kormányzására." Ap. cselek. 20, 28. — „A ki titeket 
hallgat, engem hallgat ; a ki titeket megvet, engem vet 
meg." Luk. 10, 16. — S ámbár több ezer hallgatója volt 
Krisztus urunknak, mégis csak 12 apostolt választott ki, hogy 
ezek legyenek tanításainak bizonyságai és ezeknek adta a 
püspöki hatalmat az egyházban, —és sz. Pálnak az Efez. 4,11. 
14. szerint, ezeken kivül még 72 tanítványt választott, — s 
apostolainak mondta az Ur Jézus : „Vegyétek a Szentlel-
ket." Ján. 20, 28. „A ki az anyaszentegyházat nem hallgatja 
. . . . olyan mint a pogány és közbünös." Máté 13, 17. — 
Az egész világon levő felszentelt püspökök között pedig 
első a római pápa, szentséges atyánk, — mint sz. Péter 
apostol a többiek közt első volt ; mert az ur Jézus ő reá, 
mint kősziklára épitette az ő anyaszentegyházát. Máté 16, 
18. — Ennek látható fejévé Krisztus e földön Pétert rendelé, 
ő neki mondotta „legeltesd bárányaimat, legeltesd juhai-
mat" sz. János 21., miként ezt éneklik a gör. katholikus 
énekkarban a matutinumi isteni tiszteleten a 8-ik hlász 
evangeliumi sztichirájában és a 14-ik matutinumi Eksza-
posztilarijban ugyanezen 11-ik reggeli-evangelium alapján, 
•— de különösen jun. 29-ére eső sz, Péter és Pál apostolok 
ünnepén a liturgikus könyvekben. 

Ilogy pedig a juhok és bárányok alatt minden uj szö-
vetségi hivek értetnek, kik legeltetnek, tanulhatnak a sze-
líd, kellemetes, üdvösséges egész egyházi kormány igazga-
tása, gondviselése alatt, — azt maga az ur Jézus nyilvá-

17) Four Letters adressed to dr. Benily, containing some 
arguments in proof of a Deity, 4. és 2. lev. Ugy látszik, 
mintha Laplace elmélete, mely szerint ő a csillagok ol-
dalmozgását egyedül a nehézkedési törvényből magya-
rázza, megdöntené Newton idézett érvelését. Igen, ez csak 
látszik, de nem ugy van. Mert az csakugyan áll, hogy a gra-
vitatio a nap központja felé vonja a bolygókat, és mégis ők 
nem ezt a mozgást teszik, hanem a nap körülit. E két mozgás-
nak combinatiója, ha egyedül a gravitatióból származik is, 
csak eszes lénytől származhatik. Ezt mondta ki Newton, és 
senki meg nem czáfolhátja. 

25* 
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nitja sz. János evangeliuma X-ik fejezetének 1 —18. ver-
seiben mondván : „En vagyok a juhok ajtaja, — a ki én al-
talam bemégyen, az üdvözül, és bemégyen és kimégyen és 
jó legelőre talál. — En jöttem, hogy életök legyen, és bő-
ségesen legyen. En vagyok a jó pásztor, a jó pásztor az ő 
életét adja a juhokért, — ismerem az enyéimet és ismernek 
engem az enyéimek. 

Kik tehát Krisztus aklán kivül vannak s nem az anya-
szentegyház rendszerének értelmében neveltetnek s taníttatnak 
— azok mind a régi számos hamis profétákhoz, — a fari-
zeus és szaduczeus tanitók iskoláihoz hasonló téves nevelés-
ben részesittetnek ; (sz. Ján. ev. 10, 8, 12. 16.) mert az Ur 
Jézus csak egy anyaszentegyházat rendelt, s annak vezérle-
tére a püspököket rendelte s a Szentlélék erejét adta nekik, 
hogy tévedés nélkül tisztán tanitsák az igazságokat mint O 
tanította. A Krisztus aklán kivül lévő iskolákra tehát bizton 
lehet elmondani Máté 15, 12. irt szavakat : „Minden plántá-
lás, melyet nem az én mennyei Atyám plántált, töböl kiszag-
gattatik."-

Különösen pedig, hogy a keresztény anyaszentegyház-
ban a fő egyházi elüljáróság és tanitási hatalom Péter apos-
tolnak és személyében minden rendes következőinek, utód-
jainak adatott, az kitűnik sz. Máté evangeliuma 16-ik ré-
szének 13-ik verséből, hol Jézus mondja Péternek: „Es ne-
ked adom a mennyek országa kulcsait;" mely szavakkal 
Péternek az egyrangu apostolok között kitűnőbb tiszteleti 
és tekintélyi fok, és az egyház kormányzási s tanitási ha-
talma engedtetik át, — és hogy ezen szavak nem csak Pé-
terre magára szorítkozva értendők, hanem az ő törvényes 
utódjaira is kiterjesztendők, tanítja Jézusnak czélja, ki is 
ezen kiváltságot, ezen előnyt nem Péter kegyelnie végett, 
hanem az örökké maradandó Egyház javára engedé, s ezért 
ezen hatalmat nem személyesnek, hanem az elsőségi hivatal-
belinek lenni akarta, hogy t. i. igy legfelsőbb igazgatót ren-
delvén, a többiek a hit- és erkölcsi egységben, nevelési s tani-
tási rendszerben, annál biztosabban és könnyebben össze-
kapcsoltassanak ; honnét is nem vakmerő volt azon minden-
kori hit, miszerint a római püspököknek, mint Péter utód-
jainak, az egyház kormányában a nevelés-és tanitásban fő-
részök van. 

A valódilag jó nevelésnek rendszerét tehát kétségkí-
vül az anyaszentegyház birja, mert a kath. anyaszentegy-
ház nyert erre isteni megbizatást, — csak ő képes a neve-
lésnek valódi elveit és ezeknek helyes alkalmazását tisztáú, 
világosan és határozottan előadni : mert az anyaseentegyház 
a mellett, hogy hallgat a józan ész szavára és tekintettel van 
a tapasztalásra, a mellet isteni erő és tekintély által is tá-
mogattatik és vezettetik. A jó nevelésben ugyanis az észnek 
és a revelatiónak kell irányadókul szerepelniök. Ki a kinyi-
latkoztatásra nem hallgat, az rendszerint egyben-másban té-
vútra jut nevelési rendszerérel : a kinyilatkoztatásnak pedig 
az anyaszentegyház lévén őre és hirdetője : egyedül az ő ke-
belén tanulhat a nevelő valódilag jól nevelni, mert ő szelídí-
tette meu' a vad erkölcsöket, ő törlötte el a rabszolgaságot és o o O 
emberáldozatokat, előmozdította a köz- és házi jólétet, ala-
pított kegyes intézeteket, megjavitotta a törvényeket, taní-
tott békességet és szeretetet, terjesztette a tudományokat és 
az igaz felvilágosodást stb. — A keresztény anyaszentegy 

házat tehát méltán nevezhetjük élet fájának, melyet Isten 
ültetett, hogy árnyékában az emberek békében nyugodja-
nak és gyümölcseivel magokat táplálják. Az élet e fáját a 
mely nemzet elhagyta, tagadhatlanul a legnagyobb nyomo-
rúságot vonta magára. (Folyt, köv.) 

Az angersi püspök levele Gambetta Léon képviselőhöz. 
Eddig a magyar közönség e ritka logikai és szónoki 

erővel irt levelet, mely az egész franczia nemzetet felvilla-
nyozta, mely Mac Mahon s a mérsékelt elemek önérzetét 
letliargiájából ismét felébresztette, s melynek hatása alatt 
Gambetta lázitó körútját abbanhagyva Svajczba tért ki, 
csak kivonatosan ismeri. Francziaországban már külön fü-
zetben is megjelent s a nép közt százezerre menő példányok-
ban terjesztetik. Ez érdemessé teszi, hogy a magyar olvasó 
közönség szintén teljes egészében, minden izében, minden ár-
nyalatában ismerje meg. A kalandor politikust tönkre silá-
nyító levél igy szól : 

Angers, szept. 20. 1878 
Képviselő ur! 

Ön Romansban beszédet tartott, melyben a clerust oly 
szenvedélyességgel támadja meg, mely minden korláton tul-
csapong. Nem fogja ön rosz néven venni, ha rögtön fele-
letet kap, ha más czélból nem is, legalább a végből, hogv 
azok, kik talán még illusióban voltak az ön igazi érzelmei 
iránt, lássák, mily végletekig akarja ön Francziaországban a 
vallási ügyeket vinni. 

Ugy látszik, hogy az ön szavaiban kell keresni a jövő 
programmját. Bármennyire lealázó az ily gondolat minden 
francziára nézve, ki hazájánali becsületét szivén hordozza, 
mégis rá kell adni az embernek fejét, hogy az ön szavait ol-
vassa s igy ön ellen magát harezra készitse. Mert a mit ön 
a legközelebbi jövőre nézve hirdet, az, mondjuk ki e szót, az 
üldözés, 

És hát micsoda időpontot választott ön, hogy nekünk 
a hadat megüzenje ? Azon időpontot, midőn mindenfelé a 
béke reményének napja kel fel ; midőn a kormányok, okulva 
a tapasztalásból, kezdik megérteni, hogy az összes erkölcsi 
erők egyesítésére van szükség, lia a modern társadalmat a 
végveszedelemtől megmenteni akarjuk. Épen ezt a pillanatot 
választotta ön, hogy megujitsa azon hadjáratot, mely sehol 
sem sikerült, s hogy a katholikus Francziaországot oly liar-
ezok szinhelyévé tegye, melyeket maguk a protestáns álla-
mok is eltávoztatni óhajtanak maguktól. Ha önben csakugyan 
volna politikai érzék, felfogná, mennyire ellenkezik az ily 
beszéd a jelen pillanat eszméivel és érzelmeivel. Ön az, kitől 
először halljuk itt, hogy létezik „egy clericalis kérdés vagyis 
az egyház és állam közti viszonyok kérdése." Ne haragud-
jék meg, képviselő ur, ez a kérdés nem létezik ; ez a kérdés 
alaposan eldöntetett e század elején, egy concordatum által, 
melyet minden kormány tiszteletben tartott, s mely nálunk 
a közbéke alapját képezi. Azon a napon, melyen ön ezen 
alapszerződést szétszakítja, ön mindent kérdésessé tesz és 
hazája fölé oly szerencsétlenségeket zaklat fel, melyeknek 
végét talán sem én, sem ön nem fogjuk meglátni. 

Hogy elhitesse ön türelmes hallgatóival, miszerint van 
„clericalis kérdés", ön agyrémekkel ijesztget. Ön beszélni 
mer „a tudatlanság kizsákmányolásáról" azon nap után, 
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melyen a .Journal officiel' constatálta, hogy mi Francziaor-
szágot betöltöttük tan- és nevelési tűzhelyekkel, hogy a kö-
népiskolai oktatás terén intézeteinkben több növendékünk 
van mint az államiakban vannak.1) Bármily nagy legyen az ön 
elfoglaltsága, elég idejének kellett lenni önnek arra, hogy 
megtudja, a mit az egész világ tud, t. i. hogy az iskolástest-
vérek iskoláitól fel egészen a kormány nagy tanintézeteiig, a 
papság és a szerzetes rendek gondjai alatt nevelt ifjúság a 
nyilvános vizsgálatokon nem foglal el alantibb fokot. Mi-
csoda hallgatóság tehát az a romansi, mely előtt ön ilyfor-
mán beszélhetett a nélkül, hogy találkozott volna ember, 
korának ügyeiben elég jártas arra nézve, hogy az ily állítá-
sokat érdemlett fogadtatásban részesítse. De ön maga, kép-
viselő ur, nem egy kis seminariumban neveltetett-e ön? Esz-
revette-e ön valaha, hogy saját személyén megkisérlették, a 
mit ön „a tudatlanság kizsákmányolásának" nevez? 

S épen önnek illik beszélni „általános szolgaisitásról" 
önnek, ki beszédében egyenesen kifejezi szándékát, minden-
kit eltávolítani a közhivatal viselésétől, a közigazgatásból és 
hadseregből, a ki talán nem ugy gondolkozik mint ön ! íme 
a zsarnokság, melyet ön Francziaországban kezdeményezni 
szándékozik. S ön még ajkára meri venni a szabadság ne-
vét ! Ennek a szónak az ön szájában nincs semmi értelme. A 
mi a papságot illeti, hol lát ön legcsekélyebb törekvést 
is bárkinek leigázására ? Nem szabad ön azokkal együtt, 
kik önt követik, misére menni vagy nem, megülni a húsvé-
tét vagy nem, szentségekhez járulni vagy azokat elhagyni? 
Ön felelős lesz e tekintetben Isten előtt, —- ime ez az egész. 
Az emberek részéről hol veszi ön észre csak a legcsekélyebb 
velleitást is, mely önt valamely vallásos cselekedetre akarná 
kényszeríteni? S váljon nem játékot űz-e ön a közhiszékeny-
séggel, midőn bárminemű elnyomatást állit fel ürügyül ott, 
hol senkinek sincs eszeágában öntől a szabadságnak még 
legpiczibb Ízecskéjét is elvitatni ? 

Megvallom önnek, nem tudom elképzelni, hogy ön ko-
molyan beszélt, midőn „szünteleni usurpatiókról szólott, me-
lyeknek az ultramontanismus él és betörésekről, melyeket az 
mindennap tesz az állam jogkörébe." Önt hallva azt hinné 
csakugyan az ember, hogy a papság tagjai betöltötték a mu-
nicipalis tanácsokat, a közigazgatási gyűléseket, a senatust 
s a képviselők kamráját. A tiszta igazság az, hogy az egy-
házi elem sehol sincs képviselve, vagy alig valahol. A német 
parlamentben harmincz áldozár van : a franczia senatusban 
csak egy püspök ül a vallás ügyeinek védelmére. Soha, egy 
korszakban sem foglalkozott a papság az állam ügyeivel 
oly kevéssé, sehol, egy nemzetnél sem tartózkodott jobban a 
közügyektől. Es ön mégis élőáll egy félrevezetett, vagy szó •• 
rakozott hallgatóság előtt és a franczia papságot ugy állitja 
oda, mintha az készen állna az állam minden jogát magához 
ragadni ! Mit gondol, micsoda szóval kell a nyelvnek ily 
excessusát jellemezni ? 

„ Valahányszor, ezt mondja ön, a haza szerencséje ha-
nyatlik, emelkedik a jezuitismus". Meggondolatlan szó, kép-
viselő ur, melyet senkinek sincs kevesebb joga kimondani, 
mint épen önnek. Mert, senki sem feledi : mikor Francziaor-

') Journal officiel, 1878. szept. 15. : 76,815 tanuló jár egyházi in-
tézetekbe, ide értve a kis seminariumokat ; 75,209 az államiakba. 

szág szerencséje hanyatlott, ön akkor emelkedett; mikor 
Francziaország a földön feküdt, ön akkor csinált romjaiból 
piedestált, hogy a hatalomra magát felemelje. Mint elsassi, 
én joggal számon követelhetném öntől szülőföldem nevében, 
véres botorságait, melyek szerencsétlenségeinket tetézték és 
egy hadveszitést gyógyithatlan catastrophává tettek. 

(Vége köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 8. Zsedényi Ede ur megnyitó beszéde. 

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok e napokban tar-
tották meg a fővárosban egyetemes egyházi közgyűlésüket. 
Zsedényi Ede ur, mint egyetemes felügyelő és világi elnök, 
tartotta a megnyitó beszédet, melytől az érdekességet meg-
tagadni nem lehet, nem azért, mert hiányzik belőle, mit 
megelégedéssel jegyzünk fel, a protestáns nyilatkozatok-
ban csaknem rendszeresen otthonos kifakadás a katholiku-
sok ellen, az állitólagosan elkövetett gravamenek miatt, ha-
nem azért, a mit a megnyitó beszéd tartalmaz. 

Midőn mi e megnyitó beszéd érdekességéről teszünk 
említést azokra nézve, mik e beszédben tartalmaz tatnak, va-
lóban nagy kisértetnek vagyunk kitéve, az ,érdekesség' kö-
rébe vonni az egyetemes felügyelő ur azon nyilatkozatát 
mindenekelőtt, mely szerint „nincsen az evangelikus egyház-
zal szemben üdvös eszme, jó szándék, mely a prot. egyház 
legőszintébb jóakaratára nem számithatna, bár honnan eredt 
légyen is az," valamint azt is, midőn az idézett szavak után 
közvetlenül azt mondja, hogy, „de van igenis, van elhatáro-
zott érczakarata mindent, mi az egyház érdekeivel, főleg 
annak elveitől öröklött autonom függetlenségével ellenkezik, 
kitelhetőleg pótolni," mind ez is igen-igen érdekes, és azért 
igen érdemes volna reflexióval kisérni, de hallgatást paran-
csolunk magunknak, ellenállunk a kisértetnek, annyival is 
inkább, mert a beszéd további része nem kevesebb érdekelt-
séget ébresztett bennünk. 

Két pont az t. i. mire a beszédben különösen reflectálni 
akarunk : az egyik, melyben az egyetemes felügyelő ur a 
panszlavismus ellen panaszkodik; a másik,melyben a lelké-
szek katonakötelezettségéről emlékezik meg. 

A mi az első pontot, a panszlavismust illeti, e tekintet-
ben teljes elismerésüuket fejezzük ki ő exja az egyetemes 
felügyelő ur erélyes felszólalása és azon hazafias érzéke 
iránt, melylyel a panszlavismus ellen saját felekezete keblé-
ben tiltakozik. Ezen érzület felől mi valóban soha egv per-
czig sem kételkedtünk, úgyannyira, hogy e tekintetben ne-
künk bizonyiték- vagy nyilatkozatra épen nem volt szüksé-
günk. Mi más valamit szerettünk volna hallani, azt t. i. 
hogy a protestánsok közt a pánszláv üzelem már egészen 
megszűnt ; azt, hogy az a nagyban hirdetett hazaszeretet a 
protestánsok közt csakugyan létezik, nemcsak papiroson, az 
újságokban, hanem az életben is ; azt, hogy a protestánsok 
csakugyan, mint az napról napra ismételtetik, a magyar cul-
turának oly erős oszlopai, hogy nélkülök magyar cultura 
nem is képzelhető. Ily nyilatkozat Zsedényi ur részéről 
reánk katliolikusokra nézve, tekintettel csak a legköze-
lebbi múltra is, vigasztaló és megnyugtató lett volna, legin-
kább, ha számba vesszük azon lehetőséget, hogy a szláv 
elem birodalmunkban ismét szaporodhatik. Ennek azonban 
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Zs. ur egészen ellenkezőjéről tesz tanúságot, távol attól 
ugyanis, hogy határozott meggyőződéssel azt állitaná, mi-
szerint a protestánsok már jelenleg a magyar cultura oszlo-
pai, ugy nyilatkozik, hogy „ha a puszta jó kivánat egyhá-
zunkat ezen erőre emelhetné — ellenállani t. i. annak, a mi 
veszélybe hozhatja a protestáns egyháznak magyar hazája 
iránti hűségét — mi a magyar protestánsok idegen ajkú hit-
sorsosainkkal együttesen, már rég erős oszlopai lehetnénk, a 
magyar culturának., de hogy a puszta jó kivánat ily varázs 
erővel nem bir, a szomorú tapasztalat bizonyitja." Biz' ez 
nagyon szomorú, de még szomorúbb, hogy nem csak varázs 
erő, de negyedfél század sem volt képes eszközölni a panszla-
visinus megszűnését a protestánsok körében. Tanuul hivjuk 
fel magát Zs. urat, ki ugyan e beszédben igy nyilatkozik : 
„Fel sem szólalok jelenleg ezen eszme valósítása mellett — 
hogy az isteni tisztelet magyar nyelven tartassék, — de az 
ellen emelem komolyan intő szavamat, hogy vannak egyhá-
zunkban egész egyházközségek, melyek a magyar nyelv 
ápolásában és diplomatiai polczra való emelésében oly kés-
lekedők (csak?) hogy a reformaczió óta hat nemzedék dölt ki 
negyedfélszáz év megfutásában, és idő közben a protestan-
soknak egy egész bábel nemzedéke nőtt fel keblünkből, hala-
dásunknak útját állani. Ily eljárás nem mutat hazaszeretet-
re." Kérjük jól megjegyezni, hogy e szavakat nem valami 
ultramontán, hanem a protestáns Zsedényi mondta, ki is igy 
megerősítette, ha ugyan erre szükség volt, Tisza ő excja 
ama nyilatkozatát, hogy a panszlavismus a protestánsok 
közt dul. Constatálva igy e tényt kétségtelen hitelű pro-
testáns férfiak vallomása után, commentárt hozzá irai nem 
fogunk, csak azt a kérdést vetjük fel: minő hatalmas lehet 
a pánszláv törekvés a protestánsok közt, ha már legtekinté-
lyesebb férfiaik is nyiltan kényteleneknek érzik magukat a 
panaszra ? 

A második pont, mely figyelmünket magára vonta a 
megnyitó beszédben, a hadkötelezettségre, nevezetesen azon 
körülményre vonatkozik, hogy e hadkötelezettség következ-
tében protestáns papok is fegyver alá szólittattak a mozgó-
sítás alkalmával. Ez ellen is felszólal Zsedényi ur és e tekin-
tetben is, mint az előbbiben, csak helyeselni tudjuk a felszó-
lalást. Ami a katholikus és protestáns lelkészekkel történt e 
háborúban, bizonyára ugyanaz történt másokkal is, kik más 
felekezeteknél a cultus teendőivel vannak elfoglalva. A jelen 
eset bizonyára kellő alkalmat is fog szolgálhatni arra, hogy 
a törvényhozás figyelnie e pontra irányoztassék ; és mi annál 
biztosabban várjuk e tekintetben a jó eredményt, minél in-
kább bizonyos, hogy egy vallásfelekezet sem fogja szó nél-
kül hagyni e kérdést. A bár természetesen nem közös, de mé-
gis egyöntetű fellépésnek lehetetlen, hogy eredménye ne le-
gyen ; itt nem lesz lehetséges az országgyűlésnek azt mon-
dani, hogy csak a katholikusok lépnek fel követelésekkel, 
hogy ezek követelnek mindig kiváltságokat, ámbár tudva-
levő, hogy, fajdalom, a katholikusok épen nem nagyon köve-
telők. E fellépés minden nagyitás nélkül országos fellépésnek 
lesz mondható, mely elől a honatyák sem zárkózhatnak el. 
Mi, tekintettel különösen arra is, hogy itt, mint már egy-
szer emiitettük, nem is országos törvényről van szó, csak 
örömmel fogadjuk, ha Zsedényi ő excja fél fog szólalni ez 
ügyben és annál nagyobb örömmel, minél előbb fog e felszó-

lalástörténni. Ez esetben majd tapasztalhatni fogja tettekben 
katholikus részről, amit ő szóval mondott, hogy „minden üd-
vös eszme s jó szándék a katholikusok legőszintébb jóakara-
tára számithat, bár honnan eredt légyen is ez." Tehát csak 
előre, e kérdésben mi szivesen támogatjuk. A 

Győr, 1878. oct. 3. Az élő rózsafüzér győri anyatársu-
lat közgyűléséről. It. Nagy lgnácz sz. földre megy. Szeptem-
ber 27. tartotta az élő rózsafüzér győri anyatársulata köz-
gyűlését. Miután a társulatnak egész hazánk területén van 
nak fióktársulatai, méltónak tartjuk ezen közgyűlésről a 
„Rel."-ban is megemlékezni. Ngs. és ft. dr. Bertha János, 
prépost-kanonok ur megnyitván a gyűlést, gyászos sziv vel 
tudatja, hogy a társulatnak sok éven át volt pénztárnoka s 
jegyzője, ft. Nagy lgnácz, sz. széki ülnök és székesegyházi 
sekrestyeigazgató ur, e tisztségeiről lemondott, amiért is uj 
pénztárnok és uj jegyző választása a gyűlésnek fő tárgya le-
end. A gyűlés erre pénztárnoknak megválasztá ft. Mlado-
niczky lgnácz, papn. aligazgató urat, jegyzőnek pedig ide-
iglenesen ajálkozott nt. Wenczel Károly, székesegyházi kar-
káplán ur. 

Hanem hát — kérdik ft. Nagy I. ur ismerősei — az 
előbbi pénztárnok és jegyző miért mondott le? 1876-ban N. 
I. ur mint az osztrákmagyar karaván tagja meglátogatta a 
sz. helyeket Palaestinában. Az onnan hozott benyomások any-
nyira uralkodtak fölötte, hogy legyőzhetlen vágy támadt 
szivében, bár mindenkorra oda mehetne, s ott élhetne a sz. 
sir körül, a sz. Szűz példájára időnkint meglátogatva az Ur 
kínszenvedése által megszentelt helyeket. Most pedig octo-
ber 2-án, 55 éves korában, miután minden ügyét a legszeb-
ben elrendezte, mindenétől megválva, (könyveit fiatal paptár-
sainak majd ingyen adta rokonaiért mondandó intentiókért, 
ruháit szegény gyermekek karácsonfájára), paptársaitól meg-
gyászolva, számtalan hívőtől és szegénytől mégsiratva, útnak 
indult a sz. földre azon erős szándékkal, hogy minket csak a 
Josaphat völgyében akar látni. Renuntiavit omnibus, quae 
possidebat. 

Egyelőre a sz. sziv őrei közt fog élni, azonban mint a 
győri egyházmegye tagja. Ritka lépés! Isten kisérje őt ut-
jain s teljesedjék, amit az indóházban a 3. csöngetéskor a 
búcsúzó nagyprépost és praelatus, Winterl Antal ő mlga 
mondott : legyen élete második fele épen oly áldásos mint 
az első ! -f-

Francziaország, Dupanloup a Péter-fillérekről. (F.) 
A mi engem illet, erős meggyőződésem, kedves testvéreim, 
hogy e bámulatos intézmény, a nélkül, hogy valakinek ne-
hezére esnék, többet tehet, végtelenül többet tehet, mint ed-
dig tett s könnyen oly eszközzé válhatik, mely az egyház 
minden szükségleteit kielégítheti. Miért ? Mert mi számosan ö O 
vagyunk s mert ezen intézmény nem csupán egyház-megyei 
vagy franczia, hanem lényegénél fogva katholikus vagyis 
egyetemes. Mindenkit, szegényt és gazdagot, képessé tesz 
azon megtiszteltetésre és szerencsére, hogy Jézus Krisztus 
helytartójának segélyt és támogatást nyújthat; és ezen se-
gély egyszersmind hódolat, minthogy valamennyien, mint 
gyermekei ugyanazon atyának, külön-külön, szabadon, szere-
tettel és tisztelettel, minden kényszer nélkül sa nélkül, bogy 
ő ez által valaha azon eshetőségnek volna kitéve, hogy va-
lamit saját és a mi jogainkból, valamit közös atyaságából 
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és hatalmából, valamit függetlenségéből és méltóságából 
veszitene. 

Fontoljátok meg jól ez utóbbi szavakat, bennük rejlik 
alapja, legfőbb létoka és egész hordereje ezen intézménynek. 
Jelenleg a pápa helyzete bizonytalan és precarius s épen 
azért mi nem engedhetjük meg, hogy ő egy parlament, egy 
szavazás kegyelmére maradjon bizva. Hanem, hála a katho-
likusok nemes lelküségének, ő a jelen szomorú helyzetben is 
képes legalább méltóságát és függetlenségét fentartani. 

Ezen kitűnően katholikus és egyetemes intézmény elfo-
gadja a gazdag aranyát s korántsem utasitja vissza a sze-
gény fillérét, azon fillért, mely annál becsesebb az Ur előtt, 
minél szegényebb adja, s mely aranynyá változik át. IIa a 
gazdagok azon szerencsés helyzetben vannak, hogy gazda-
gon adhatnak ; a szegények talán még szerencsésebbeknek 
érezhetik magukat, hogy szegénységüket megoszthatják sze-
génynyé tett atyjokkal; és X I I I . Leo ugy fogadja az ő 
adományukat, mint maga az Isten szokta fogadni ; felirja az 
élet nagy könyvébe, sokkal nagyobb kamattal, mint a mi-
lyennel a gazdagok pénzeiket kiadni szokták. 

A Péter-fillér elnevezés jelenti : 
Hogy van arany, van ezüst, van közönséges perselybe 

való réz fillér : 
Yan gazdag van szegény fillér : 
Yan fillére az özvegynek, a szegény nőnek, kit annyira 

megdicsért Jézus Krisztus az evangéliumban. 
Igy lehet a szentatya számára szerény ugyan, de dicső 

járadékot alkotni, igazán dicsőt és olyat, milyen a föld egy 
fejedelmének sincsen, minthogy a szeretet adománya, a sziv 
alamizsnája, mely annál biztosabb minél kiapadhatlanabb 
a szeretet, mely adja. 

Rajra tehát kedves testvéreim, álljunk mindnyájan Is-
ten szolgála'ába, hogy eltartsuk az ő első képviselőjét a föl-
dön. Hogyan lehet annyi embert kielégteni ily kevés kenyér-
rel? mondák az apostolok ; mi pedig viszont hogyan ne gon-
doskodnánk közös atyánk szükségleteiről, mi, kik oly sokan 
vagyunk? Ezt nem tenni csoda volna, a tehetetlenség és há-
látlanság csodája ! 

Mit ! hiszen mi összesen ezer püspök és kétszáz millió 
katholikusok vagyunk az egész világon. Mi kell nekünk, 
hogy elérjük azt, a mi szükséges és elégséges ? Egy fillér, 
csekély adomány, hanem rendszeresen és állandóan minden-
kitől, a kitől kitellik ; s bizonyára csekély azoknak száma, 
kik semmit sem adhatnak, még egy réz fillért sem. S mi 
ezt a fillért nem tudnók megtalálni ? Hiszen a hitterjesztés 
számára már meg van. Iletenkint csak egy krajezár és az 
eredmény bámulatos. 

Azt mondhatja valaki: igen, kétszáz millió katholikus 
van ; de váljon ti kétszáz millió katholikusok mindnyájan jó 
katholikusok vagytok-e? 

Oli, azt felelem erre : azok köztünk, kik nem oly sze-
rencsések, hogy tettel s minden vallási kötelem teljesítésével 
hivők, szintén szivvel és becsülettel biró emberek, ők is 
srvakran érzik szivükben a vallásos önmegtagadás nemes, O J -j >~j 

fenkölt ösztöneit. S talán, ha eszökbe jut, hogy eddig még 
nem tették meg, a mivel Istennek és leiköknek tartoznak, 
szivük rejtekében bizonyos megelégedést fognak érezni, lia 
elhanyagolt hitük iránti engesztelésül valamit adnak. 

Azok is, kik azt hiszik, hogy szivök mélyéből hiány-
zik a hit, habár talán több liitök van mint gondolnák, s kik 
velünk együtt védték a pápaság ügyét, mely meggyőződé-
sűk szerint azonos az európai civilisatio s a megingatott tár-
sadalmi rend ügyével, a mi lelkesedésünkhöz fognak csatla-
kozni s nem fogják filléreiket megtagadni. 

Ti pedig, kik nagy becsünek tartjátok, hogy nemcsak 
név szerint, hanem tettleg is keresztények vagytok, váljon 
meghazudtolnátok-e ti azon adakozásokat, melyek a pogány-
ság kellő közepén szabadon történtek Görögország és Ázsia 
hivei közt, melyeket sz. Pál apostol megtisztelő hivatásnak 
tartott személyesen megvinni a szenteknek, vagyis a püspö-
köknek és híveknek a szent városba ? Nem az ó Jeruzsálem-
ről van most szó, hogy azt kegyeletes adakozásunkkal se-
gélyezzük; az uj Jeruzsálem forog most szóban, Róma, a 
katholicismus megváltoztathatlan központja, a keresztény 
világ enyészhetlen fővárosa, honnan a világ valamennyi 
egyházára kisugárzik az isteni kormány mennyei fénye. 

Ti, keresztény nők, mindenek előtt, kik telve vagy-
tok nemes hitbuzgósággal, mit nem tehettek ti ezen vála-
latban ? Oh, nektek szivetek lelkesedésével kell követni azon 
szent nőket, kik a Megváltó nyomdokait követték evangé-
liumi útjaiban egész a kereszt tövéig és sajátjokból gondos-
kodtak szükségleteiről : Ministrant ei de faeultatibus. Hoz-
zájok hasonlólag, titeket azon magásztos kitüntetés ér, hogy 
Jézus Krisztusnak lehettek szolgálatára az ő helytartójának 
személyében. És ha ő megígérte, hogy azt, a mit valaki az ő 
szolgáinak legkisebbikével tesz, neki tettnek veszi : quamdiu 
fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis (Matth. 
X X V . 40): mit kell mondani arról, a mit valaki Jézus 
Krisztus szolgái legfőbbike iránt tesz, az iránt, ki itt e föl-
dön az ő helytartója és élő képmása? 

Ti is, kik nem rendelkeztek a földnek javaival, ti 
mindnyájan, szegény kézmivesek, szegény nők, szegény kézi-
munkások, szegény szolgák és szolganők, ti tekintélyes, be-
cses része Jézus Krisztus egyházának, ti, kik legszámosab-
ban vagytok közöttünk, ti sokaságtok miatt kevéssel sokat 
adhattok. Gondoljatok csak azon két apró pénzre, duo mi-
nuta, melyre édes Üdvözítőnk különös tetszéssel és csodá-
lattal veté tekintetét, midőn azokat az alamizsna perselyébe 
egykor egy félénk, nemesszivü szegény nő keze tette. Mit lát-
ván Jézus, maga köré hivá tanítványait, mintegy szemlélőkül 
egy nagyszerű jelenethez, és azon szavakat mondá, melyek 
az evangéliumban örökké fenmaradnak tanításul és vigaszul 
a föld minden szegényei számára : Bizony mondom nektek, 
ez a szegény özvegy egymaga többet adott, mint valameny-
nyien, kik ezüstöt tettek a perselybe : mert a többiek mind-
nyájan fölöslegökből adtak, ez azonban a szükségesből adott : 
ez mindent odaadott a mije volt, odaadta mindenét." (Márk. 
X I I ; 41, 42.) 

Ti pedig, kik gazdagok vagytok, kik nagy földi java-
kat birtok s néha roppant jövedelemmel rendelkeztek, en-
gedjétek meg, hogy kimondjam: reátok nagy kötelesség 
hárul; a ti kötelességtek, jobban mint a többiek mindnyájan, 
bőkezüleg segítségére lenni Jézus Krisztus helytartójának. 
Azok közületek, kik talán nem tesznek meg mindent, a 
mit e nagy szerencsétlenségek és elhagyatások idején ten-
niök kellene: adják meg a közös atyának, a mi őt megil-
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leti. Mely helyet jelöltétek ki neki számadástokban ? Micsoda 
párhuzam vau a közt, mit neki adtok s a közt, mit kénye-
tekre, fényüzéstekre, egy divatra, egy romlást okozó időtöl-
tésre fordíttok? Yan vallástok, keresztények vagytok, a 
szent atya szükségben van, — és ti neki mindig kevesebbet 
adtok ! Hiszitek, hogy kötelességteknek eleget tettetek,^ ha 
neki akármilyen adományt kegyelemből oda vettek ? Es ez 
aztán igazán méltó volna hozzátok? 

A nemes lelkesedés, a gyengéd és meleg érzelmek vál-
jon kihaltak volna-e körünkben? Mit értünk mi jelenleg a 
keresztény név becsülete alatt ? 

A h l emeljük magasabbra lelkünket; verjük szét a 
puha tétlenséget; piruljunk a hozzánk nem illő közönyösség 
miatt és ne adjunk elleneinknek, kik szemmel tartanak és 
megítélnek, okot s jogot, hogy kinevessenek és lenézzenek. 

A hit és szeretet logikája e tekintetben egyszerű és 
világos. Atyánk szenved : oszszuk meg fájdalmait ; bántal-
mazzák : védelmezzük ; kirabolták, segélyezzük ; kifosztot-
ták : adjunk neki a mennyit csak adhatunk ; sokat elvettek 
tőle : mi is adjunk neki sokat ; hosszú ideig szorult helyzet-
ben fogják őt tartani: mi is adjunk neki segélyt mindaddig, 
mig szüksége tartani fog. 

„Sir ! irá Montaigne IV. Henriknek 1590-ben Felsé-
ged tegye meg velem azt a kegyességet és higyje el, hogy 
erszényem soha sem fogom kimélni oly körülmények közt, 
melyekben kész vagyok életemet adni." 

Ez a hazafiság szava volt ! Legyen ez a mi hitünknek 
és szeretetünknek szózatává. (Vége k.) 

IR0DÀL0I. 
X Behiililettek : 1) Előfizetési felhívás ily czimü pá-

lyanyertes munkára: „Szabadelvüség, szabadság és vallás" 
vagy: ,Mi az oka az állam és egyház közötti viszálynak?' 
I r ta Sullay István, a „Szabadság, egyenlőség, testvériség" 
szerzője. — Az emberiség élete, — úgymond szerző, — és 
egész története egy óriási szabadságharcz. Hogy a felvilá-
gosodás és haladás jelen századában, habár itt a szabadelvü-
ség viszi a vezérszerepet, és habár ez lázas izgalmával való-
ságos szabadságmaniát hoz létre -— kivált ha számitásba O O 
Veszszük a vallást és egyházat, — a vívmány nem áll helyes 
arányban a küzdelem és az ebben kifejtett erők nagyságá-
val, és hogy a szabadság, melyért korunk kész mindent fel-
áldozni, mégsem bir közöttünk meghonosului : azt egyhan-
gúlag elismerik mélyebb gondolkozású történészeink, poli-
tikusaink, publicistáink, egyházi és világi bölcsészeink ; ezt 
sajnosan tapasztalja mindenki. Ezen viszás állapot, melyben 
az uralkodó szabadelvüség gúnyára, a gyakorlati téren sok 
részben pusztán nevéről ismerjük a szabadságot; különösen 
pedig az állani és egyház között mindig megujuló, az egyéni 
és közszabadságot veszélyeztető vagy legalább bénitó sze-
rencsétlen viszály volt az, a mi alólirottat amaz okok tanul-
mányozására inditá, melyeknek okozata a szabadság meghiú-
sulása. Mivel pedig ezen szerény tanulmányom, mint olyan, 
mely a birálók Ítélete szerint Chateaubriand-ra emlékeztető 
irányban bölcsészeti és jogi szempontból helyesen fejti meg 
a feladatot, a Lengyel-féle alapítvány első osztályú pálya-
dijára érdemesnek találtatott: bátorkodom azt a t. olvasó-
közönség elé bocsátani. — Előfizetési ára 2 ft. o. é., mely 
összeg legkésőbb f. évi novemberhó 15-ig, legczélszerűbben 
postai utalványnyal Egerbe küldendő a lyceumi könyv-
nyomdába, hogy a nyomtatandó példányok száma iránt tá-
jékozva legyek, mert fenti napon e munka mindenesetre 
sajtó alá kerül. Elfogadok azonban megrendeléseket is, de 
mig az előfizetőknek bérmentve fog e munka megküldetni, 
addig a megrendelők e kedvezmény nélkül utánvéttel fog-
ják azt megkapni. — Tiz egyszerre beküldött előfizetés vagy 
megrendelés után egy tiszteietpéldánynyal szolgálok. Végül 
van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy 

1877-ben megjelent „Szabadság, egyenlőség, testvériség" 
czinhí, szintén pályanyertes munkámat, mig a készlet tart, 
t. cz. előfizetőim és megrendelőimnek 1 ft. o. é. kedvezményi 
áron adja az egri lyceumi könyvnyomda igazgatósága. Kelt 
Egerben, oktoberhó 1-én, 1878. A szerző. 

2. Megrendelési felhívás ily czimü pályanyertes műre : 
„ Vallásszabadság11 vagy : ,Egyház és Állam.' I r ta : Bar-
tók István. — Fentczimzett egyházpolitikai tanulmány meg-
írására, — szerző szavai, — Lengyel Miklós egri nagypré-
post urnák irodalmi alapítványára kitűzött pályakérdés 
nyújtott alkalmat. A vallási, állami s társadalmi élet közt 
létező viszony felfogásában a legnagyobb zavar, izgatottság 
és visszásság észlelhető, s mindezt az istentagadó világnéz-
leten, a szenvedélyen és roszakaraton kivül méginkább nö-
veli a szavak sok értelmüsége s kétes értelme. E szólamok 
közé tartozik a vallásszabadság is. Hogy a vallási kérdések 
szellemébe behassunk, komoly, sokoldalú ismeretekkel kell 
birnunk s mindenek felett a katholikus tannak a legutolsó 
betűig következetes elveivel kell tisztában lennünk. Az ily 
irányú irodalmi törekvés nálunk még sokkal gyengébb, mint 
például Német-, Franczia- vagy Angolországban. S hiányát 
érezzük is ; mert a katholikus felfogás és gondolkodás, állami 
s társadalmi téren a katholikus jogok és érdekek védelme 
körül, hazánkban nagyon halvány szinben, vagy épenséggel 
nem észlelhető. Pedig a vallási kérdések, a modern istenta-
gadó államtudomány alkalmazása mellett, itt is megoldásra 
várnak ! — Tájékoztatás végett közlöm a mű tartalmát is : 
Bevezetés. Első rész. 1. A szabadság katholikus fogalmáról. 
2. A vallási, — mint egyéni szabadságról. Syllabus. 3. Val-
lási, keresztény és polgári türelem. 4. Vallási közönyösség. 
5. \ allásegyenlőség a modern államban. 6. A vallási, mint 
társadalmi szabadságról. 7. A kath. egyház szabadsága. Hár-
mas hivatala s annak főtárgyai. 8. Kath. alapelvek az egy-
ház s állam közti viszonyról. Működéskörük ; egymás iránti 
kötelmeik; az egyház függetlensége. 9. Az egyház elválasz-
tása az államtól ; szabad egyház a szabad államban. 10. Ál-
lamniindenhatóság, kereszténység, vallásszabadság. — Má-
sodik rész. A vallásszabadság Európában. 1. Poroszország. 
2. Svajcz. 3. Olaszország. 4. Francziaország. 5. Anglia. t>. 
Belgium. 7. Spanyolovszág. 8. Oroszország. 9. Ausztria. 
10. Magyarország. — Egy példány ára 1 ft. 20 kr. Tiz pél-
dány után tiszteietpéldánynyal szolgálok. A megrendelések 
Jászberénybe alulirthoz, vagy Egerbe az érseki lyceumi 
könyvnyomdába küldendők. Jászberény, szept. 25-kén 1878. 

Bartók István, hitelemző, káplán. 
= JJeff jelent és belciildetett : Altalános Dogma-

tika, vagyis Alapzatos Theologia (Alapvető Hittan). I r ta 
Bépászky József, kassa-egyházmegyei áldozár s papnöveldei 
r. ny. tanár. A ftdő püspöki hatóság kegyes jóváhagyásával. 
I. köt. 1. rész. Eger. Lyc. nyomda 1878. 544. lap. 

E vas szorgalommal és nagy tudománynyal irt mun-
káról ezúttal csak azt jegyezzük meg, hogy szerző még min-
dig elfogad megrendeléseket s művét intentiókra is adhatja. 
Nagy becséhez méltóan később fogjuk ismertetni. Addig is 
ajánljuk a magyar kath. papságnak dúsan megérdemlett 
pártolásába. 

V E O - Y E ^ E K . 
•— Jótékonyság. Főt. Pcitler Antal, váczi püspök ur ő 

nagyméltósága a sebesültek és árvízkárosultak javára 1500 
ftot adományozott ; főt. Bonnaz Sándor, Csanádi püspök u r 
ő excellentiája a párizsi világkiállításon 1200 ft. értékű phy-
sikai tanszereket vétetett meg ajándékba a temesvári katho-
főgymnasium szertára számára, mely nemes tetteért a nmélt. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium köszönetet mondott. 

Corrige : Az előbbi szám Havi szemléjében ,imasza-
kadt' helyett inaszakadt, és Saul helyett Sámson olvasandó. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznny Béln, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

25. V a l a m e n n y i t u d o m á n y t , b á r m e n n y i r e k ü l ö n -
böző t á r g y g y a l fog la lkozzanak is, egy h a t a l m a s , szét-
s z a k i t h a t l a n kapocs t a r t összekötve. Ez a kapocs az 
ész. E g y e t l e n egy eszünk v a n ; u g y a n e z e n egy ész-
szel k u t a t u n k , v i z s g á l ó d u n k , b u v á r k o d u n k az égen, 
a f ö l d ö n és a f ö l d a l a t t . Az az ész, m e l y l y e l New-
t o n a nehézkedés t ö r v é n y é t f e l t a l á l t a , nem b i r m á s 
t ö r v é n y e k k e l , m i n t sz. Á g o s t o n v a g y A n z e l m esze, 
m e l y I s t e n lé te m e l l e t t az a r g u m e n t u m onto logicu-
m o t f e l á l l í t o t t a . Socrates , P l a t o , Ar i s to t e l e s l á n g -
esze az észszerüség u g y a n a z o n s z a b á l y a i n a k v o l t 
a l á v e t v e a bölcsészetben, m i n t Demos thenesé és Cice-
róé a szónok la tban , m i n t T h u c y d i d e s , L i v i u s , Tac i tus , 
Bossue t és M a c a u l a y é a t ö r t é n e l e m b e n , m i n t a q u . sz. 
Tamásé , P e t a v i u s é a theo log iában , m i n t Gal i le i , Ko-
p e r n i k u s , Cuvie r , L inné , Le Ver r ie r , Secchi esze a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k b a n , m i n t P y t h a g o r a s é , Le ibn i t zé 
a m a t h e m a t i k á b a n , m i n t Homer , Dante , Shakespeare , 
Gö theé a kö l tésze tben . U g y a n a z o n e m b e r i ész tö r -
vénye inek r endsze re t ü n d ö k l i k v a l a m e n n y i b e n , m á s 
és m á s t á r g y r a , m á s és m á s m ó d o n a lka lmazva . 1 ) 

A t e r m é s z e t t u d ó s t ehá t , h a be l á t t a , h o g y a 
m i n d e n s é g végoka n e m f o g l a l t a t i k benn az ő szak-
t á r g y á n a k ke re tében ; h a be lá t t a , h o g y az a n y a g b ó l 
és a n n a k t ü n e m é n y e i b ő l nem lehet m i n d e n t meg-

*) „Insoweit bei den Fähigkeiten des Menschen das in-
tellectuelle Vermögen in Betracht gezogen wird, involviren 
die Gesetze desselben die Lenkgesetze. Da die Wissenschaft 
die Form ist, in welcher sich jedes System darstellt ; so bil-
den die in Rede stehenden Gesetze zugleich das allgemeine 
Gesetz der Wissenschaft, nämlich jeder Wissenschaft." Dr. 
Herrn. Schejfler, Die Naturgesetze und ihr Zusammenhang 
mit den Principien der abstracten Wissenschaften. 1. Theil. 
1. Lief. Leipz. 1876. Prospect, 5. 1. 

m a g y a r á z n i : a k k o r kö te lessége eszének, m e l y a vég-
ok é r in t é se n é l k ü l k ie lég í te t l en m a r a d , ú t m u t a t á -
sá t k ö v e t n i ; kö te lessége az u to l só m i é r t r e fe le le te t 
ke reső eszének vezetése mel le t t , v a g y személyes szel-
lemi m u n k a á l t a l b e h a t n i a m a g a s a b b t u d o m á n y -
szakok körébe , v a g y ha e r re n incs ideje, kö te les a 
mások á l t a l m ü v e i t m a g a s a b b t u d o m á n y s z a k o k ered-
m é n y e i t épen o ly t i sz te le t te l , sőt h ó d o l a t t a l f o g a d n i , 
m i n t a m i l y e n n e l s a j á t p h y s i k a i b ú v á r k o d á s á n a k 
v í v m á n y a i t k í v á n j a a bölcsészet és h i t t u d o m á n y 
á l t a l t e k i n t e t b e vé t e tn i . Ez a t u d o m á n y o k összes 
r e n d s z e r é t összekötő kapocsnak , a t u d o m á n y o k ösz-
szes r endsze r e é lén ü l ő i t é lő b í r ó n a k , a j ó z a n ész-
nek p o s t u l a t u m a , me lyen m a g á t b ü n t e t l e n ü l , a t é -
v e l y b e esés veszélye és s z á m t a l a n s z o r beköve tkező 
t ény l eges b ü n t e t é s e né lkü l , senki sèm t ehe t i túl . Az 

nem egészséges, az f e l e t t ébb kó ros á l l a p o t á r a m u t a t 

v a l a m e l y t u d o m á n y s z a k n a k , ha más , k i v á l t m a g a -

s a b b szakok m e g d ö n t h e t l e n e lveivel s e r e d m é n y e i -

vel e l l en té tbe jő . „ M o n d h a t n á m , ú g y m o n d a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k t e r én n a g y t e k i n t é l y ű He lmho l t z , 2 ) 
az összes t u d o m á n y o k egyes í tése szükséges a r r a , 
h o g y a szel lemi erők (működése i ) egészséges egyen -
s ú l y b a n t a r t a s s a n a k . " 

E n n e k a l a p j á n a köve tkező t é t e l t á l l í t j u k fel : 
A k á r egyenesen t a g a d j a v a l a m e l y t e r m é s z e t t u d ó s a 
v i l á g t e r e m t é s é t m i n t eszmét és t é n y t , a k á r p e d i g 
mel lőzve e k é r d é s t o ly e lméle teke t á l l i t fe l a do lgok 
e rede t é rő l s végokáró l , m e l y e k a s emmibő l t e r e m t ő 
I s t en eszméjé t és v a l ó igazságá t , szóval a t e r e m t é s t 
k i z á r j á k : b iz tos lehet benne, h o g y i l l e tékességének 
k o r l á t a i t á t h á g t a , s ez á t h á g á s b ü n t e t é s é ü l t é v e l y b e 
esett . Mer t a h a t á s k ö r e k o r l á t o l t s á g á n a k ö n t u d a -
t á b a n m ű k ö d ő , va ló i gazságokon a l a p u l ó e x a c t t e r -

' ) A természettudományok viszonya a tudományok 
összességéhez. Id. mű. 14. 1. 

30 
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mésze t t udomány nem ér u g y a n fui s nem mélyed el 
a te remtés kérdésébe, de azér t minden utjai a teremtő 
Isten felé vezetnek s menthe t len tévedésnek nyi la tkoz-
t a t ki s a j á t szempont jábó l is minden oly törekvést , 
mely a teremtő I s tenben való val lásos hi te t és t udomá-
nyos meggyőződés t ,homokra ép i te t t hypothes isnek ' 
szeretné elhi tetni . 

Ke t tő t kell t ehá t bebizonyí tani , hogy a terem-
tés kérdésé t a t e rmésze t tudományok terén befejez-
zük : először, hogy minden nézet, minden elmélet, 
melyet , á l l í t ó l ag a t e rmésze t tudományok á l t a l feljo-
gosí tva, a t e remtés ellen, vagy minden i ly czélza-
tosság nélkül , egyszerűen annak mellőzésével, felál-
l í tanak, homlokegyenes t ellenkezik a t u d o m á n y ité-
löb i rá jának , az észnek megvesztegethet len í té letével ; 
másodszor , hogy a t e rmésze t tudományok minden 
lépten nyomon u j j a l m u t a t n a k a teremtő Is tenre. 

26. A kik a t e remtés t v a g y egyenesen vissza-
u tas í t j ák , v a g y egyszerűen ignorá l j ák , azok vagy 
öröklét i inek t a r t j á k a v i lágot , v a g y ha keletkezett-
nek ismer ik el, azt m o n d j á k , hogy az önmagábó l 
f e j l ődö t t ki. Ez u tóbb iak közé ta r toz ik Strausz,3) 
ki ha tá rozo t t an k imondá , hogy „a mindenség ok és 
okozat, külső és belső egyszersmind,a és „a mindenség 
végső oka minden lé tnek és é le tnek ." 4 ) Ez azonban 
v a g y csak szel lemdús a b s u r d u m akar lenni, és ak-
kor nem bán juk , m a r a d j o n az, legyen, lia va lak inek 
i ly képte lenségben tel ik öröme, hogy a mindenség 
maga m a g á t r á n t o t t a elő üs tökéné l fogva a semmi-
ségből ; v a g y pedig komoly igénye van ezen á l l i tás-
nak, — hanem akkor m á r a józan ész komolyan ve-
szi a dolgot és a gya láza t bélyegét n y o m j a homlo-
k á r a annak, ki okot és okozatot azonosí tani meré-
szel. Azonban még az anyage lv i t e rmésze t tudósok 
sem igen g y ö n y ö r k ö d n e k az i ly apr ior i s t i cus képte-
lenségben ; okosabbat , szebbet, nagysze rűbbe t vél-
nek mondani , ha azt á l l í t j ák , hogy a v i l ág öröktő l 
fogva igy volt , a m i n t most van. Es ez a vé lemény 
m é g az oly előkelő s nem egészen mate r i a l i s t i cus 
t e rmésze t tudósok közt sem idegen, min t Helmhol tz , 
k i ,Az erő m e g m a r a d á s á r ó l ' i r t ér tekezésében5) 
egyenesen k imondá : „hogy az összes te rmészet ha-

3) Der alte und der neue Glaube, 140. 1. 
*) Id. mű, 238.1. 
5) Bevezetés az 1862/3-ik tél folyamában Carlsruhe-

ban tartott előadási cyclushoz. Id. mű, 353. 1. — Mások az 
anyagot veszik fel öröknek. Igy tesz a következő furcsa nyi-
latkozat : „Was zunächst eine etwaige Enstehung des Stoffes 
anbelangt, so müssen wir annehmen, dasz er nie entstanden 
•ist, sondern stets, d. h. von Ewigkeit her vorhanden war." Dr. 
Christ. Wiener, Die geistige Welt und Wesen und Ursprung 
der Dinge. Leipzig 1869. 76$. JL 

tásképes e rőmennyiségének összege, a te rmészetben 
véghez menő vál tozások daczára, örökké vá l toza t l an 
m a r a d . w E r r e mindenek előt t azt jegyezzük meg, 
hogy örökké vá l toza t lan erőknek felvétele á l t a l a 
végső ok kérdése nemcsak megoldva, de m é g ér in t -
ve sincs ; m e r t feltéve, de meg nem engedve, hogy 
v a n n a k örök erők, még akkor is megfe j t e t l en ma-
r a d az, hogy miért örök erök ezek az erők, ha t . i. 
c sakugyan örökké vá l toza t lanok. Az örök erök fel-
vétele t ehá t nem m a g y a r á z meg minden t s igy nem 
elégít i ki az észt. Másodszor azt jegyezzük meg, hogy 
a t e rmésze t tudósnak nem szabad az időből k imenni . 
Mindaz, a mi t tapaszta l , időben tö r tén ik . H a t ehá t 
va l ame ly erő t ö rvényé t vá l toza t l annak ta lá l ja , ebből 
m é g nem szabad, nem lehet azt következtetni , hogy 
az öröktő l fogva igy v o l t ; m e r t ha ezt teszi egészen 
m á s t é r r e viszi á t a kérdést , mely t é ren azonban a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y m á r nem illetékes. „Mit dem 
A u s d r u c k ,ewig£, ú g y m o n d Wigand , ver läszt m a n 

den Boden der N a t u r f o r s c h u n g und be t r i t t den der 

Philosophie, — m a n verzichte t dami t auf die Na-

t u r e r k l ä r u n g der Wel t , zugleich e rkenn t m a n aber 

dami t die N o t w e n d i g k e i t , dass an diesem P u n k t ein 

transcendentaler Begriff e inge führ t werden musz . " 6 ) 

Az erők örök vá l toza t l anságáva l végre, — és ez tel-
jesen dönt , — homlokegyenes t ellenkezik a ked-
vencz mechanikai höelinélet, me ly szerint , m ikép 
azt Carnot u t á n Claus ius kifej té , „a v i lágegye tem 
n a g y erélykészle téből mind ig többnek és többnek 
kell hő a l a k j á b a á tvá l tozn ia . " 7 ) H a ez áll, igy érvel 
ha t a lmas logikával Fick,8) akkor á l t a l ában az egész 
mindenségre , s nem csupán a mi nap rendsze rünk re 
nézve, szükségképen azt kell á l l i t anunk , hogy az 
egyszer hővé a l aku l t mechan ika i feszerö soha többé 
egészen nem a laku l v issza; s m in thogy a külső át-
a laku lás fo ly tonos f o l y a m a t b a n van, végre minden 
erőnek a mindenségben a hő a l ak j ába kellene á t -
mennie s végre m i n d e n hő-különbözeteknek meg 
kellene szűnniük. A mindenség phys ika i processu-
sának lánczolata ez esetben azu tán semmikép sem 
lehetne önmagába visszatérő cyclus, melynek foly-
ton i smét lődő lefolyása me l l e t t a mindenség m i n t 
egész örökké változatlan á l l apo tban maradna . El-
lenkezőleg, e t ö r v é n y szerint a mindenségnek, m i n t 
egésznek, czélra törekvő fej lődési lefolyása van. Ezen 

6) Der Darwinismus uud die Naturforschung Newtons 
und Cuviers, II . 268. 

7) V. ö. Helmholtz, Népszerű tudományos előadások, 
373. lap. 

s) Die Naturkraft in ihrer Wechselbeziehung. Würz-
burg, 1868. 102. 1. 
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czél bizonyos idő m u l t á v a l szükségkép elérendő ter-
mészetű . „Kénytelenek v a g y u n k tehát , szóról szóra 
igy fejezi be érvelését , a következő nagyfon tos ságú 
a l t e rna t iva elé á l lni : Vagy lényeges pontok kerü l -
ték ki a f igyelmet a t e rmésze t tudomány legmaga-
sabb, legál ta lánosabb, legmélyebb elméleteinél ; v a g y 
— a világ nem lehet öröktől fogva, hanem szükségképen 
mától nem végtelen messze eső időpontban egg a termé-
szet okviszonyának lánczolatában nem foglalt esemény, 
vagyis teremtés által keletkezett 

íme, azon két elmélet , melyek va lamely iké re 
minden teremtésel lenes e lmélet kiszögell ik, nem 
á l l j a ki a józan ész k r i t i ká j á t , azon factorét , mely 
né lkü l a t e rmésze tbuvá r l a t nem t a r t h a t igény t a 
va lód i t u d o m á n y nevére, s me ly egyedül t a r t j a a 
t e rmésze t tudomány t a többi szakokkal öszhangban. 
A teremtésel lenes theor iáka t ha jhászó természet-
t u d ó s t ehá t h iva tá sa ellen tusakodik ; me r t a t e rmé-
sze t tudományok minden i r á n y b a n a mindenség idő 
és t é rben i végességére, lé tbeni ko r l á to l t s ágá ra buk-
kannak s ekként minden u t jokon a v i lágnak egy 
czé l tudatosan coinbináló ész szer int működő erő ál-
ta l semmiből lé tes i te t t kezdetére u ta lnak . 

Az anyag i v i l ágban minden m i n t idő és té r ál-
t a l kor lá tozo t t egyed je lenik meg . Ezen kor lá to l t , 
kezdet tel és véggel b i ró egyedek összege, az anyag i 
v i l ág tehát , nem lehet végtelen, mer t véges egyedek 
b á r m e n n y i r e sokasodjanak is meg, soha sem fognak 
végtelen összletet képezni. De ha az anyag i v i lágot 
a lkotó egyedek kor l á to l t ságábó l szükségképen kö-
vetkezik, hogy az anyag i v i l ágegye tem nem lehet 
végtelen ; akkor épen oly szükségképen következik 
az is, hogy va laha kezdetét vet te , vagyis , a ,nemlét 'böl 
jővén létre, t e remte te t t . És a t e r m é s z e t t u d o m á n y ezen 
semmiből való lé t re jövésre nézve is t a l á l az a n y a g i 
te rmészetben fe lv i lágos í tás t . Megdönthet len , tapasz-
ta lás á l t a l fo ly tonosan cons ta tá l t tö rvény , hogy 
„semmi vál tozás sem tö r t én ik ok né lkü l . " H a m á r 
a meglevő a n y a g b a n semmi sem tö r t én ik ok nél-
kü l : hogyan tö r t énhe te t t vo lna a semmiből va ló 
lé t re jövés kielégi tő ok n é l k ü l ? H a egy porszem, egy 
falevél sem mozdu l meg ha tó ok né lkül , hogyan jö-
h e t e t t volna l é t re a n a g y m i n d e n s é g megfelelő erő-
ha tá s né lkü l ? Oly ké rdések ezek, me lyekre csak egy 
t e r emtő szellem el ismerésével lehet k ie légi tő felele-
te t adni . Mert c sakugyan szellemnek, észszel és ész 
szer int m ű k ö d ő ha tó erővel vagy i s a k a r a t t a l b i ró 
fenséges élő egyednek kell annak lennie, a k i a n a g y 
mindensége t lé t rehozta . Hogy élő egyed a te remtő, 

m u t a t j a az, hogy az anyag i v i l ág f o l y a m á b a n az élő 
egyedek képezik a természet törekvéseinek czél já t ; 
élni ke l l annak, a k i tő l élet származik ; a mi benn 
van az okozatban, benn kell lenni a m a g a m ó d j a 
szer int az okban is. Mindeneket á t h a t ó észszel b i ró 
lénynek kel l t ovábbá a v i l ág t e remtő jének lenni, 
me r t az a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k á l t a l is cons ta tá l t 
t ény , hogy a t e rmésze t i erők t ö rvénye i t az ember i 
szellem csak megismeri , de nem te remt i , m a g u k a 
te rmészet erői ped ig m a g u k a t nem ismerik, t e h á t 
nem is t e remthe t t ék . 9 ) A természet észszerűen com-
b iná l t t ö rvények u r a l m a a l a t t van ; de a te rmészet 
ezen t ö r v é n y e k e t nein t e remthe t te , — m e r t nem is 
l á t j a , nem is ismeri , vakon követ i azokat.1 0) A ter-
m é s z e t t u d o m á n y nem elégszik meg va l ame ly oko-
za tnak külső o k á v a l ; nem elég p. csak azt mondan i , 
a naprendsze r bolygói mozgásának oka a nap, ha-
nem a mozgásnak a nap felet t is u ra lkodó benső oká t 
kell megmondan i . Az i ly benső ha tó okokat a ter-
mésze t t udomány erőknek nevezi. J ó l van, nevezzük 
tehá t a v i l ágegye temet létrehozó okot erőnek, és 
szá l junk egy p i l l ana t r a m a g u n k b a . Micsoda erő az 
az emberben, mely nem vakon működik , m i n t a le-
zuhanó kőben a vonzerő, hanem működésének isme-
retével van összekötve? Ez az akara te rő , ez az em-
beri a k a r a t É p e n i lyen, működésének ismereté-
vel cselekvő erő, vagy i s . akara t nyoma i lá t szanak 
meg a te rmészetben. A mindenség a n y a g i erői czélra 
tö rekszenek; de ezen czélra tö rekvés rő l nekik sem-
mi t u d o m á s u k sincsen : t ehá t ezen czélra való tö-
rekvés t nem ön the t t ék be m a g u k b a ; h a n e m szük-
ségképen egy felet tök u r a lkodó oly e rő tő l kap ták , 
mely, m időn a czélra törekvés eré lyét beléjök önté , 
ezen czélt l á t ta . — Mindezekből t ehá t v i lágosan, szük-
ségképen következik, hogy mive l a te rmésze t erői t 
nem az ember i ész és a k a r a t nem hozza létre, hanem 
csak megismer i és c o m b i n á l j a ; mive l t ovábbá u g y a n -
azon erők ö n t u d a t l a n u l működnek , m a g u k a t nem 
i smer ik , t ehá t m a g u k a t nem is hozha t t ák l é t r e : a vi-
l ágegye temnek észszerűen m ű k ö d ő erői egy ö n t u d a -
tosan cselekvő, a czél i smere tével egyesü l t ha t a lmas 
erő, vagy i s a k a r a t t e t t e á l t a l j ö t t ek létre . Ez t ne-
vezzük te remtésnek . A t e rmésze t tudományok t ehá t 

9) „Überhaupt kann ein Dasein, welches einem Gesetz 
unterworfen ist, unmöglich dieses Gesetz schaffen. Vermag 
doch die Materie nicht einmal das Gesetz, von welchem sie 
beherrscht wird, zu erkennenWigand, id. mű, 272. 1. 

10) „Die Natur ist vernünftig geordnet, die Materie an 
sich ist aber nicht subjectiv vernünftig, sondern wird von 
der Vernunft beherrscht." Wigand, id. mű, 273. 1, 

25* 
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az erők coinbina t ió jának minden u t j á n I s ten és a te-
remtés el ismerése felé vezérelnek. „Der Na tur fo rscher , 
ú g y m o n d W i g a n d , indem er von „ K r ä f t e n der Ma-
t e r i e " spr icht , bezeugt dami t eo ipso, wenn auch 
unbewuszt , dasz der wollende Geist der d u r c h das 
Causalgesetz vorausgese tz te letzte G r u n d al ler Na-
t u r w i r c k u n g e n is t ." 1 1 ) 

Miként Le Verrier az U r a n u s o n észlelt ha tások-
ból egy kiviile eső oknak létére következ te te t t s azt 
Galle, midőn távcsövét az Uranuson kiviil eső ok-
nak Le Verr ie r á l t a l k i je lö l t cs i l lagászat i he lyére 
i r ányzá , meg is t a l á l t a N e p t u n b a n : épen igy köve-
te l i a józan ész, hogy ha az a n y a g b a n törvényeket , 
e rőket t a l á lunk , melyeket az a n y a g b ó l k imagya rázn i 
nem lehet, hogy akkor figyelmünket, szellemi táv-
csövünket , oda i rányozzuk, hol a mindenségben ész-
le l t erőknek és tö rvényeknek kielégi tő oka re j l ik . 
I g y vezérl i a t u d o m á n y o k összes rendszerén á t ve-
zé r fénynye l e l i i l járó ész a t e rmésze t tudós t az élő, 
személyes I s ten ismeretére, ki a v i l ág eszméjét ha-
t a l m a s észszel ö röktő l fogva concipiá l ta s ezen eszmét 
m i n d e n h a t ó akara táva l , az idő kezdetén, semmiből 
rea l i sá l ta . Igy lesz az tán a t e r m é s z e t t u d o m á n y con-
fessiója a v i l ág eredetéről tel jesen összhangzó a ke-
resz tény hivő Credójáva l . A hivő Credója magasz-
tos rövidséggel igy szól : ,Credo in u n u m Deum Pa-
trem omnipotentem Creatorem coeli et terrae !' A ter-
m é s z e t t u d o m á n y fenséges c o m m e n t á r t i r e szavak-
hoz és Newtonnek következő confess ió jával hódol 
a theologia e lőt t : „E legan t i s s ima haecce Solis, P lane-
t a r u m , Cometa rum et S t e l l a rum fixarum compages 
nonnis i consilio et dominio E n t i s in te l l igent is et 
po ten t i s o r i r i p o t u i t . . . Hie omnia regi t , non u t 
A n i m a m u n d i sed u t u n i v e r s o r u m Dominus , et pro-
p t e r domin ium s u u m Dominus Deus nuvToxQaruQ dici 
s ó l e t . . . Ae t e rnus est et Inf in i tus , Omnipo tens et 
Omniscius , id est d u r â t ab aeterno in a e t e r n u m et 
ades t ab inf ini to in i n f i n i t u m ; omnia r eg i t et omnia 
cognoscit , quae fiunt au t scir i possunt . Non est 
ae te rn i tas vel inf in i tas sed ae t e rnus et inf ini tus , 
non est d u r a t i o vel spa t i um sed d u r â t et adest . 
D u r â t semper et adest ub ique et ex is tendo semper 
et ub ique d u r a t i o n e m et spa t ium, ae t e rn i t a t em et 
in f in i ta tem c o n s t i t u i t . . . U t coecus ideam non habe t 
colorum, sic nos ideam non habemus modorúm, qui-
bus Deus sap ien t i ss imus sent i t et in te l l ig i t omnia. 
H u n e cognoscimus s o l u m m o d o p e r p ropr ie t a t e s suas 
et a t t r i b u t a , e t pe r sap ien t i ss imas et op t imas r e r u m 

" ) Id. mű, 271 1. 

s t ruc tu ra s , et causas finales; v e n e r a m u r a u t e m et 
col imus ob domin ium." 1 2 ) (Folyt, köv.) 

Ki birja a valódilag jó nevelésnek rendszerét? 
' (Folytatás.) 

De mily igazságokra alapítja az anyaszentegyház az ő 
nevelési renszerét ? 

A főbb igazságok, melyekre alapitja az anyaszentegy-
ház az ő nevelési rendszerét következők : 

Az első embert közvetlenül Isten teremtette, tehát nem 
fokonkinti fejlődés, nem valami alsóbb állatfajból — neme-
sebb fajba való átképződés által jött létre az ember, hanem 
Istentől teremtetett és pedig Istenért, vagyis azért, hogy 
Istent megismerje, szeresse, neki szolgáljon és ez által üd-
vözüljön. — Ha tehát az ember Isten szolgálatára van te-
remtve, köteles arra törekedni, hogy e szolgálat nem valami 
kényszerből, — hanem a szabad önelhatározás szülte Isten 
iránti szeretetből eredjen ; mert Istennek szeretetét — az ő 
műveinek, lényegének, akaratának megismerése nélkül őszin-
tén szolgálni nem lehet; s az embernek jutalma ezen megis-
merés, szeretet és szolgálatért más nem is lehet, mint Isten 
maga, kiben egyedül leli megnyugvását. — Az ember tehát, 
mint véges korlátozott földi lény, feladatánál fogva örök 
iíju erővel köteles törekedni rendeltetése felé, vagyis a Meg-
váltótól hirdetett isteni törvények tökéletesb valósításában 
szakadatlanul működni. 

Alapitja az anyaszentegyház nevelési rendszerét azon 
igazságra is, hogy az egész emberinem egy emberpártól 
származik. Ezen igazságot, világos szavakkal kifejezve ta-
láljuk a szentírásban. — Az ősnépek hagyományaiban s 
irott történelmében szintén ugy találjuk az emberinem ere-
detét előállitva, mint azt Mózes előadja. Az őskornak em-
lékmaradványai Ásiára mutatnak, mint az emberinem böl-
csőjére. A régibb és ujabb természetbúvárok, mint Haller, 
Buffon, Linné, Blumenbach, Humboldt stb. az emberinem 
egy közös eredetét nem csak elismerik, hanem bebizonyi-
tani is iparkodnak. 

Az ember a tökély állapotában került ki teremtője ke-
zéből. O Istennek képmása azon természeti szellemi tulajdo-
nainál fogva, melyeket mint lényéhez tartozókat kapott Is-
tentől, és azon természetfölötti malaszt s isteni adományoknál 
fogva, melyek lényegéhez nem tartoznak s melyek neki ma-
gasabb természetfölötti tökélyt kölcsönöznek. — Az első em-
berpár tökéletes volt, testök ment levén a fájdalom és ha-
láltól, lelkök pedig gazdag a legfölségesebb tulajdonokben, 
Istennek kegyelmében és malasztjában bővelkedett. Ezen 
első emberpár az emberi rendeltetést — egyetlen engedel-
mességi tény által betöltheti vala : de az Istentől adott tör-
vénynek tudva és akarva történt megszegése által elveszté 
maga szintúgy mint ivadékai részére az Istentől eredetileg 
neki adott magasabb, természetfölötti tökély állápotát ; bűnbe 
esett s elvesztette szentségét, Istennek kegyelmét s malaszt-
j á t ; minek következtében értelme elhomályosodott, akarata 
roszrahajló lett, teste különféle bajoknak, szenvedéseknek s 
végre a halálnak lőn alávetve. — S az első emberek vétke és 
annak következményei átszállottak minden utódaikra, ivadé-

12) Principia pkilosophiae naturalis. L. 3. Sehol, gener. 
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kaikra, kik valamennyien az eredendő bűnben születtek es 
fognak születni : minek következtében elvesztettük jogunkat 
Isten fiainak s az örök élet örököseinek hivatni. 

Alapitja az anyaszentegyház nevelési rendszerét to-
vábbá azon igazságra, hogy a mélyen sülyedt emberinem 
önerejéből nem volt képes magát visszahelyezni egyszer 
elvesztett eredeti állapotába ; — azért Isten az ő egyszülött 
fiát Jézus Krisztust küldé az emberiség megváltására, hogy 
az elvesztett kegyelmeket végtelen érdemeivel nekünk visz-
szaszerezze. Jézus emberré lett, tanítása és példája által 
visszavezeté az emberi nemet az üdvösség útjára, szenve-
dése és halála pedig eleget tett a bün által megbántott Isten-
nek. A Krisztustól mint második törzsapánktól kiérdemlett 
kegyelmek ugy háramlanak át reánk, ha vele legbensőbb 
lelki egyesülésbe lépünk, lelkileg újjászületvén a keresztség-
ben. Ján. 3, 5., Tit. 3, 6. — Azonban a szent kereszt-
ség által az ember nem csak benső — hanem külső viszonyba 
is lép Krisztussal, bekebeleztetvén as ö látható egyházába, 
mely őt Krisztus tanával s akaratával megismerteti, kegy-
szereinek s malasztjainak részesévé teszi. A sz. keresztség 
által tehát az ember Jézus családjának, az anyaszentegy-
háznak tagjává lesz, és képessé válik, hogy Jézusnak örök-
ségében részt vegyen ; — de hogy erre méltóvá is tegye 
magát, bensőleg kell ragaszkodnia Jézushoz és ennek sz. csa-
ládjához, az egyházhoz. 

Minthogy tehát az ember első bűnesete által letért ere-
deti rendeltetésének útjáról, de Jézus Krisztus által a vég-
bevitt megváltásmü folytán visszahelyeztetett a kegyelem 
állapotába : azért rendeltetése nem lehet egyéb, mint : hogy 
visszatérjen Istenhez Krisztus által, akként, hogy visszaálli-
tassék benne Istennek képmása, a Krisztus által végbevitt 
megváltás érdemeinek és eredményeinek elsajátítása és Krisz-
tussal való egyesülés által. 

Végre alapitja az anyaszentegyház nevelési rendszerét 
még azon igazságra is, hogy Krisztus urunk az általa vég-
bevitt megváltás művének érdemeit nem egyes emberek tel-
keibe tette le, hanem az egyházba, a mennyiben az anyaszent' 
egyház Jézus családjában az anyai szerepet vi vén, őtet illeti 
az emberek nevelésének vezetése. — Az ember tehát rendel-
tetését az egyháznak gondozó reáhatása nélkül ép oly ke-
véssé érheti el, miként eltérvén egyszer eredeti rendeltetésé-
től önerejéből ahhoz visszatérni képes nem vala. — Krisztus 
urunk maga nem csak végbevitte a megváltás munkáját, ha-
nem tani'ója s nevelője ij> volt az emberinemnek. Példát adott 
apostolainak, hogy ők is hasonlóan cselekedjenek ; megpa-
rancsolta, hogy elmenvén az'egész világra, hirdessék az üdv 
tanát s tanítsanak minden nemzeteket. — Igy, világosan ki-
mondván az ember neveltetésének szükségességét, az általa 
alapított egyházat első nevelő intézetté avatta fel. 

A tanitással párosult valódilag jó nevelés rendszerét 
tehát a kath. anyaszentegyház birja, mert ő nyert a neve-
lésre isteni megbízatást, 

Ezen magasztos hivatalát pedig a csalhatatlan kath. 
anyaszentegyház, mint Krisztus isteni tanitásának és ke-
gyelmeinek eszközlője s helyettese teljesiti hármas hiva-
tala egyikénél t. i. tanitói hivatalánál fogva ; mert az anya-
szentegyház az Üdvözitő által megbízatott, hogy az általa 
kinyilatkoztatott igazságokat a Szentlélek vezetése alatt hi-

bátlanul megőrizze, híven előadja és hirdesse. Ján. 14, 16 ; 
I. Tim. 5, 17. — Ha valamikor, bizonyára a jelen korban szük-
séges felemlíteni sz. Pál apostolnak Timóthoz irt Il-ik le-
velének 4-ik fejezetéből a 2-ik, 3. és 4-ik verset, hol az egy-
házi elüljárónak tanitói hivataláról ezt mondja sz. Pál : 
„Hirdesd az igét, utána légy alkalmatos mint alkalmatlan 
időben ; feddj, dorgálj, ints minden szelidseggel és bölcsesség-
gel. Mert oly idő fog következni, melyben az igaz tudományt 
el nem szenvedik, hanem az ö tulajdon kívánságaik szerint 
viszketeg füleiknek kellemetes tanítókat gyűjtenek magoknak. 
és az igazságtól hallásukat elf ordítják stb." 

Ezeknél fogva a kereszténynek kötelestége : 1. az egy-
ház szavában Krisztus szavát hallani s tanitói tekintélyé-
nek fiúi alázattal feltétlenül hódolni; 2. az egyház tanitmá-
nyát kellőleg, vagyis kora, hivatása s társadalmi állásához 
mérten, sajátjává tenni, s az arra szolgáló eszközöket szor-
galmasan használni ; 3. az egyház tanitásának további elter-
jedését minden megengedett eszközzel előmozditani. 

(Folyt, köv.) 

Az angersi püspök levele ftambetta Léon képviselőhöz. 
(Vége.) 

Hanem, hagyjuk ezen szomorú emlékeket, melyekkel 
ön nevét összekötötte, hogy bemutassa azon jövőt, melyet ön 
számunkra készíteni akar. Akárhogy vegyük, csak üldözés 
biz' az, mit ön nekünk ígér, és pedig nem sok idő múlva. 
Mert micsoda néven nevezzem a szerzetes rendek eltörlését, 
a tanszabadság megszüntetését, az egyházi hivatás elnyo-
mását ? Ez nyilt erőszakos üldözés, bármily látszólagos tör-
vényességgel igyekszik ön azt takargatni. Egy szólamban» 
melyet ön szellemdussá akart tenni, mely azonban egy csep-
pet sem talál, ön beszélt „a sokszinü papok ezreiről, kiknek 
nincs hazájok." Ezen papok, képviselő ur, az ön polgártár-
sainak szolgálatában vannak, reggeltől estig, az önök gyer-
mekeit tanítják, betegeiket gondozzák, szegényeiket vigasz-
talják. Önnek semmivel sincs több joga az ő ruházatuk szi-
nével foglalkozni, mint nekik nincs szándékuk az önének 
szinével bibelődni. Ök épen oly jogú polgárok mint ön; 
nekik joguk van, épen ugy mint önnek és embereinek, egye-
sülni, együtt élni, imádkozni, dolgozni közösen. Hazájok 
Francziaország, nemzetiségök ismeretes. Mit akar ön többet, 
s micsoda jognál fogva tolja ön kezét Isten és az ő lelkiisme-
retök közé? 

A szerzetesi vallásszabadság mellett a zsarnokság, 
melynek ön szóvivője, egy másik, nem kevésbbé becses sza-
badságot akar lerontani, t. i. a tanszabadságot. Es ezt, mint 
ön mondja, azon oknál fogva „mert mi nem engedhetjük meg, 
hogy iskoláinkban történetünket káromolják." Mit, hát ön, 
és az erőszak pártja, melynek ön feje, önök volnának őrei és 
védői a mi nemzeti történetünknek ! Önök, kik ezen történe-
tet csak 89 vagy 93 után kezdik s kik azon tul nem látnak 
egyebet, mint iszonyt és becstelenséget ! Önök, kik nem fog-
lalkoznak egyébbel, mint nagyságunk és százados dicsősé-
günk piszkolásával, királyaink bántalmazásával, nagy em-
bereink lealacsonyitásával, ősi institutióink legyalázásával 
és azzal, hogy Francziaországról, papságáról, nemességéről, 
politikai és társadalmi állapotairól ugy beszélnek, mintha 
15 század alatt nem mutatott volna egyebet, mint Mongolia 
és Tatárország képét ! 
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És ez azon ürügy, mely alatt a zsarnokság, miként an-
nak programmját ön formulázta, azon kevés szabagságtól is 
megfosztani készül melylyel, a törvény felruházott ! Mert ez 
csak minimuma a szabadságnak, képviselő ur : résztvenni ily 
alárendelten, ily szoros szük körben, nem is a fokozatok meg-
adásában, a mint ön tévesen állitja, mert ez egészen az állam 
kezében maradt, hanem a tanulóknak egyszerű kikérdezésé-
ben. Ha önnek tetszik mindezeket kérdésbe vonni, akkor mi 
viszont követelni fogjuk jogunkat,mely feledve látszik lenni, 
s azt fogjuk kérdezni hazánktól, váljon méltányos, üdvös-e, 
hogy 108,065 tanuló,1) franczia családokból, a fokozati ko-
szorú elnyerésekor oly vizsgálatnak legyen alávetve, mely-
nél a vizsgáló esküdtszékbe egyetlenegy tanáruk sincs fel-
véve. Bizalommal várjuk önt e téren, ha valaha ön magához 
illőnek tartaná bennünket oda kihivni. 

Hanem az ön fenyegetései legkiáltóbban nyilvánulnak 
ott, hol ön akadályokat készül vetni a franczia papság pá-
lyáralépésének útjába. Alávetvén a szentély növendékeit a 
fegyverszolgálatnak, ön, képviselő ur, elfojtani akarja a pap-
ság forrását. Mert ne beszéljen ön nekünk a haza szolgála-
tának kötelező voltáról : ez'egy szólam, melyet ön az egysze-
rűek tévútra vezetése végett dob a tömeg közé. Számos 
módja van a haza iránti szolgálatnak. A nevelő, a tanitó és 
tanár, kik tanítványaik oktatásában merülnek ki ; a pap, kit 
hivatásának fáradalmai emésztenek fel, hazájoknak épen oly 
hasznos szolgálatot tesznek mint a katona. Az ő szolgála-
taik nagy közszolgálatok, szükségesek, elkerülhetlenek, me-
lyek fáradalomban és eredményben bizonyára felérnek a 
fegyverszolgálattal. 

A legegyszerűbb józan ész elégséges annak belátá-
sára, hogy a társadalmi szükségletek ily egyenértékű szol-
gálatokat követelnek s azokat igazolják is. De nem, ön az 
egyenlőség ürügye alatt a vallást szivén akarja találni. Ha-
bár önnek ízlése és előélete nem engedik meg, hogy ezen 
dolgok méltatására képes legyen, mégis lehetetlen, hogy 
ön ne tudná, miszerint a kaszárnya nem lehet előkészület a 
papneveldére ; hogy az egyház jövő szolgáiban oly tulajdo-
nok összegét kívánja meg, melyek nem szerezhetők meg s 
nem fejleszthetők ki, csak az ima és magábaszálás csendjében, 
s hogy azon a napon, melyen a papi élet kötelmei és áldo-
zataihoz ilyes követelmények fognak csatoltatni, köztünk 
vége lesz az egyházi pályára való hivatásnak. 

De mit bánja ön ezt ; és nem épen ez-e egyenezen azon 
czél, melyet ön elérni akar ? Minden esetre, legalább figyel-
meztetve vagyunk ; és mától fogva ön bennünket feljogosít, 
hogy a katholikusokhoz forduljunk s nekik ezt mondjuk : 
Nézzétek, mi vár reátok : ezek az emberek, kik clericalis-
mus és ultramontanismusról beszélnek, hogy czéljaikat el-
leplezzék, ezek magát a vallást akarják lerontani, megfosztva 
őt egymás után minden erejétől és intézményétől. A ti sza-
badságtok, — ezt poly vává teszik ; jogaitok, — nem törek-
szenek másra, mint ezeknek elfojtására. Szerzetes rendek, 
melyek tanitással vagy betegápolással foglalkoznak, min-
den fokú keresztény iskolák, — semmi sem fogja elnyo-
mási rendszeröket kikerülni, azon pillanattól fogva, mihelyt 

A nem állami középtanodák ifjúságának száma. (Journal offi-
ciel, 1878. szept. ló.) 

öbbé maguk előtt semmi törvényszerű akadályt nem fo-
gnak találni. 

Végül, hogy a rombolás művét betetőzzék, megfogják 
állítani az egyházi pályára való hivatás szabad folyását, 
saját czéljok szerint, a katonai szolgálat kiterjesztése által s 
akkor a paphiány miatt a lelkipásztori működés lehetetlenné 
lesz téve. S mind ezen gonoszságot egész végig a törvényes-
ség palástja alatt szándékoznak végrehajtani. Nagy Isten ! 
Volt-e valaha a történelemben vallási üldözés, mely a tör-
vény nevével nem kérkedett volna ? A Convent, ez is magát 
törvényes rendnek nevezte ; és nyilvános tereink még min-
dig itt vannak előttünk, hogy megmondják mindenkinek, 
hogyan alkalmazta a Convent a ,törvényes rendet'. Csak egy 
lépés az erőszak lejtőjén, és oly országban, mint a mienk, ki 
képes belátni, hol állunk meg? Vajha tehát minden katholi-
kus jól, megfontolja azon helyzetet, melyet komolyan s hatá-
rozott időre jeleznek. 

Talán ön, képviselő ur, rohamai és fenyegetései által 
hozzá fog járulni ahoz, hogy az egyesség helyre álljon mind 
azok közt, kik a vallást a társadalmi rend első alapjának 
tartják. Ezt választván ön ki támadásai fő czélpontjául, ön, 
előre rámutat azon térre, melyen minden becsületes meggyő-
ződésű és jó akaratú embernek találkozni és kezet fogni fog 
lehetni és kellenie a haza üdvének javára. Ez volna azon 
egyedüli szolgálat, melyet ön beszéde által nekünk tett s 
melyért csaknem kisértetben vagyok önnek hálát mondani. 

Van szerencsém, képviselő ur, önnek legalázatosb szol-
gája lehetni. f Emil K., angersi püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 11. A pozsonyi egyetem uj stadiumban. 

Két izben volt már szó e keletkezőben levő egyetemről e 
lapok hasábjain : egyszer, midőn kezdetben az egyetem jelle-
géről szóltunk, és másodszor, midőn a ,Pozsonyvidéki La-
pok' indokai rostáltattak meg. Ez időtől kezdve az egyetem 
ügye uj stadiumba jutott, egy lépéssel már előbb van. Mi-
előtt azonban az uj lépéshez hozzászólanánk, — hogy minden-
ről megemlékezzünk, mi ez egyetem körül történik, — fel kell 
még emiitünk, hogy ez ujabb lépés megtételére nem csekély 
befolyással volt nézetünk szerint az időközben Pozsonyban 
megjelent nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur, ki 
egy küldöttség előtt abbeli határozott szándékának adván 
kifejezést, hogy ő rajta lesz az egyetem felállításán, nem 
mulasztotta el abbeli nézetének isjsifejezést adni, hogy az 
eszmének is épen ugy, mint minden más jó és nemes eszmé-
nek, vannak ellenségei. Erre nézve mi annyit bátorkodunk 
megjegyezni, hogy vannak ugyan, kik a jó és nemes eszmék-
nek ellenségei, de mi ezek sorába úgyannyira nem tarto-
zunk, hogy igenis nemes tettet véltünk akkor cselekedni, 
midőn a katholikusok joga érdekében, a Pozsonyban felállí-
tandó egyetem eszméjének felmerülése alkalmával felszólal-
tunk. És azon szerény nézetben vagyunk, hogy a lefolyt de-
cennium alatt Magyarországon, sok, igen sok dolog egészen 
másképen történt volna, ha azt, a mi jó és nemes, mindenki 
ugy védelmezte volna, mint azt a, fájdalom, csekély számú 
kath. sajtó ez idő alatt tette. 

De mindez a pozsonyi egyetemmel csak távoli össze-
függésben van ; mindamellett nem lehet nem kifejezni azon 
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nézetünket, hogy a mult szülőanyja a jelennek, és ha a mult 
nem lett volna, ha a múltban annyi antikatholikus aspiratio 
nem teljesíttetett volna, sem a ,Pozsony vidéki Lapok' czikke 
nem látott volna napvilágot, sem a pozsonyi egyetem ügye 
nem volna olynemü stadiumban, mint az jelenleg van. A 
mult kihat a jelenre és az egyszer megindított irányt azon-
nal beszüntetni, azt más útra vezetni, nagyon bajos. Erről 
tesz tanúságot az a bizottsági ülés lefolyása is, mely Po-
zsonyban a napokban tartatott az ott felállítandó egyetem 
ügyében. Nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy vázlato-
san és a legrövidebben fel ne említsük a következőkben ezen 
gyűlés lefolyását, mely egészen avval volt elfoglalva, kül-
dessék-e Ö Eminentiájához választmányi küldöttség, vagy 
ne, azon czélból, hogy 0 Eminentíája pozsonyi palotáját 
az egyetem részére átadni kegyeskedjék. A küldés mellett 
az indítvány megtétetvén, evvel szemben azon inditvány 
tétetett, hogy miután magán uton tudomásra jutott, misze-
rint Ö Eminentíája nem hajlandó palotáját átengedni, más-
részt pedig e palotára szükség ugy sincsen, de különben sem 
elég terjedelmes, hogy abban az egyetem összes karait el-
helyezni lehessen, ezek következtében küldöttség helyett O 
Eminentiájához felirat intéztessék. Ez indokok ellen felem-
littetett, hogy magán forrás után indulni nem lehet. Ekkor 
azonban felemlittetett, hogy az épen Esztergomban időző 
egyik p o z s o n y i kanonok ur megbízatással bir megtudni, mi-
kor és hol lenne kegyes Ö Emja a küldöttséget fogadni, és 
hogy a válasz azt tartalmazza, miszerint a hol'és,mikor' bi-
zonytalan, és a kérelem teljesítésére számítani nem lehet. Mi 
történt mégis ? Az, hogy a deputatio küldetése elhatároztatott. 

íme egyszerűen, ez lényege a pozsonyi egyetemi bizott-
ságüléselefolyásának. Nem tudjuk, hogy másra minő hatás-
sal lehet e gyűlés lefolyása, és illetőleg annak végeredménye, 
de mi őszintén megvalljuk, hogy reánk nem volt kedvező. Le-
het bizonyos, sokszor talán épen kényes ügyeket is, a nyilvá-
nosság előtt feszegetni, de csak bizonyos pontig. IIa azonban 
a discussio bizonyos pontot elért, melyet inkább érezni, mint 
szavakkal kifejezni lehet, akkor azt hiszszük, hogy minden 
további fejtegetés beszüntetendő és vagy mellőzendő min-
den határozat, vagy a már adott felvilágosítások alapján és 
azokkal megegyezöleg hozandó. Mi a gyűlés lefolyásából ugy 
látjuk, hogy e ,delicatesse'-t, bizonyára nem szándékosan, de 
mégis, habár akaratlanul is, elnyomta az a törekvés, hogy a 
pozsonyi egyetemet minden áron a primási palotában kell 
elhelyezni. Vagy mi mást véljünk akkor, midőn világosan 
kimutattatott a gyűlésben, hogy a primási palota sem nem 
szükséges, sem nem elégséges, és mégis elhatároztatott a de-
putatio küldetése? Sőt mi több, mi mást ítéljünk akkor, mi-
dőn épen az, ki meg van bizva tapogatózással e kérdésben, 
azt irja, hogy ,nem lehet számitani a kérelem teljesítésére', 
lia, mondjuk, mindennek daczára, deputatio küldetik O Emi-
nentiájához? Nem az lett volna-e természetes, hogy ily in-
dokolás, ily felvilágosítás után abban hagyassék minden 
discussio és igy abban hagyassék a deputatio küldetése is ? 
Igenis, ez természetes lett volna, oly, világos, félreérthetet-
len előzmények után, hozzá számítva azt is, hogy a magyar 
klérus ott, hol a nemzeti valódi kultura szükségleteiről van 
szó, nem szorul erőszakoskodásra, hanem megteszi önként, 
a mit lehet. 

A mondottakon kivül azonban még némi viszásságot 
is találunk a bizottság eljárásában. Előttünk ugyanis ugy 
látszik, hogy mielőtt a bizottság elhatározta vagy elhatá-
rozni jónak látta volna Ö Eminentiáját e küldöttséggel ter-
helni, avval kellett volna tisztába jönni, hogy tulajdonképen 
minő jellegű legyen ez az uj egyetem ; mert az kétséget nem 
szenved, hogy kath. jellegű birtok, mégis csak előbb adható 
át kath. jellegű, mint állami, vagy valamely protestáns jel-
legű intézet részére. E kérdést kellett volna tehát mindenek 
előtt eldönteni és a további eljárást ettől tenni függővé; de 
a bizottság ezt figyelmén kivül hagyta. Amitt . i. a bizottság 
tett, hogy a ,Pozsony vidéki Lapok' nyilatkozotát privát nyi-
latkozatul tüntette fel, s ezt is csak ugy mellékesen, az még 
nem elegendő, mert ebből még nem következik, hogy a po-
zsonyi egyetem, ha lesz, katholikus lesz; a jó és a nemes vé-
delme pedig megköveteli, hogy az uj egyetem, ugy a már 
létező jogakadémia természete, mint a primatialis palota jel-
lege miatt, csak katholikus legyen. Ennek meghatározását 
sajnálattal nélkülözzük a bizottság gyűlésében és aligha téve-
dünk, midőn állítjuk, hogy a bizottság a helyett, hogy az 
ügyet valóban előmozdította, azt csak látszólag vitte egy 
lépéssel előre ; ami különben máskép nem is lehet, mert kath. 
alapítvány semmi más czélra nem, hanem csak katholikus 
czélra forditható. ^ 

Francziaország. Dupanloup a Péter-fillérekről.(V.) 
Azt mondhatná valaki : hja, igen rosz időket élünk, az idő-
pont nem jól van megválasztva . . . Oh igen, tudom : mai 
nap az istentelenség mindenfelé kiterjeszkedni igyekszik, fa-
lun éjien ugy mint a városokban, az üzletekben épen ugy, 
mint a nyilvános helyiségekben, mindenütt a leghazugabb s 
leggyülöletesebb rágalmakat terjesztik a pápa és Jézus Krisz-
tus vallása ellen. Lelkem boszankodik s szemeim megtelnek 
könyekkel azon gondolatnál, hogy annyi becsületes ember 
megcsalatik és félrevezettetik. A bűnösség terhe azonban 
azokra háramlik, kik ily ronda mesterségből élnek. De hiába 
törik magukat, sikert nem fognak aratni, a nép még sokkal 
keresztényebb és sokkal jobb, mint hiszik . . . . Mily boldog 
lennék, ha néhány napot köztetek tölthetnék, derék falusi 
lakosok, viskóitokban, majorságtokban, hogy szívből szivbe 
beszélhetnék veletek, kis községtek közterén, veletek mun-
kások, földmivelők, kiket merész és hazug apostolok méltat-
lanul megcsalni akarnak. Ti naponkint kimentek a munkára : 
üdvözöljétek csendes imában az Istent, ki vetéseiteket kike-
leszti ; Istent, ki kezetekbe vasat, fát ad és a földet : Istent, 
ki nektek kenyeret és bort ad ; és lia egy kőkereszt áll ta-
nyátok közelében, ha egy feszület diszíti lakotokat, üdvö-
zöljétek csendes sóhajjal Urunkat Jézust is, ki azt mondja 
az embereknek : Szeressétek egymást ! Bocsássatok meg egy-
másnak s Isten is megbocsát nektek ! Igy folyjanak le nap-
jaitok Isten áldásával tetézett munkában és hitben, mely szi-
vetek mélyén lakozik. . . . Katonák, midőn falutokba haza-
tértek, messziről iidvözlitek piczi szülőföldetek tornyát ! 
Felnőttek, ti kedveseitek sírjára keresztet és imát tesztek ! 
Gyermekek és jegyesek, ti fogadásaitokat és eskütöket le-
tettétek a katholikus oltárokra! Mennyi jót, mennyi segélyt, 
mennyi üdvös gondolatot, mennyi kegyeletet, mennyi bocsá-
natot kaptatok, ti gyermekek, férfiak, nők, jegyesek, azon ró-
mai kath. egyházban, mely fölöttetek egész élteteken át vir-
raszt, mint templomotok tornya, mely házaitok és kertjeitek 
fölé kiemelkedik ! A vallás és egyház veletek nem tesz egyebet 
csak jót ! Legyetek őszinték s ne feledjétek a hálát ; lia 
valaki hazug szavakkal közelit felétek azt mondva, hogy az 
egyház feje, kit szent atyának nevezünk, annak helyettese, 
kit jó Istennek neveztek, egy zsarnok, ki megérdemli, hogy 
elhagyassék ós Kómából kiűzessék, hol az ő édes atyai te-
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kintélye már majdnem kétezer éve, hogy a császárok, az em-
berinem zsarnokai és elnyomói hatalmát felváltá: tudjá-
tok meg, kedvesim, hogy az ily csábitó beszédek igazságtalan-
ságot és árulást rejtenek. Ti fizetitek ezen kontárokat, azon 
Írókat, kiket nem ismertek s a kik benneteket anyátok, az 
egyház ellen bántalmazásra tanitnak és rágalmazására az 
egyházi férfiaknak, kik barátaitok, kik köztetek élnek, tite-
ket tanítanak, kik gyermekeiteket nevelik s arra tanitják : 
„Imádd az egy Istent és tiszteljed atyádat és anyádat" : . . 
mig ezek az iró urak Párizsban hírt és jövedelmet szerez-
nek azon pénzen, melylyel rontó irataikat megfizetitek és 
azon szavazatok segitségével, melyeket a választások idején 
tőletek kérnek. 

Városok és falvak, viskók és műhelyek lakói, hallgas-
satok püspökötökre. Szeressétek az egyházat mint hazáto-
kat ; szeressétek őt szenvedéseiben épen ugy mint dicsőségé-
ben. Szent atyánk szenved, imádkozzunk érette; kifosztot-
ták, siessünk segítségére ; rágalmazzák, védelmezzük ! Szive-
tekhez fordulok, hálátokhoz, eszetekhez. Ne engedjétek többé 
magatokat megcsalatni, ne hagyjátok magatokat megfélem-
líteni. Hogyan? Tehát a gyermekek nem sietnének többé 
atyjoknak segélyére elhagyatottságában ? Nem kell-e nekünk 
valamit áldozni annak függetlensége végett, ki lelkünknek 
függetlenségét védi ? A pápa lelkünknek, a lelkek nagy or-
szágának feje, Jézus Krisztus helyettese ; az egyháznak min-
den nagy érdeke az ő kezében központosul ; ő a fő és sziv ; ő 
a kath. élet tűzhelye : ne tagadjuk meg őt soha, soha ! Fe-
léje, Kóma felé irányozzuk szemeinket, szivünket. Ha ezen 
kath. intézmény, mely legkatholikusabb valamennyi közt, 
mely napjainkban legsürgősebb, ha ezen intézmény, mely-
ben a becsületnek és hitnek legélénkebb gyengédségei és a 
legbensőbb gyermeki szeretetnek minden érzelmei egyesül-
nek, ha ezen intézmény nem lelkesit fel bennünket ugy mint 
elejénte, ha ezen intelem, melyet hozzátok intézek, szivetek-
ben csak gyenge viszhangot fog kelteni, oh ! szeretett test-
véreim, ne ringassuk magunkat csalódásokban, ez azt jelen-
tené, hogy a katholikus szellem megfogyatkozott bennünk ; 
akkor azután többé nem leszünk méltó fiai az egyháznak. 
I t t az ideje, hogy magunkban a pislogó lángot feléleszszük ! 
Mi a teendő ? Azon kell lennünk, testvéreim, hogy a Péter-
fillérek nagy intézménye ne legyen többé fájdalmas eshető-
ségeknek kitéve ; a hullámzások és fogyatkozások színvo-
nala fölé kell felemelni, melyek a hosszura nyúló dolgoknál, 
ha meg nem előztetnek, rendesen előfordulnak ; állandó, szer-
vezett intézménynyé kell azt tenni, egy nemévé a szegény 
ugyan de biztos katholikus fejedelmi járadéknak. Ezt kérem 
szeretetektől, hitetektől, becsületetektől ; és hogy veletek 
együtt e czélt elérjem, igyekeztem, az orléansi megyében, 
ezen intézménynek határozott, szilárd szervezetet adni, hogy 
igy az köztünk folytonosan, hogy ugy mondjam magától él-
jen és működjék. Igyekeztem oly szervezetet adni neki, mely-
ben óhajtanám ha mindnyájan részt vennétek, hogy alkal-
matok legyen, függetlenül a mi évenkinti kétszeri gyűjté-
sünktől, melyeknek fenn kell maradniok, oly meghatározott 
nemes adományt nyújtani, melyet kiki maga fog költségve-
tésében meghatározni. írassátok be tehát magatokat, kedves 
testvéreim, és ne tagadja meg senki közös atyánktól hitünk-
nek és szeretetünknek ezen önkéntes adóját. 

Ezen indokokból kiindulva, minthogy constatált tény, 
hogy a Péter-filléreknek u j lendületet és terjedést kell adni, 
nemcsak kötelessége, hanem joga is a katholikusoknak részt 
venni ezen a pápának önként adott,civile liste'- ában. Nekünk 
nem kell mást tenni, csak a mit más körülmények közt tet-
tünk, például azon nagy szerencsétlenségek idején, melyek 
az általános szeretetet meginditák és sürgették, a syriai ke-
resztények, a loirei árvízkárosultak s a szegény munkások 

javára. A szeretetnek ily nagy igénybe vételekor két do-
logra van szükség : a szervezet és hivatalos számvezetésre 
egyfelől, másfelől a begyült összegek ellenőrzésére. Magától 
értetik, hogy a Péter-fillérek intézménye megtartja tisztán 
szabad és önkéntes jellegét és semmi tekintetben sem hason-
lithat a kötelező gyűjtéshez. I t t egyszerűen a szeretet és fiúi 
kegyelet szabad adakozásáról van szó, minthogy mindenki-
nek tetszésében áll azt tenni, a mit tenni lehet és akar, min-
den lekötés nélkül a jövőre ; és minden szabály és rendelet 
csak a rend, illem, szabatosság ós ellenőrzés fentartását 
tar t ja szem előtt, a mi a szeretet minden válalatánál szük-
séges. Mi intézkedéseinknél mindig vegyes bizottságot alkot-
tunk vagyis kitűnő világiak s fenkölt lelkű egyháziakból. 
Ezen elvnek megfelelőleg a Péter-fillérekre vonatkozólag ha-
tározataink ezek : 

1. A Péter fillér gyűjtetni fog gyűjtés és aláirás ut-
ján. 2. Evenkint két gyűjtés lesz, Vízkereszt és Pünkösd tá-
ján. 3. Az aláirás havi 10 centimeban állapittatik meg. Ezen 
aláírásban kiki oly számmal vehet részt, mennyit tehetségei 
megengednek s buzgósága sugall. A jobbmóduak nemesen 
egy egész vagy több tizesre írhatnak alá. A szegények töb-
ben összeállhatnak egy tizes aláírására. 4. Minden plébániá-
ban egy bizottság fog alakulni a plébános elnöklete alatt az 
intézmény szervezésére s az adományok begyűjtésére és a 
püspöki hivatalhoz beküldésére. A lelkész urak ezen plébá-
niai bizottságok névsorát a püspöki hatóságnak be fogják 
terjeszteni. 5. Mindenki szabadon lemondhat aláirásáról a 
plébános vagy a bizottságnak erre kijelölt tagja előtt. 6. 
Egyházmegyei bizottság lesz felállitva Orléansban az ado-
mányok összegyűjtésére és a szent atya kezeibe juttatására. 
7. Minden hatodik hóban, vagyis január első és julius első 
hetében a lelkész urak vagy egyenesen, vagy a püspöki tit-
kárság utján, be fogják terjeszteni a gyűjtések és aláírások 
eredmenyét. 8. Tüzetes számadásokat fog minden plébániai 
bizottság az egyházmegyei bizottság elé évenkint terjeszteni, 
mely utóbbi az elért eredmények felől közgyűlésben veend 
tudomást a pénztárnok részletes jelentéséből. 9. Az egyház-
megyei bizottságot következő tagok alkotják : . . . (következ-
nek a nevek, öt egyházi és öt világi férfiúé a főpásztor coad-
jutorának elnöklete alatt.) Aláírva : Orléans, 1878. aug. 15. 
Bódog, orléansi püspök. 

V E G Y E S E K : . 
— Meghívás. A Szent-László-Társulat X I I I . ren-

des közgyűlését f. évi október 17-ikén, délelőtt 10 órakor, 
Budapesten a központi papnevelde földszinti nagy termé-
ben tartandja, melyre a társulat tagjai tisztelettel meghivat-
nak. A gyűlést az egyetemi templomban reggeli 9 órakor tar-
tandó csendes szent mise fogja megelőzni. Kelt Budapesten, 
a Szent-László-Társulot május 18-dikán tartott választmá-
nyi gyűléséből. Ágoston Antal, titkár. 

— Jótékonyság. Főm. Simor János bibornok herczeg-
primás ur ő eminentiája a zsigárdi templomot tetemes költ-
séggel nagyobbitatta és kijavítatta. 

— Ez is ide tartozik. Főt. Samassa József egri érsek ő 
nagyméltósága, mint az ,Eger'ben olvastuk, az árviz által 
károsult „úgynevezett házi szegényeknek" kiket közvetle-
nül keresett fel, „kik társadalmi állásuknál fogva segély vé-
gett a városházánál meg nem jelenhettek s kiket a legébe-
rebb politikai hatóság legfürkészőbb szemei sem fedezhet-
nek fel" oly tetemes pénzbeli segélyt nyújtott, „mely a városi 
hatóság rendelkezésére bocsátott összeget már is megközelíti." 

— A tud. egyetem hittani karában, az időközben esz-
tergomi kanonokká és a primási iroda igazgatójává kineve-
zett dr. báró Hornig Károly helyett a f. isk. évre prodekánná 
dr. Berger János, ny. r. tanár választatott meg. 

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

- Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

27. „ V e n e r a m u r au t em et col imus ob dominium.'" 
Tiszte l jük és magasz t a l j uk az I s ten t uralma miatt.1) 
Newtonnek ezen confessiójáig l á t t u k a te rmészet tu-
d o m á n y o k a t a vi lágbölcsele t szá rnya in felemelkedni . 
E p o n t n á l az ember i szellem vezér le té t átveszi a theo-
logia s a mindenség teremtésének t ényéből k i ra -
gyogó isteni uralom eszméjét u g y m u t a t j a be az em-
beriségnek, m i n t napot , mely é le tünknek egész rend-
szerét megvi lág í t j a , kormányozza s m inden t min-
d e n ü t t egészséges pozsgásban, mozgásban ta r t . I t t , 
a theologiai t udományok te rén aztán, a te remtés 
életbevágó voltának egész nagyságában tűnik fel, mint 
Is ten- , önmagunk- s az emberiség i r án t i h á r m a s alap-
v i szonya inka t megvi lág i tó vezéreszme, m i n t é le tünk 
u t j a fe le t t r agyogó vezércsi l lag. Mert ha Is ten te-
r e m t é a mindenséget s benne az ember t : akkor Is ten 
az Ur , — a mindenség pedig s benne az ember I s t en 
a k a r a t á n a k szolgája, az ö tö rvénye inek a la t tva ló ja , 
engedelmes végreha j tój a. Minden az Istené, m e r t min-
den t az Isten t e r emte t t ; 2 ) s minden az Is tené min-
den tekintetben, me r t minden, a mi létezik, I s ten á l t a l 
semmiből te remte tvén , gondoln i sem lehet, hogy 
va l ami tek in te tben függe t len volna Is tentöl . „Q u id 
habes quod non accepisti , l ehe tne a mindenség tö l , 
kü lönösen pedig a büszke, önte l t ember tő l kérdezni , 
et si accepisti, qu id g lor iar is , quas i non accepe-
r i s? í 4 3 ) Ezen megdön the t l en igazságon alapszik a ke-

*) Newton, Principia philos, naturalis, 1. 3. Sehol. gen. 
3) „Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum 

est nihil, quod factum est." S. Joan. I., 3. V. ö. Coloss. 1 ; 
16. 17. I. Kor. 8, 6. 

3) I. Kor. 4, 7. Vagy mint Pindar éneklé : „ TL rfeóg ; 
rí ró Ttäv •, dsos ó navra rsv/cov ßgoroig." ,Mi az Isten? Mi 
a mindenség? — Isten a halandóknak mindent adója.' 

resztény v i lágnéze tnek az is teni v i l águ ra lomró l , a 
fíeoxoaTÍa'-ról4) szóló magasz tos tana, mely szer int 
Is ten m i n t narroxçârcoç, az erkölcsi és anyag i v i l ág-
rend sü rgés - fo rgásának minden szálai t kezében t a r t ó 
legfőbb ur , a t e remtés m i n t a v i l ág b i r tokba vételé-
nek jogcziménél fogva u ra lkod ik mindenek fe le t t s 
u r a l m á n a k figyelmét és h a t a l m á t nem kerü l i k i 
sem a kics inysége m i a t t m e g nem mérhe tő p a r á n y , 
sem a n a g y s á g a m i a t t mé rhe t l enü l e l te rü lő nagy 
égi ür, s a mik benne r e n d r e ker ingenek, mozognak 
és élnék. 

* H a van a t u d o m á n y o k n a k a lapeszméjük, mely-
tő l függ , me ly lye l á l l vagy esik minden ; lia a böl-
csészeinek és ma thema t ikának , azonosság i elve', m i n t 
összekötő láncz vég ig húzódik az ember i t u d á s egész 
rendszerén össze tar tva az együvé va lóka t s k izá rva 
a kü lönbözőke t ; lia a t e rmésze t tudományok az á l ta -
lános g rav i t a t i óban egy, az összes anyag i v i lágot ösz-
sze tar tó n a g y eröt t isztelnek : a v i l ág t e remtéséből 
folyó isteni világuralom fe lü lemelkedik minden más 
eszmén és elven ; m i n t eszme á t h a t minden tudo-
m á n y t , m i n t elv a l a p j á t és l egmagasabb t ö r v é n y é t 
képezi a v i l ágegye tem minden működésének ; for rá-
sát képezi az ember i életet szabályzó minden tör -
vénynek ; g y ú p o n t , me lybő l m i n t u g y a n n y i eszme-
köröke t bev i lág i tó szellemi sz ikrák lövelnek ki az 
életpli i losophia l egmagasabb eszméi, a val lás , a mo-

4) A theokraczia szól kétféle értelemben szokás venni. 
Szoros értelemben jelenti azon kormányformát, mely alatt a 
zsidó nép az ó-szövetségben volt, midőn t. i. a tételes állami 
törvényeket Isten határozta meg s adta Mózes által. Ez meg-
szűnt ; de nem szűnt meg az általános értelemben vett theo-
kraczia, vagyis azon isteni világuralom, melyben, a terem-
tésnél fogva, Isten a legfőbb ur, a legfőbb törvényhozó, a 
legfőbb kormányzó, a legfőbb biró. Ezen értelemben véve a 
theokracziát, most is az alatta vagyunk, s bármennyire eről-
ködjék a lázadás szelleme érvényre emelni a ,non serviam'-ot, 
alatta maradunk mindig. V. ö. Theod. Meyer, Die Grund-
sätze der Sittlichkeit und des Rechts. Freib. 1868. 28. 1. 

31 
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r á l és a jog, melyen az á l lami élet s ezen életnek 
bölcsészete, a poli t ika alapszik. Ekkén t a teremtés 
eszméje e lhagyja az abstract io és pusz ta elmélet t e ré t 
s ha t a lmas ,mindeneke tá tha tó erővel behat a magán 
és t á r sada lmi , a vallási és erkölcsi, az á l lami és po-
l i t ikai élet szövevényes szálaiba végtől végig. A 
teremtés eszméjének v i l ágáná l minden t Is tentől lá-
t unk származni, minden t Istenhez l á tunk fűződni , 
mindent az Is ten á l ta l szervezett rendben l á tunk 
mozogni. . .Omnia per ipsum facta s u n t ; " 5 ) „por-
tansque omnia verbo v i r tu t i s suae ;"6) „in ipso enim 
viv imus et movemur et suttius."7) 

28. Az ember há rom i r ányban érzi magá t er 
kölcsi viszonyok á l ta l kötelezve : fölfelé, maga iránt, 
magakörül, — Isten, önmaga s ember tá rsa i i rán t . Di-
liges Dominum Deumtuuva... .dil iges proximum, s icut 
teipsum.8) Ez a „p len i tudo legis," m in t sz. Ágoston 
mondja . E há rmas kapocsból a lakul az emberi tö-
kély, „v incu lum perfect ionis".9) És mind e három 
i r ányban az emberi törekvés és cselekvés At tó l van 
szabályozva, ki től van lé tünk. Isten semmiből alkot-
ván a v i lágot s benne az embert, minden mindenes-
től 10) azon szabály a la t t van, melynek eszményileg 
megá l lap í to t t rendje az ő örök bölcseségében ragyog. 
A mindeneket szabályzó örök eszmét Is ten a terem-
téskor min tegy bevéste, ki törölhet len ragyogó be-
tűkkel bejegyezte n ) az á l ta la a lkotot t mindenségbe, 
s ez á l ta l a szó szoros ér te lmében „egyedüli Urunk,12) 
és Törvényhozónk11.13) Ez az igazság, — a z , hogy Isten 
az egyedüli valódi törvényhozó, mi pedig m i n d n y á j a n 
a la t tva lók vagyunk , s eszünk az ö tö rvényének csak 
hirdetője , az emberi törvényhozók pedig csak al-
kalmazói s végrehaj tói , — oly vi lágos min t a nap 
s eszünk természet i v i l ágáná l is t isztán lá tható . 
Azért mondá Cicero: „Hanc video sapient i ss imorum 
fuisse sententiam, legem neque hominum ingeniis 
excogi ta tam, neque sci tum al iquod populorum, sed 
aeternumquiddam, quod un iversum m u n d u m regeret 

imperand i prohibendique sapient ia ." 1 4) Ezt nagy 

5) Joan. 1 ; 3. 
6) Hebr. 1 ; 3. 
7) Act. 17 ; 28. 
8) Matth. 22 ; 37, 39. Deut. 6 ; 5. Lev. 19 ; 18. Rom. 

13; 9. Gal. 5; 14. Jac. 2; 8. 
9) Coloss. 3 ; 14. 
10) „Nihil a legibus summi Creatoris ordinatorisque 

subtrahitur, a quo pax universitatis administratur." S. Aug. 
De civ. Dei, 1. 19. c. 12. 

u ) „Signatum est super nos lumen vultus tui, Domi-
ne." Psalm. 4 ; 7. 

12) Isai. 37 ; 20. 
13) „Dominus legifer noster." Isai. 33; 22. 
14) De legib. 1. 2. 

igazságot a pogány bölcs á l ta l fe l i smer t örök böl-
cseség maga is k imondá a szent könyvekben : „Pe r 
me reges regnant , et legum conditores ius ta de-
cernunt . " 1 5 ) 

29. Azt mondha tná va l ak i : ha azt, hogy a min-
denséget, tehát az erkölcsi v i lágrendet is szabályzó 
törvényeknek Isten az egyedüli alkotója, az emberi ész 
minden posi t iv isteni k inyi la tkozta tás segélye nél-
kül képes belátni , miér t v i t tük á t ér tekezésünk fo-
na lá t az isteni k inyi la tkozta táson a lapuló h i t tudo-
m á n y terére, mié r t nem m a r a d t u n k pusztán böl-
csészeti téren ? 

E r r e röviden az a felelet először, hogy a hi t tu-
dományok korántsem vonják el a teremtés és az 
abból fakadó fo lyományok kérdését , mi lyen a tör-
vények ősforrásáról szóló kérdés, a bölcsészet teré-
ről, sőt a h i t tudományok , e kérdésben, a lapul , kiin-
dulás i pontul veszik a józan bölcsészet t ana i t s eze-
ket magukba felölelik, felemelik. Második felelet az, 
hogy mivel a modern vallás-, erkölcs- és jogbölcse-
let, mely az isteni kinyi la tkoztatás , tehát a h i t tudo-
m á n y segélyét lenézi, sőt megveti , e kérdésekben 
oly óriási tévelyekbe keveredett , hogy a h i t tudo-
m á n y n a k szent kötelessége fe l tün te tn i és bebizonyí-
tani, miszer int nem vak ambit io, nem il letéktelen 
tolakodás és fölény u tán i kapkodás, hanem világ-
szerte ismert tényeken alapuló hivatása és szent-
kötelessége a h i t t udománynak az isteni kinyi latkoz-
ta tás befolyása alól m a g á t k ivont t u d o m á n y t aber-
ra t ió inak zsákutczáiból kiszabadí tani s a helyes ú t r a 
visszaterelni . 

Világszer te ismeretes tény, hogy a divatos böl-
csészet mind a három : Isten, önmagunk s az embe-
r iség i rán t i sarkala tos erkölcsi v iszonyunkra nézve 
az isteni legfőbb uralom és törvényhozás elvével hom-
lokegyenest ellenkező tanokat á l l í to t t fel és igyek-
szik minden i r ányban é rvényre emelni. Az ember a 
modern bölcsészetben u g y van oda ál l í tva, min t tel-
jesen önálló, függet len, autonom, — min t souverain 
törvényhozó minden téren, minden i rányban. 1 6 ) A 
val lási téren, min t czél, ki van k iá l tva a tel jes lelki-

15) Prov. 8 ; 15. 
16) „Sowohl in der praktischen Philosophie des Kriti-

cismus, als auch in der gesammten gereinigten oder höheren 
Transcendentalphilosophie ist die Autonomie das durch sich 
selbst Begründete und Begründende und keiner weiteren 
Begründung Fähige und Bedürftige, das schlechthin Ur-
sprüngliche, durch sich selbst Wahre und Gewisse, das Ur-
wahre, das prius xar' è^o/i'iv, das absolute Princip." Bein-
hold, Beiträge zur Übersicht der Philosophie im Anfange 
des 19. Jahrhund. 1801. 2. füz. 108. 1. 
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ismeret i szabadság 17) s a vele e l v á l a s z t h a t l a n u l k a r -
öl tve j á r ó indi f ferent i smus . Az erkölcs terén Kant 1 8 ) 
az ember i a k a r a t o t au tonomnak , t ö rvénya lko tónak 
ny i lván i t á , k o r u n k b a n pedig egész iskola liarczol a 
, függet len m o r á l ' 1 9 ) mellet t . Az á l l am és t á r s ada -
lom terén a legfőbb ha ta lom, a posi t iv á l lami tör-
vények for rása , el van szaki tva kú t fe jé tő l , I s tentől , 
s az emberi t ö rvényhozásnak a l a p j á u l az u. n. nép-
souvera in i t á s van felvéve.2 0) 

Ezen tévelyekkel szemben, melyek az erkölcsi 
v i l ág rende t gyökere iben t á m a d j á k meg, melyek a 
val lási , erkölcsi, jogi , t á r s a d a l m i és pol i t ika i eszmé-
ket a l ap j a ikbó l k i fo rga tn i törekszenek s az emberi-
ségre ez á l t a l bábel i eszmezavar t á rasz tanak , köte-
lessége a h i t t u d o m á n y n a k , me ly a józan elveket az 
is teni k iny i la tkoz ta tás v i lága és a gondviselés őr-
ködése a l a t t szeplőtelenül megőr iz te , az ember i ész-
nek s a megtévedt bölcsészeinek segélyére s ietni s 
azon lenni, hogy a civi l isat io körében a józan ész 
fe lü lkerekedjék , hogy a n a g y szavaknak vissza legyen 
adva a helyes ér te lem s az igazi t a r t a l o m t ó l meg-
fosztot t s való igazság he lye t t á b r á n d o k k a l megtöl-
t ö t t ember i eszmék és elvek visszatér jenek az örök 
igazság for rásához s ebből mer i t senek ne pedig a 
mes terké l ten ásot t száraz ku takbó l . 

Enné l fogva , hogy a t e remtés eszméjének min-
deneket á tha tó prac t icus , elvi o ldala k i t ű n j é k s egy-
szersmind tények á l t a l cons ta tá lva legyen, hogy a 
kath . egyház t an i tó i t ek in té lye és h i t t u d o m á n y a 
mi ly megbecsl i lhet len szolgála to t tesz az emberiség-
nek, m időn a val lás- , erkölcs- és á l l ami bölcselke-
dés t e rén meg téved t v i lág i t u d o m á n y o k n a k meg-
m u t a t j a a helyes u t a t : szólni fogunk még e czikk-
sorozat h á t r a levő részében a te remtés és val lás , a 
t e remtés és morá l , a te remtés és a souverain ha ta -
lom közti viszonyról . (Folyt, köv) 

17) „Indépendance absolute de la conscience !" L. Jous-
serandot, La civilisation moderne. Paris 1867. 471. 1. 

18) „Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prin-
cip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemässen Pflich-
ten." SS. Werke, Leipzig, 1838. 4. köt. 134. 1. 

19) C. Coignet, La morale indépendante dans son prin-
cipe et dans son objet. Paris 1869. „La morale indépendante 
est, en effet, le résumé de la longue lutte qui, depuis tant de 
siècles, proclame d'une part l'émancipation, de l'autre l'as-
servissement de l'esprit humain." Introd. p. 1. 

20) „Comme la nature donne à chaque homme un pou-
voir absolu(?)sur tous ses membres, le pacte social donne au 
corps politique un pouvoir absolu(?)sur tous les siens, et c'est 
ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, 
comme je dit, le nom de souverainité." Rousseau, Contrat 
social, 1. 2. ch. 4. 

Az Istenbe vetett bizalom 
gyümölcsei.1) 

A bizalomnak második gyümölcse : a bátorság, mely 
semmitől se riad vissza. E bátorság szenvedő és cselek-
vőre osztatik. Lássuk előbb a szenvedőlegeset, mely a tá-
madások szilárd kitartása, s az akadályok bátor szemlé-
letében áll. Az ó-szövetségben erre nézve először is Mó-
zes példája ötlik szemünkbe, kiről azt olvassuk, hogy 
„nem félt a király" — t. i. Faraó — „haragjától, mertalát-
hatlanhoz ugy tartott, mintha látott volna."2) Vagy más 
szóval, midőn ő Faraó udvarában tartózkodott, a király hát-
terében az Isten fölségét látta, mi anynyira elhomályositá 
előtte a földi uralkodó fönségét, hogy félvén Istent, mástól 
senkitől sem félt. Ha igy biznánk Istenben, mi sem volna e 
világon, mi megfélemlíteni vagy megrettenteni birna min-
ket. Mesterekké kellene növekednünk ez ügyben. Sz. János 
azt mondja: „Ez a győzelem, mely meggyőzi a világot, a 
mi hitünk."3) Ha tehát oly ragyogó volna hitünk, hogy min-
den fenyegetés mögött Isten jelenlétét tüntetné elő, csakha-
mar elenyésznének szivünkből a félelem s rettegés ördögei. 
Emlékezzünk vissza továbbá a három ifjúra Dura mezőin, s 
feleletökre, midőn a király faggatta őket. „Nem szükség 
erre neked megfelelnünk ;" — válaszolák — „a te istenei-
det nem tiszteljük, és az arany képszobrot nem imádjuk ; a 
mi Istenünk megmenthet minket az égő tüzes kemenczéből, 
és a te kezeidből, óh király, megszabadíthat."4) Ott van Dá-
vid példája is, ki nekimegy Goliáthnak, parittyája s a tó 
sima köveivel, egyedül a seregek Urának erejét vivén magá-
val, oltalmául. Bizik az Isten hatalmában, miért is jobbját 
nemcsak ellátja az Ur isteni erővel, de vezeti is, midőn a 
czélt eltalálni kivánja. Nézzük sz. Jánost, kit az apostolok 
között leggyöngébbnek gondolnánk, ki nem rántott kardot a 
gethsemani kertben, ki az Ur Jézus kebelén pihent, és ki az 
0 szeretett barátja vala, — ezen sz. János volt az egyedüli, 
ki bátorsággal birt befurakodni a főpap udvarába, sőt a ta-
nácsterembe is, s azoknak, kik az ajtónál állottak, mondani, 
hogy bocsássák be Pétert. És ő cselekedte ezt, mert lelkének 
békessége s Istennel való egyesülése bátorságot kölcsönöz-
tek neki. Sz. Pál irja, hogy : „Első védelmemnél" vagyis ak-
kor, midőn Rómában a császár törvényszéke előtt állott, 
„senki sem volt velem, hanem mindnyájan elhagytak ; ne 
tulajdonitassék" — t. i. büniil — „az nekik."5) Senki sem 
volt vele, egyedül állott és hordozta az Isten evangeliuma 
hirdetésének egész súlyát. A nemzetek apostolságának ösz-
szes munkája s az uj alkotás egész terhe nehezült reája s ő 
mégis egyenesen és tántorithatlanul állott a törvényszék 
előtt, — mely akkor a világ összes hatalmainak központja 
vala, — bár egyedül volt, mert mindenki elhagyta őt. Foly-
tathatnám tovább e tárgyat, idézhetnék még számtalan pél-
dát a szentek életéből, de hisz ezekre ugy is emlékezünk ; 
azért inkább áttérek a bátorság egy másik hatására, s ez a 
keresztek elviselésében nyilatkozik. Vegyük csak szemügyre 
Jóbot, ki a kertben s a Calvarián szenvedő Ur Jézusnak elő-
képe vala. Kinjainak közepette igy kiált föl : „IIa szintén 
megölend is engem, Ö benne reménylek !"6) v. i. érjen akármi 

') Mutatvány Manning bibornok „Bizzál Istenben" czimü, Mol-
nár János eszterg. sz. k. városi segédlelkész által forditott művéből. 

>) Zsid. IX. 27. - 3) Sz. Jan. I. lev. V. 4. - *) Dán. III . 16, 17, 
18. - ") I. Timót. IV. 16. — 6) Jób. XIII. 15. 

25* 
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ragadja el mindenemet Isten s taszítson sirom széléig, sőt 
halmozzon fejem fölé mindig és még több keservet, ha él-
temtől foszt is meg engem, bizni fogok Benne. Hasonlókép, 
ha oly szentek életét olvassuk, kik valamely nagy dolgok 
véghezvitelére valának hivatva, látni fogjuk, hogy életök 
folytonos és szűnetlen kereszt volt, de azt is, hogy mindnyá-
jan biztak Istenben. Soha sem roskadtak le vagy inogtak a 
suly alatt. Példa erre a keresztről nevezett sz. Pál Midőn az 
Ur szenvedéséről czimzett társulatot alapította, s egy alka-
lommal a pápa előcsarnokába ment, hogy annak áldását ki-
kérje, elutasították őt. Azok, kik a sz. atyát környezék, 
o-unynyal és megvetéssel üzékelaz ajtóktól. Eveken át kelle 
hordoznia a megvettetés s a hányattatás ezer nemeit. Sz. 
Alphonsról is szólhatnánk, ki miután közel 50 éven át mű-
ködött, s a szentség hirében állott, életét majdnem 12 évig 
tartó fájdalmak és szenvedés között végezé. A rágalom ten-
gerével áraszták el őt, melynek hullámai a sz. székig is el-
jutottak — és hitelre találtak ott. Ez történt calasanti sz. 
Józseffel is, ki miután befejezte művét, letétetett. Vádakat 
emeltek ellene és mindenki elhitte azokat, társulata és műve 
eltörültetett, őt magát is eltemették, de csak azért, hogy, mi-
ként Urunk, dicsőségesen feltámadjon sírjából, mert ime ha-
lála után jelek kezdték hirdetni, hogy az Ur kedves szolgája 
volt. Ö maga igazolva, műve pedig visszaállítva lőn. És 
mindezt nyugalommal tűrte, egyedül Istenbe helyezett bi-
zalma folytán. Egy más nyilatkozata e bátorságnak ismét 
abban áll, hogy nagy dolgokra merünk vállalkozni sőt olya-
nokra is, melyek az emberi erőket meghaladják. Igy pl. mi-
dőn sz. Péter Róma talajára helyezte lábait, azon városba 
lépett, mely a világ összes nemzetén uratkodott akkor. Mi 
jelenleg London Nagy-Britanniára, az volt, sőt több, Róma 
akkor az egész világra nézve, mert Róma körül nem léte-
zett más város, mely versenyezhetett volna vele ; csak egy 
roppant birodalom vala akkor, s egyetlen Róma, és benne 
4000 éven át megkérgesült, rendszerbe szedett pogányság. 
A világ minden hamis vallása templommal bírt vala ott. A 
leghatalmasb tanács, a legszigorúbb törvényhozó testület is 
ott székelt, ha a birodalom erejét védő tribünök és consulo-
kat nem számítjuk is. S mind ezeken felül ott vala még 
maga a császár is, a személyesített földi hatalom, kit Isten 
gyanánt tiszteltek. Ide, ezek közé lépett be Péter, az évek-
ben előrehaladottan, tudomány és ismeretek nélkül, csupán 
Isten Lelkének szavát, kétélű fegyverét hordozván kezében ; 
befolyással nem birt, neve nem volt ismeretes, vagy legfő-
lebb Cornelius centurio családja körében : — belépett mon-
dom egyes-egyedül és védtelenül, hogy romba döntse ama 
roppant építményt, száműzze a pogányságot s felforgassa ama 
polgári nyers erőt, mely megszentségtelenítve, vagy inkább 
felszentelve vala egy bálványnak, melyek neve: világ. Ön-
tudatosan s gondolkozva kezdette meg munkáját, mint az 
ügyes kézműves, ki emelő rudat helyez az otromba kődarab 
alá. Egy óriási, nem erőműtani, hanem isteni hatalomról 
meggyőződve tért ő be ide, hogy uralma alá hajtsa a várost, 
teljesen biztos levén arról, hogy ez sikerülni fog neki, jólle-
het nem az ő idejében, hanem a közel vagy távol jövőben. 
Hasonló történt sz. Ágostonnal is, kit nagy sz. Gergely 
Angliába küldött. Ö is betette lábát e földre, s a szász fajok 
által letiporva találta azt, elárasztva a keresztények kion-

tott vérével, s a templomok és oltárok romjaival. Ő is ma-
gánosan és egyedül jött, mint sz. Péter egykor Róma elé, 
azon szándékkal, hogy Angliát ismét kereszténynyé 'teendi. 
A mit akart, el is érte. Idézhetnék még számos esetet ; fel-
hozhatnám VII. sz. Gergely példáját, ki, midőn megfertőz-
tette a világ a szentélyt, lazává tette az egyház fegyelmét, 
fölkelt maga egyedül, s miként egykor az Ur, korbácsot fo-
nott hatalmas karjaival, hogy kiostorozza az árusokat és ve-
vőket az Isten templomából. Szólhatnék a dicsőséges borro-
maei sz. Károlyról is, midőn püspökségét elfoglalta, mely 
romlottabb és rendetlenebb volt, mint Itália bármely más 
része a középkorban. Magánosan és egyedül kezdte meg mű-
ködését és rövid idő alatt oly javításokat eszközlött, melyek 
mai napig fönállanak, s a milánói egyházat nemcsak Olasz-
ország, de az egész földkerekség példányává avatják. Felso-
rolhatnám IX. Pius példáját is, ki — midőn Anglia világi 
ereje s dicsősége tetőpontján állott, midőn törvényhozó tes-
tülete Rómáéval vetélkedett s Angliát hatalmasabbá tette 
mint Róma valaha volt, — elszigetelt gyöngeségében vissza-
állította Angliában a róm. kath. egyházat, és apostoli hie-
rarchiát adott neki, azon ingathatatlan bizalommal, hogy 
Isten idők folytával befejezendi azt, mit ő elkezdett ; hogy 
Jézus Krisztus egyháza újra felépül Angolország téréin, 
mert az Isten művei az örökkévalóság bélyegét hordozzák 
magukon. 

Ki birja a valódilag jó nevelésnek rendszerét ? 
(Folytatás.) 

II . 
Az anyaszentegyház nyert a nevelésre az isteni megbí-

záshoz megfelelő eszközöket. 
A nevelési eszközök alkalmazásával a nevelés czélja 

után törekszünk, annál biztosabb kilátással a sikerre, mi-
nél gondosabban választjuk meg s alkalmazzuk a nevelési 
eszközöket. Maguk a nevelési elvek is a nevelési eszközök 
megválasztásában nyernek gyakorlati kivitelt s kifejezést, 
ha t. i. jól s czélszerüleg alkalmaztatnak. 

A gyermek természeti tehetségekkel van Istentől meg-
áldva, de természetfeletti czélra, az örök boldogságra is van 
hivatva s azért kegyelem adományoknak is részese. — E 
szerint a nevelési esközök kétfélék, u. m. A.) természetfelettiek, 
minő az isteni malaszt, s minden ami vele összefügg, és 13.) 
természetiek minők : a szoktatás, a példa, az oktatás. 

A.) A természetfeletti eszközök magasabb világot gyúj-
tanak a gyermek szellemében és neki magasabb erőt kölcsö-
nöznek ; a természeti eszközök pedig a gyermek lelkét fogé-
konynyá teszik a természetfeletti eszközök iránt. 

A legfőbb, a mi által az ember nemesedése eszközöl-
hető : az isteni malasztnak működése az ő lelkében. A leg-
főbb nevelési eszköz tehát nem természeti hanem a termé-
szetfeletti t. i. „a malaszt." Azért a keresztény kath. nevelő 
benső meggyőződésből, lelke mélyéből felkiált minden tan-
előadás előtt a keresztény nevelés előképéhez, ideáljához, Jé-
zus Krisztushoz, az Isten-emberhez. „Te vagy az én türel-
mem, Te vagy az én erőm, Uram, Te vagy az én hatalmam, 
Te vagy az én Istenem, Te az én örvendezésem, ki az Atyá-
nak keblét elhagyván, a mi szegénységünket meglátoga-
tád ! Te vagy az én világosságom, és legjobb tanitóm ! Te 
rendelted alám és biztad reám ezen gyermekeket ! Ne hagyj 
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engem soha magamra! Add nekem, valamint mások vezeté-
sére, ugy magam üdvösségére a bölcsesség és értelem Lel-
két, a tanács és erősség Lelkét, a tudomány és az istenesség 
Lelkét,és kölünösen az isteni félelem üdvözitő Lelkét !" — Ha 
a nevelő ezen Lelket megnyeri, ezen benső tanitó nemcsak 
mindig fogja őt tanitani és fogja őt vezényleni, mit kell neki 
tenni, hanem Az fogja vele közölni akaratát és annak tel-
jesítését is. Ennek alapján a jó nevelő mindig az isteni 
malasztot segélyül híva imával vagy énekkel kezdi tan-
előadását. 

A keresztény nevelő tehát mindenek előtt arra törek-
szik, hogy nagyszerű munkájához a leghathatósabb esz-
közt, Istennek sz. kegyelmét megnyerje, mert minden jó fe-
lülről jön ; bármily lángész s bármily bő tapasztalás tévútra 
bolyong, ha az Isteni kegyelem nem vezet bennünket. 

Kimondván ez igazságot, más álláspontot foglalunk el, 
mint azok, kik a nevelés nagy munkájában csupán önerejük 
s önbölcseségökre támaszkodnak. Ha valamikor, épen a je-
lenkorban találkoznak sokan, kik az ember működése mel-
lett nem akarják látni s felismerni Isten működését, hanem 
még a malaszt szó kiejtését is átalják, holott már a keresz-
ténységet megelőző századok legjelesb férfiai sem szégyen-
lették a természetfeletti segély szükségességét beismerni a 
végre, hogy erényesekké, bölcsekké, boldogokká lehessünk, 
hogy embert ilyenné nevelhessünk. „Az erény, ugy mond 
Plató, valóban nem a természettől jó, nem is lehet rá tani-
tani, hanem a kikben lakik, mintegy tudtukon kivül szinte 
isteni küldetés által keletkezik." — „Tudjad, hogy a ki az 
államokban jónak s tisztának marad, az Istennek kegyelme 
és segélye által marad az." Wohlfarth, Pädag. Schatzkästl. 
IX. 181. 1. 

Ha tehát már a Krisztus előtti pogányok hitték és 
tanitották, hogy erényes, bölcs és boldog csak az lehet, ki 
erre felülről nyert kegyelmet, annál inkább áll az mostan 
Istennek földi országában, a keresztény kath. anyaszentegy-
házban, melynek alapitója és éltetője édes Üdvözítőnk sz. Ján. 
15, 5. nyiltan mondja: „Nálam nélkül mitsem cselekedhet-
tek;" és ismét: „íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha ki 
szavamat befogadja, s az ajtót megnyitja, ahhoz bemegyek, 
és vele vacsorálok, és ő én velem." Titk.jel: 3, 20. 

Igy, miután Krisztus nélkül mi jót sem tehetünk, szük-
séges vele bensöleg egyesülni, hogy a benső segítő malasztot, 
az isteni kegyelmet megnyerhessük és Krisztus egyházának 
hitéletében buzgón részt vehessünk. 

A malaszt eszközeiről, u. m. az ima, Isten igéje — és 
szentségekről nem a paedadogia, — hanem átalán a Theol. 
dogmatica és morális és a népies katekizmus feladata illeté-
kesen szólni ; azért az isteni segélynek vagyis malasztnak 
mint nevelési eszköznek általános hangsúlyozására szorít-
kozva, a malaszt esközökről szóló tant illetőleg, az emiitett 
tudomány- és tanszakokra utalunk. (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 15. „ Jön a Nuntius." Liberalis lapja-

ink kedvtelve említenek fel egy német röpiratot, melynek 
czime levelünk czimével megegyez, épen oly kedvtelve kö-
zölnek is belőle egyes idézeteket, melyek a liberális szájiz-
nek megfelelnek. A röpirat t. i. azon tárgyalásokkal foglal-

kozik, melyek ez idő szerint Róma és Berlin közt folytattatnak, 
melyek tárgyát tudvalevőleg az egyházi viszonyok képezik. 
A súlyos viszonyok, melyek a Németbirodalomra, különösen 
a porosz államra nehezedtek, a porosz állam ez időszerinti 
vezetőjét oda kényszeritették, hogy Canossába induljon, ille-
tőleg, hogy a pápával tárgyalásokba bocsátkozzék, melyek-
nek végczélja a kulturkampf megszüntetése és igy a biroda-
lomban megrendült béke és rend megszilárdítása lenne. Bis-
marck herczeg, bármily gyűlölettel viseltessék is az egyház 
iránt, mit májusi ,törvényeivel' kellőleg documentált, mégis 
igen helyesen fogta fel, hogy ha az általa készített helyzet-
ből menekülni akar, hogy lia a viszonyt, melybe az állam 
ujabb időben a katholikusokkal szemben jutott, megváltoz-
tatni akarja, ezt csak az által érheti el, ha nem mással mint 
a pápával, mint az egyház fejével, fog egyezkedni. 

Az emiitett röpiratnak azonban épen ez nem tetszik, 
bölcseségének quintesséntiaja épen abban culminál, hogy 
elitélve Bismarck említett eljárását ugy találja, hogy a pá-
pára épen semmi szükség sincsen az egyezkedéseknél. E kö-
rülmény képezi bizonyára azon pontot is, melynél fogva ami 
liberális lapjaink siettek megismertetni a röpirat tartalmát 
olvasóikkal a nélkül, hogy csak egyetlenegy ellenészrevé-
telt koczkáztattak volna annak absurd állításaira. Pápa nél-
küli katholikus egyház, igen, ilyen kellene a liberalismusnak. 
Ez az ő kedvencz ideája, ilyet akart Bismarck is, az ő ó-ka-
tholicismusával. Részleges, állami katholika egyház, ami con-
tradictio in terminis, ezt óhajtanák létesiteni, mert ezt köny-
nyen lehetne leigázni és minden kigondolható czélra felhasz-
nálni. Yalószinüleg ilyesmi lebeghetett a .Pester Lloyd' bölcs 
egyházpolitikai vezérczikkezője előtt is, midőn a bosnyák 
katholikusok autonómiáját védte a pápa ellenében. 

Ha más időket élnénk, mint a minőket ténvleg élünk, J O 7 
ha nem látnók, mikép esküszik össze minden a katholicis-
mus ellen, hogy lerontsa a társadalom e védbástyáját, lehet, 
hogy nem tűnnék fel oly nagyon előttünk, sem a röpirat állí-
tása, sem azon mohó sietség, melylyel hasonló állitások ter-
jesztetnek. A szabadkőműves szervezettség az egyház ellen 
azonban késztet bennünket, hogy azon állitásban is egy 
ujabb eszközt pillantsunk meg, melylyel ellenei az egyház el-
len törnek. Mit is kell szükségképen következtetnünk ha-
sonló állításokból, ha nem azt, hogy valamint a fejedelme-
ket, ugy a népeket is hozzá akarják szoktatni azon gondo-
lathoz, hogy a katholikusoknak nincsen szükségök pápára ; 
mint azt, hogy a híveket elszigetelni akarják a pápától ; mint 
azt, hogy végre szakadást hozzanak létre a hivek és a pápa 
közt ? A liberalismus az ő eszközeiben egyáltalában nem vá-
logatós, csak czélhoz vezessenek ; ha valaha, ugy a liberalis-
musról, korunk ez eretnekségéről, lehet elmondani, hogy 
előtte finis sanctificat media ; ő szétrobbantani akarja az egy-
házat, felhasználja tehát az eszközt, kezébe veszi a nagyok 
oktatását hírlap utján és megtanítja őket arra, hogy ők pápa 
nélkül is lehetnek katholikusok. IIa ezt sikerül elhitetni, a 
többi önmagától jön. 

Ismételjük, mi nem kétkedünk, hogy ez irányban pro-
paganda készül, melyre nézve kezdetül ama névtelen röpi-
rat szolgál ; a felett sem kételkedünk, hogy a liberalismus 
minden eszközt fel fog használni, hogy ha már a jelszót ki-
adta, annak terjesztőket és igy érvényt is szerezzen ; mert 
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mire nem vállalkoznak napjainkban az emberek ? Mire nem 
vállalkoznak akkor, midőn a kath. egyház elleni támadásról 
van szó? A nélkül azonban, hogy valami magas politikai 
böleseségre volna szükség, azt bátorkodunk kérdezni, hogy 
a jelen, különben is tul zilált, politikai helyzet mellett üd-
vösnek itélhetik-e államférfiaink, hogy önmagában véve is 
absurdum eszme, politikai lapok hasábjain, vagy ujabb röp-
iratokban, további fejtegetések tárgyát képezze ? Üdvösnek 
itélhetik-e, hogy ez eszme terjesztése által, ujabb bonyodal-
makra adassék alkalom? Nem látják-e be, hogy mindent 
kerülniök kell az állam érdekében, mi ezt ujabb és kikerül-
hetlen rázkódásnak tenné ki ? Arra ugyanis készen kell len-
niök, hogy e terv, a hivek elszakitásának kisérlete Rómától, 
ámbár sikerülni nem fog, mégis minden rázkódás nélkül az 
államokra nem fog lefolyni ; vessenek egy pillanatot a po-
rosz államra, és állításunkról nem fognak kételkedhetni ; és 
ezt, ha valahol, ugy jó lesz itthon komolyan megfontolni. 

Járjanak el azonban államférfiaink bármiként is, moz-
dítsák elő, vagy akadályozzák meg az eszme létesítését, 
egyet biztosan mondhatunk, hogy a kath. papságot a szaka-
dási tervnek soha senki megnyerni nem fogja. A kath. pap-
ság jól tudja, hogy valamint állam fő nélkül nem képzelhető, 
ugy nem képzelhető az egyház sem pápa nélkül. A kath. pap-
ság jól tudja, hogy a pápaság az egyházban isteni intézmény, 
melyet megtartani, vagy meg nem tartani, nincsen senki tet-
szésére bizva ; hogy katholikus csak az lehet, ki a pápát az 
egyház fejének ismeri el. írjanak tehát bármit, tegyenek az 
államférfiak bármikép, a kath. papság meggyőződésén e te-
kintetben változtatni soha nem fognak, a nélkül pedig nem 
lehet reményük soha, hogy a nép azon meggyőződésre jus-
son, hogy ő pápa nélkül ellehet, hogy neki a pápára szük-
sége nincsen. Minél nagyobb lesz ez irányban a kifejtendő 
támadás, minél szervezettebb lesz az összműködés a libera-
lismus orgánumaiban, annál nagyobb lesz a buzgóság a pap-
ság körében is, hogy hiveit felvilágosítsa a felől: mi a pápa? 
Annál nagyobb lesz a ragaszkodás a hiveknél a pápa iránt. 
Nagyon óhajtjuk, bár csalatkoznánk kifejezett nézetünkben 
a megindítandó mozgalomra nézve, de ha az mégis fájdal-
dalmas valósággá lenne, ha e mozgalom nagyobb mérvet 
kezdene ölteni, ha törekvés történnék a hivek elidegeníté-
sére a pápától : ugy meg vagyunk győződve, hogy minden 
katholikus pap, minden legkisebb figyelmeztetés nélkül is, 
tudni fogja kötelességét, ragaszkodásra, tántoríthatatlan hű-
ségre fogja mindenik hiveit a pápa iránt inteni, hogy ez 
uton korunk bölcseinek akarata ellenére is megmentse a 
társadalmat egy ujabb és minden közt a legveszélyesebb 
bonyodalomtól. A 

Hómn. Vonások XIII. Leo pápa uralkodásának jel-
lemrajzához. Ily czimet lehetne adni azon levélnek, melyet 
nem régen egy nagy tapasztalatú államférfiú irt a Vatikán 
közeléből a párizsi ,Monde'-nak. Sokat hollottunk e napok-
ban beszélni a szent atyának legújabb leveléről : halljunk 
most néhány illetékes szót magas személyiségéről . . . Szólni 
fogok, igy kezdi e levél, IX. Pius utódjáról. S minthogy e 
névvel kezdem, ezzel azt mutatom, hogy nem félek, mint 
némely hamarkodó elmék tették, a jelenleg uralkodó pápát 
dicső elődjének oldala mellé helyezni, mert hiszen eredetileg 
Isten maga tette őt a katholicismus és történelem élére. Azon 

dicsőség, melylyel az isteni gondviselés IX. Pius nagy alak-
ját körülvenni akará, valóban oly nagy vala, hogy nem ke-
vesen, és nem minden látszólagos alap nélkül, félni kezdettek 
utódjának személyes varázsa iránt. Azt mondám : nem min-
den alap nélkül ; minthogy emberileg szólva, ugy látszott, 
mintha senkit sem lehetett volna összehasonlitani e nagy 
alakkal, mely egy egész harmadrész század alatt dicsőségé-
vel az egész világot betölté. Hanem mivel az egyház ügye 
Isten ügye, az Ur az egyszer ismét megakarta czáfolni az 
emberi vélekedéseket ; és azt a jelen század szemeláttára 
tette, mely annyira töri magát, hogy az emberi észt koroná-
jától, magasabb sőt egyedüli igaz erejétől, t. i. az isteni ész 
rágyogó segélyétől megfossza. Isten ez egyszer ismét bebi-
zonyitá, nem azt, hogy egyházának nincs szüksége semmi 
emberi közreműködésre, hanem azt, hogy az neki mindig ren-
delkezésére áll, a mint a szükségletek mutatkoznak, — mely 
szükségletek alapjukban véve azonosak az emberiség kor-
szakainak szükségleteivel. 

Igy történt, — s ezt erősen állithatom, — hogy XI I I . 
Leo csodás módon emeltetett fel azon örök szikla tetejére, 
melyet viharos hullámok csapdosnak, a nélkül, hogy valaha 
elnyelhetnék. O sz. Péternek ezen fejedelmi székét, isteni 
rendelet szerint, a mi kedves és nagy Piusunk oldala mellett 
foglalta el. Egyébiránt Isten, a ki messzire lát és messziről 
késziti elő, a mit a jövőben tenni akar, szentséges atyánkat 
mindennel felruházta, a mivel korunk pápájának birnia kell, 
azon pápának, a kinek IX. Pius után kellett következnie. 
Ezt csak Isten tehette. . . Hogy érthetőbbé tegyem gondo-
latomat, legyen szabad mindenek előtt néhány szóval vá-
zolni az elhunyt pápa kormányának rendszerét. 

Mit 
tett IX. Pius ? Mit állapított meg ? . . . Nemcsak 

kimondta a társadalmi forradalom duzzadó tengerének : Nem 
félek tőled ; hanem ezt tettel is bebizonyitá. S mikép tette 
ezt ? Közelebb hozva a katholikus világot Rómához s kiter-
jesztve a szent szék hatalmának szálait a világ legvégsőbb 
részeiig. S mi volt az eredmény ? Szeretet Róma iránt, mi-
lyent 

a törtenelem egy században sem látott ; az egyház ré-
szére pedig egy erő, melylyel a világnak a katholicismus 
ellen összeesküdt hatalmai mindenkor számolni lesznek kény-
telenek. A hit egységének e diadala, mint minden más dia-
dal, harczok nélkül nem volt elérhető ; a harczok azonban, 
sajnos, soha sem folynak le sebek nélkül. 

A jelenlegi pápa sasszemével rögtön észrevette a hely-
zet ilyetén sajátosságát ; belátta, hogy ezen harczok legitim 
jellegének még a közönyösek szemében is megőrzésére és 
eme diadalok tartósságának biztosítására, szükségképen be 
kell bizonyítani a világnak, hogy az apostoli szent szék nem 
tett egyebet, mint védelmezte magát, s a támadás nem ré-
széről jött. Kiindulási pontja tehát ez volt : igazolni a szent 
szék eljárását, védeni IX. Piust ugyanazon a téren, melyen a 
rosz hiszemüségés tudatlanság legnagyobb elkapatottsággal 
támadták meg. Ez által bebizonyitá, hogy ő nemcsak utódja 
az elhunyt nagy pápának, hanem az ö müvének bölcs és buzgó 
folytatója is. (Vége köv.) 

Francziaország. ,A franczia egyház nagy vesze-
delme a XIX. században.' Ez czime azon műnek, melynek 
megjelenése eseményszerű s melynek leleplezései a világ 
legvirágzóbbnak tartott egyházában magában is aggodalom-
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mal tölti be a kedélyeket. „Szándékom, igy kezdi abbé Bou-
gauöl, az orléansi megye általános püspöki helynöke, szándé-
kom a komoly szellemek figyelmét egy kérdésre felhivni, 
mely a legnagyobb fontosságú, mely félelmetesen égető alak-
ban mutatkozik, mely jelenleg igazán élet-halál kérdésFran-
cziaország egyházára nézve. Arról van szó, folytatni fogjuk-e 
mi a papság sorainak betöltését ; lesz-e elég áldozárunk leg-
alább a hivő lelkek megmentésére, mert azoknak visszahódí-
tására, kik a hitből kiestek, azon Francziaországra, mely ke-
zeinkből kisiklik, nem merek gondolni. De Maistre mondá e 
századelején: „A társadalomnak e pillanatban kiválóan a 
papság kérdésével kell foglalkoznia, ha újjászületni akar. 
Vajha a felsőbb osztályok felajánlanák gyermekeiket az ol-
tárnak, mint ez előtt ! Vajha visszaadnák az egyháznak fény-
ben és gazdagságban mindazt, a mit tőle kaptak ! Ekként 
egy nagy adóságot rónának le, melylyel tartoznak Franczia-
ország és talán egész Európa, de mindenek fölött Isten iránt." 
Es azon látnoki fordulattal, mely de Maistrenek szokása, 
hozzá teve ; „Ha szemeim előtt volnának a papi felszente-
lések táblázatai, nagy eseményeket jósolhatnék meg."1) 

Hajh ! szemei elé lehetett volna terjeszteni akkor és 
azután a papi felszentelések táblázatos kimutatásait s lát-
hatta volna, mily kevesen vannak azon magas osztályoknak 
képviselői, kikhez oly mély belátással intézte szózatát. Nem 
mintha hitök és nemeslelküségök megfogyatkozott volna. 
Ok elküldték fiaikat harozolni és meghalni harczaink min-
den csataterére ; ök leányaikkal benépesítették női zárdáin-
kat ; ők minden üdvös intézményeinknek élére álltak. De bi-
zonyos kimagyarázhatlan aberratio folytán nincs csak egy 
ut, melyet nem ismernek, s ez a szentélybe, a papságra ve-
zető ösvény. Hanem ez, aggodalmainknak csak kisebbike. 
íme most már a többi osztályok is azon vannak, hogy szin-
tén eltávozzanak. Amaz erőteljes falusi népség, eddig oly ra-
gaszkodó az egyházhoz, mely hatvan év óta az egyháznak 
azon nagy franczia papságot adta, melyről a nemzeti gyűlés 
tapsai mellett el lehetett mondani, hogy ez a világnak első pap-
sága: ime most ez is elhagyja a szentély utját. Azok a csa-
ládok, melyeket én örömmel papi családoknak neveznék, mert 
annyi áldozárt adtak Istennek, kimerülve látszanak lenni. 
Azok az egyházközségek, melyekből nemzedékről nemze-
dékre láttunk papokat kiemelkedni, többé nem adnak sen-
kit. Azon egyházmegyék, melyek ezelőtt bővelkedtek, most 
szűkölködnek. S mit mondjak a többiekről? A seb szemlá-
tomást növekszik. Mindent ellep. Belőle a franczia egyházra 
sajátságos elgyengülés árad szét, egyneme a vérszegénység-
nek. Létezése még nincs veszélyeztetve ; de a szervek benne 
csak fél működést végeznek. Tevékenysége lankadozik, fo-
gyatkozik, erőtlenedik. 

Ezt nevezem én a franczia egyház nagy veszedelmének. 
Vannak bizonyára mások is. Lehet ezen egyházat üldözni. 
De ez kevésbbé lesz veszélyes, mint ha látjuk őt észrevétle-
nül, fokozatosan elgyengülni a papi hivatások lassú megfo-
gyatkozása által. Egyébiránt ez volt az ő sebe a XIX. szá-
zad minden szakában. Hallani fogjuk ezen mű folyamában a 
restauratio püspökei aggodalmának kiáltó szavát azon egy-
házak számtalan sokasága miatt, melyeknek pásztort adni 
képtelenek valának. Egy időben, azon hosszú és békés évek 

1) Be Maistre, Du Pape, préface. 

alatt, melyek következtek, a papi hivatás hullámait csende-
sen emelkedni láttuk, s már majdnem üdvözölni lehetett 
azon napot, melyen medrét betölteni készült. Hanem ime 
újra feléledtek az aggodalmak. A szent vizek szemlátomást 
apadnak. Es minthogy a társadalom beteg ; minthogy ma-
gasabb lendületre volna szükség a lábai alatt megnyilt 
mélységen való átkelés végett ; s minthogy ezen lendület 
támpontot csak a mély vallásos érzületben találhat: Fran-
cziaország fájdalmasan érzi az egyház ezen gyengülésének 
visszahatását. A végzetes pillanatban, azon egyedüli kar, 
mely felemelhetné, talán nem fog elég erővel birni. 

Mik az okok, melyek köztünk a papi hivatás megfo-
gyatkozását előidézték ? Mily veszélyek származnak az egy-
házra és társadalomra ezen bajból, mely mindig növekszik? 
Vannak-e ellene szerek és melyek azok ? 

Ezen kérdésekhez akarok szólni. A helyzet komoly-
sága, mely minden nap roszabbra fordul ; a társadalmi ve-
szedelmek, melyek fenyegetnek s mindennap beköszönthet-
nek ; némely egyházmegye hiányainak tarthatlan állapota, 
tetézve azzal, hogy más megyékből sem kaphatnak segitsé-
get; Francziaország veszélyei épen akkor, midőn az egyház 
erői fogynak: mind ez élénk vágyat gerjesztett bennem ezen 
nagy ügynek szomorú mélyébe behatni. 

Hogy ezt mennél nagyobb pontossággal és tekintély-
lyel tehessem, Francziaország valamennyi püspökéhez for-
dultam ; s ők adtak is nekem, — oly sürgős buzgósággal, 
mely meghatott s mely aggodalmaik nagyságáról tanúsko-
dik, — egész tömeg becses, hiteles, hivatalos okmányt 
és adatot. 

Ambitióm abban áll, hogy ezeket egy műbe összeállít-
hatom, hogy igy az értelmes és befolyásos katholikusok, el-
olvasván könyvemet s felvilágosítást nyervén helyzetünk 
felől, melyet eddig nem is sejtettek, végre valahára azt 
mondják maguknak: Itt az ideje, hogy álmunkból felébred-
jünk, mert már sokáig tartott!" 

Eddig a néhány hónap alatt négy kiadást ért könyv 
bevezető sorai. Mindenki láthatja belőlük, hogy itt nagy 
dologról van szó, mely annál inkább alkalmas az egész ka-
tholikus egyházban érdeket kelteni, mert körülbelül majd-
nem mindenütt ugyanazon bajban szenved az egyház, me-
lyet a fentebbi megható sorokban oly élénk szinekkel le-
festve láttunk. Igyekezni fogunk e mű tartalmát, köteles 
tekintettel levén az írói tulajdonjogra, néhány közlemény-
ben megismertetni, különösen kiemelve azon részét, melyben 
a lelkes szerző a baj orvoslásának mindenütt, tehát nálunk 
is alkalmazható szereiről mondja el tamdságos észrevételeit. 

(Folyt, köv.) 

IROMLOI. 
-(- Maury hibornokról. „ Cardinal Maury. Ein 

Lebensbild aus dem Ende des vorigen und dem Anfange des 
jetzigen Jahrhunderts." Ez Hergenröther legújabb műve, 
mely Würzburgban Wörlnél mint a „Kath. Studien" IV. 
évf. 3. és 4. füz. jelent meg 140 lapon. Előszó után 10 fe-
jezetbe foglalva gördül le előttünk egy nagytehetségű s 
ifjabb korában fényes reményekre jogosító egyházi férfiú-
nak életképe. Az I. fej. bemutatja ifjúkorát, a II. szól mint 
egyházi szónokról és akadémikusról, a III . az egyház vé-
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delmére a nemzeti gyűlésben kifejtett parlamenti harczait 
rajzolja, a IV. fejez, a forradalom elleni küzdelemben tün-
teti fel, az V. fej. kitüntetéseit és jutalmait emeli ki, uj viha-
rokat jelezve, a VI. fej. szól Maury benső átalakulásáról, a 
VI I . mint intrudált párizsi érsekről, a VI I I . fej. a püspö-
kök párizsi gyűlését s a pápával folytatott alkudozásokat 
tárgyalja, a IX . fej. Maurynak mint párizsi érseknek tevé-
kenységét ecseteli, a X . fej. végre életének három utolsó 
évét irja le. 

Hergenröther épen ez idő tájban oly művel volt el-
foglalva, mely egymaga is képes egyszerre egy ember min-
den figyelmet igénybe venni ; értjük nagyszabású egyház-
történelmét, mely a németországi ujabb egyháztörténelmi 
tanulmányok legjelesebb termékeihez sorakozik s azoknak 
mintegy koronája. Daczára ezen elfoglaltságnak, szerző, ki-
ben a ritka nagy tudomány az egyház üdveért folyton lángoló 
szeretettel párosul, Maury bibornok életét oly érdekesnek s 
a jelen egyházpolitikai viszonyok közt oly tanulságosnak 
találta, hogy életére vonatkozó tanulmányainak általános 
egyháztörténelmi müve keretén kivül önálló műben való 
közlését érdemesnek tartá maga részéről egy külön munka 
által igényelt fáradságra, a kath. olvasó közönség, kivált az 
egyháziak részéről pedig,.a legkiválóbb figyelemre. 

Maury élete két igen különböző becsű részre oszlik. 
Az egyik, úgymond szerző az előszóban, a liirnév és dicső 
harcz, a másik a szégyen és pulya ellustulás ideje. Mira-
beauval, a parlamenti szónoklat megalapítójával, — de el-
lensége a forradalomnak s vallás- és társadalomellenes ta-
nainak, — mint az oltár és trón rettenthetlen bajnoka állt a 
küzdtéren, csodáltáivá és tiszteltetve otthon s a külföldön, 
becsület és félelem tárgya ellenfelei részéről. Hanem a dús 
egyházi jutalmak és kitüntetések elszéditették. Az egyház-
üldöző I. Napoleon rabszolgájává lett s végre legszentebb 
egyliázférfiui kötelességeiről annyira megfeledkezett, hogy 
mint a zsarnok császár uszályhordozója a pápával szemben 
daczos ellenkezést kifejteni nem tartá bibornoki méltóságá-
val összeegyeztetlietlennek. Hogy mikép sülyedt e kiváló 
férfiú ennyire, arra e mű a legjobb felelet. Elete inkább 
intés és rettentés mint lélekemelő élvezet : de telve van ta-
nulságokkal, kivált korunk számára, midőn erőseknek tar-
tott szellemek (szerző bizonyára Döllingerre s másokra 
gondolt) magukat vakon a nap hatalmasainak rendelkezé-
sére bocsátják s az általok előbb védett ügyet rutul elárul-
ják. Szerző igen találó jelmondatot irt mesterileg készült 
műve homlokára. „Qui stat, videat, ne cadat." I. Cor, 10, 
13. Ez a tanulság a legépületesebb asteticus olvasmánynyá 
teszi e művet, különösen a nagy eszmékért lelkesedő ifjabb 
egyháziak részére. Genie és akaraterő az egyházi pályán 
nem elégségesek. 

X Beküldettek : 1. A római kath. egyházi szertartá-
sok tankönyve elemi tanodák számára, készité Némethy La-
jos (esztergomm. áldozár). A főmagasságu bibornok-herczeg-
primás érseki jóváhagyásával. Budapesten. Lampel. 1879. 
8-rét 70. 1. 20 kr. 

Szerzőt, ki e szakban már egy második kiadást ért 
nagyobb művet irt e czim alat t : „Arám. kath. egyházi szer-
tartások régészeti és magyarázati kézikönyve a középtano-
dák számára," az előttünk fekvő tankönyv megírására a bu-
dapesti egyházkerület megbízása bátoritá. A czimlapon ol-
vasható főpásztori jóváhagyásból következik, hogy e mű ren-
des egyházi censurán ment keresztül s azért a tan tisztasága 
tekintetében semmi nehézség sem foroghat fenn. Ajánljuk 
az illetékes tanférfiak figyelmébe. 

2. Uj Magyar Sión szept. (105.) füzet. Tartalma : A 
franczia papság neveltetése és fegyelme Freeska A.tól. A 
ritualismus Angolországban. Dr. Hamvastól. Adatok a Cyőr 

egyházmegyében 1710 — 13-ban dühöngött pestis történeté-
hez. Venczel K.tól. A mormon hitfelekezetről. Molnár J.tól. 
Imádkozzatok. Lázár M.tól. A szentháromság egyletről. 
Paulai sz. Vincze élete és szeretet-művei. Várnaitól. Irodalom 
és művészet. Vegyesek. 

3. A Kath. Hitszónok octob. (IV.) füzete, hét beszéddel 
Karácson utáni vasárnaptól, Vizk. ut. I I . vasárnapig: Pallu, 
Sailer, ar. sz. János, Gretsch, Pázmány, Campadelli és Biliot-
tó]. 185—266. 1. 

4. Isten Igéje, I I I . évfolyam XI . füzete, hét beszéddel, 
Pünk. ut. 18—22. vasárnapig, a közbeeső Mindenszenteknap-
jára és halottak előestéjére külön beszéddel, valamint sz. 
Márton pk. ünnepére tárgygyal és felosztással. 

5. Értesítés. Szerző művét, melynek czime „Plébános 
és segédlelkész", egyházmegyei előleges censurának alávet-
vén, kiadásától, fontos okok következtében, elvonatott. — A 
t. megrendelők (607) részéről a mű iránt tanúsított valóban 
feltűnő s meleg érdekeltség és pártfogásért, szerző e helyen 
is köszönetet mond. Nagyiévárd, 1878. szept. 26-án. Ja-
novszky István, segédlelkész. 

VEGYESEK. 
— Jótékonyság. Főt. Császka György szepesi püspök 

ur ő méltósága a sebesültek részére 200 ftot adományozott, 
iskolai czélokra pedig legújabban közel 4000 frtot áldozott. 

— A Vatikán és Berlin közti viszonyra vonatkozólag 
az ,Osservatore Cattolico' legújabban a következő tudósítást 
kapta Rómából : „O szentsége X I I I . Leo pápának Nina 
bib. ő eminentiájához intézett magasztos apostoli levele kö-
vetkeztében, igen tekintélyes személy biztositása szerint, 
Bismarck herczeg e napokban egy hosszú levelet küldött a 
bibornok államtitkárnak. Németország császárjának nevében, 
Bismarck herczeg felkéré ő eminentiáját, szívélyes köszönetét 
kifejezni a szent atyának a Vilmos császárhoz és a német nem-
zethez intézett szíves és jóakarata szavakért. Bismarck her-
czeg erős meggyőződését fejezte ki az iránt, hogy a szent 
szék és a császári felség kormánya közt fenforgó tárgyaláso-
kat rövid idö alatt a legállandóbb s legüdvösebb siker fogja 
koronázhatni." (La Défense, oct. 10.) 

— A svajczi Fius-egylet ez évi évkönyvében fel van 
véve Virili atya jelentése b. flüei Miklós (b. Nicolaus F lü-
elensis) canonisatiójáról, melyből kitűnik, hogy Svajcz ezen 
nemzeti védszentjének ügyében a szeplőtelen hitélet iránti 
vizsgálat már be nem fejezve, csak a csodák iránti vizsgá-
lat van még hátra. 

— Spanyolországban a hadi budget tárgyalása alkal-
mából Teina tábornok a kormány nevében kijelenté, hogy 
egy papnevelde alapitása tábori lelkészek számára niellőz-
hetlen szükséggé vált. Spanyolországnak európai hadserege 
90 ezredből áll lOO tartalék-zászlóaljjal. Az állani köteles 
gondoskodni, hogy hadserege lelkiekben hiányt ne szenved-
jen. A tábori lelkészek számára, kiérdemülésök esetére, ka-
nonoki stallumok lesznek fentartva. Két ily kanonoki állo-
más folytonosan a királyi kápolnához lesz csatolva. 

— f Dupanloup Bódog, orléansi püspöknek f. hó 12-én 
történt rögtöni haláláról hozott a távírda jelentést. . . Nincs 
katholikus, kinek lelke fölött nyomtalanul vonulna el az egy-
ház e nagy apologetájának halálhíre. Dupanloup Franczia-
ország legnagyobb férfiai közé tartozik. Az egyháznak pedig 
halhatatlan szolgálatokat tett. Talán nincs főpásztor, a ki any-
nyi elismerő levelet kapott volna a szent széktől, mint ő. Láng-
ész volt, kit, midőn a liberalismust és kereszténységet elvá-
lasztó örvény fölött egy sasnak merész röptével lebegett, 
nem közönséges isteni kegyelem tartott fenn a tiszta eszmék 
légkörében. A Péter-fillérekről irt lelkes szózata hattyúdala 
volt. Szebben nem is halhatott volna meg, mint e hattyú-
dallal. Áldott legyen emléke. Az ö. v. f. neki ! 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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X I I I . Leo pápa uralkodásának jellemrajzához. — Vegyesek. 

A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

30. A vallás, religio, egély, nem egyéb mint a 
teremtés viszhangja. 

Keresztény, kinyilatkoztatott tan, hogy a te-
remtő ,legyen' szózatot az mondá ki, a ki az Atyá-
nak örök Igéje. „ Verbo Domini coeli firmati sunt et 
spiritu oris eins omnis virtus eorum."1) Ez volt 
mondva már az ó-szövetségben. — Az uj-szövetség-
ben világosabban van ugyanaz kifejezve. „Kezdet-
ben vala az Ige, úgymond az apostoli collegium 
theologusa, és az Ige Istennél vala és Isten vala az 
Ige. Mindenek általa teremtettek, és nélküle semmi 
sem teremtetett a mi teremtetett."2) Ezen magasztos 

/ 

tanra támaszkodva sz. Ágoston azt következteté, 
hogy minden, a mit Isten Igéje teremtett, csak meg-
kell érteni, beszélő nyelvvel b i r ; mert úgymond, 
„quia ipse Verbum Dei est, etiam factum Verbi ver-
bum nobis esi."3) Egyébiránt az ember is nemcsak 
nyelvével, hanem egész külsejének nyilatkozatával, 
minden tettével beszél. 

Isten Igéjének teremtő ,legyen' nyilatkoza szó 
és tett volt egyszersmind, és e magasztos szó, e min-
denható teremtő tett, viszhangzik az egész min-
denségben, kezdettől fogva végig. Az összes minden-
ség egy megszámlálhatatlan hangból magasztos har-
móniába összeolvadó beszéd, melyben egyik teremt-
mény a másiknak, a nap a napnak, az éj az éjnek, 
az ég a földnek, elmondja és hirdeti, bár mindnyá-
jan nem tudva mit mondanak, a mit Isten Igéje a 
teremtéskor beléjök mondott: az ö hatalmas szavát és 
bölcseségét, szeretetét és dicsőségét. „Coeli enar-

!) Psalm. 32 ; 6. 
s) Sz. Ján. 1 ; 1, 2. 
3) In Joan. Tract. 24. u. 2. 

rant glóriám Dei, et opera manum eins annuntiat 
firmamentum. Dies diei eructat verbum et nox nocti 
indicat scientiam."4) Es e dicsbeszéd, Isten Igéjének 
a teremtmények hosszú során végig csengő ezen visz-
hangja, oly erős, oly érthető, hogy azt nem hallani le-
hetetlen, meg nem érteni a legnagyobb bűn.5) „Non 
sunt loquelae neque sermones, quorum non audian-
tur voces eorum."6) Az egész föld, melyen az ember 
lakik, viszhangzik a mindenségnek Istenre utaló szó-
zatától. „In omnem terram exivit sonus eorum : et 
in|fines orbis terrae verba eorum."7) 

A mit az ég és föld, a csillagok milliói s a föl-
dön minden harmatcsepp, virágszál és porszem 
hirdet, az az ész- és értélemnélküli teremtmények vallo-
mcisa, confessiója. Az eszes lény, az ember, ha végig 
tekint a mindenségen, ha hallgatózik, figyel, kuta t 
s azután azt kérdezi, igazi-e, a mit az ég és fóld 
szüntelenül viszhangoztatnak : nem tehet egyebet, 
mint esze teljes meggyőződésével, szive minden ér-
zelmével, élete minden tettével rámondja: Ugy van. 
Amen ! „Dignus es Domine Deus noster accipere 
glóriám et honorem et v i r tu tem: quia tu creasti 
omnia et propter voluntatem tuam erant et creata 
sunt"8)— Ez az eszes lények, ez az emberiség vallása, 
ez a religio, az egély. A mit az ég és föld, a külső 
,nagy világ' öntudatlanul tesz : azt az ember, e pa-
rányi porszemnek látszó koronája e teremtésnek, e 
mikrokosmos, öntudatosan cselekszi. Az anyagi világ 
gépies szükségességgel morzsolja le Istent dicsöitö 
hymnuszát : az ember szabadakaratból, szivének ön-
kéntes odaadásával rebegi el a teremtést viszhan-
goztató imájá t : 

*)Tsâlm. 18 ; 2. 
5) „Haec est summa delicti : nolle agnoscere eum, quem 

ignorare non possis." 
6) Psalm. 18 ; 3. 
7) Psalm. 18 ; 4. 
8) Apoc. 4; 11. 

32 
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„Isten ! . . . . 
Te hoztad e nagy minden ezer nemét 
A semmiségből, a te szemöldökei 

Ronthat s teremthet száz világot. 
S a nagy idők folyamit k i m é r i , . . . 

Buzgón leomlom színed előtt, dicső ! i 9 j 

Nem igaz tehát, hogy „primos in orbe terra-
rum Deos fecit timor."10) Nem igaz, hogy a vallása 
papok dolga. A vallás hozta létre a papságot, nem 
a papság a vallást. A vallás nem kiilsö máz, melyet 
kénykedv szerint felmázolni s ismét letörölni lehet-
ne az emberről.'A vallás, az Isten ismerete és tiszte-
lete, ez az ember lelkének a lelke ; belülről születik 
kifelé, mint a kovaköböl a szikra, mint a delejből az 
erő. A vallás az emberi lélek legmélyebb bense-
jéböl fakad ki, mint tavaszkor a magból a csira, a 
csirából a növény, a növényből a virág. Innen van, 
hogy nincs mélyebb s gyengédebb érzelem a vallá-
sos érzelemnél,11) valamint magasztosabb eszme 
sincs a vallásos eszménél. Az emberiség története 
legmélyebb alapjában nem egyéb, mint küzdelem e 
legmagasztosabb eszmékért, e legmélyebb érzelmek-
ért, — mint küzdelem a vallásért. Göthe inondá: 
..Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der T) ö 7 O 
Weltgeschichte, dem alle Andern sich unterordnen, 
ist der Conflikt des Unglaubens und Glaubens." 

31. De váljon mi az, a mi az egész embert leg-
bensőbb valójában ily átható hullámzásba hozza? 
Mi az, és hol van, liol rejlik az ? Vagyis, mi a val-
lásnak alapja? 

Azt mondtuk, a vallás a teremtés viszliangja. 
Tehát már kimondtuk, hol a vallásnak alapja. De ez 
képes beszéd. Szóljunk példabeszéd nélkül, a vallás-
bölcselet szigorúan világos és szabatos nyelvén. 
Ezen a nyelven az, hogy a vallás a teremtés visz-
liangja, annyit tesz, mint : a vallás a teremtésen alap-
szik. Isten a teremtés által szabta ki az ember ter-
mészetét ; a teremtéskor rakta le belé az eszmék és 
érzelmek csiráit ; a teremtés nagy ünnepén mondá 
neki: „Meus es tu."1 2) „Minden Istentől van, Isten 
által van, Istenért van."13) Ez az igazi, a dolgok 
legbensőbb okait kutató bölcsészetben a realismus-o 

9) Berzsenyi, Fohászkodás. — ,Religio est cognitio et 
cultus Dei', Isten ismerete és tisztelete, ez a vallás. Ezt 
mondja a káté. A költő imájában szépen egyesité a religió-
nak mind a két alkatrészét. ,Isten ! Te hoztad e nagy min-
den ezer nemét a semmiségből.' Ez az ész vallásos confes-
siója. ,Buzgón leomlom szined előtt.' Ez a sziv, az egész 
ember hódolata. A költőben ugyanaz az ész és sziv van mint 
a theologusban. 

10) Petronius Arbiter. 
u ) „Ceux, qui n'ont pas été dévots, n'ont jamais eu 

l'âme assez tendre." Jonbert, Pens, et Maxim. I. 105. 
« ) I sa i . 43; 1. 
13j Róm. 11; 36. „'On avrov, y.ai Si avrov, xal s ï g 

avrov rà távra, ciuriö >; So^ce elç rovi alüvai ! Au>]v.u 

nak realismusa, a való igazságok valóságának leg-
' © o C O 

mélyebb oka ; ez a keresztény vallásnak első liit-
czikkelye, a szent Írásnak első eszméje;14) ez min-
den vallásnak ébresztő gondolata és tartalmának 
veleje. Miért? Mert mi a vallás? Teljes odaadás Isten 
iránt. Isten a teremtés által teljesen, mindenestől 
magához fűzé az embert15) örökre, — léte, élete, lel-
ke, teste, érzékeinek minden játéka, eszének minden 
szikrája, szivének minden dobbanásával. Az ember 
váljon tehet-e mást, mint hogy mindent, a mi az 
Istené, önként, belátásból, örömmel, szeretettel visz-
szafüz az Istenhez,16) a kitől mindent kapott? A val-
lás által az ember legnagyobb kötelességét teljesiti. 
„Religio est, per quam redditur débitum Z)eo."17) 
Mert hiszen mink van, a mit nem tőle kaptunk ? 
„Quid babes, quod non accepisti ?"18) 

Az ember mindenestől Isten sajátja, Isten tu-
lajdona. Lényegének legjellemzőbb vonása, hogy 
Isten szolgája. Kötelességeinek legbensőbb veleje, 
melyből származik minden más kötelesség, Istennek 
szolgálni. — Ez az egész ember. „Deum time et man-
data eius observa, hoc est omnis homo."19) Ez az 
embernek örök, folytonos, egy pillanatig sem ke-
rülhető, mellőzhetlen feladata ; ez czélja, üdve, bol-
dogsága: — a vallás, Istent megismerni, öt szeretni, 
neki szolgálni, mint a káté, az emberiség legigény-
telenebb, de legbölcsebb törvénykönyve mondja. 
Minden tette, minden eszméje, minden érzelme, min-
den percze az embernek, mely nem illik be ezen is-
teni szolgálat rendszerébe, mely azzal ellenkezik, — 
el van veszve, hiu, haszontalan, káros. „Vanitas va-
nitatum et omnia vanitas, praeter amare Deum et Ilii 
soli servire."20) A mi az égi testekre nézve a gravi-
tatio, az az emberiségre a vallás, az Isten iránti tel-
jes odaadás és szeretet. Ez az ember súlya, annyit 
nyom a tökély latjában, a mennyi isteni van benne, 

H) „In principio creavit Deus coelum et ter ram." Ge-
nes. 1 ; 1. 

15) Religio obiectiva. 
16) Religio subjectiva. A nagy elmék már magában a 

a religio szóban a visszafüzés eszméjét látják kifejezve ; és 
ezen önvisszafüzésnek, teljes odaadásnak inditó okát a te-
remtésben találják. Lactantius szavai : „Hac conditione gi-
gnimur, ut generanti Deo iusta ac débita obsequia praebe-
amus, (ime, a teremtés eszméje, mint a vallás jogczime) ;. 
hunc solum noverimus, liunc sequamur, (ime a teremtés 
által követelt teljes odaadás kötelme.) Hoc vinculo pietatis 
obstricti, Deo religati sumus, unde ipsa Religio nomen acce-
pit." Div. Institt. IY. 28. Y. ö. Fr. Nardi, Yeritk della Re-
ligione crist. cattol. dimostrata. Roma, 1868. 89. 1. 

17) Sum. th. 1. II . q. 40. art. 3. 
18) I. Cor. 8; 7. 
19) Eccle. 12 ; 13. 
î0) Eccle. 12; 8. Thorn. Kemp. 
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s annyi isteni van benne, a mennyi odaadás, szere-
tet Isten iránt, szóval vallás.21) A vallástalan lélek 
a legiiresebb, legkönnyebb és legkönyelmübb ; boly-
gó láng, melynek nincs igazi, csak látszólagos alapja, 
tápláléka; minden szélnek csélcsap ember, kit min-
den befolyás, mindenféle vélemény hány vet. Az 
istentelen, úgymond Dávid, a látnók király, „tam-
quam pulvis, quem proiicit ventus a facie terrae."22) 
Nem igy a szivvel lélekkel vallásos ember. O tudja, 
honnan jő és hová megy, — és ezen irányból semmi 
sem képes öt elmozditani ; minél több eszmét és tö-
kélyt vett fel magába, annál nehezebb sulylyal, an-
nál erősebb odaadással siet élete központjához, 
mint a kő, minél súlyosabb, annál gyorsabban esik 
a föld központja felé. Sokan mondják az én lelkem-
nek, igy szól a zsoltáros, nem az Istenben van az ő 
üdve. Pedig te vagy Uram, feleli rá, az én felkaro-
lom, dicsőségem s fejemnek fel magasztalója . . . . 
Még ha alszom és szunnyadom is : a nép ezreitől 
még akkor sem félek, mert az Ur az, a kinek karjai 
közt felébredek.23) Ha fenséges azon kép, melyet 
Horatius az igaz és állhatatos férfiúról rajzol : „Si 
fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae" : 
e képnek csak akkor van értelme, ha vallásos eszme 
világát, az isteni bizalom fényét deritjíik r á ; mert 
Istenbe vetett bizalom nélkül a mindenség össze-
roskadásaközt magát vagy valakit rettenthetlennek 
képzelni, absurdum, képtelenség, caricatura, nem 
egyéb, mint az az ismeretes lépés a fenségestől a 
nevetségesig, egy porszemnek, melyet egy tűhegyé-
vel ellehet tiporni, nevetséges pöffeszkedése. Csak 
akkor van igazán fenséges értelme Horácz ezen ké-
pének, ha a Horácznál, Homernél s bármely költő-
nél semmivel sem kisebb, sőt jóval nagyobb,24) is-

21) Pondus meum, amor meus ; eo feror, quae unique fe-
ror. S. Aug. De civ. Dei, XI I I . 9. 

22) Psalm. 1 ; 4. 
23) „Multi dicunt aniinae meae : non est salus ipsi in 

Deo eius. Tu autem Domine susceptor meus es, gloria mea 
et axaltans caput meum . . . Ego dormivi et soporatus sum : 
et exurrexi, cpiia Dominus suscepit me. Non timebo millia 
populi circumdantis me." Psalm, 3; 3—7. 

ï 4) „Dio, dice David, si affaccia sul caos, apre la bocca 
per crear l'universo ; e l'universo si slancia da sè medesimo 
dal fondo dell' abisso, il cielo si distende come un padiglione 
e risplende seminato di stelle e di juaneti Fa d'uopo esser 
senz' anima per non restar commosso da tante e si belle im-
magini e non comprendere la supériorité che donanno a Da-
vid a conf'ronto di Omero. Nell' Illiade è l'uomo che scrive 
ed inventa : l'immaginazione e profana, i suoi sforzi non pos-
sono occultarsi, e questi ne tradiscono la debolezza. In Da-
vid soffia immediatamente lo spirito di Dio : la sua poesia 
è degna del cielo medesimo, e impressa tutta del couio di 
colui che scherzava formando l'universo. Omero copia la 
natura. David scrive cio che gli detta lo stesso autor della 

teni ihletű költőnek magyarázata, Dávid vallásos 
eszméinek fénye derül reája: vQui confidunt in Do-
mino, sicut mons Sión, non connnovebitur in aeter-
num, qui habitat in Jerusalem."25) „Si ascendero in 
coelum, tu illic es : si descendero in infernum, ades. 
Si sumsero pennas meas diluculo, et habitavero in ex-
tremis maris: etenimilluc manus tua deducetme, et 
tenebit me dextera ím»."26) A fenségesnek szülőföldje az 
isteni, otthona a vallás; ezen kivül a fenséges csak 
annyiban fenséges, a mennyiben ide felemel, a meny-
nyiben az istenire emlékeztet, vagyis a mennyiben 
valamely vallási eszmével összeköttetésben van. 

Ilyen a vallás. „Az értelmi élet legmagasabb 
nyilvánnlásait, úgymond Scherr, a gondolkodónak 
a valódiság (a föld sara) korlátai fölé szárnyalását, 
a felfedező combináló erejét, a művész teremtő ösz-
tönét, a költő lelkesedését, a látnók jósló tekintetét, 
az ideál napjának mind e különböző kisugárzásait 
a népérzék (jobban mondva : az összes emberiség 
érzéke) a vallás gyupontjában találja fel összefog-
lalva. Ez a népélet szellemi oldala, a nép erkölcsi-
sége, tudománya, művészete, költészete. — Feltéve, 
de meg nem engedve, hogy a népéletböl (jobban 
mondva : az emberiségből) a vallásos eszme kivétes-
sék: szükségkép a legszomoritóbb barbarismus ma-
radna hátra."2 7) „Quitus und Cultur, mondja Het-
tinger, wie schon ihr Name auf gleiche Wurzel hin-
weist, haben ihren gemeinschaftlichen Ursprung im 
Heiligthum des religiösen Glaubens."28) Sokan va-
lami magasabb ideált véltek felfedezni az emberiség-O o 
számára, mint a milyent a kereszténység állit szeme-
ink elé, midőn azt mondja, hogy az ember földi lété-
nek czélja : Istent megismerni, öt szeretni, tisztelni, 
neki szolgálni. Es ezen magasabb ideált ők a cultu-
rában, a művelődésben látják, ezt tűzve ki földi lé-
tünk czéljául, e földi élet vallásául, — Isten megis-
merését, tiszteletét, szeretét pedig a jövő életre uta-
sitván.29) Ez, úgymond Shairp, egyike azon szellem-

natura; ed esso è quello, che dipinge per lui. David in som-
ma è tanto superiore ad Omero, quanto la cristiana idea del 
supremo essere è più ragionevole e più suliimé in noi che nei 
pagani." Vine. Monti, Lett, al chiarssmo monsignore Ennio 
Visconti, camerier d'onore di N. S. Pio VI. Le poesie lir. 
di Vine. Monti. Firenze 1862, 492 s köv. 11. 

" ) Psalm. 24 ; 1. 
26) Psalm. 38 ; 8, 9, 10. 
27) Dr. Kovács Ödön, A theologia helye az egyetemen. 

Pest, 1871. 5 1. Ezen idézettel nem azt akarjuk mondani, 
hogy minden igaz, a mi e füzetben olvasható; csak azt, hogy 
van benne, a mi igaz. 

28) Apologie, I. 1., 512. 1. 
29) „Both these writers (a ,Saturday Rcvieiv1 és a,North 

Britsh' irói) agree in the remark, that Culture is a religion 
for this world, and Religion a culture for the next." J. C. 

32* 
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dus mondásoknak , melyeknek semmi va lódi t a r t a l -
m u k sincsen, — csupa üres, kongó plirasisok.3 0) 

N á l u n k is k i sé r t ez a magaskodó szellem, m e l y 
a va l l á s t szeretné e fö ld rő l k i szor í tan i és a meny-
országba bezárni , hogy igy el lenőr né lkü l gazdál -
kodhassék e fö ldön. T i t á n i gondola t , mely ha szo-
mor i tó nem volna , igen nevetséges lenne. Nincs ne-
vetségesebb lény, m i n t az ember, mikor nagyo t aka r 
m o n d a n i és semmi t se hoz ki, m ikor komolyan is-
teni magasságo t negélyez, holot t c supán csak a fö ld 
porában , sőt t a l án s a r á b a n vergődik . V e r b u m Do-
m i n i mane t in ae t e rnum. Is ten mindenkor u r a sza-
vának , t e t t ének és t e r emtményének . Az ő u r a l m á -
nak jogczime a teremtés . Mindenes tő l te remte t t , te-
h á t mindenes tő l az övéi v a g y u n k most és mind-
örökké . U r a l m á n a k kezdetét sem ö nem ha lasz to t t a 
fö ld i é le tünk végére , sem semmiféle ember i tusako-
dás nem fog ja azt ez é le tből k i to ln i s a s i ron tu l i 
é le t re szorí tani . „ E n vagyok a kezdet és a vég."31) 
I s t e n t ő l j ö n minden , reá va l l minden , hozzá törek-
szik minden . Kezdet tő l vég ig va l lás i eszmék u r a l m a 
a l a t t v a g y u n k és m a r a d u n k . Nem a t tó l kell félni , 
hogy sok va l lásosság lesz a fö ldön ; hanem azon kel l 
lenni, nehogy kevés legyen az emberiségben a va l lá -
sosság, a t isztelet és hódo la t Az i rán t , k i tő l van min-
den, kinek szolgálni dicsőség. A ki a va l l á sosságban 
fuka rkod ik , az szívlel je meg Horácz va l lomásá t : 

vParcus Deorum cultor et infrequens, 
Iusanientis dum sapientiae 

Consultus erro, nunc retvorsum 
Vela dare, atque iterare cursus 

Cogor relictos" . . .32) 
(Folyt, köy.) 

A Szent-István-Társulat 
október 10-ikén tartott választmányi ülése. 

Elnökölt : Cziráky János gróf-elnök, Tarkányi Béla 
apát-kanonok, alelnök. 

Mindenek előtt Tárkáuyi Béla alelnök ő nsga számot 
adott azon küldetéséről, melylyel a társulat őt megbizta, 
hogy t. i. X I I I . Leo pápa ő szentsége megválasztatása al-
kalmából társulatunknak hozzá intézett hódoló feliratát a 
hozzá mellékelt szeretetadományokkal személyesen tegye le 
ő szensége trónzsámolyához. Az alelnök ur részletesen le-
irá ő szentsége által f. évi május 18-án történt kegyes fogad-
tatását, elmondá a szent Atyának válasz-szavait, melyek-
ben a legkegyesebb jóindulattal szólt a társulatról, megem-
lékezve alelnök urnák kath. irodalmi érdemeiről is, — és je-
lenté, hogy az egész társulatra apostoli áldását adta.— A gróf-

Shairp, Cultur and Keligion in some of their relations 
Edinburgh, 1875. Preface, X. 

30) „This is one of those gnomes which sound wise, 
but are really hollow." U. ott. 

31) Titk. jel. 22; 13. 
32) Opera lyr. ed. Muchar. Graecii 1835. 1.1. carm. 34. 

elnök ö excja a sz. atya elismerő szavait uj buzditásnak te-
kinti arra, hogy a társulat ezután is törhetlen erélylyel ügye-
kezzék feladatát teljesíteni, s azon reményét fejezi ki, misze-
rint Magyarország katholikusai ő szentsége legmagasabb el-
ismerését szintén felhivásnak fogják tekinteni, hogy szellemi 
és anyagi támogatás által a társulathoz csatlakozva, és annak 
magasztos czéljait előmozdítva, társulatunkat mennél mél-
tóbbá ügyekezzenek tenni az áldásra, melyben azt egyhá-
zunknak jelenleg uralkodó dicső feje részesítette. — Egyút-
tal a gróf-elnök indítványozta és a választmány helyeslése 
mellett jegyzőkönyvbe is felveendő határozat erejére emelte, 
hogy ő szentsége kegyes válasz-beszéde és általán a fogadta-
tás körülményeinek előadása a legközelebbi közgyűlés egyik 
tárgyát képezze. Az alelnök urnák pedig, a választmány ne-
vében, az ohajtott sikerre^ koronázott küldetés teljesitéseért 
köszönetet mondott. 

Fölolvastatott a főm. bib.-primás ő eminentiájának a 
társulat elnökéhez intézett levele, melyben a társulat könyv-
censorául, a visszalépett dr. Laubhaimer Ferencz kanonok és 
egyetemi tanár ur helyébe dr, Bita Dezső egyetemi tanár 
urat kegyeskedett kinevezni. — Alelnök ur jelentést tett, 
hogy a földszinti korhatag plafondnak ujjal való pótlása 
szjikférfiak nyilatkozata után szükségesnek találtatván, a 
helyreállítás a fönforgó veszély miatt azonnal munkába vé-
tetett. Mire kéri a választmány utólagos helybenhagyását. 
A választmány köszönettel vette a gondoskodást, és a tett 
intézkédést helybenhagyta. — Az elnökség szükségesnek 
látja a szolgaszemélyzetnek egy egyénnel való megszapori-
tásat. A választmány helyeselvén a fenforgó szükség indo-
kolását, a szolgaszemélyzetnek egy egyénnel való megszapo-
ritását elhatározta. — Goszletli Ferencz másodügynök mint 
tartalékos behivatván, helyébe ideiglenesen egy tanult könyv-
kereskedő alkalmazása vált szükségessé. A választmány ezt 
helybenhagyta, egyszersmind elhatározta, hogy Goszleth F. 
másodügynök illetéke, további elhatározásig, levonás nélkül 
kiszolgáltatandó. — Ugy szintén helybenhagyta a választ-
mány az alelnök ur azon intézkedését, hogy a budai kórház-
ban levő sebesültek részére különféle olvasmányokat, és a 
társulat hetilapját küldötte meg. Egyúttal az elnök határo-
zat erejére emelte, hogy a magyar sebesültek ,'számára még 
több kórházba küldessenek olvasmányok. 

Alelnök bemutatta az 1878-dik évre járó összes tagil-
letményeket, u. m. a f. évi „Év- és névkönyvet" „IX. Pius 
pápasága" I. részét Füssy Tamástol, a „Szentek élete" utolsó 
füzetét, Debreczeni Jánostól s az 1879-ki naptárt. Ezen tag-
illetmények a mult évről fenmaradt többlettel a 90 ives il-
letéket 18 ivvel meghaladják. Továbbá bemutatta kézirat-
ban Bárány Ignácz Olvasó könyvét az V. és VI-dik osztá-
lyok számára. A munka szabályszerű bírálatra kiadandó. 
Ugyancsak Tárkányi Béla alelnök még a f. évi május 2-iki 
választmányi ülésén tett ajánlata folytán sajátjából 60 da-
rab cs. aranyat tűzött ki egy olvasókönyvre, mely a kathol. 
leányiskolák I I I ik és következő osztályai számára leszen 
megírandó. Az általa e tárgyban formulázott beterjesztés 
igy hangzik: „A Szent-István-Társulat által kiadott Bárány 
Ignácz-féle ABC, ugy szintén az I. és II . olvasókönyv a vá-
rosi leányiskolában is használható lévén, — a I I I . s követ-
kező osztályok részére (különös tekintettel a városi leány-
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iskolákra) készíttessék olyan olvasókönyv, melyben a női 
hivatás specialis kötelességeire és teendőire van főfigyelem. 
Ide tartozván a háztartás, gazdasszonykodás, fehérnemű ke-
zelése, varrása stb. : továbbá a nőnek, mint honleánynak kö-
telmei stb. 

Elnök-gróf ő exja a választmány nevében alelnök urnák 
ezen ujabb nagylelkű adományáért meleg köszönetet mon-
dott ; a választmány pedig rövid eszmecsere után pályázat he-
lyett sikeresebbnek találván a megbizást, az igy megírandó 
tanköny iránti intézkedést az adományozó alelnök úrra bizta. 
— Répászky József kassai theol. tanár „Altalános dogma-
tica" czimü művének I. kötete első részével a Szent-István-
Társulat könyvtárának kedveskedett. A választmány a be-
cses adományt köszönettel vette. — Az utolsó választmányi 
gyűlés óta beléptek a társulatba : Alapitó Németh József 
felszentelt püspök, csanádi kanonok. Rendes tagokká 18 sze-
mély és 2 intézet. 

A titkár jelentette, miszerint egy névtelen, Sujánszky 
Antal kanonok és pázmáneumi igazgató ur ő nagysága által 
200 forintot küldött a társulatnak folyó költségei fedezésére. 
A választmány a névtelen jótevő adományát hálás köszö-
nettel fogadta. Néhai Szenczy Ferencz szombathelyi püspök 
500 forint hagyománya 180 frt hatévi 6°/0 kamattal, to-
vábbá néhai Hermann József váczi nagypépost 25 forint ha-
gyománya a társulat pénztárába beszolgáltatott. — Ujabban 
néhai Iválni János isaszeghi plébános 5 frtot, néhai Úrik 
István ecseghi plébános 10 frtot, néhai Gallé János esperes 
sókuti plébános 10 frtot hagyományozott a társulatnak. — 
Az újvidéki magyar királyi főgymnasium könyvtára, IIolcz-
mány római katli. község, Béla róm. kath. község, a nagy-
szebeni és a lékai r. kath. községek szegény elemi tanulói, a 
resieziai polgári iskola és Petrás Incze r. kath csángó lel 
kész részére ajándékkönyvek szavaztattak meg. — A társu-
lat bevétele f. évi január l-jétől bezárólag oktober 10-ig 
tesz 51,207 frt 77 krt, kiadása 50,558 frt 88 krt, a pénztári 
maradék 647 frt 89 kr. Az ügynökségben f. évi május — 
szeptemberben elagatott 183,269 példány könyv, 9,862 da-
rab egyéb nyomtatvány, 11,822 darab szentkép, készpénzben 
bejött 17,128 frt 26 kr. 

A jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Balogh 
Sándor ügyvéd és Dosztál Gaudentius sz.-ferencz-rendi zár-
dafőnök kéretett föl. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 18. Bismarck panasza. A porosz ország-

gyűlés most tárgyalja másodszor a sociálisták ellen a kor-
mány által kidolgozott törvényjavaslatot, és hacsak minden 
jel nem csal, a javaslat nem sokára mint törvény fog a világ 
előtt állani, hogy elfojtani segitse azon szellemet, melyet az 
egyház üldözése által épen az hívott életre, az nevelt nagy-
gyá, kinek erőszakos jellemét a törvényjavaslat hordja bélyeg-
ként homlokán. Nevezetes mégis, hogy e javaslat tárgyalása 
alkalmával épen annak ajkai nyilnak panaszra, kinek a legő-
szintébb mea culpát kellene elmondani. Nem más és nem 
kisebb ember, mint épen Bismarck volt az, ki kikelt a so-
cialdemokraták, mint olyanok ellen, kik kiirtják a népből a 
vallást, az erkölcsöt, a fejedelem iránti tiszteletet. Ily pa-
naszt, ily vádat hallani épen ő tőle, bizonyára nem csekély 

mértékben lepett meg mindenkit. Államférfiutói, kinek egész 
élte feladatát csak annak kellett volna képezni, hogy a nép-
ben a vallást és erkölcsöt támogassa ; ki tettével a népet a 
fejedelmi tekintély iránti tiszteletre ébreszthette volna, ily 
panaszhang nem lepett volna meg senkit; de épen attól 
hallani ezt, ki mindent elkövetett, hogy az emberi kebel e 
tiszteletre méltó tárgyai a sárba tiportassanak és pedig bün-
tetlenül, ki a vallás, az erkölcs, a fejedelemi tekintély vé-
delmezőit az országból száműzette, ez méltán bámulatra ra-
gad mindenkit. 

Bismarcknak nem lett volna szabad panaszkodni ; an-
nak az egyház-politikának, melyet ő űzött, ily gyümölcsöt 
kellett okvetlenül teremni ; és mégis, panaszkodott légyen ő 
csak politikából, jól tudva, hogy a még vallásos népnél a ma-
gas helyről jövő ily nyilatkozatok mindenkor viszhangra ta-
lálnak, vagy nyilatkozott légyen meggyőződésből, mindegy, 
mert ez az egy szavaiból mindenesetre kitűnik, hogy állani, 
vallás és erkölcs nélkül, fenn nem állhat, levén e kettőnek 
múlhatatlan következménye a fejedelmi tekintély iránti tisz-
telet. Bármennyire jogukban állana mindazoknak, kik a 
porosz egyház-politika ily eredményét jó előre látva azt 
megjövendölték, Bismarckot felelőssé tenni mindazokért a 
mik történtek, őt továbbá következetlenségről vádolni ; mi 
mégis örvendünk, hogy e panaszhangot épen Bismarck szá-
jából kellett hallanunk. Kisebb államok, kisebb tekintélyű 
férfiaknak szavai el szoktak hangzani ; Bismarckot az összes 
európai liberális sajtó mint első rangú férfiút üdvözölte; az 
egyház ellen űzött politikáját kivétel nélkül helyeselte; min-
den helyes, minden üdvös, minden bölcs volt még akkor is, 
lia Bismarck törvényei egyenesen a vallást és tekintélyt tá-
madták meg, csak azért, mert azt Bismarck tette : és most en-
nek az államférfiunak panaszhangja bezúgja az egész vilá-
got, oda kiált mindenkinek, ki hallani akar, hogy megértse, 
miszerint állam vallás és erkölcs nélkül fenn nem állhat. 
Bármikép legyen is kedve valakinek a vasembernek a soci-
aldemokraták ellen hangoztatott e szavait magyarázni, nin-
csen azoknak más értelme, mint azon örök igazság, hogy 
vallásosság nélkül az államok fenn nem állhatnak ; ezt az a 
hires ember mondta, kinek szavára mind ez ideig a liberá-
lis világ megesküdött, szavait magának jól megjegyezte, 
kellő alkalomkor idézte. Megtapad-e ez ujabb nyilatkozata 
is eszében? Fogja-e majd gyakran idézni? Fogja-e majd 
gyakorlatilag alkalmazni? 

Bensőnkből óhajtjuk, hogy ez megtörténjék; óhajtjuk, 
hogy Bismarck szavai mindenhol viszhangra találjanak, két-
szeresen óhajtjuk pedig ezt hazánkban. Az országgyűlés, 
mely ugy látszik korszakot alkotni van hivatva hazánk tör-
ténetében, nem sokára összegyűl. A tapasztalás már megta-
nított bennünket, hogy ott nemcsak tisztán politikai, hanem 
vallási ügyek is tárgyaltatnak, magának a vallásnak rová-
sára. A systema, mely hazánkban ujabb időben követtetik, 
minden egyéb, csak nem vallásos ; a liberalismus folytonos 
hangoztatása önmagában elég, hogy tudjuk miszerint mi is 
azon hajóban evezünk, mely a porosz államot oda vezette, 
hogy annak első vezérfia vallásosság után kiált. Intézmé-
nyeink nélkülözik épen azon elemet, mely nélkül sem valódi 
szabadság, sem jogtisztelet, sem béke az államban nem biz-
tosítható, szóval, minthogy államunk felekezetnélküli és tör-
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vényeink is e felekezetnélküliség postulatuma szerint készít-
tetnek, oly jövőnek nézünk eléje, mely minden komolyan 
gondolkozó embert aggodalomba ejt azon esetre, ha állami 
törvényhozásunk, ha maga az állam uj alapra nem lép, ille-
tőleg, ha az állam jövőre is háttérbe szoritja azon szellemet, 
mely a múltban a nemzet létét biztosította, és előtérbe tolja 
mindenhol azon szellemet, melynek rombolását már ma is, 
minden nagyobb fáradság nélkül, bárki feltalálhatja. 

Igenis, Bismarck panaszos szavai épen kellő pillanatban 
jöttek megnyitandó országgyűlésünknek, és ez az oka, hogy 
felette ini is elmélkedünk, hogy még most, midőn nem késő, 
felgondolva helyzetünket, a legkomolyabb szándékkal, a leg-
határozottabb módon forduljon el azon egyház-politikától, a 
vallási kérdések oly nemii tárgyalásától, szóval azon szel-
lemtől, mely eddig országgyűlésünket vezette. A haza, a 
nemzet nevében, ennek jövője érdekében fordulunk országos 
képviselőinkhez : lépjenek vissza azon ösvényről, mely a nem-
zeteket csak tönkre tenni, de nem boldogitani képes. A ha-
zaszeretet nevében kérjük őket, tegyék nevűket az által hal-
hatatlanná a nemzet előtt, hogy befolyásuk, szavazatuk kö-
vetkeztében a megnyitandó országgyűlés az eddigi iránynak 
forduló pontját képezze vallási tekintetben. Viszhangozzanak 
kebleikben folyton Bismarck panaszhangjai, és ne engedjék 
oda jutni hazánkban is szavazatukkal a dolgot, hogy a val-
lástalanság elterjedése következtében panaszhangot hall-
ván majd az országgyűlésen, a mily igazán, oly fájdalmas 
tekintettel az ország sülyedésére, szemökbe lehessen mon-
dani : ti vagytok okai mindennek ! De nem csak a honatyák 
szivébe szeretnők mi vésni a vasember szavait, hanem azt 
is óhajtanok, hogy azok, a néppel is mennél tágasabb körben 
megismertetnének, hogy igy, valahányszor oly törvényja-
vaslat kerül a ház asztalára, mely a vallást directe vagy in-
directe érintené, a nép, mint egy ember tiltakoznék hasonló 
merényletek ellen. íme ezt akartuk Bismarck panasz-szavai-
nak felemlitése által figyelmeztetésül egybegyűlendő ország-
gyűlésünknek elmondani, óhajtva, vajha nálunk ily panasz-
hangra soha, soha alkalom ne legyen. £ 

Budapest, oct. 17. A Szent-László-Társulat XIII. r. 
közgyűlése, a kitűzött programm szerint, ma, főt. dr. Schlauch 
Lőrincz, szatkmári püspök ur ő méltóságának elnöklete alatt, 
a fővárosi és vidéki, papi és világi értelmiség lelkeseinek je-
lenlétében szerencsésen, igazi katholikus, fenkölt szellemben 
megtartatott. A főpásztorok közöl kegyes megjelenésökkel 
szerencséltették a nagygyűlést: főt. Pettier Antal, váczipüs-
pök ő excja és főt. Puuer János felszentelt püspök és szé-
kesfehérvári káptalani helynök ur ő méltósága. 

Az egyetemi templomban reggeli 9 órakor tartott egy-
leti sz. mise után a megjelent tagok a papnevelde földszinti 
termébe vonultak, hol dr. Balogh Sándor lelkes világi alel-
nök ur inditványára s illetőleg felkérésére, diszes küldöttség 
indult ő méltóságát, az elnök-püspök urat, az összegyüleke-
zés megtörténtéről értesíteni s egyszersminod a gyűlésben 
való kegyes megjelenésre felkérni. A szathmári egyházme-
gye.főpásztora, az alapító Lonovicsnak s más, már több jeles fő-
pásztovnak az elnöki székben utóda, csakhamar megjelenvén, 
lelkes éljenekkel üdvözöltetett s elfoglalván elnöki székét 
egyikét tartá azon eszmedús, lelkesítő beszédeknek, melye-
ket tőle hallani a magyar katholikusok már megszoktak. 

Utalva korunk nyugtalan viszonyaira megjegyzé, hogy, ha-
bár a kedélyek állapota nem kedvez a békés és nyugalmas 
elmélkedéseknek, az a szellem mégis, mely a sz. László-
társulatnak éltető lelke, t. i. a keresztény békítő szeretet, 
épen ily időkben nem nyugszik, épen ily körülmények közt 
mutatja meg hatalmát, felkeresve a szükségleteket, melyeket 
az általános bajok okoznak. A szent-László-társulat hármas 
feladatában feltünteté ő méltósága e társulatnak magas cul-
turalis missióját, mely egyházat és hazát, vallást és nemzeti 
létet igazi katholikus szeretettel felkarol. Ürömmel és meg-
elégedéssel jelenté ő mga a gyűlésnek, hogy a társulatnak 
ügye uj örvendetes lendületet kezd venni. A gyűlés ő méltó-
ságának tanulságokban gazdag beszédeért szivböl fakadó él-
jenekben fejezte ki hálás köszönetét. — Ágoston Antal tár-
sulati buzgó titkárnak jelentése kézzelfogható számokban 
tünteté fél a társulat jótékony szeretetének anyagi képessé-
gét, különöáen kiemelve, hogy a mit az elnök-püspök ő mél-
tósága oly lelkesen kezdeményezett, a társulati tőkének fel-
hívások utján való szaporítása, az, ez évben, igen szép összeg-
gel, 3386 frt kéz pénzzel és 600 ftnyi értékpapírral, a leg-
szebb reményekre jogositó fejlődésnek indult. A közhelyes* 
léssel fogadott titkári jelentés után, nt. Bogisich Mihály, 
belvárosi káplán, érdekes és tanulságos felolvasást tartott 
az egyházi zene eredetéről, kifejlődéséről s rövid történeté-
ről egész a mai napig. Az egyházi zene a felülről ihletett 
ó-szövetségi vallási zenéből fejlődött ki, nem, mint néme-
lyek hitték és vélik, a prosodia bilincseibe vert görög zené-
ből. Mint teremtő szellemeket az egyházi zene terén, fé-
nyes vonásokkal ecseteié sz. Ambrus, nagy sz. Gergely pápa, 
Ubaldus, arezzói Guidó s kivált Palestrina, a ,musicae prin-
ceps; halhatatlan érdemeit. Előadásának kiváló varázst köl-
csönzött, hogy az előadottak illustratiójául igazi műérzékkel 
több régibb darabot elénekelt, egyet a l l , egyet a 13., 
egyet a 16. és kettőt a 17. 18. századból. Lelkes éljenzés fe 
jezé ki a gyűlés köszönetét az élvezetes felolvasás és előadá-
sért, mely bizonyára mindenkiben megérlelé azon meggyő-
ződést, vajha a tiszta egyházi zene, az egyszerű gregoria-
num és a palestrinai polyphon zene felkarolása hazánkban is 
mennél nagyobb körökben elterjedjen, mert nagyon igaz az, 
hogy a zene századunk uralkodó művészete levén, általa, 
minthogy az emberi érzelmek fölött legnagyobb hatalma 
van, oda is be lehet hatni a vallásos szellemnek, hova a 
puszta, száraz szó nem ér el. O méltósága, az elnök-püspök,. 
kiegészítésül a uagybescü felolvasáshoz, igen bölcsen hang-
sulyozá, hogy az egyházi zenének felkarolása a hitbuzgóság 
felvirágzásával karöltve jár s ennek kimaradhatlan termé-
szetes folyománya. — Dr. Balogh Sándor világi alelnök 
megemlékezve arról, kinek vállaira az egész világegyház-
nak terhei tornyosulnak, inditványozá, hogy a társulat 
szentséges atyánknak XII I . Leo pápának 1500 fkot sza-
vazzon meg kegyeletes adományul. A közhelyesléssel foga-
dott inditványt elnök ő mga határozat erejére emelé. Főt. 
Paucr János püspök ur ő msga kiindulva az előtte szóló vi-
lági alelnök ur azon szavaiból, hogy a mit a társulat a szent 
atyának anyagi segélyben felajánl, az magában véve csekély 
összeg, — indítványozza, hogy pótoljuk tehát szívbeli ér-
zelmekkel, hódolatunk, ragaszkodásunk s fiúi szeretetünk ki-
fejezésével azt, a mi a csekély adományból óhajaink szinvona-



Iáig hiányzik. Ö mga a püspök-elnök ur a lelkesedéssel foga-
dott e második inditványt szintén közgyűlési határozat ere-
jére emelé s megigérni kegyeskedett, hogy személyesen fogja 
a bennünket jelenlétével épen e napokban szerencséltető pá-
pai nuntius ő exclja előtt a közgyűlésnek az egyház feje 
iránti kegyeletes érzelmeit tolmácsolni s egyszersmind a 
megszavazott adományt átnyújtani. 

A főt. elnök-püspök ö méltóságának a közgyűlés óha-
jait megelőző ezen kegyes igéreteért főt. Pauer János püspök 
ur meleg szavakban köszönetet mondván, elnök ö mga folyta-
tólag jélenté, hogy azon hódolati feliratra, melyet dicsőén 
uralkodó szent atyánk trónraléptének alkalmából a mult 
nagygyűlés határozatának értelmében Rómába intézett, ő 
szentségének képviselője, a nuntius utján, legkegyelmesebb 
válasz érkezett. A közgyűlés a felolvasott iratból örvendete-
sen győződött meg azon atyai érzelmek felől, melyekkel az 
egyház feje társulatunk iránt viseltetik. — A pénztári kimuta 
tás és a számvizsgáló bizottság jelentése tudomásul vétetvén 
dr. Balogh Sándor világi alelnök a közgyűlés óhajait tolmá-
csolva a dr. Bóder Alajos apát-kanonok elhunyta következ-
tében megürült alelnöki méltóságra főt. Markus Gyula eszt. 
apát-kanonok és papneveidei igazgató ur nevét emlité, kit a 
közgyűlés lelkes acclamatióval a társulat alelnökévé rögtön 
meg is választott. Kimondván a püspök-elnök a közgyű-
lés választásának eredményét, a társulat uj alelnöke meleg 
szavakban köszönetet mondott a megtisztelő bizalomért s a 
társulat felvirágoztatására irányuló törekvéseinek jeleül 100 
fttal az alapitó tagok sorába lépett. Következett as igaz-
gató választmány s a számvizsgáló bizottság újbóli megvá-
lasztása s az előbbinek uj tagokkal szaporitása. Indítványok 
nem tétetvén, elnök ő mga a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Lipthay Kornél és Somhegyi József fóthi apát-plebános, 
egyleti tagokat kérte fel. 

Igy folyt le a sz. László-társulatnak XI I I . rendes köz-
gyűlése . . . . Adja Isten, hogy a miről e közgyűlésen oly 
örvendetes meggyőződést lehetett szerezni, a társulatnak uj 
lendületet vett felvirágzása, a magyar katholicismus diszére, 
folytonosan és fokozatosan haladjon, ugy a mint örvendete-
sen megindult. A társulati élet virágzása, a hitélet virágzása. 

Iióma. Vonások Hill. Leo pápa uralkodásánali jel-
lemrajzához. (Yége.) Ez azon pont, — az t. i. hogy XI I I . 
Leo pápa sasszemével rögtön észrevette a helyzet sajátossá-
gát, — melylyel ő szentsége a világ előtt magasan kiemel-
kedő lelki fensőbbségéről s ritka tehetségeiről tett tanúsá-
got, megtalálván az egyedüli utat, mely czélra vezet. Mig 
csak valami harezra nem kényszeríti, addig a jelen liarczok 
sebeit akarja begyógyítani ; és e végből valamennyi ellenfe-
lének, nem hazug, ephemer fegyverszünet alakjába öltözte-
tett, hanem igazi, nemes, nagy, biztos békét ajánlott, békét, 
mely magas elméje conceptióihoz és gyengéd atyai szivé-
hez teljesen méltó. Főpásztori karjaival, és hogy ugy mond-
jam, mélyen áldozári, odaadó lelkével, megragadá az egye-
düli és kedvező alkalmat, a pápai trónra történt emeltetését, 
kinyújtva kezeit mindenki elé, tekintet nélkül a sérelmekre, 
melyeket egyik és másik is az egyház és pápaság ellen elkö-
vetett Azt mondá mindnyájoknak : Itt az ideje, a legfőbb 
idő, talán sok időre az egyedüli alkalom, elmélkedni azon 

örvény áthidalása iránt, melyet a politikai és társadalmi 
forradalom az egyház és állam közt vájt ; lia e pillanat el-
szalasztatik s én kényszerítve leszek harczolni, ugy fogom 
ezt tenni mint elődöm tette, ugy mint Krisztusnak vala-
mennyi helytartói tették és fogják tenni minden időben : a 
harcz tehát ez esetben újra ki fog törni ; hanem akkor az 
önszereteten ejtett uj sebek a kibékülést még későbbre fog-
ják halasztani, a mi a roszabbra fordulás jele leend. 

E szempontból tekintve az ügyeket, meg lehet, hogy 
a társadalom még sokáig ki lesz téve a rombolásnak; hanem 
ezért a pápaság annál kevésbbé lesz felelős, minthogy, mi-
dőn tanait, melyek egyedül képesek megmenteni a világot, 
visszautasittatni látta, nagylelkűen eltekintett a sérelmek-
től, s a bocsánat, elnézés és szeretethez fordult, hogy felvi-
lágosítsa a vakságot, eloszlassa a félreértéseket, lerontsa a 
gyűlöleteket. 

A közügyek terén töltött hosszú életem megismerte-
tett Italia minden fővárosában, mindenek fölött pedig Ró-
mában, sok politikai személyiséggel, kik mindnyájan, hacsak 
a forradalom utóbbi rombolásainak csataterén el nem estek, 
találónak mondják ezen Ítéletet XI I I . Leo pápaságának kez-
detéről. Ön tudja, hogy vallási meggyőződéseim és politikai 
elveim nem engedik meg, hogy a savoyai kir. ház tagjai kö-
zöl valakivel találkozzam, daczára azon összeköttetéseknek, 
melyekben ezelőtt vele'lehettem. Biztosan vélem tudni mégis, 
bogy mind az udvarnál, mind magában a radicalis minisz 
teriumban, melyre magát büntetlenül hiszi bizhatni a dy-
nastia, nem ítélnek máskép a jelenlegi pápa kormánya felől. 
Ezt éber figyelemmel és bizonyos nyugtalansággal kisérik és 
tanulmányozzák, s fájlalják, hogy magukat az actio-párt 
energumenusai által oly politika felé látják ragadtatni, mely 
mellett annál kevesebb valószínűség van a sikerre, minél in-
kább közelednek az eddig oly hideg európai udvarok a Va-
tikánhoz. Valóban, csakis a párt-szellem önkivüli állapotá-
ban lehet magával el nem ismertetni az uj pápa művelt, 
emelkedett, csendes, béketűrő, mindenek felett pedig ma-
gasztos és szilárd szellemét. Egy államférfiú, kit nem rég ő 
szentsége audientiára méltatott, mondá nekem : „Régóta 
nem volt pápa, a ki a diplomaczia nyelvén ugy beszélt volna 
mint ez." A szentatya igazán kitűnően beszél francziául s 
láthatólag öröme telik benne, lia a politikáról diplomacziai 
és államférfiúi szakemberekkel társaloghat. Mindnyájan, ki-
ket a sz. atya ezen szerencsében részesit, elismerik, hogy ezen 
pápának, daczára a bizonytalanságoknak, melyek a politikai 
légkörben uralkodnak, kell hogy már kész actio-terve legyen. 
Ez látszik nemcsak azon modorból, melyben azon főbb kér-
désekről beszél, melyek napjainkban szegény földgömbünk 
eme felének hivatalos világát nyugtalanítják, hanem azok-
ból is, melyekről azt mondja, hogy ő nem akarja passiv ma-
gatartással bevárni a szükségkép bekövetkező eseményeket, 
s nem engedi magát azok által meglepetni. Mélyen megle-
vén győződve arról, mennyire rászorul a polgári társadalom 
az egyház szellemi kincseire, tisztán látja a társadalom rosz-
szullétének állapotát. Innen van, hogy szeretné ha feléje kö-
zelednék e beteg társadalom legalább egy kissé, s azért ki-
terjeszti eléje kezét, mely áld, vigasztal és gyógyit, vissza-
tartva azt, mely sujt. Hanem bármennyire ellenzője is termé-
szete s elvénél fogva minden erőszakos rendszabálynak, az 
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mégis nincs sehol megirva, hogy ő e kezét mindig vissza 
fogja tartani. 

Igen sok olasz és más országbeli püspök meglátogat-
ta XI I I . Leót; és mindnyájan ugyanezen benyomással jöt-
tek vissza. Egyikök mondá nekem : „Valami kedves és hatal-
mas van a pápa személyében, a mi vonz és imponál; mi püs-
pökök egész kincstárát birjuk benne a szeretetnek a mi fő-
pásztori hivatalunk iránt, melyet ő harmincz évnél tovább 
viselt." Ugyanezt veszik észre, a kik hozzá hivatalos teen-
dők miatt legtöbbször közelednek. Nincs kétség benne, hogy 
ezen nagy kedvesség, Ízlésének classicus és magasztos alakjai-
val egyesülve, némely, kevéssé reflectáló szellemmel elhi-
tette, hogy a szent atya, midőn magához vonzza a tudomány 
és irodalom embereit, —befoglalva azokat is, kik valami hi-
bát követtek el, - hogy részesítse az egyház kincseiben, ez 
által kevésbbé szigorú irányzatoknak jelét adja, a mi az elvi 
pontot illeti. Mind ez azonban csak egyetlen egyre mutat, arra, 
hogy, mivel egész életét a társadalom problémái fölötti el-
mélkedésben tölté, XI I I . Leónak szükségkép be kellett 
látnia, hogy a kormányzás titka ez : törekedni nemcsak, hogy 
mindig igaza legyen, hanem egyszersmind nem feledni, hogy 
birja annak látszatát is. Szerencsétlenek azok és nagyon csa-
lódtak, kik ezen feltett gyengeségre számításokat alapítot-
tak ; ezek örökre tönkre tették magukat a szent atya előtt. 
Csak hallani kell őt a fél-liberalis emberekről és lapokról 
beszélni, kik azt hitték és hiszik még mindig, hogy előtte 
kedves dolgot tesznek, vagyis jobban mondva, hogy őt meg-
nyerhetik, ha őt liberális pápául tüntetik fel, mintha elhagy-
ná az elődje által oly erélylyel fentartott elveket. Biztosi-
tottak róla, hogy egyszer ezt mondta az ilyenekről : „Ezek 
a rövidlátó emberek nem fogják fel, hogy nekem, ki épen 
ugy meg vagyok támadva mint IX. Pius, Isten nem keve-
sebb kegyelmet adott az egyház védelmére, mint neki ? És 
ha IX. Pius utánam jött volna, ugy mint én utána jöttem, 
épen ugy felhasználta volna uralkodásának elejét s feltárta 
volna karját az egész világ előtt. Minél inkább kereszten 
van a pápa, annál jobban kinyiinak karjai ; daczára ennek, a 
kereszt nem ad bocsánatot csak azoknak, kik előtte térdre 
borulnak." 

Láthatja ön, hogy a mostani pápa jelleme, ha szabad 
e hasonlattal élni, drága szövet mélyen vallásos és egyszer-
smind practicus politikai szálakból szőve. Meg van XI I I . 
Leóban a kereszténység kincstárának minden aranya és 
ezüstje. íme ezért, oh, mennyi niegbecsülhetlen jót vehetne 
Európa az ily pápától, ha Európa még képes, lia már mél-
tatlan nem volna ! Akármennyire legyünk a dolgok ezen 
állásától, ne gondolja ön mégsem, hogy hajlandó vagyok a 
reménytelenségre. Ez soha senkivel sem történt meg, a ki 
a Vatikánból kijött, kivéve, ha oda csak azért ment, hogy 
Judással egy tálból egyék. Ellenkezőleg, én ugyanazon ter-
mekből, melyekben IX. Pius oly gyakran fogadott, telve 
reményekkel egy jobb jövőre jöttem ki, mely talán közelebb 
van, mint Európa jelen helyzete mutatja. Nézze ön ; elég ezt 
a pápát hallani, midőn Németország ügyeiről szól, hogy tel-
jesen megismerjük. Azon mosoly, melylyel ő fátyolt vet azon 
bizalmatlanságra, melyet apostoli actiója jobbra és balra is 
tapasztalt, csodája a psychologiai kifejezésnek. Őszintén 
szólva, a mennyire örülök, hogy ennek tanuja voltam, any-
nyira meg vagyok elégedve, hogy nem érzem magamat 
általa sújtva. Ebben a mosolyban volt, nem tudom, valami 
finom, magasztos gúny, mely ezt látszott mondani : Hanem 
az eszmezavara bizonyos szellemeknek ugyancsak nagy ám, 
lia hajlandók elhinni, hogy egy pápa képes lenne az egyházat 
az államnak feláldozni, vagy viszont ezt amannak, akkor, 
midőn a köztük levő egyenetlenseg oka, hogy az egyik rész 
nem tud élni csak az elsővel, a másik rész pedig nem akar 
élni csak a másikkal. A világ ez alatt, a loyalitás utján, az 

anyagi erő alatt marad, más részről azonban kénytelennek 
érzi magát csak a szellemből élni, nehogy a gondviselésnek 
örök törvényeitől eltávozzék ; igazi öngyilkosság, minthogy 
a világ ekként a lelket elválasztja a testtől. 

A mit mondtam, ugy hiszem, érthetővé teszi, mennyire 
csalódnak, kik azt hiszik, hogy a mostani pápa más elveket 
vall mint valamennyi elődje, ideértve IX. Piust is. IX. 
Pius a világot egy felől, t. i. „ezt a világot", mint labda-játé-
kot, a forradalom lázas szenvedélyeinek kezében, másfelől a 
katholikus világot a közöny álmába mélyedve találta. Nem 
birván az elsőt meggyőződésre birni és felvilágosítani, azon 
volt, hogy a másikat lábra emelje és az elsővel szembe ál-
litsa az egyaránt politikai, társadalmi és vallási érdekek 
megvédésére. He, miként Isten a nap fényének feltüntetése 
végett azt nemcsak az éjnek sötétségével, hanem néha ko-
mor boruk és viharok által megelőzheti : ugy azuj életre éb-
resztés művének teljesítése végett, melyet a forradalom 
megakadályozni akart, IX. Piusnak el kellett fogadni azon 
harczot, mely a katholicismus legnagyobb dicsőségeinek 
egyike leszen. Ezen harczok és küzdelmek azonban nem ké-
pezik az egyház czélját ; ezek eszközök voltak a katholikus vi-
lág megedzésére, hogy erőt kapjon a politikai és tá.isadálmi vi-
lágban való helyének elfoglalására. Ezt a küldetést IX. Pius 
betöltötte. Es lia ő bebizonyitá, hogy a vallási társadalom nem 
volt meghalva, utódjának hivatása bebizonyítani, hogy a val-
lási társadalom nincs most sem meghalva, hogy nem ellen-
sége a polgári társadalomnak, sőt ennek idősb édes testvére, 
világító tornya, jótékony gondviselője. És csakugyan igy 
fogta fel XII I . Leo hivatását, és igy akarja azt betölteni. 
Nyilvános életének tettei, még midőn püspök volt. erre nézve 
előérzetet keltettek ; pápaságának tettei pedig ugyan e te-
kintetben kézzelfogható bizonyitékok. Biztosítottak engem, 
hogy ezen értelemben kaptak utasitást a sz. szék politikájának 
intézésére előbb Franchi, később Nina bifrornokok. Isten pe-
dig, ki helytartóját támogatja, e két egyháznagyot adta neki 
egymásután, kezességül az iránt, hogy XII I . Leo czélt 
fog érni. 

Ne adjanak tehát önök semmit az itt kifejtett eszmék-
kel ellenkező hirekre és okoskodásokra. Maradjanak azon 
irányban, melyben igen becses lapjok eddig haladt, s melyet 
itt jeleztem. Én nagy kort értem s hiszem, hogy van egy kis 
érzékem az emberek és helyzetek megitélésére. Önök meg-
fogják látni, hogy tapasztalataim, melyet itt létem óta tet-
tem, nem csalnak 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Lukátsik Ferencz szatmári egyházmegyei áldo-
zárt s tábori superiort, a szatmári székesegyház tiszteletbeli 
kanonokává nevezem ki. 

Kelt Schönbrunnban, 1878. évi október hó 7-én. 
FEKENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Jótékonyság. Ö eminentíája, Magyarország herczeg-

primása a bukovinai Józseffalván nem régen épült templom 
számára egy négy méter magasságú oltárképet ajándékozott. 
E kép sz. István királyt ábrázolja s Jacobey ecsete alól 
került ki. 

— Katholikus jogtudósok és ügyvédek, Franczia-, Olasz-
és Spanyolországból, f. hó 9-én Bourgesban Lucien Brun se-
nator elnöklete és hç>- De La Tour d'Auvergne bourgesi ér-O O O 
sek védnöksége alatt tanácskozásra jöttek össze az iránt, mi-
kép lehetne a vallást és társadalmat veszélyeztető áramla-
tok ellen az emberiség legfőbb érdekeit megvédeni. A gyű-
lésen Mermillod püspök is jelen volt. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

32.^4 teremtés és a morál, szóval az erkölcsi világrend 
közt oly viszony van, mint az alap és a raj ta emel-
kedő ház, mint a művész alkotó működése és a lét-
re hozott mű, mint a nap és a körülte forgó fóld közt 
van. Természetes, hogy, ha ,omnis similitudo Clau-
dicat', ez különösen a teremtésről áll, mely mig egy 
felöl mind ahoz hasonlit, a mi az egymástól eredés 
eszméjét fejezi ki, más részről azonban minden más 
eredést és szabályzó befolyást hasonlithatlan egye-
dülisége által magasan felülmúl. Minden más eredés-
nél, vagy befolyásolásnál, az, a mi ered vagy befo-
lyásoltatik, korántsem függ mindenestől a t tól ,ami-
től ered vagy befolyásoltatik. A müdarab minősé-
gére befolyással van nemcsak az alkotó művész, ha-
nem az anyag is, melyből a mű készül ; az épitész 
vályogból nem épithet négy emeletes házat ugyan-
oly arányokkal, milyenekkel téglából építhetni ; a 
napnak nincs oly absolut hatása a körülte forgó 
csillagokra, hogy ezeknek visszahatása reája kizárva 
volna. Szóval nincs az eredésnek és befolyásolásnak 
oly neme, mely a teremtéshez minden tekintetben 
hasonlítana, s melyben az eredmény és a, befolyá-
solt dolog oly teljesen függne az októl, mint a terem-
tett lények, tehát az emberek is, függnek az Isten te-
remtő bölcs akaratától. Isten az embert, és mindent^ 
mindenestől semmiből, egyedül akarata által hozta 
létre : tehát az ember és minden, a mi van, minde-
nestől, minden tekintetben Isten akaratában bírja 
alapját, az isteni akaratnak szabályul szolgáló isteni 
bölcseségben birja törvényét. Az ember és minden a 
mi van, működést nem fejthet ki, csak olyat, mely 
természetében gyökerezik és annak megfelel. De 

az embernek's mindennek, a mi van, működését sza-
bály zó természete mindenestől a teremtő Istentől van. 
Ennélfogva az embernek és mindennek, a mi van, 
működése legfőbb törvénye a teremtő Isten akara-
tában nyilvánuló örök bölcseség. Van tehát egy 
örök törvény, melynek minden alá van vetve, mely 
az emberi természethez illő működésnek, vagyis az er-
kölcsi életnek, szóval az erkölcsi világrendnek leg-
főbb élő törvénykönyve.1) 

Az erkölcsi örök törvénynek tagadása nem 
ujabb keletű. A protestantismus körében kifejlett 
subjectivismus nem rögtönzött ugrással érte el 
Kantban az emberi akarat autonómiájának procla-
málását s a különféle szinezetii modern bölcsé-
szet ,morale indépendante'-jának bálványozását. Már 
Thomasius, kit némelyek égig magasztalnak, hogy 
a jogot a morál köréből kiszakitá s annak lénye-
gét a kieröszakolhatásba ,Erzwingbarkeit' helyezte,2) 
már Thomasius ,figmentum Scholasticorum'-nak ne-
vezte az örök erkölcsi törvényt;3) holott tudhat-
ta volna, hogy, eltekintve a scholasticusokat jó-
val megelőző szent atyák tanától,4) már Cicero, nem 
egyedül saját véleményét, hanem az előtte élt leg-

x) „Divina ratio, úgymond sz. Tamás, nihil concipit ex 
tempore, sed habet aeternum conceptum, inde est, quod hu-
iusmodi legem oportet dicere aeternam." Sum. theol. 1. II . 
q. 91. a. 1. c. 

2) „Thomasius ist der erste, der für die Eintheilung 
der vollkommenen und unvollkommenen Pflichten, die sich 
schon bei Grotius findet, auch ein Fundament gibt, und der 
zuerst die Pflichten nach dem Kriterium der Erzwingbarkeit 
in die régulas iusti und in die regulás honesti, decori, officia 
humanitatis (Fund. iur. nat. 1. 2. c. 6. §. 3.) wirklich aus-
scheidet." Stahl, Gesch. der Rechtsphilosophie. 3. Aufl. Ilei-
delb. 1856.128. 1. 

3) Jus div. 1. 1. c. 1. §. 31. cf. N. Signorielli, Philoso-
phia morális. Neapoli. 1876. I. 159. 

4) „In temporali lege nihil esse iustum ac legitimum, 
qnod non ex lege aeterna homines dériva ver int." S. Augusti-
nus, De liberó arbitrio, 1. 1. c. 6. n. 15. 

32 
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bölcsebb emberek' meggyőződését fejezve ki, egye-
nesen ,örök valaminek' nevezte az emberi működést, 
szabályzó törvényt. Már egyszer idézve volt a ró-
mai bölcsészet fejedelmének e nyilatkozata, de az 
oly classicus, liogy nem lehet elégszer ismételni. 
„Hanc video sapientissimorum fuisse sententiam, 
úgymond, legem neque hominum ingeniis excogita-
tam, nec scitum aliquod esse populorum, sed aeter-
num quiddam, quod universum mundum regeret, im-
perandi prohibendique sapientia. Ita principem legem 
illám et ultimam, mentem esse dicebant omnia rati-
one aut cogentis aut vetantis Dei."5) E szerint tehát 
nem nagy becsületére válik a modern jogbölcselet-
nek, hogy egyik megalapítója ily fontos kérdésben 
ennyire elveté a sulykot, csupán a scholastica i ránt i 
vak elfogultságból, melyre bármely képtelenséget 
ráfogni, még napjainkban is, a mul t idők munkájá t 
becsmérlő tudomány egyik kedvencz veszőparipája. 
Emberek, kik soha scholasticus irótól származó mü-
vet kezökbe nem vettek, sőt ta lán nem is láttak, 
Thomasius után, mert neki egész iskolája volt, tel-
jes karban, értelem és belátás nélkül, utána gagyog-
ták, hogy az erkölcsi világrendnek örök törvényéről 
beszélni ábránd, mert hisz az a scholasticusok ko-
holmánya. Igy lassanként elszokott a tudósok egy 
része az erkölcsi világrend törvényének alapjait 
fent, Istenben keresni, s teljesen otthonosak lettek a 
subjectivismusban, melyben végre Kanttal végkép 
elmerültek. 

A königsbergi bölcsész a sensualismus legyő-
zését tűzte ki czélul.6) A sensualismus vagy empi-
rismus nem ismer szükségképeni, változhatlan esz-
mét, nála minden esetleges; a moral terén minden 
az ut i l i tar ismus esélyeinek van kitéve. Kant az el-
méleti bölcsészet terén a sensualismussal szembe 
állitá transcendentalis idealismusának absolut, vál-
tozhatlan, merev formáit ; az erkölcsbölcsészet terén 
pedig az u. n. kategorikus imperativust. Mind a 
kettőben óriási túlzás rejlik s mind a kettőt az jel-
lemzi, hogy Kant mind az igaznak, mind a jónak 
legfőbb okát, absolut forrását, az emberbe helyezi. 
Szerinte az emberiség előtte azon colossalis balhie-
delemben volt, miszerint vélte, hogy ismerete által 
belát a dolgoknak tőlünk független, objectiv való-
ságába. Ez szerinte nem igaz. Ismereteink világa 
nem bir semmi objectiv valósággal, mert nem egyéb 
mint pusztán subjectiv gondolati alakokba, eszmei 
schemakba öltöztetett külső és semmi lényegest, 

5) De legibus, 1. 2. c. 4. 
6) Ulrici, in Herzog's Realencyklopädie, VII. 338. 

semmi változhatlant magokba nem foglaló tüne-
mények összefoglalása. A mit tehát igaznak mon-
dunk, az nem a tulajdonképeni való igaz, nem a 
vooipevov.nak ismerete, hanem csak a való igazság 
tüneményeinek, látszatának eszünk által alkotott és 
szükségképenieknek tar to t t gondolati alakzatokba 
való öntése. Kant bölcsészeiének ezen autokratikus 
szellemében beszéltette Göthe Faust jának baccalau-
reusát, s igy a nagy költő, nem minden gúny nélkül, 
Kantot rajzolta le, midőn monda: „Die Welt, sie 
war nicht, eh' ich sie schuf." Az igazság világa pusz-
tán subjectiv constructio, subjectiv alkotás, subje-
ctiv önkényszerités valaminek igaznaktartására. Szó-
va l : az igazságot az emberi ész önmagából teremti, 
annak gyúpont ja eszünkben van, nem valami fe-
lette levő valóságban.7) 

Epen ily autokratikus szellemben j á r t el Kant 
a practikus bölcsészet, a moral terén. Valamint 
amott az észt öntörvényhozónak, az igazság változ-
hat lan törvényei alkotójává tette meg: épen igy 
emitt az akaratot emelte fel az absolut, szükségké-
peni erkölcsi törvények alkotásának legfelsőbb ma-
gaslatára s egyenesen kimondá, hogy a mi az er-
kölcsi törvényekben szükségképeni van, a mi azok 
föltétlen engedelmességet követelő parancsolati jel-
legének velejét képezi, annak alapja, forrása nem 
valami fensőbb akaratban, hanem magában az em-
beri akaratban fekszik. „Der Mensch ist das Sub-
jekt 8) des moralischen Gesetzes. . . Dieses morali-
sche Gesetz gründet sich auf der Autonomie seines 
Willens, als eines freien Willens.9) „Die Autonomie 
des Willens ist das alleinige Princip aller moralischen 
Gesetze und der ihnen gemässen Pflichten."10) „Der 
Wille wird also nicht lediglich dem Gesetze unter-

7) T. Pesch, s. J . Die Haltlosigkeit der,modernen Wis-
senschaft'. Eine Kritik der Kant'scken Vernunftkritik. Frei-
burg 1877. 20. 1. 

8) Mily felforgató, valóságos philosophico-forradalmi 
szellemet fejtett ki Kant, mutatja az, hogy a Subjekt értel-
mét fenekestől felforgatta, annak eszméjét az igazsággal hom-
lokegyenest ellenkezőleg fogván fel.A Subjekt, TO vjroxeifisvov, 
a görög, latin és az egész keresztény, tehát az egész ,peren-
nis philosophiá'-ban jelenti azt, a mivel valami történik, a 
mi valami történés befolyásának alatta van. („Porro ani-
madvert atur dici subjectum, id est, TO vnoxsi/xevov, quod al-
teri subest, sive subiicitur." Cl. Schräder, De Theologia ge-
nerating commentarius in sacram Theologiam ôSiiyoç. Picta-
viis, 1874. p. 3.) Kant, midőn az emberi akaratot az erköl-
csi törvény subiectumának nevezé, ezt ugy értette, hogy a 
viszonyt, mely az erkölcsi törvény és az emberi akarat közt 
van, felforditá : az erkölcsi törvényt az akarat alá ren-
delte, az akaratot pedig a törvény fölé emelte, mint annak 
alkotóját. 

») W W . Leipzig. 1838. 4. köt. 254. 1. 
10) U. ott. 134. 1. 
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worfen, sondern so unterworfen, dass er auch als 
selbstgesetzgebend, und eben um deswillen allererst 
dem Gesetze (davon er selbst sich als Urheber be-
trachten kann), unterworfen werden musz."11) „Azon 
elv, melynél fogva az akarat saját törvényhozásá-
nak van alávetve, ez képezi az akarat automiájá-
nak elvét."12) 

Bárki észreveheti ezen eszme-habarékon, hogy 
Kant maga sem volt jóformán tisztában az iránt, 
hogyan lehet valami önmagának feljebbvalója és 
alattvalója egyszersmind. Azonban bármennyire con-
fusus észjárásból származik Kant kategorikus im-
perativusa, azt elég világosan kimondja, hogy az 
emberi akarat fölött nem ismer magasabb erkölcsi 
okfőt. S ennyi nekünk elégséges arra, hogy tisztá-
ban legyünk az iránt, miszerint Kant erkölcsbölcsei-
mi rendszere azon philosophemák közé tartozik, me-
lyek az isteni örök bölcseség és akarat legfőbb tör-
vényhozói felségével s a teremtés eszméjével hom-
lokegyenest ellenkeznek, és az örök erkölcsi tör-
vénynyel össze nem egyeztethetők. 

A mi Kant eme bölcseletében legfeltűnőbb, az 
az, hogy még csak bölcsészeti mély felfogásra sem 
mutat. A legközönségesebb, mindennapi józan ész 
mondja mindenkinek, hogy az erkölcsi törvény, mint 
minden más szabály, nem az akaratból meriti sza-
bályzó jellegét, hanem az akaratot szabályzó észből. 
A törvény, mint aq. sz. Tamás mondja, „rationis or-
dinatio ad bonum commune ab eo, qui curam com-
munitatis habet, promulgata."13) Az igaz, hogy ha-
bár minden törvény szabályzó jellegét az észből 
meríti, mégis az akaratnak megelőző, inditó mozzana-
tát feltételezi, mert „imperare est actus rationis, prae-
supposito tamen actu voluntatis,"14) s mert „pri-
mum movens in viribus animae ad exercitium actus 
est voluntas."15) Azonban az ember összes öntuda-
tával ellenkezik azt gondolni, hogy a mit akar, az 
eo ipso, mert akarja, már jó és az észnek szabálya. 
Máskép áll a dolog Istennél. Benne, mivel legtisz-
tább, legegyszerűbb szellem, az akarat és ész tette 
összeesik és egy, és azért Istenről mondhatni, hogy 
a mit akar, az törvény. A gyarló emberi akaratról 
azonban ugyanazt állitani, s öt a törvény legfőbb 

1») U. ott. 56.1. 
12) Metaphys. Anfangsgründe der Tugendlehre. Kö-

nigsb. 1797. W W . IY. 67. 
13) Sum. theol. 1. II . q. 90. a. 4. c. V. ö. Die Erkennt-

nisz als Träger des natürl. Sittengesetzes. Katholik, 1875. 
4. f. 352.1. 

" ) S. Thom. S. th. 1. II . q. 17. a. 3. c. 
Ibid. 

kútfejévé nyilatkoztatni, a legbotorabb tévedés, — 
valóságos avTo&éiooiç, önistenités, a teremtett lénynek 
legvakmerőbb büne. (Folyt, köv.) 

E l n ö k i b e s z é d , 
melylyel mélt. és főt. 

dr. Schlauch Lörincz 
szatmári püspök ur a Sz.-László-Társulat XIII . rendes közgyűlését f. hó 

17-én megnyitotta. 

Tisztelt közgyűlés ! 
Az állami életnek emelkedettebb nyilvánulásai, a fegy-

verzaj közepette, a midőn a szenvedélyek magasabb hullá-
mokat vernek s az izgatott kedélyek elvonatva a csendes és 
nyugalmas elmélkedéstől, a hirek szomjától kinoztatva, a nyil-
vánosság terén keresnek tápot s nem találnak békét ; — tart-
juk e csendülte magányban a Sz. László-társulatnak ez idei 
közgyűlését. A helyzet természetszerűen nem kedvez a nyu-
godt tanácskozmánynak s ezek elodázását látszik javaslani. 
Azonban önöknek ily nagy számbani megjelenése, s azon buz-
galom, melylyel szerény felhivásomnak engedni méltóztattak, 
tanusitja, hogy, bárha inter arma sileant musae, bárha az 
ipar s anyagi törekvések remegve számitják a jövő óra esé-
lyeit, bármikép forrjanak a társadalmi elemek, bármily el-
keseredéssel korbácsoltassanak is fel a közélet hullámai ; 
egy az, a mi nem remeg, egy az, a mi csendesen halad, mű-
ködik s boldogit : — a szeretet. 

A szeretet cselekedetei soha sem szünetelnek, sőt in-
kább ott ragyognak legmagasztosabban, a hol a veszély leg-
inkább dühöng. A szeretet műveinek a szenvedés mellett 
van a helyük, s ha az emberi szenvedély a humanitás ürü-
gye alatt, sőt nevében sebeket ejt, a keresztény szeretet hi-
vatva van e sebeket gyógyitani, önfeláldozással, nevében An-
nak, a ki a szeretetet állította oda megismertető jeléül az ő 
követőinek s tanítványainak. 

A Sz. László-társulat természeténél, czéljánál, egész 
lényegénél fogva azon nagy elvek alapján áll, melyeket az 
anyaszentegyház két évezred óta hirdet s a gyakorlatban 
érvényesiteni törekszik, melyek változatlanok mint az isteni 
gondviselés, melyek örök időkre mindannak alapját s kiin-
dulási pontját képezendik, a mi nagy, nemes s üdvös az em-
beriség javára történik. Pangás az anyaszentegyházban nin-
csen, élő szervezet ez s éltető ereje átmegy mindazon törek-
vésekre, melyek az ő neve alatt megindulnak, de a siker is 
csak ugy biztos, ha a zászló az anyaszentegyház megmásit-
hatlan elveit födi. 

S azért a vallástalan humanismus nevében támadt in-
tézmények, egyletek, társulatok az állandóság s tartósság 
garantiáit nélkülözik. A vallástalanságban nincsen életerő, 
negativ természeténél fogva positiv alkotásokra nem képes, 
élete nincsen, tehát életet nem is adhat, s azért minden a mi 
a vallástalanság bélyegét hordja magán, kora senyvedésnek 
megy elé. — Silhouettekhez hasonlítanám, hol hiányzik az 
életadó meleg, az elevenitő szinezet. Üres raktárhoz hason-
lítanám, mely fölött arany felírás pompáz. S ha mégis itt-
ott a vallás nélküli intézmények némi sikernek örvendenek, 
ez a bennök öntudatlanul működő keresztény elveknek tu-
ajdonitható. Keresztény módon nem hisznek, de keresztény 
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módon cselekszenek — azért élnek. A siker az elvben s nem 
az emberi erőben fekszik, s a keresztény elvek hatalma s ha-
tása oly nagy, hogy beteg testbe is képesek életet önteni. 
Nem én mondom ezt, a történelem szózata ez, a mindennapi 
tapasztalás is mellettem bizonyit. Örökké igaz marad a Meg-
váltó mondata: „Si exaltatus fuero a terra, omnia traham 
ad meipsum" Joa. 12. 31. — Omnia! — az észt, a mely gon-
dolkozik, a szivet, a mely szeret, az akaratot, a mely választ, 
a vágyat, a mely boldogítani törekszik, a kételyt, a mely bi-
zonyosságot kiván, a kétségbeesést, a mely balzsamért esede-
zik, a jótékonyságot, mely a szeretet csodálatos, óriási mü-
veit létesiti, az egész embert, az emberiséget. — Omnia ! 

A Sz. László-társulat ez alapon áll. Első nagy szel-
lemű alapitója (Lonovics) az anyaszentegyház talajába ül-
tette azt: tehát életképességének öntudatával nyugodtan 
szállhatott sirjába ; a dicsőült szent lelkű Pius pápa áldásával 
gazdagította, tehát az Isten gyümölcsöző malasztja biztosí-
totta a sikert ; — buzgó tagok áldozatkészsége s az Önök ar-
czárói visszasugárzó lelkesedés biztos kezesség arra, hogy tá-
mogatni fogják mindenkor az egyesült erőket, melyek nagy 
czélok elérésére szövetkeztek. 

Ha az anyaszentegyház érdekeinek támogatása, ha a 
mindenéből kifosztott szent atyának filléreinkkel való támo-
gatása egyik czélja társulatunknak ; ez nem egyéb mint nyilt 
bevallása a katholicitás jellegének ; de bevallása egyszers-
mind egy más nem kisebb jelentőségű ténynek, s ez az, 
hogy a katholicismus ól; él öntudatosan, tevékenyen, ál-
dásthozólag. 

A polgári intézmények a vallásosság zománczát letö-
rölni készülnek s a vallást az egyéni érzelmek körébe uta-
sítják, a nyilvánosságból száműzni akarják azt, a mi fentartó 
eleme, közfontosságu tényozője a rendezett államéletnek. De 
mi a száműzöttet felkeressük s a gyakorlati téren, szűkebb 
társulati működésben pótolni akarjuk azt, a mit a modern 
állam hatáskörén kivül esőnek vél. Megjelenünk a hitnek 
mindenható erejével, megjelenünk a szeretett zászlajával, az 
önfeláldozással s önvéreink, családunk csorbítatlan fentartá-
sán fáradozunk. Nem töprenkedünk, nem panaszkodunk, tu-
nya emberek módjára nem rakjuk ölbe kezeinket, nem néz-
zük közönynyel a rombolást. Az anyaszentegyház élete a mi 
életünk, szenvedései a mi szenvedéseink, nélkülözései a mi 
nélkülözéseink. 

íme ez az állása a Sz. László-társulatnak a közös anya 
irányában. Az összetartozandóság szüksége kiáltóbb ma 
mint valaha, a veszély közössége tömörülésre int. Mint rész, 
az egészből nyerünk életet, mint örökös társak a szeretet 
nagy tőkéjében, melyet a Megváltó az anyaszentegyház tár-
házába lerakott, csak kamataiból adózunk viszont az anyá-
nak, az atyának. Nem ajándék az, a mivel az egyház szük-
ségleteinek fedezésére s a szent atyának — nélkülözéseinek 
enyhítésére járulunk. Kötelesség ez, melynek teljesítése an-
nál édesebb minél önkéntesebb s minél tisztább a forrás, a 
melyből az áldozatkészség csergedezik. 

Tevékenységünk magasztos eszméktől átszellemülve 
magához ölel mindent, a mi szép, nemes és jó, s e tekintetben 
társulatunk hazánk erkölcsi fejlődésében, — mely egy má-
sik czélja — oly emelkedett helyet kiván elfoglalni, mely azt 
a nemes keblek támogatására kitünőleg méltóvá teszi. A 

közélet szenvedélyei által nem érintetvén, a pártviszályok-
tól távol állván, ellensége nem levén senkinek, támadó fegy-
verekkel sem él. A hazai művelődés terén kiván mint té-
nyező megjelenni ott, a hol a kezdet nehézségei, az erők 
elégtelensége támogatásra hívják fel azt. 

Távol legyen tőlünk minden túlbecsülés ! Tudjuk, hogy 
korlátolt eszközökkel szük körben csak szerényen lehet mű-
ködni. Hiszen a közművelődés tere oly megmérhetlen, a fe-
ladat, mely az emberiség elé tüzetett, oly óriási, a terv, 
mely szerint az emberinem fejlődése és nevelése eszközölte-
tik, oly nagyszerű, hogy itt az egyes nemzetek, társulatok, 
egyletek, csak annyiban birnak némi jelentőséggel, a meny-
nyiben hozzájárulnak azon szellemi s erkölcsi tőke nevelé-
sére, melyet az emberinem lassan bár, de folytonosan gyűjt, 
halmoz s kölcsönöztet. Szerény munkások vagyunk, a ve-
zérszerep az isteni gondviselésé, mely bölcsen intézi az em-
berinem sorsát, s ha egyesek tán nagyobb zajjal mint igaz-
sággal a műveltség egyedüli hordnokai gyanánt akarnak tar-
tatni, vagy ebben a többi tényezők lenézésével magukat külö-
nösen kiváltságoltaknak hiszik, azok a szellemi s erkölcsi vi-
lág syntheticus fejlődését nem ismerik. Általános összesí-
tése a művelődés tényezőinek, hosszú időszakok áttekintése, 
azon viszonyok történelmi megfigyelése, melyek a nemzete-
ket összekötik s kellő és igazságos méltatása azon isteni in-
tézetnek, — mely egyetemes jellegénél, nyiltan kimondott s 
beigazolt világküldetésénél fogva az ész hatalmával, a tudo-
mányok vívmányaival, az erkölcsi elvek tisztaságával mái-
két ezer év óta hatványozza a közművelődést, — mindezek 
összevéve megtaníthatnak mindenkit : mily korlátolt hatású 
az egyesek tevékenysége, mily szerény az állás, melyet a nagy 
munkaközben elfoglalnak. 

Hogy Magyarország culturalis állapota mint viszony-
lik az összes európai culturához, azt kideríteni csak az ön-
zetlen igazságszeretettel s kettőztetett szorgalommal űzött 
történelmi culturbölcsészet leend képes. Annyit azonban ma 
már bátran el lehet mondani, hogy ha a múltban pangás 
mutatkozott, ennek okai nagy részben a nemzet akaratán 
kivül estek, a nemzet ezekért nem tétethetik felelőssé. A 
múlt idők viszontagságai mély barázdákat vágtak — s lia a 
gondos kéz után kutatunk, mely a viszontagságok közepette 
és a hazaszeretet melegével a vetést előkészité, melynek gyü-
mölcsét ma élvezzük : akkor mi büszkén tekintünk katholi-
kus elődeinkre, kiknek művelődési tevékenységéről Magyar-
országban mindenki tanúbizonyságot teszen. S ha ma, — a 
midőn az önsorsával szabadon rendelkező nemzetre nézve a 
felelőség súlyos perczei beállottak, mi, bár korlátoltabb kör-
rel, de nem kevesebb buzgalommal, elődeink eszméit magun-
kévá teszszük, terveiket tovább szőjjük; nem akarunk egye-
bet, mint részeseivé lenni azon művelődési missiónak, mely-
lyel Magyarország regeneratiójában a katholikus egyház bír. 

Szegény templomokat segélyezünk, mert a templomot 
a keresztény cultura előcsarnokának tekintjük : tanintézete-
ket ápolunk, mert a szellemi müvéltséget a kereszténység 
előharczosának tartjuk ; egyéb művelődési s jótékonysági 
intézeteket támogatunk, mert ezekben nyer a kereszténység 
szelleme kifejezést. S ha e téren még mindig szerényen jele-
nünk meg, ha egy évtized s — valljuk meg — ha anyagi 
kedvezőtlen viszonyaink nem engedték meg, hogy hivatá-
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sunk magaslatára emelkedjünk; nem szabad a jövő iránt 
kétségbe esnünk. Az állandó választmány már az év folytán 
is ujabb segélyforrások iránt gondoskodott. Kérelmet inté-
zett a megyék főpásztoraihoz, testvérileg fordult a káptala-
nokhoz, Magyarországnak egyéb dignitariusaihoz s a lelkes 
papsághoz, érdekkörünkbe igyekezett vonni hazánk főurait 
s hölgyeit s noha ebbeli fáradozásait még nem fejezhette be, 
máris az összes papság a nagyméltóságú főpásztorokkal egye-
sülve támogatólag nyújtották felénk jóltevő kezeiket s öröm-
mel jelenthetem, hogy tőkéink egy rövid év alatt 3986 frt 
50 krral szaporodtak ujabb adományozások által. Gondos-
kodott arról, hogy az eszme, melyet képviselünk, a fő- s vi-
déki városok művelt köreibe hasson. Egy bizottságot kül-
dött ki, melynek feladata legyen felolvasások zeneestélyek s 
egyéb a társadalmi téren közhasznuaknak bebizonyult té-
nyezők igénybevételével fokozni az érdeklődést, hatványozni 
az áldozatkészséget, nevelni a társulat munkaképességét. 
Yégül határozatilag elrendelte, hogy népszerű nyelven a 
társulat összes czéljai egy röpiratban megmagyaráztatván, a 
köznépnek oly könyv nyujtassék, mely azt felvilágosítván, 
annak öntudatára ébreszsze : hogy e társulatnak intentiói 
művelődési ugy mint emberszerető irányban haladnak s nem 
kevesebbet czéloznak, mint ez iránynak szentelni idejét te-
vékenységét, áldozatait. 

Sikert ez irányban annál alaposabban remélhetünk, 
mert katholikus érzelmeink s jellegünk mellett eminenter 
hazai irányban működünk. Mint emberek s polgárok már 
természeti hajlamunknál fogva s azon kiirthatlan ösztönnel, 
melyet a költő oly egyszerűen, de hiven kifejezett: 

Nescio, qua natale solum dulcedine 
captos — ducit et immemores non 

sinit esse sui ; 

szeretjük magyar hazánkat, magyar fajunkat. — Katholi-
kusok, de magyarok is vagyunk, vagy épen mivel katholi-
kusok vagyunk, lángolóbban szeretjük hazánkat. Isteni Meg-
váltónk népének hanyatlását látván, Jeruzsálem fölött sirt. 
A hazaszeretet sajtolta eme könyek drága gyöngyök mara-
dandnak s mi ezeket lelkünk legszebb ékességének tartand-
juk mindenkor. Nemzetünkkel élni, vele együtt érezni, min-
dig legfőbb kötelességünknek ismerjük, örömeiben osztozni, 
fájdalmaiban együtt sirni megszoktuk, s azért legszebb fela-
datunk annak dicsőségét lehetőleg előmozditani. Maroknyi 
nemzet vagyunk, melynek minden egyes fiai karjára szük-
sége van, egyet is nélkülözni bűn volna. S mivel igy gon-
dolkozunk s mivel az egész nemzet igy gondolkozik, szeme-
ink messze túlszárnyalják e hazának bérczeit, felkeresni ott 
fajunk elmaradt, elszakadt részét, hogy véreinket hitükben, 
nyelvükben, magyar szokásaikban magtartván, szellemileg 
magunkhoz kössük, kiket a politikai viszonyok az idegen 
göröngyhöz lebilincselnek. A bukovinai s moldvai csángó 
magyarok azok, a kiket szeretetünk a távol vidéken felkeres. 
Papokat nevelni, tanítókat képezni számukra, templomokat 
építeni, hogy ott az Isten szentélyében hitük s vele nemze-
tiségük megerősíttessék — ez társulatunknak egy harmadik 
czélja; s megelégedéssel emiithetem fel, hogy ez irányban 
nem minden siker nélkül működtünk. Két nagy indok, nagy-
szerű az egyik, édes a másik, uralkodnak ebbeli működé-
sünkön : a hit és a nemzetiség. Szeretném, hogy Önök ol-

vashatnák azon fogalmazásukban épen oly egyszerű, mint 
kifejezésükben meginditó leveleket, melyek a hála érzeté-
től tuláradozva, hozzánk érkeznek ; szeretném, hogy az utolsó 
szalmagunyhóba elhatnának távoli testvéreink szavai s mec-Ö 
vagyok győződve, hogy e minden nemesre oly könnyen fel-
lángoló nemzet hévvel karolná fel azon ügyet, mely bennün-
ket oly közelről érint. 

De működésünk itt sem találja határát. Az egyete-
messég elve nem feledteti velünk azon keleti testvéreinket 
sem, kiket sem nyelv, sem szokás, sem származás nem köt 
hozzánk, de a kik egy hitben élnek veliink s a kiket épen e 
hit tesz az üldöztetés tárgyává. Nem kutatjuk a politika 
czélzatait, nem vizsgáljuk az állami érdekeket vagy a mesz-
szelátó diplomatiai számításait: elég nekünk, hogy katholi-
kus testvéreink helyzetét ott szomorúnak tudjuk. A szere-
tet s kötelesség az egyedüli utmutató, melyet követünk. 

Egyébiránt a titkári jelentés teljes képét adandja an-
nak, a mit itt csak futólag volt jelezni szerencsém. 

Egy éve, hogy Önök csekélységemet az elnöki teen-
dőkkel megbízni szíveskedtek. — Nagy eredményeket fel-
mutatni képes nem vagyok, oka ennek nem az akarat hiá 
nyában, hanem a mostoha körülményekben keresendő. Buzgó 
elnöki eldődöm nyomdokaiban haladtam s a mit tán ma ered-
ménykép felmutathatok, az ő kezdeményezése volt ; — de 
kecsegtetem magamat azon édes reménynyel, hogy a Minden-
ható áldása s Önök áldozatkészsége és szellemi támogatása 
lehetségessé teendik, hogy egy jobb jövőnek vessük meg 
alapjait s sikeresebben működhessünk egyházunk s hazánk 
szolgálatában. 

Zárólag még örömmel meg kell említenem, hogy az ál-
landó választmány s a buzgó tisztikar szíves támogatásában 
részesültem mindenkor s nem mulaszthatom el ez alkalom-
mal mélyen érzett hálámat kifejezni, s ha sikeresebben mű-
ködhetünk a jövőben, az Isten után az ő érdemük. 

Az ülést megnyitottnak jelentem ki. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 22. Liberális művészet. Valamint van 

liberális állam, liberális párt, liberális sajtó, liberális közvé-
lemény, ugy van liberális művészet is, mert a liberalismus 
minden téren érvényesíteni törekszik magát és pedig nem 
eredmény nélkül. E sok mindenféle liberális törekvésnek 
minden kigondolható téren természetesen egy és ugyanaz a 
forrása, egy és ugyanaz czélja, mert különben nem lenne 
liberális. Forrása az egyház és minden tekintély elleni gyű-
lölet, czélja ennek meggyülöltetése. Vagy hol van liberális 
ember, állam, párt, sajtó stb., mely sympathisálna az egyház-
zal és a tekintély elvével. A gyűlölet biztos jele mindannak 
a mi csak liberális epithetonnal bír, úgyannyira, hogy a ki nem 
gyűlöli az egyházat, ki a tekintély fenntartása mellett küzd, 
arról minden további bővebb ismeret nélkül is el lehet mon-
dani, hogy nem liberális; ellenben, ki ezek ellen küzd, szóval, 
tettel, az a liberális táborhoz tartozik. 

Egy ily liberális férfiúról, illetőleg pedig az ő művéről 
annál kevésbé hallgathatunk, minthogy őhazánkfia; a tisz-
telet, a honfiúi érzület követeli, hogy róla meg ne felejtkez-
zünk. Neve a férfiúnak, kit íme ezennel megtisztelünk, mert 
liberális művészetét nálunk is bemutatja, Zichy Mihály. Azt 
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mondják, hogy hires festő; eddig nem igen látszott ily nagy-
nak, de most már elhisszük, mert, hogy is nem volna az hires 
festő, ki bár a történeti eseményeknek épen meg nem felelő, de 
szabadkőműves szájizet, illetőleg műitészetet teljesen kielé-
gítő képet fest? Az ilyen uri embernek okvetetlenül hírneves 
festőnek kell lennie ; megteszi őt a szabadkőműves sajtó nagy 
művésznek. Ha még annyit vét is a festészi kritika, a történeti 
igazság ellen : minden más bűnei megbocsáttatnak az ily ge-
nie-nek, csak ha más tekintetben a liberalismus czéljainak 
megfelel. Ma nagy inüvészszé, a művészet bármily ágában, 
nem az tesz valakit, hogy művét a művészet követelmé-
nyeinek megfelelőleg késziti el, hogy a conceptio magasz-
tosságának a kivitel teljesen megfelel, hanem mennyiben válik 
be a mű azon programra keretébe, mennyiben segiti elő ama 
programra végrehajtását, melynek valósitása a szabadkőmű-
vességgel párosult liberalismus előtt lebeg. 

Zichy Mihály képét, nem azt, melyet ő visel, sem azt, 
melyet kiállitásra a fővárosba hozott, nem láttuk, látni nem 
igen óhajtjuk. A csömörletig eleget olvastunk róla. Ezek 
után minden habozás nélkül kimondjuk, hogy annak nagyon 
be kell illenie a szabadkőműves programmba, mert különben 
lehetetlen, hogy liberális lapok, daczára általok is elismert 
számos hibáinak, mégis magasztalnák. De hogy annyira 
e kép valóban megfelel a liberális czéloknak, abból is kitű-
nik, mert azon a pápaság és a királyság, mint a civilisátió 
ellenségei, a népek meggyülöltetésének vannak czéltáblául ki-
téve. Napjainkban a liberalismus harczot folytat első sorban 
ugyan az oltár, de bizonyára az oltár mellett a királyság el-
len is. Ha az első elesnék, a második majd következnék utána. 
Amit e czélra a sajtóban, parlamentekben tesznek, azt Z. M. 
a vászonra festve követi el. Azok szóval ő pedig rajzban mu-
tatja be a pápaság és a királyság zsarnokságát a népek felett, 
kiknek holt testei azoknak lábai alatt, feküsznek Ez igy le-
festve, valóban a liberális művészet remek művének mond-
ható, mert a hazugság van benne megörökítve, mely a libe-
ralismus éltető eleme. Ha a történetiró arany szabályának 
kell lenni, mequid falsi dicere audeat, nequid veri dicere non 
audeat, ugy e szabályt a festőnek sem szabad szeme elől té-
veszteni, ha nem akarja, hogy a hazugság bélyege süttessék 
homlokára. A történelmi képeknek az igazságot meghamisí-
tani, attól csak egy hajszálnyira is eltérni nem szabad, bár-
mennyire is ne feleljenek meg a történeti események a fes-
tész Ízlésének. A festésznek szabad történeti képet festeni, 
vagy nem festeni ; de lia fest, nem szabad áz igazságot meg-
hamisítani, bármily, különben kedvencz, czéljának elérésére. 
Megfelel-e a történeti hűségnek Z. M. festménye ? Igaz-e, 
hogy a pápaság a civilisatio ellensége, a népek zsarnoka? 
Igaz-e, hogy a pápaság valaha e czélból a királysággal szö-
vetkezett ? Igaz-e, hogy a királyság a népek zsarnoka ? Hogy 
merészli festész ecsetjét kezébe venni, hogy a történeti igaz-
ságot igy arczul csapja ? Hogy merészli ezt tenni az a fes-
tész, ki csak nem régen azon szerencsében részesült, hogy a 
magyar nemzet koronás királynéját festette le Deák Ferencz 
ravatalánál? Ily módon tanúsítja háláját a nagy kitüntetés 
iránt, melyben részesült, hogy zsarnoknak mutatja be a ki-
rályságot és ezt Magyarországon, hol a nemzet a királyság 
által annyi kimondhatatlan jótéteményben részesült ? És is-
kolába hol járt, hány osztályt végzett, olvasott e valaha 

életében munkát, honnan a pápaságról magának fogalmat 
szerezhetett volna? Egy festő művész, kinek ismernie kell 
világhírű festészek műveit, életét, annyit sem tudna, hogy 
mik voltak a pápák a művészetre és igy csak e tekintetben is, 
mit tettek a civilisátió érdekében? Nem, ezt alig hihetjük ; 
de annál roszabb, mert igy kénytelenitve vagyunk azon kö-
vetkeztetésre jutni, hogy valamint más tudományágban tu-
dósaink saját jobb meggyőződésüket áldozatul hozzák a li-
beralismusnak, hogy ez czélját annál könnyebben elérhesse, 
ugy a művészet is a liberalismus rabszolgája lett, a helyett, 
hogy az igazságnak szabad akaratból szolgálna. 

Mi végtelenül fájlaljuk, hogy épen magyar ember 
ecsetjének kellet lenni, mely ily igazságtalanságot akar meg-
örökiteni és gyűlöletet szitani azon isteni intézmény ellen, 
melynek támogatása nélkül a magyar nemzet felől bizonyára 
csak a rég elmúlt történet tudna valamit regélni. Mert ha 
volt nemzet, hol a pápaság civilatorius küldetését tanúsította, 
ez bizonyára a magyar nemzet volt. Szerencsére, mi azonban 
nem érdeme Z. M.-nak, a történetet nem az ő festményéből 
tanítják az iskolában, nem is ez fog szolgálni irányadójául 
annak megítélésére, hogy mit tett a pápaság a világ civili-
satiójára, vagy hogy jobbak lettek volna-e a republicanus 
zsarnokok a királyságnál. Mindezekre a tények, Európa ci-
vilisatója, már megfelelt és hangosan elitéli minden elfogu-
latlan ember előtt azon hazugságot, melyet akár liberális 
szónokok hangoztatnak, akár liberális festők vászonjaikra 
mázolnak, mintha t. i. a pápaság és királyság a civilisátió 
ellensége, a népek zsarnokai volnának. Van, igen van ellen-
sége a civilisatiónak ; van egy zsarnoka a népnek, és ez a li-
beralismus ; ezt már ma is elitélik az események ; de eljön az-
idő, midőn még jobban elfogják ítélni, mindőn majd azok 
lesznek nagy művészek, kik a liberalismus rombolásait fog-
ják igazsághiven lefesteni ; és csodálkozva fognak visszate-
kinteni az emberek, visszatekinteni a korra, midőn oly fes-
tészek magasztaltattak, kik az igazságot igy ütötték arczul. 
Bárcsak ez idő mielőbb bekövetkeznék ! $ 

Gyor, 1878. oct. 20. Requiem Dupanloupért. Alig 
hogy a távírda meghozta a szomorú hirt a nagynevű orlé-
ansi püspök, Dupanloup Felix elhunytáról, ő exja, ft. dr. 
Zalka János, megyés püspökünk, ki a boldogulthoz benső 
baráti viszonyban állott, azonnal tudatta a főtiszt, kápta-
lannal, hogy tekintve azon megbecsülhetlen sokféle szolgá-
latot, melyet az elhunyt a kath. egyháznak tett, az ő lelki 
nyugalmáért ünnepélyes exequialis istentiszteletet fog tar-
tani. Ami meg is történt. October 16-án volt a solemnis Re-
quiem a székesegyházban. Az absolutio alatt a győr-városi 
összes templomok harangjai hirdették a nagy halottnak em-
lékét. R. i. p. -f-

Frnncziaország. ,A franczia egyház nagy vesze-
delme a XIX. században'. (Folyt.) A mi Bougaud abbé e 
művét általánosan tanulságossá teszi, nem az, hogy belőle 
szomorúan értesülünk a franczia clerus nagy bajáról, hanem 
az, mi módon lehet a bajon segíteni, vagy azt megelőzni. Ugyan-
azon okok, ugyanazon körülmények közt, ugyanazon ered-
ményeket szülik. Az okok és körülmények, melyek Fran-
cziaországban a papi hivatást csirájában elfojtják, ugyan-
azok másutt is ; a korszellem sehol sem kedvez e hivatásnak. 
Nálunk is már mutatkozik e baj.Altalános a panasz, hogy már 
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alig jelentkezik annyi ifjú az egyházi pályára, a mennyire 
szükség volna. Egy-két megye, — egyről biztosan tudjuk, — 
bővelkedik papokban ; de másokban már érezhető a hiány 
kezdete. Principiis obsta. Nálunk ez a teendő. Francziaor-
szágban már bent vannak a baj kellő közepében. Ott a pap-
hiány már egész szomorú nagyságában mutatkozik. „II est 
tristement éclatant." Ott már ijesztő alakot kezd ölteni, 
mert hihetetlen gyorsan terjed és növekszik. „Ce n'est pas 
seulement une maladie terrible ; c'est une maladie croissante, 
dont les ravages augmentent tous les jours." Azelőttünk fekvő 
műhöz mellékelt térkép mutatja, hogy Francziaország jóval 
nagyobb része már nagyon szenved. 87 megye közt csak 26 
van, hol a paphiány tényleg még nem érezhető, de a jövő 
iránt már itt is aggodalmak kelnek. Igy a besançoni érsek 
szerzőhöz intézett iratában ezt mondja : Oly szerencsés va-
gyok, . . hogy megyémben nincs üres hely, sőt éveukint más 
megyéknek is adhatok papokat. Azonban meg kell valla-
nom, hogy már egy kis hanyatlás mutatkozik a papi hiva-
tás megfogyatkozása felé. A tarbesi püspök tényleg még 
szintén hasonló helyzetben van, de már ő is kezdi érezni a 
szükséget. „Két vagy három év óta, úgymond, a papi hiva-
tás érezhetőleg fogy." Ezek a szerencsés megyék ; a többi 61 
megye, tehát Francziaország a/3 része már szenved és pedig 
39 megye nagyon. Alig hisz az ember szemeinek, midőn a 
szomorú adatokat olvassa. Az evreuxi megyében 112 ple-
bania és 14 vicariatusnak nincs papja. Ez a kisebb megyék 
közé tartozik. Mi lehet itt betöltve, ha ennyi hely nincs be-
töltve? Meaux 92 pl. és 17 vic. ; Bauvais 86 pl. 8 vic. ; Sois-
sons 63 pl. 29 vic.; Versailles 71 pl. 7 vic.; Bayeux 41 pl-
45 vicariatussal szerepel az üresedések rovatában. Igy megy 
ez 39 megyében. A toursi érsek az egyházi hivatás megfo-
gyatkozását ,aggasztó'-nak jelenté ki, „vraiment inquiétan-
te." Besson, a nímesi püspök papneveldéjében, melyben 80 
ifjú szokott lenni, csak 34-et talált. A troyesi megyében 343 
lelkipásztor van ; 91 hely már most üres. Ha most hozzá-
veszszük, hogy a 343 közt 48 hetven éven, 141 pedig hat-
vanon felül van : micsoda jövője lehet e megyének, midőn a 
már most is évenkint csak 8 áldozárt kap 12 kettő helyett? 
Husz év múlva, ha a fogyatkozás csak igy tart a mint most 
van, 171 pleb. lesz lelkész nélkül, úgymond a troyesi püspök. 
3000 helyen kellene, úgymond szerző, (38. 1.) uj lelkészi ál-
lomást felállítani, ugy felszaporodott a népesség ; de az állam 
évenkint csak 30-at állit fel; tehát csak 100 év múlva lenne 
felállítva annyi lelkészi állomás, a mennyi már most szüksé-
ges volna. Hja, de mi fog ezen 100 év alatt történhetni, mi-
dőn a paphiány már most oly ijesztő alakban mutatkozik, 
hogy 1877-ben 2568 lelkészi állomás volt betöltetlenül, 
1,500,000 lélek volt rendes lelkipásztori gondolkozás nélkül ? 
„Az egyház, szerző szavai, kétségkívül nem hagyja el lii-
veit. O anya. Hősi erőfeszitéssel igyekszik anyai keblét ki-
tárni mindenfelé, hol lelkek fordulnak feléje. Hanem mily 
szívszaggató áldozatok árán történik ezen erőfeszítés ! Eltök 
virágában levő ifjú áldozárokat küld a plebániakba. Ha 
ezek egészségökre tekintettel lehettek volna, még élnének ; 
de igy idő előtt kimerülnek. Mi igy, csak néhány év alatt, 
37-et vesztettünk el az orléansi megyében." . . . . Ez a hely-
zet és tényállás képe, szomoritó voltának egész nagyságában. 

A mi a baj okait illeti, szerző ezekről is megható képet 

ad. A hitetlenség és hitközönyösség, ez a fő ok. Ez okozza, 
hogy „a családok nagy része nem elég keresztény felemelkedni 
odáig," hogy a papi hivatás magasztos méltóságát látnák, 
mely minden áldozattal felér. „Nem látják a papságban csak 
a szegénységet, az elszigeteltséget és a szomorú elhagyatott-
ságot, a hálátlanságot, melylyel fizetik, a fenyegetéseket 
és bántalmakat, melyekkel üldözik, s eként félelemtől eltelve, 
a helyett, hogy elősegitenék a papi hivatást, azt inkább el-
fojtják," A franczia pap szegénységének altalános jellemvo-
nása az, hogy határos a nyomorral, „voisine de la misère." 
Szegényeknek adható fölöslegről itt szó sincs. „Hogy fölös-
legem legyen, mondá valaki angyali szellemmel, el kellene 
törölnöm e szükségest." Jövője a franczia papnak azon 
esetre, ha elöregszik vagy betegség által képtelenné válik 
szent hivatalának viselésére, még szomorúbb. Mindenkiről 
van gondoskodva ily esetekre. „Csak a papság, úgymond 
szerző, azon egyedüli közkivatal, mely nyugintézményt nem 
ismer." . . . Ez még mind kevés. „A szegénység tövis koro-
nája után jön a hálátlanságé, a hálátlanságé után az üldö-
dözésé." Nem lehet remélni, hogy a mai hithidegség korában 
maga az atya vagy anya tegye fel gyermekének fejére e 
hármas koronát. (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Általános Dogmatika, vagyis Alapzatos Theolo-

gia (Alapvető Hittan.) Irta Bépászky József Kassa-egy-
házm. áldozár s papneveidei r. ny. hittanár. A főt. püspöki 
hatóság jóváhagyásával. I. Kötet, első rész. Eger, az érs. 
lyceum könyvnyomdájában. 1878. N. 7-rét X X I . és 544. 1. 

A vatikáni zsinat uj lendületet adott a hitadományok-
nak. Nagy azon hittudományi munkák száma, melyek a zsinat 
óta napvilágot láttak. Ha ez általában az egész hittudomány-
ról áll, ugy különösen mondható annak dogmatikus részéről, 
mert az e szakmába vágó munkák száma még egyre növek-
szik. Németországban megjelentek azóta, eltekintve Schiiz-
ler, Oswald stb. részletes dogmaticus műveitől, Heinrich és 
Scheeben nagy dogmaticus munkái; monarchiának másik 
fele P. Harter és Katschthaler műveivel dicsekedik; de mi 
sem maradtunk el az általános buzgalom s irodalmi törek-
vés mögött, mert dr. Bita és Karsch röviden ezelőtt megjelent 
dolgozatait egy ujjal szaporítja a kassai egyházmegye tudós 
hittanára az előttünk fekvő Általános Dogmatikával. 

R. tanár ur neve már ismeretes hazánk katholikus kö-
zönsége előtt. A nagy szorgalommal szerkesztett „Kath. 
Világ"-ban, (mely, sajnos, kellő pártolás hiányában volt 
kénytelen pályafutását beszüntetni), nem egy bizonyítékát 
rakta le szerző buzgó törekvésének, éles belátása és érvelési 
tehetségének. Feszült érdekeltséggel párosult bizalommal 
vártuk e szerint mi is e sokat ígérő munkát, melyet annál 
nagyobb buzgalommal olvastunk és tanulmányoztunk, mert 
azon szerencsés helyzetben valánk, hogy azt kinyomatása 
alatt részletenkint kaptuk s igy vele huzamosabban s beha-
tóan foglalkozhattunk. 

Tanulmányozásunk eredményét ismertetés s birálatké-
pen im' itt közöljük. 

Egy „Általános Dogmatiká"-nak tartalma ismeretes 
ugyan a hittudományilag művelt közönség előtt, mindazon 
által a munka rendszere, a tárgy beosztása s földolgozásá-
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nak megismerése végett röviden, per summos apices, köve -
tendjiik szerzőnek gondolatait, hogy lássuk mikép fejlődik 
egyik eszme a másikból, mikép egészíti ki egyik a másikat s 
egy erős lánczolatba összeillesztve, miként alkotják az érvek 
megdönthetlen sziklavárát. 

A „Bevezetésben" helyes tapintattal kiindul az ember 
magasabb tehetségeiből, ki azok által a földi lényegeket jóval 
fölülmúlja, s emez előnyeinél fogva nemcsak arra van hivat-
va, hogy a földi teremtményekkel együtt az Isten dicsőségét 
öntudatlanul és akaratlanul hirdesse, hanem hogy a leg-
főbb igazságot megismerje, a legfőbb jót keresse, sze-
resse, elérje s ennek birtokában boldog legyen. Az embernek 
e hivatásánál fogva kötelessége megismerni az igazságot. 
Ésszel áldá meg az Isten s eszét a lumen naturale, a tudo-
mányok, a magasabb szellemi körben pedig a kinyilat-
koztatáson alapuló theologia kalauzolja az igazság kere-
sése is megismerésében. A theologia ismeretelvei s forrásai-
nál fogva, fogalma s mivoltában különböző. A valódi a termé-
szetfeletti-, de a természeti theologia is, mind amannak előfutá-
ra, alajija, habár nem egészen tökéletesen, de mégis az igaz-
ság megismerésére vezet és szükségképi összeköttetésben áll 
az előbbivel. Magában véve a theologia ugyan egy egysé-
ges tudomány, de mivel az igazságok, melyek tárgyát képe-
zik, többféle szempontból jöhetnek tekintetbe s tárgyilag is 
különböznek egymástól, azért külön-külön ismeretágakra, 
szakokra, szokás azt felosztani. (21. 1.) 

A dogmatikus theologia szintén, tekintve tárgyát és 
az előadás módját, többféle szempont alá szokott esni. Hogy 
a dogma gyümölcsözően tárgyaltassék, kívánatos, hogy a té-
teles irány a szemlélődővel egyesittessék : igy keletkezik az 
úgynevezett „theologia positivo scholastica" vagy „theolo-
gia dogmatico scholastica." 

A „hit és theologia" közti viszony meghatározásában 
sz. Tamás tanai szolgálnak irányadóul : „Az ismeretszer-
zés elvének különböző volta szerint a tudomány minősége is 
különböző." „A. tlieologiai tudás sok tekintetben különbö-
zik a merőn természeti tudástól, s csak akkor az, a minek 
lennie kell, ha értelmünk az isteni „logos"-ból meritve az 
igazságot, ezt a természetfölötti hit világosságában ismeri 
meg." (26. 1.) A theologia tudományos volta nemcsak az 
anyag- és észelviek,de némely középkori theologusok, igy pl. 
Scotus és követői ellen tisztán bebizonyítható. Azok ellené-
ben, kik „elismerik ugyan, hogy a th. tudomány, de azt, le-
galább a mi a földi zarándokok hittudományát (theol. viato-
rum) illeti, tökéletlennek tartják," a mennyiben ezt alanyi-
lag tekintik, azt mondhatjuk, hogy igy minden tudomány 
tökéletlen lehet. A theologia egyszersmind „bölcsesség is a 
szó legnemesebb értelmében." A theol. ismeret elvét és tár-
gyát szem előtt tartva, meglehet Ítélni egyszersmind annak 
viszonyát a többi tudományokhoz s ezt a viszonyt a vatikáni 
zsinat körvonalozta. (.§. §.) 

Szoros értelemben vett argumentatiókban nem bizo-
nyit ugyan még a vatikáni határozatok tekintélyével, hanem 
a katholikusok tanának előadását már a zsinat szavaival 
végzi, s midőn kimutatja, hogy mily szükséges a theologia, 
helyesen állítja, hogy ez nem mindenkinek, de az egyháznak a 
legnagyobb mérvben szükséges. Az egyház közegei különö-
sen hivatva vannak arra, hogy maguknak bő és alapos hit-
tudományi ismereteket szerezzenek, de ehhez kell, hogy 
bizonyos tulajdonok és erényekkel birjanak (12. §.) A hiten 
és tiszta szándékon kivül szükséges az előképzettség és a 
„theologiai érvelés és hittudományi bizonyítékok természe-
tének ismerete." (11. §.) (Folyt, köv.) 

X Beküldetett : 1. István bácsi Naptára 1879. 
évre. Alapitá Majer J. , szerkeszti Kőhalmi K. tanár. Buda-
pest. Franklin-társulat. X X I Y . évfolyam. Tartalma a szo-
kott naptári előrészen kivül : I. Az erkölcsi világ : X I I I . Leo 

pápa. (2 képpel.) — A nyolez boldogságról. — István bácsi 
jelszava : Istennel, észszel és szorgalommal boldogulsz ! — 
Az árva. (Elbeszélés.) — Légy állhatatos a jóban s ne légy 
könyelmű. II . Gazdák naptára : Gyümölcsfa-ültetésről. — 
Miként készítendő a melegágy? stb. (Rajzokkal.) I I I . Nép-
nevelök naptára : A falusi kisdedóvodák ügyében. (Két kép-
pel.) — Állítsunk fel népkönyvtárakat. IV. Történetiek és 
népisme : Sz. Gellért. (Költem.) — A Románok. (3 képpel.) 
V. István bácsi a hazában és a nagy világban : A budai hi-
degvizgyógyintézet. (Képpel.) — A Vágvölgy. (Képpel.) •— 
Bethlehem. — Az Aja Szófia. (2 képpel.) YI. A természet-
és iparvilágból, két czikkel. VII . Mulattatva oktatók és tré-
fák mezeje (1—88. 1.) Következik a rendes naptári függelék. 

A Naptár-irodalom egyik legbiztosabb hévmérője va-
lamely nép szellemének, Ízlésének, műveltségi fokának. Az 
országot elárasztják mindenféle irányú Naptárakkal. Váljon 
arányban van-e a katholikus közönség szükségletével a meg-
felelő szellemű Naptár-termelés ? . . . Az előttünk fekvő meg-
felel azon igényeknek, melyeket egy jó szellemű Naptárban 
megkívánunk. A müveit közönség megelégedve veheti ke-
zébe, a nép tanulhat belőle. Az 1880-i Naptárt, melylyel 
fenállásának 25. évi jubileumát fogja elérni, maga az ala-
pító Majer István, praelatus, esztergomi kanonok ur ő mg» 
fogja szerkeszteni. Csak a függelék hirdetéseire kell vigyázni. 

Y E G Y B S B K . 
— Esztergomban, épen midőn e sorokat írjuk, f. hó 

22-én reggeli 11 órakor szentelik be az u j főgymnasiumnak 
alapkövét. A magyar művelődésnek ez uj csarnoka első 
sorban ismét a kathol. papság áldozatkészségének köszöni 
létét. Az adakozók névsorát maga ő eminentiája az ország 
bíboros herczeg-primása kezdé meg 5000 fttal, magas példá-
ját követé a mgs főkáptalan 500 fttal, egyes tagjai külön-
külön 100 ftot adva 1900 fttal. Főt. Zalka János püspök ő 
exja ide is kiterjesztve jótékonyságát ugyan e czélra 50 ftot 
adományozott; Mészáros János jubil. áldozár 100 ftot, Pór 
Antal esp. pleb. 300 ftot, gr. Csáky K. 50 ftot szenteltek e 
czélra. Az adakozók névsorát főt. Kruesz Chrysostom főapát 
ur ő mga zárja be 20,000 fttal. 

— Jótékonyság. Főt. dr. Schlauch Lőrincz, szatmári 
püspök ur ő mga a lefolyt háborúban elesettek özvegyei és 
árvái számára 1000 ftot adományozott. — A munkácsi gör. 
kath. káptalan tagjai a sebesülteknek 20 ftot, a mozgósítot-
tak családjainak szintén 20 ftot küldöttek a belügyminisz-
tériumhoz. 

— Kath. lap jubilaeuma volt f. hó 17-kén Gandban. A 
belga katkolikus sajtó legidősbje, a ,Bien public' tartá fen-
állásának 25-ik évfordulóját. Az összes belga katholikus 
sajtó, mely a világ legkifejlettebb katholikus sajtója, sietett 
megragadni az alkalmat, hogy legidősb testvérök iránti col-
legialis rokonszenvüket kifejezzék. . . . Üdvözöljük, igy ir a 
svajezi ,Liberté' 241. számában, belgiumi testvéreinket mi 
is e szép manifestatióért. Mindnyájan önmagukat tisztelik 
meg, midőn tiszteletöket fejezik ki azon lap iránt, mely köz-
tük a tiszta katholikus zászlót kitűzte . . . . Dicső testvéri-
ség, mely Belgium összes vallásos sajtóját egyesíti. Leg-
szebb pedig az egészben, hogy a ,Bien public' ünnepelteté-
sét épen azon lap indítványozta, mely leghatalmasabb ve-
télytársa, a ,Courrier de Bruxelles'. Belgiumban a katholikus 
laptárs, bajtárs. 

— A kölni Kaiserglocke végre megszólalt. Nem régen, 
midőn Vilmos császár Kölnben járt, húzták meg ünnepélye-
sen először. A kulturharcz alatt sehogysem akart megszó-
lalni ; most örömmel szeretne halálharangja lenni ez üdv-
telen hareznak. Vajha csakugyan az lenne ! Sajnos, azt mond-
ják, hogy most is, akár hogy húzzák, még mindig csak 
félrever. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznaij Bélas hittudor, m. k. egyetemi-tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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pászky J . — Vegyesek. 

A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Folytatás.) 

33. Ha valamin, ugy Kant autonom ismusán, az 
emberi akarat istenitésén, kézzel foghatólag láthatni, 
mennyire igaza volt bölcs Salamonnak, midőn azt 
mondá : „Nihil sub sole novum."1) Kant erkölcstani 
föelve : „Cselekedjél ugy, hogy akaratod szabályát 
mindig egyetemes, általános törvényhozásnak föel-
veül lehessen tekinteni,"2) combinálva más állítá-
saival, különösen azokkal, melyekben egyenesen ki 
van mondva, hogy az erkölcsi törvény egyedül az 
emberi akaraton alapszik,*) — nem egyéb mint az a régi 
„stat pro ratione voluntas," sőt nem egyéb mint 
első apánk Ádám bűnének s minden bűnnek elmé-
lete, philosophiai köpenyben, a kriticismus komoly 
arczával, az emberi bölcseség nagy vívmányaként, az 
erkölcsiség rendszerének alapszabályaként a világ 
elé állítva. Kant erkölcstana, röviden, nem egyéb 
mint a bün philosophiája a ,tiszta' erkölcs alakjában. 
Ádám bűnében, de minden bűnben, mint lényeges 
alkatelem benne van Kant erkölcstani philosophe-
májának processusa. Benne van a lelkiismeret, a 
józan ész szavának elfojtása, benne van az emberi 
akaratnak az isteni fölé emelése, benne van szóval 
az ős „non serviam". 

Lelkiismeretének tanúsága szerint minden em-
ber kénytelen érezni és belátni, hogy az erkölcsi 
törvény nem függ az ö akaratától, hanem uralkodik 
fölötte, és pedig sokszor oly inegsemmisitöleg mu-
tatkozó hatalommal,4) melynek forrása nein lehet 

!) Eccle. 1 ; 12. 
2) lélf'y, Ethika vagyis bölcsészeti erkölcstan. Pest. 

1864. 16. 1. 
3) „Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prin-

pci aller moralischen Gesetze." WW. Leipzig, 1868. IV. 134. 
4) „Magna vis est conscientiae, et magna in utramque 

magában az akaratban, hiszen ez akaratlanul kény-
telen szenvedni, miként a gonosztevők lelki fordu-
lásaiban látszik, a lelkiismeret hatalmának bünteté-
sét. Az a bünhődésnek első foka, hogy a vétkes, mint 
önmaga birája, magát fel nem oldozhatja.5) Az em-
beri természetnek alaptörvénye, hogy magának 
mindig jót akar, ínég akkor is, midőn rosszat cse-
lekszik, azt a jónak látszata alatt akarja. Hogyan 
lehetne kimagyarázni a lelkiismeret fordulásait ak-
kor, ha az erkölcsi törvény csakugyan az emberi 
akarattól függne? Hiszen, ha ez csakugyan igy 
volna, még képzeletben sem lehetne okosan gon-
dolni lelkiismereti furdalásokra. Mert vagy jól csi-
nálta az akarat magának a törvényt, vagy nem. Ha 
jól, akkor meg van elégedve; ha roszszul csinálta : 
minthogy maga felett nem ismer mas hatalmat, más 
itélö, büntető birót, — mit töprenkednék sokáig? — 
absolválja magát, hiszen tőle függ az erkölcsi 
törvény. 

íme, Kant erkölcstana, de nemcsak ez, — min-
den oly erkölcstan, mely az embert erkölcseinek, sőt 
az összes erkölcsi törvényeknek egészen független 
urává nyilatkoztatja ki,6) homlokegyenest ellenke-
zik legbensőbb öntudatunkkal, mind azzal, a mit 
mindenki, az összes emberiség, a lelkiismeretről, an-
nak hatalmáról s büntetéseiről hisz és vall. A lelki-

partem, ut neque timeant, qui nihil commiserint, et poenam 
semper ante oculos versari putent, qui peccarint." Cicero, 
pro Milone, c. 23. 

5) Iuvenal. Sat. XI I I . v. 2—3. 
6) „La véritable solution du problème révolutionaire 

n'est donc ni dans une création religieuse nouvelle ni dans 
un accomodement quelconque avec la religion du passé, mais 
dans une séparation radicale . . . Or, cette séparation n'est 
féconde, n'est possible, qu'à condition qu'il y ait une morale 
humaine véritablement indépendante, à condition que l'indi-
vidue trouve en lui une règle qui . . . diffère de la règle re-
ligieuse en ce qu'elle lui rend le principe de la souverainité et 
du droit." Coignet, La morale indépendante, Paris 1869.173.1. 

34 
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ismeretben minden nép egy fensöbb szózatot, egy 
isteni szikrát, egy lelkünkbe világitó mennyei fény-
sugárt tisztel. Hatalmát emberfelettinek tar t ja az 
egész világ, az ó és u j kor ; büntető kezétől féltek az 
emberek Krisztus előtt s félni fognak mindig; mert 
emberi természetünkből kellene kivetkőznünk, hogy 
azon szent félelemtől megszabaduljunk, melyet a 
lelkiismeret szózata mindenkiben, némelyekben leg-
alább az élet magasztosabb pillanataiban, kelt és 
ápol. A lelkiismeret Cicero szerint „vis coelestis le-
gis az örök istenség adta belénk ezen erőt s tőle 
magunkat el nem szakaszthatjuk.7) „Sacer intra nos 
spiritus sedet, mondja Seneca, malorum, bonorum 
nostrorum observator et custos; hic prout a nobis 
tractatus est, ita nos ipsos tractat."8) „Mint gyer-
mekeket, úgymond Epiktétosz, szüleink a nevelőnek 
adtak át, hogy reánk mindenütt vigyázzon ; mint 
embereket Isten a velünk születet lelkiismeretnek ad 
át felügyelet végett; és ezen felügyeletet senkinek 
sem szabad megvetni, mert akkor Isten visszatetszé-
sét vonná magára és ellenségévé lenne saját lelki-
ismeretének."9) 

Epictetnek e szép nyilatkozatában érintve van 
a lelkiismeretnek eredete. Az velünk születik. Vele 
élünk s vele költözünk át az örökkévalóságba : lé-
nyegünktől elválaszthatatlan. Mind az, a mi lénye-
günktől elválaszthatlan, Istentől jön a teremtés ál-
tál.'10) Tehát a lelkiismeret a teremtés viszhangja az 
emberben. „Animae a priinordis conscientia Dei dos 
est," mondja valahol Tertullián. A lelkiismeret Is-
tentől a teremtéskor kapott „nászajándék". Fensé-
ges gondolât Tertulliántól. A lelkiismeretet beoltva o Ö 
az emberbe, Isten mintegy eljegyezte magának az 
emberi lelket. „Signatum est super nos lumen vul-
tus tui, Domine."11) Isteni eredetünk, az istenséggel 
való folytonos összeköttetésünk lelkiismeretünk ta-
núságában tündöklik.12) A lelkiismeret az emberi 
szivet a legfelsőbb biró törvényszékévé teszi. I t t 
mondja Ítéletét az isteni legfőbb hatalom. E tör-

7) Pro Cluento, c. 58. 
8 ) E p 4 1 . 
9) Fragm. 97. ed. Schweighauser. 

10) „ Das Gewissen ist ein wesentlicher Bestandtheil un-
seres geistigen Lebens, ein Stück der menschlichen Seele 
selbst. So lehrt es uns das eigene Bewusztsein, so die Ge-
schichte der Menschheit. Hieraus sclilieszen wir mit N o t -
wendigkeit, dasz das Gewissen Gottes Schöpfung und Gabe 
im Menschen sei." Simar, Das Gewissen und die Gewissens-
freiheit. Freiburg, 1874. 12. 1. 

») Psalm. 4 ; 7. 
l a) „Qui (sc. gentes) ostendunt opus legis scriptum in 

cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum." 
Rom. 2 ; 15. 

vényszéktől nincs fellebezés. Ha itt nein nyerünk, 
minden veszve van.13) A bűnös, habár a világ min-
den törvényszéke előtt nyerne, bűnös maradna 
mégis, és lelkiismerete előtt annál nagyobb volna 
bűne, minél inkább kérkednék emberi Ítéletre ala-
pított csalfa büntelenségével.14) Ellenben birni a 
lelkiismeret helyeslő szavát, annyi mint mindent, 
annyi mint ezer tanút birni. „Conscientia mille te-
stes," mondá Tacitus Valamint a tudományok 
minden ágában ugyanazon egy eszünk világit minden 
irányban, ugy, hogy nem más, hanem ugyanazon 
eszünkkel látjuk a történeti, bölcsészeti, természet-
tudományi, művészeti, politikai és a többi igazsá-
got : épen igy életünk minden viszonyában ugyan-
azon egy lelkiismeretünk kalauzol. Az a lelkiismeret 
mely t i l t ja a lopást és gyilkosságot, nem más mint 
az, mely parancsolja az Isten t iszteletét . . . 

Mi következik mindezekből?. . . Mindenek előtt 
az, hogy a lelkiismeret egy hatalmas, semmiféle em-
beri erőlködés által szét nem szakitható láncz, mely-
lyel az Isten mindenható akarataazemberinem szabad 
akaratát magához tar t ja kötve. Mint egy végtelen köte-
lékre fűzött madár, röpködhet jobbra balra, fel a csil-
lagokba, le a mélységbe, megmérhetlen arányokban 
emelkedhetik és sülyedhet, — csak azt nem teheti, 
lxogy azon kötelék, mely Istenhez fiizi, megszűnjék. 
Absolut függetlenséget, föltétlen szabadságot az 
ember nem igényelhet akarata számára. Megölheti 
magát, de meg nem semmisítheti Következik má-
sodszor az, hogy a lelkiismeret egy hatalmas, szét-
törhetlen kapocs, melylyel az erkölcs a valláshoz van 
kötve. A lelkiismeret az elkölcsökre vallásos jelleget 
ölt, reájok vallásos ihletet áraszt s az ember min-
den tettét Isten akaratához viszonyítja, a gondola-
tokat és érzelmeket Isten Ítélete szerint csoporto-
sítja jobbra balra.15) Az erkölcsöt a vallástól elvá-
lasztani és tőle függetlenné tenni akarni tehát any-
nyi mint azt mondani, hogy az ember nem függ 
Istentől, hanem önmagában birja létének okát, — 
annyi mint a lelkiismeretet, a birót kettéhasítani, 

13) „Et virtutis et vitiorum sine ulla divina ratione 
grave ipsius conscientiae pondus est, qua sublata iacent 
omnia."- Cicero, De nat. deor. I I I . 35. 

u ) „Est quidem vera lex ratio recta, naturae congru-
ens, diffusa in omnes . . . Cui qui non parebit, ipse se fugiet, 
ac naturam hominis aspernatus hoc ipso luet maximas poe-
nas, etsi caetera supplicia quae putantur effugerit." Lactant. 
Institt. div. VI, 8. 

15) „Qui (sc. gentes) ostendunt opus legis scriptum in 
cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipso-
rum, et inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam 
defendentibus, in die, cum iudicabit Deus occulta komi-
num" . . . Rom. 2 ; 15, 16. 
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tehát annyi mint a lelkiismeretet megölni, — a mi 
azonban lehetetlen, mert a lelkiismeretet kettéhasí-
tani — egy vallásira és egy erkölcsire — nem le-
het. Az egy egységes hatalom, melynek hatáskörébe 
tartozik az egész erkölcsi viléigrend. Kiszámithatlan 
eszmezavart és rombolástokozott az a tudományban 
és életben, a ki a vallás és erkölcs közé azt a lát-
szólagos válaszfalat, mely napjainkban olykedvencz 
eszme, legelőször beékelte. A vallás nein egyéb mint 
erkölcs, mint az erkölcsi világrendnek egyik lénye-
ges alapalkateleme. Midőn Istent tiszteljük, nem 
teszünk egyebet, mint gyakoroljuk a sarkalatos er-
kölcsi erények (virtutes cardinales) egyikét, az igaz-
ságosságot, Isten iránt. „Religio est, per quam red-
ditur debitum Deo.u16) Viszont, midőn magunk és 
felebarátunk iránt az erkölcsi világrend törvényeit 
gyakoroljuk, a legtisztább vallást gyakoroljuk.17) 
Az erkölcsi világrend legfőbb fóruma bennünk, mind 
a három, t. i. Isten, önmagunk és felebarátunk iránti 
alapviszonyunkra nézve, a mi egyetlen egy lelkiis-
meretünk. Ennek pedig lényeges jellemvonása a val-
lásos érzület. „Im Gewissen, úgymond Fuchs ritka 
mély felfogással, weisz der Mensch sich von Gott ge-
tvuszt und geivollt. Dieses Wissen ist aber zugleich 
ein Gewiszwissen von dem göttlichen Gewuszt- und 
Gewolltsein, und ist endlich ein Wissen von unzer-
störbarer Art. Diese Cumulation und Concentration 
des Wissens im Gewissen dürfte schon in der ety-
mologischen Sprachform ausgedrückt sein. Das 
deutsche Wort „Gewissen" bezeichnet mit seiner 
duplicativen Vorsylbe sowohl ein Doppelwissen, als 
auch die Form der Gewissheit. Auf ein itf^wissen 
im Gewissen deutet auch das lateinische conscientia 
und das griechische ovveíő>i<Jig hin. Der Mensch hat in 
seinem Gewissen Gott, den absolut Wissenden zum 
Mitwissenden. Das Gewissen ist derjenige Punkt, in 
welchem das Selbstwissen mit dem Sichgewusztwis-
sen, das Selbstbewusztsein mit dem Gottesbewuszt-
sein, mit dem Gewusztsein von Gott coincidirt. Es 
läszt sich darum in seiner Substantialität als reli-
giös-sittliches Selbstbewusztsein bezeichnen."18) 

A teremtés mindenható jogcziménél fogva Isten 
kezeiben központosítva tar t ja az erkölcsi világrend 
összes szálait. Az egész erkölcsi világrendet össze-

16) S. Ihom. S. th. 1. II . q. 40. a. 3. 
17) „Religio muncla et immaculata, apud Deum et Pa-

trem, haec est : Visitare pupillos, et viduas in tribulatione 
eorum, et immaculatum se custodire ab hoc saeculo." S. 
Jac. 1 ; 27. 

18) System der christlichen Sittenlehre oder kath. Mo-
raltheologie. Augsburg, 1851. 94. 1. 

tartó és Istenhez füzö kapocs pedig a lelkiismeret. 
Az emberi akarat tehát nem autonom ; a morál nem 
független ; hanem mind a kettő Istenhez van fiizve 
elszakithatlanul ; a vallástól az erkölcsöt elválasz-
tani annyi, mint az emberből a szivet kiszakítani, 
mert a vallás nem egyéb mint tiszta erkölcs Isten 
iránt, az erkölcs pedig nem egyéb mint az Istentől 
megállapított világrend törvényeinek megtai'tása. 

(Vége köv.) 

Ki bírja a valódilag jó nevelésnek rendszerét? 
(Folytatás.) 

B.) A termé szetfeletti nevelési eszközön kivül vannak 
még természeti általános nevelési eszközök. 

Legtermészetesebb és legáltalánosabb eszközök az em-
ber nevelésében, a szoktatás, példa és az oktatás. Mind ezen 
nevelési eszközöket egymással kölcsönösségbe kell hozni és 
ugy hatni a gyermekre. Maga a történelem nem egyéb mint 
az emberinem nevelése szoktatás, példa s oktatás által. A leg-
több szülő ezen természetes eszközökkel nevelte hajdan s ne-
veli most is gyermekeit, a nevelő is használja tehát és alkal-
mazza ezen természetes eszközöket. 

1. A szoktatás a legelső eszköz, melyet a nevelésben 
már a csecsemőre is alkalmazunk. A szoktatás hatására és 
eredményére nézve igen fontos, mivel a szokás természetté 
válik, a közmondás szerint : „A megszokás második termé-
szet." De maga a sz. irás és tapasztalat is azt bizonyítja, 
hogy az ember öregségében sem tér le azon útról, melyen 
ifjú korában elindult. 

Mily nagy hatalma van mind a rosz, mind a jó, eré-
nyes szokásnak, azt tudjuk a tapasztalatból. A gyermekne-
velésben tehát kettőre kell ügyelni és törekedni : a növendé-
keket rosz szokásaikból kisegíteni, és egyszezsmind a jót velők 
megszoktatni. Igaz ugyan, hogy ez nem csak nem csekély 
feladat, de sőt egyike a nevelőnek legnehezebb kötelességei 
közül. Azonban a jóakarat, a csüggedhetlen ügyekezet és az 
isteni segedelemmel egybekapcsolt ügyesség mit nem vihet 
véghez ? Egy részről tehát gondja legyen a nevelő tanítónak 
hogy az iskolában semmi rondaságot s rendetlenséget sem 
nézzen el, az iskolásoknak egymás között semminemű dur-
vaságot, kíméletlenséget meg ne engedjen, hanem óvja őket 
mind attól, mi az illemet, szemérmetességet és átalán az 
erényességet sértené ; más részről pedig igyekezzék növen-
dékeit minden előforduló körülményekben a tisztasághoz, 
jó rendhez, gondossághoz, illedelmes magaviselethez, és egy-
más között a kiméletes, szerény és becsületes bánásmódhoz, 
főkéj) a vallásos erkölcsiséghez szoktatni.Á részletes neveléstan-
ban tüzetesen tanulják és névszerint elősorolják a tanjelöl-
tek, mind azon 26 erényt melyekre kiválólag kell a növen-
dékeket szoktatni, s ezek a következők : alázatosság, bátorság, 
békeszeretet, engedelmesség, engedékenység, hazafiság, hű-
ség, igazságosság, illemesség, istenfélelem, jogosság, könyö-
rületesség, megelégedés, mértékletesség, nyiltszivüség, őszin-
teség, pontosság, rendszeretet, szemérmesség, szerénység, 
szívesség, szolgálatkészség, szorgalom, takarékosság, tiszta-
ság és türelem. 

Megjegyeztetik e helyen még az is, hogy a keresztény 
34* 
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szoktatás mint egy jó gazda használja a jó időt is, vezér-
szava levén : mindent maga idején ; mert az egyszer elsza-
lasztott idő többé vissza nem jön s az elkéséseknek kára pó-
tolhatlan, s kivált a nevelésben e veszteség megmérhetlen. 
Atyáink azért hagyták örökségben e bölcs nevelési közmon-
dást : „Addig hajtsd a vesszőt, mig nem törik." Igy ké-
sziti a keresztény szoktatás növendékét erős és mégis hajlé-
kony ügyes és kitartó emberré. Már kis korában szeretettel 
szoktatja a keresztény nevelő növendékét a boldogító erények-
hez egyes elbeszélések, mesék, példázatok és intelmek által, 
feltüntetve az egyes erények szépségét s üdvös voltát, kimu-
tatva a sz. Írásból, történelemből és kinek kinek tapasztalá-
sából, mennyire kedves Isten előtt az erény ; több alkalmat 
s módot nyújt serdülő növendékeinek a megismertetett 
erény gyakorlására. Mindenki látja, hogy az ekkép szabá-
lyozott keresztény szoktatás szükségkép derék, boldog ivadé-
kot nevel a hazának. Jó, erényes szoktatás nélkül egyoldalú, 
czéltévesztő leend a nevelés s fogyatkozásai okvetlen ugy a 
magán mint a közboldogságra nézve sorvasztók leendenek ; O o o 
mert a rosz szoktatás és megszokás visz sokakat a kedély el-
tompultságára s a bűnökben való megátalkodásra, 

S habár az erkölcsi jóról s annak ellentétéről ugy mi-
ként az erkölcsi roszról átalában s különösen is a kath. er-
kölcstan terjedelmesen értekezik, mindazáltal a paedagogi-
ának is feladata a fentebb mondottak szerint valamint az 
erényekre rászoktatni, ugy az erkölcsi rosztól s a közönsé-
ges erkölcsi hibáktól a növendékeket elszoktatni. 

Hogy pedig a nevelő tanitó a növendékeknek valamely 
erkölcsi hibáját orvosolni vagyis attól őket elszoktatni tudja, 
mindenek előtt ismernie kell a növendékeknek közönsége-
sebb erkölcsi hibáit, melyek következők : dacz, engedetlen-
ség, hálátlanság, henyeség, hiúság, 

1 n^ci lckenysco 9 irigység, 
kapzsiság, káröröm, kevélység, kíváncsiság, könnyelműség, 
kötekedés, makacsság, mértékletlenség, önfejüség, önzés, 
pajkosság, rendetlenség, tiszteletlenség, torkosság és türel-
metlenség. — Mindezen s más, — időszakonkint észlelt er-
kölcsi hibáktól, lelkiismeretes kötelessége a keresztény kath. 
nevelőnek ideje korán növendékeit elszoktatni, annál in-
kább, mert valamint minden rosznak átalán : ügy minden 
egyes erkölcsi hibának mindjárt kezdetben kell elejét venni, 
annak ellen állani s nem engedni, hogy elhatalmasodjék. Föl 
kell fedezni a hiba forrását, s ezt elfojtani, vagy legalább 
ártalmatlanná tenni. S hogy helyesen foghassunk a hibák 
orvoslásához s elszoktatásálioz, meg kell különböztetni azon 
hibákat, melyek helyes belátás-hiányból, tapasztalatlanság-
ból vagy hirtelenkedésből származtak azoktól, melyek szán-
dékosan rosz akaratból követtettek el ; ennek arányához ké-
pest választatik a fenyitési mód is. A büntetési eljárásban 
pedig meg kell győzni a növendéket hibájának rútságáról és 
káros következményeiről, hogy ö benne magában is fölébred-
jen a vágy, attól szabadulni ; de leginkább oda kell hatni, 
hogy a növendék Isten iránti szeretetből bánja meg hibáit s 
igyekezzék azoktól szabadulni ; távol kell tartani végre a ja-
vuló növendéktől minden alkalmat, mely őt előbbeni rosz 
szokásainak tényleges gyakorlására ingerelhetné. 

Miután tehát a szokásnak a gyermeknevelésben igen 
nagy a hatalma, ezen nevelési eszközzel különösen kell 
hatni iparkodni a gyermekre, és pedig mint testére ugy lel-

kére nezve. Különösen pedig mily hatalma van a szokásnak 
és szoktatásnak az emberi testre nézve, azt a kézmívesek és 
földművesek munkabiró és megedzett tagjain és testi ké-
pességein szemlátomást tapasztalhatni. A lélek pedig, habár 
a szokás hatalmának nem látszik annyira alávetve lenni 
mint a test, mindaz által a lelek is megszokás által jut kész-
ségre a gondolkodásban, érzésben és főleg cselekvésben ; 
vagyis szoktatás által mint egyik hatalmas nevelési eszközzel 
képeztetik, művelődik és fejlesztetik a lélek mind a három 
főtehetsége, u. m. ismerő-, érző-, és vágyó tehetsége1) ; kü-
lönösen pedig az akaratra van határozott hatással a szokta-
tás és megszokás ugy annyira, hogy azon cselekvési irány el-
len, melyet az akarat vagyis a vágyó tehetség megszokás 
által vesz, szinte hasztalan küzdünk. A legtisztább belátás, 
szilárd elhatározás, erős fogadalmak alig képesek az embert 
a megszokástól elforditani. 

A keresztény szoktatás azon elvével, hogy gyermeknek 
akarata ne legyen ellenkező, vagyis hogy az ne legyen 
önfejű — növendékét nem a szeszély szolgájává, sem a len-
ge korszellem, világ, divat rabjává, hanem valóban sza-
baddá, nemessn, törvényesen önállóvá képezi. Több példát 
nyújt erre nézve a bibliai történelem is. Igy az istenfélő Jób 
minden csapás békés elviselése után az Isten akaratában 
való teljes önmegnyugvással felkiáltott : „Amint az TJmak 
tetszett ugy történt. Legyen áldott az Ur neve.u Minden sze-
rencsétlenségei és csapásai közt tehát Isten akaratjában tel-
jesen megnyugodott s megpróbáltatását békés türelemmel 
zúgolódás nélkül viselte. A boldogs. sz. Mária is példás alá-
zatossággal nyugodott meg Isten akaratán, midőn mondá ; 
„íme az Ur szolgálója, legyen nekem ate igéd szerint." Üd-
vözitőnk (Máté 26, Márk. 14. Luk. 22. Ján 15—17.) az 
olajfák hegyén Gethsemane nevü kertben szintén magasztos 
példát adott e tekintetben: „Atyáin, igy imádkozék, ka aka-
rod, vedd el tőlem e poharat, mindazáltal nem az én akara-
tom legyen, de a tied." Igy tanitott minket imádkozni az Ur 
imádságában, midőn mondá : „Legyen meg a te akaratod 
miképen menyben azonképen itt a földön is." 

Rendeljük tehát akaratunkat Isten akarata alá ; ren-
deljük az alsóbbat a felsőbb alá, — a felsőbbet a legfelsőbb 
alá ; mert kell, hogy az érzékiségen uralkodjék az értelem, 
az értelmen az ész, az észen a szabad akarat, a szabad aka-
raton az Isten akarata. Mind ez pedig elérhető kora szokta-
tás által. Gyakorolja ennél fogva a gyermek folytonosan 
mindazon erényeket, melyeket egész életén át gyakorolnia 
kell, mihelyt erre képes, hogy azokat korán megszokja, mert 
a szoktatás hatalmas nevelési eszköz, mely sem ki nem zárja, 
sem lehetlenné nem teszi az önbelátást és önmeggyőződést, 
sőt ha a szoktatáshoz a példa és oktatás is hozzá járul, mi 
természetesb, mint, hogy a gyermek később önmeggyőződés-
ből teszi vagy nem teszi azt, mit már előbb jókor megszokott. 

(Folytatás köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 25. A képzőművészeti társulat. Mult leve-

lünkben egy festményről szólottunk, mely liberális lapok 
ítélete szerint nem felel ugyan meg a művészet követelmé-
nyeinek, mindamellett mégis kitűnő műnek tartatik, mivel 

'.) Nincs csak két fő lelki tehetség : ismerő s vágyó. Szerk. 
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általa a liberális czéloknak megfelelőleg a pápaság és a ki-
rályság, egyáltalában mint a tekintély képviselői, gyűlölet 
tárgyává tétetnek, ez uton levén lehető, hogy politikai ka-
landorok magasra emelkedhessenek, a mi a jelen viszonyok 
közt legalább is nem történhetik oly nagy mértékben, mint 
ha egyszer sikerülni fogna minden tekintélyt lábbal tiporni. 
Az emiitett kép mellett azonban nem szabad elfelejtkezni 
egy társulatról, t. i. a képző-művészeti társulatról sem, mely 
lehetővé tette, hogy közszemlélet tárgya legyen Magyarorszá-
gon azon kép, melyet Párisban nem bocsátottak kiállításra. 
Ez a kép evvel a társulattal a kiállítás napjától szoros ösz-
szeköttetésben van, azért kell magáról a társulatról is meg-
emlékeznünk. 

Minden félreértés kikerülése végett azonban már kez-
detben tiltakozunk minden oly felfogás ellen, mintha mi a 
művészetnek, mint művészetnek, és igy a képző-műveszeti 
társulatnak mint ilyennek ellenfelei volnánk. Ha ezt ten-
nők, akkor ellenkezésbe jönnénk magával az egyházzal, 
holott jól tudjuk, hogy épen az egyház szelleme, műérzéke 
és bőkezűségének köszönheti a világ a legszebb műremeke-
ket, a művészot bármily terén. Ha van valami, a mi ellen 
felszólalunk, az tehát nem a művészet, hanem a művészet 
anyagias iránya, egyáltalában pedig azon irány, mely igaz-
ság helyett hazugságot terjeszt, mely az igazság rovására 
működik közre akkor is, midőn, ha már nem más, legalább 
emberi tekintetek megkövetelnék, hogy az igazságra figye-
lem fordittassék. E tekintetben méltán megrovást érdemel a 
képző-művészeti társulat, hogy Zichy ,Daemonját' közszem-
lére kiállította. Bármit és bármennyit kapott is netalán e 
társulat, hogy fényes házát felépítette, hogy a társulat tőke-
pénzzel rendelkezik, annyi bizonyos, hogy az eredményhez 
nem csekély összeggel járult hozzá a magyar kath. clerus, 
valamini hogy a társulat, a kath. clerus közül, számosakat 
bir alapító tagjai közt. Azt hisszük, nem követünk el mél-
tánytalanságot, ha a társulat részéről elvárunk annyi gyön-
gédséget, hogy legalább a mondott indokból ne fogadta volna 
el Z. festményének kiállítását, vagy ha már kezdetben nem 
volt annyi figyelemmel, hogy hibáját jóvá tegye és a fest-
ményt a műtárlatból eltávolítsa. Valóban, ha hazai nyilvá-
nos intézeteinken széttekintünk, fájdalommal kell bevallani, 
hogy a magyar kath. clerus mindannyi részéről hála helyett 
háladatlansággal találkozott. Azt tapasztaljuk minden ily 
intézet alapításánál, hogy sohasem hiányzik a hivatkozás a 
magyar kath. clerus hazafiságára és e hivatkozás, mit büsz-
kén jegyzünk fel, soha sem szokott eredmény nélkül ma-
radni. A hála, vagy a hálának csak némi kis jele is, az min-
dig kimarad az illető intézetek részéről, nemcsak, hanem a 
jótevők sárral dobáltatnak, legszentebb érzelmeik kigunyol-
tatnak, tiszteletük tárgya beszennyeztetik. 

/Sajnos, hogy a képzőművészeti társulatot e sorozatból 
nem csak ki nem vehetjük, hanem őt is a többi közé kell 
sorolnunk. De ez még nem elég, a képzőművészeti társulat 
itt nem állapodott meg, egy lépéssel még tovább ment ; nem 
elégedve meg azzal, hogy Zichy festményét a clerus pén-
zéből is emelt épületben, a clerusnak mintegy gunyjára, köz-
szemlére kiállította, ezen felül még e napokban egy gyűlést 
is tartott, melynek határozatát, hogy maga nem szégyenelte, 
csak abból vagyunk képesek magunknak megfejteni, hogy 

ujabb időben az egyház vagyona nálunk is mindenki által 
ugy tekintetik, mint, mondani szokták, a Csáky szalmája. A 
t, társulat ugy látszik elfelejtkezett, hogy mű tárlatában ott 
függ Zichy ,Daemonja'. Egyszerre csak megszánja a könyö-
rület szelleme a katholikus templomokban található Ízléste-
len képek felett és elhatározza, hogy figyelmét a jövőben a 
sz. képek festésére is ki fogja terjeszteni, falusi templomok 
részére sz. képeket fog festetni, hogy igy a művészeti érzé-
ket a nép közt terjessze és hogy belföldön olcsóbban lehessen 
megszerezni azt, mi külföldön, ámbár Ízléstelen, drága pén-
zen fizettetik meg. Ez épen még nem oly rosz szándék, ám-
bár erre nézve is volna azon szerény észrevételünk, hogy a 
festőnek, ki sz. képet akar festeni, mindenek előtt az egyház 
szellemétől kell áthatva lenni, mert különben az a sz. kép 
nem lesz képes kifejezni azon érzelmeket, melyek a szemlé-
lőt áhítatra ragadják, holott ez is egyik czélja az egyházban 
a sz. képeknek ; de még ezenfelül a sz. képek festéséhez 
megkívántatik a festőben egy kis dogmatikai tudomány is, 
a mit természetesen nem lehet az által elsajátítani, hogy el-
liatároztatik a sz. képek festése. 

De hát tegyük fel, hogy mindazok, kik e határozatot 
hozták, mindazok, kik e határozatot létesíteni hivatást érez-
nek magukban, hogy mindazok telve vannak az egyház szel-
lemével, hogy mindannyian hires dogmaticusok is, a mihez 
valószínűleg egy kis kétely fér : az mindenesetre mégis min-
den kétségen kivül áll, hogy ezeknek az uraknak a vallás-
alaphoz éjien annyi joguk van, mint a török zultánnak. Es 
mégis, a t. társulat nem csak azt határozta el, hogy ő sz. 
képeket fog festetni, hanem azt is, hogy e czélra segélyért 
fog folyamodni, melyet számára a kormány a vallásalapból 
nyújtson. Hát kérem nem absurdum dolog ez ? Ugyan mi 
köze a vallásalapnak a képzőművészeti társulathoz? Kihal-
lotta valaha azt, hogy a vallásalapnak a többiek mellett még 
az a rendeltetése is van, hogy a képzőművészeti társulatnak 
segélyt nyújtson? És egyáltalában, hogyan juthatott eszébe 
egy oly társulatnak, hogy segélyt kérjen a katholikus vallás-
alapból, akkor, midőn épen gyűlölet tárgyáva teszi a pápasá-
got? Vagy azt gondolja a társulat, hogy neki azon czimen 
van joga a vallás-alaphoz, mivel sz. képeket készül festetni 
és ezzel a nexus causal is meg van közte és az alap közt? Ak-
kor ugyan a vallás-alap nagyon megjárná, mert miért ne 
kérhetnének ez esetben segélyt mindazok a nevezett alap-
ból, kik sz. képeket akarnak festeni? Különben is, a kik sz. 
képeket akarnak festetni vagy venni a társulattól, azok bi-
zonyára megfizetik az árát is, miért tehát e segély ? És miért 
épen ebből az alapból ? Az ország ezreket szavaz meg külön-
féle intézetekre évenkint, forduljon a társulat a kormányhoz, 
hogy szavazzon meg az országgyűlés az ő részére, de a vallás-
alaphoz joga nincsen, annak más a rendeltetése még azon 
esetben is, ha a társulatnak épen ellenkező iránya lenne, 
mint a minő van ; és mi szeretjük hinni, hogy a folyamodás 
esetében a tártulat oly választ is fog kapni a kormánytól, 
minőt megérdemel, minőt a vallás-alap természete és határo-
zott rendeltetése megkövetel. A 

Beszterczebánya. Az uj plébános beiktatása. A sz. 
kir. Beszterczebánya városi katholikus közönség egy ritka 
fényű egyházi ünnepélyben részesült. Ugyanis f. é. október 
20-án, pünkösdutáni X I X . vasárnap, főt. Visonyovszky László 
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eddigi püspöki papnöveldei aligazgató és theologiai tanár a 
megüresedett városi plébániai állomásra az illető kegyura-
ság által egyhangúlag megválasztva lévén, ezen hivatalába, 
miután megválasztatása egyházilag is megerősíttetett, ün-
nepélyesen beiktattatott. 

A beiktató ngs Kamaszy Mátyás székesegyházi főespe-
res, kanonok s papneveidei kormányzó a beiktatandót az 
oltárhoz elvezetve és az egybesereglett hiveknek mint jö-
vendőbeli lelkipásztorukat bemutatva szeretetteli szivéből 
fakadó szt. beszédet tartott német nyelven. A mennyire em-
lékezetem képes visszaadni, a templomi kulcsok átadásánál 
a többi közt következőleg szólt: „Ezen kulcsokkal reád há-
rul az ezen templom feletti jog és hatalom. Es ámbár ezen 
isteni hajlék, amint az századok előtt kőből oly szilárdan és 
nagyszerűen felépült, a legújabb időben pedig az Isten egy-
háza diszét szivén hordozó főpásztorunk által stylszerüen és 
oly elbájoló művészettel részben megujittatott, — már ma-
gában is méltó arra, hogy azt minden gonddal megőrizd és 
minden kártól megóvjad: én mégis inkább az eleven és vá-
lasztott kövekből álló egyházat, vagyis azon lelkeket és hí-
veket, a kik ezen templomhoz tartoznak, kötöm lelki gon-
dodra és ezennel vezetésed alá bocsátom. — Szeretem hinni, 
hogy valahányszor te itt ezen főoltár zsámolyánál be fogod 
mutatni a szeplőtelen sz. miseáldozatot, itt fog egyszersmind 
körülötted ájtatos nyájad is fohászait és imáit a tieddel egye-
sitve és az ég és föld legfelségesebb urának dicsénekeket zen-
gedezve csoportosulni. Mert fel nem tehető, hogy Beszter-
czebánya városa katholikus polgárai és hivei, kiknek őseik 
ezen magasztos templomot hitéletük és buzgóságuk mara-
dandó emléke és legbecsesebb örökség gyanánt hagyomá-
nyozták, talán lanyhaság által arra méltatlanokká és irá-
nyukba háládatlanokká lenni képesek volnának." s tb. . . 

Az evangeliumos könyv átadásánál pedig igy szólt : 
„Hirdesd az Isten igéjét akkor is, ha kénytelen lennél hal-
lani, miszerint szent beszédeid nem birnak csábitó inger-
rel, mert nem foglalnak magukban semmi ujat. — Emeld 
fel szavadat és mondd meg nekik, hogy itt nem az emberi 
ész és bölcseség által feltalált tudomány és változékony véle-
mények, hanem az Isten által kinyilatkoztatott örök ige hir-
dettetik, melyről irva van: „A menny és föld elmúlnak, de 
az én igéim el nem múlnak." (Luk. 21 ; 33.)" „Ne szűnjél meg 
akkor sem" — igy szólt körülbelül tovább a szónok — „ha 
mondanák: Nekünk, kik már az iskolákban elégségesen ré-
szesültünk a hitoktatásban, nincs szükségünk a szent beszé-
dekre ! Ezeknek mondd meg : Igen ! igen sokat tanultunk mi 
az iskolákban ; de ha ezt idővel emlékezetünkben fel nem 
elevenítjük és azt tettel nem gyakoroljuk, átmegy az a fele-
dékenységbe, a feledékenység tudatlanságba, a tudatlanság 
pedig a hitetlenségbe ! „Hit nélkül pedig lehetetlen tetszeni az 
Istennek." (Zsid. 11 ; 6.)" „Ne szűnjél meg akkor sem, ha 
állítani hallod : Mi annyira erősek és szilárdak vagyunk hi-
tünkben, miszerint bennünket semmi veszélyek, kisértetek és 
ellenségek tőle eltántorítani nem képesek ! — Ezeket kér-
dezd meg : váljon erősebbeknek érzik-e magukat mint valá-
nak első szülőink Adám és Éva, a kik mégis egy csábitó 
kígyó liiu Ígéretére engedetlenekké lettek teremtőjük iránt? 
Kérdezd meg, váljon szilárdabbak-e ők, mint vala Péter, a ki 
egy gyarló leány vádló szavára isteni mesterét megtagadta?" 

Erre a beiktatott plébános ur a szószékre lépvén és 
magát először, mint egyházi szónok és lelkipásztor bemu-
tatván egybevágólag kifejté, hogy egyrészt aggodalommal 
ugyan, de másrészt reménynyel is eltelve kezdi meg súlyos 
és angyali vállaknak is félelmetes lelkipásztori hivatalát. 
Aggódik ; mivel attól tart, miszerint minden törekvése, min-
den lelki s testi erejének feláldozása mellett sem leend ké-
pes áttörni a hit iránt jéghideg kebleken ; de bízik Istenben, 
a ki a kövekből is képes teremteni Ábrahám fiait, miszerint 
őt őszinte és csak nyájának lelki üdvösségét szem előtt tartó 
nehéz munkájában szent malasztjával és segedelmével tá-
mogatni fogja. — Komoly szavakkal fordult az uj plébános 
ur különösen a szülőkhöz, intve őket, hogy Istentől kapott és 
reájok bizott magzatjaikat a szent hitoktatásra szorgalma-
san és pontosan járassák, hogy így egy uj s fogékony nem-
zedéket teremtvén, az egyháznak jámbor s erkölcsös híveket, 
a hazának pedig hű és hasznos polgárokat karöltve és egye-
sült erővel nevelhessenek. 

Azután következett a nagy mise, melynél a lelkes plébá-
nos urnák mint ezelőtti papnöveldei elüljáró és theologiai 
tanárnak volt társai és tanitványai teljes segédletet nyújtot-
tak ; az egyházi zenekar pedig Egry János beszterczebányai 
karmester ur vezetése alatt, különösen Schnierer m. kir. 
kincstári pénztárnok ur, mint műkedvelő, valóban művészi 
hegedű-játékával, és Matejka Rózsa kisasszony kellemesen 
csengő sopran énekével a jelenvoltak szivét a Mindenható-
hoz hathatósan emeltek. 

Végre, hogy az uj városi plébános ur a kath. választó 
közönséget, mint kegyuraságot, a ftdő káptalan és a helyha-
tóságok főbbjeit szerény, de vendégszerető asztala köré 
gyüjté, és itt az öröm és jó kedv sugallta felköszöntések 
nem hiányoztak, az csak mellesleg legyen itt megemlítve. 

Szvacsina Tóbiás, hittanár. 
Francziaország. ,A franczia egijház nagy vesze-

delme a XIX. században1. (Folyt.) Midőn a paphiányról egy -
szerűen mint tényről szól abbé Bougaud, rideg statistikai 
adatokat hoz fel és nem túloz. Midőn azonban áttér e hiány 
következményeire, itt már a combinatio tövises terére lép, 
subjectiv benyomásokat, személyes véleményeket vesz motí-
vumul, azért azt, a mit mond, itt ott, cum grano salis kell 
venni. Általában ugy látszik, abbé Bougaud igazi franczia 
tüzes vér, ki a jót és roszat is superlativusban látja. Abban 
teljesen igaza van, hogy a paphiány az egyházi élet minden 
terén zsibbasztólag hat. A lelkipásztorság minden irányban 
hátra marad. Mindenkinek szüksége van vallásra, papra, de 
kivált a földhöz tapadt népnek. Ez legtöbbet szenved a 
paphiány miatt. Az iskola a templomot soha sem fogja pó-
tolhatni. Az egyházi szónokság oly hivatal, mely egymaga 
is elég dolgot ad. Jeles, nagy szónokok, kik a szó hatalmá-
val az embereket a templomokba vonzanák, azért nem fejlőd-
hetnek, mert az erők szétforgácsoltainak. A belmissiók lan-
kadnak, mert nincs elég erő. A hitterjesztésre sem jut annyi 
munkás, a mily nagynak mutatkozik az aratás. Megható kü-
lönösen a chinai püspökök segélykiáltását hallani. Nevelés-
ügy, az egyházi fegyelem fentartásának nehézségei, a társa-
dalmi veszély növekvése, mind ez összefüggésben van az 
erők fogyatkozásával. 

A granum salis, melylyel a lánglelkü orléansi általá-
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nos lielynök szavait kell venni, használandó különösen azokra 
nézve, miket a hittudori s kittudósi hivatásról, a „Revue 
des deux Mondes"-ról s a journalismusról felhoz. Kicsit fe-
ketébb színnel fest, mint a minőt a valóság mutat, midőn 
azt kérdi, van-e oly tekintélyes kath. folyóirat, milyen a 
„Revue des deux Mondes" ? Először is meg kell jegyezni, 
hogy a nagy olvasókör még nem biztos jele valamely lap 
benső értékének. A Gartenlaubénak százezerekre menő olvasó-
közönsége van s mégis az egész nem egyéb mintegy, a mivel-
tebb közönség frivol Ízlésére speculáló salon-ponyva-irodal-
mi lap. A ,R. des d. M.' komolyabb irányú, az igaz, de épen 
ugy hizeleg korunk szenvedélyeinek, különösen a hitetlen-
ségnek, mint akár mely más, nyerészkedésre alapított napi 
lap, mint p. az akadémikus ,Journ. des Débats.' Sok fel-
kapott név ír ugyan ,R. d. d. M.'-ba, kevencz tekintélye p. 
a történelemből mesét csináló Rénan is ; azonban jelennek 
meg bizony e lapban felületes czikkek elég gyakran. A 
Correspondant', a genialis Montalembert e kedves lapja, 
melyet egyenesen a ,Rev. d. d. M.' ellensúlyozása végett 
alapítottak, a ,Revue d'économie chrétienne', az ,Études re-
lig. philos, hist, et littéraires' stb., ép oly szakavatottan hozzá 
szólnak a tudományos, irodalmi és társadalmi kérdésekhez, 
mint a ,R. d. d. M.', sőt fölötte még azon fölénynyel birnak, 
hogy a legmagasztosabb eszmékkel, a kereszténység eszméi-
vel, öszliangban vannak. A ,R. d. d. M.' tekintélye tehát nem 
annyira magasztos igazságokon alapuló igazi tekintély, mint 
inkább csak hír, népszerűség és divatszerüség. Az áramlat 
melette van ; az ár ellen úszni pedig csak keveseknek van elég 
belátásuk és lelki erejök ; a ,tudós' és ,szellemdus' tömeg hó-
dol a népszerűség aranyborjújának. 

Épen előttünk fekszik az idézett ,Études' mult évi 2. 
száma. I t t 265. s köv. 11. szintén épen a ,Rev. d. d. M.' tekin-
télyével foglalkozik Desjardins. „Personne n'ignore, úgy-
mond, que la vogue est pour elle. Littérateurs, savants, ar-
tistes, hommes de goût, doivent recevoir la ,B. d. d. M.' La 
mode aussi s'en mêle ; il est de bon ton que le dernier nu-
méro figure sur le guéridon du salon aristocratique ou bour-
geois." Nem a szaktudomány teszi a ,R. d. d. M.' salonké-
pessé, hanem a divat. A franczia katholikusoknak most is 
van akár hány oly szaktudósuk mint Simon, Vacherot vagy 
Michelet. Hogy pedig a franczia katholikusok közt általá-
ban, különösen a franczia papság sorában, nincs annyi szak-
tudós, mint a mennyi kívánatos volna, annak oka nem a 
paphiányban rejlik, hanem abban, mert a felsőbb iskolák, az 
egyetemek és lyceumok nem neveltek katholikus szaktudó-
sokat s a papságnak egyetlen egy egyetemi tanfolyama sem 
volt eddig, — a Sorbonne csak 1—2 tanárral tengődött. I t t 
rejlik a keresztény szellemű szaktudomány hiányosságának 
oka Francziaországban. Ezt se mi mondjuk Bougaud abbé-
val szemben, hanem kifejtették maguk a franczia katholiku-
sok, a főpásztorok és tudósok, midőn a kath. egyetemek 
szükségességéről volt szó. 

Legtöbb szó fér alioz, a mit abbé Bougaud a journa-
lismusról mond. Azt mondja, hogy az egyház védelme a vi-
lágiak kezébe ment át. „La défense de l'Église a passé aux 
mains des laïques." (51. 1.) Mi Magyarországon azt mond-
hatnók erre : Adná az Isten, hogy a világiak nálunk csak 
legalább is valamivel több erélyt és — érzéket fejtenének ki 

az egyház védelmében ! Nálunk az egyház védelmét a ,cle-
rus' dolgának t a r t j á k . . . . Egyébiránt magaabbé Bougaud 
sem akarja, hogy szavait szóról szóra vegyük. Azt mondja, 
hogy maga sem szeretné azt, a mit mondott, „szerencsét-
lenségnek" nevezni. Nincs is'oka. A világiaknak szent köteles-
ségök az egyházat védeni, épen ugy mint a gyermeknek édes 
anyját. Az igaz, hogy az nincs rendjén, lia világiak az egy-
ház tanitói hivatalával szemben mintegy oktatólag lépnek 
fel s a főpásztori hivatal mellett egy valami külön forumot 
igyekeznek felállítani. Nem a journalismusnak mondta Krisz-
tus Urunk : „Qui vos audit, me audit ; qui vos spernit, me 
spernit." . . . . Teljesen jogos téren áll tehát abbé Bougaud 
akkor, midőn a világi publicisták részéről itt ott mutatkozó 
tulkapási velleitásokat ostorozza. Hogy azonban a dolog a 
világi publicistákkal Francziaországban nem oly rosszul áll 
mint szerző azt festi, kiki beláthatja, a ki tudja, hogy minél 
inkább él valaki a kath. egyházi hitélet szellemében, annál en-
gedelmesebb minden elüljárója iránt. Francziaország köztu-
domásúlag azon szerencsés országok egyike, hol a hitélet a 
világiak közt örvendetesen virágzik. Sok kívánni való van, 
az igaz. De mikor és hol volt e földön minden ugy, a mint kel-
lene ? A franczia kath. publicisták általános jellemvonása, 
hogy jó katholikusok, tehát ismerik és meg is tartják köteles-
ségöket az egyházi hatóság iránt. Ismét nem mi állítjuk mu-
gunkat abbé Bougaud-val szembe ; hanem hadd beszéljen 
Alex. St. Albin, a franczia katholikus publicitásnak Veuillot 
mellett egyik legkiválóbb alakja. O a világi publicistának 
nem vezéri, hanem előőrsi, közvitézi hivatást tulajdonit. „A 
legutolsó katona, — úgymond előttünk fekvő ,Les libres 
penseuses et la ligue de l'enseignemet, Paris 1868.' czimü 
művének 4 lapján, — jól tudja, hogy nem hozzá tartozik az 
ellenőrzés és utasításadás azon hadi operatiókra nézve, me-
lyektől az ő élete is függ. Hanem, ha egy ideig szemét a 
láthatár bizonyos pontjára irányozta és itt az ellenség részé-
ről valamely mozdulatot vett észre, akkor kötelessége ma-
gát praesentálni, daczára állása alacsonyságának, a vezérek 
előtt s nekik felfedezni azt, a mit l á t o t t . . . . En nem fosrok 

' O 
tenni mást." Ime, ilyen szellem lengi át a franczia világi 
publicistákat mondhatni általában : hódolat és engedelmes-
ség az egyházi hatóság iránt. Egyetlen egy eclatans eset 
fordult elő, midőn a világi publicista talán nagyon átlépte 
az illeni és kötelesség határait, -— midőn Veuillot a halha-
tatlan Dupanloupval — a classicusok kérdésében szembe 
szált. De ez kivételes eset és nagyon kényes fölötte oly íté-
letet mondani, mely minden irányban kielégítő volna. Róma 
is csak mérsékletre inté Veuillot-ót, de egyszersmind szivére 
öleié. Bougaud a nagy Dupanloupnak iskolájához tartozik. 
Talán ezen körülmény sokat megmagyaráz.... Egyébiránt az 
orléansi általános lielynöknek ismét teljesen igaza van, hogy 
a dogmák magyarázatát nem lehet egészen laicusok kezére 
bízni, kivált napi lapokban, melyek a harcz hevenyében 
szerkesztetve a rögtönzés jellegét viselik homlokukon, s me-
lyek az egyházi tanhatóság rendes, előleges ellenőrzését ki-
kerülik. Ebből és sok más ilyen, szerző által is emiitett baj-
ból számtalan kellemetlenség származik. Azonban csodálom, 
hogy ő e tekintetben mindent még csak a jövőtől vár s ugy 
tünteti fel a dolgot, mintha ő figyelmeztette volna erre elő • 
ször az egyház főpásztorait. Már közel tíz éve, hogy a szent-
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nek és közel száz, köztük sok franczia püspöknek helyeslésével 
megindult a törekvés a kath. sajtónak azon szellemben való 
regenerálására, illetőleg felvirágoztatására, a mely szellem 
megindulása abbé Bougaud előtt még csak óhaj tárgya. Ha 
időszerű lesz a ,Religio' tüzetesen fog e tárgyról szólni. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Általános Dogmatika, vagyis Alapzatos Theolo-

gia (Alapvető Hittan.) (Folyt.) E czélszerüen berendezett 
bevezetés után, mely annál is inkább helyén van, mert 
a tankönyvekben rendesen hiányozni szokott s igy másutti 
utánolvasás által pótolandó, szerző áttér tulajdonképi tár-
gyára, melyben előre legyen mondva, a rendszer nem uj s 
több tankönyvben feltalálható. De ujat itt bajos is volna adni. 

„Az általános dogmatika az Isten által rendelt egyete-
mes vallás és egyház létezését bizonyitja be", s ebben „ki-
való gonddal" akarja szerző „tárgyalni a theologiai ismeretel-
vekre vonatkozó tudnivalókat", de egyszersmind az apolo-
getikai elemre is forditja figyelmét, és pedig azért, „mert a 
nálunk fenálló tanrendszerben az Apologetika, mint önálló 
tantárgy külön nem tanittatik, és mivel az anyagelviségnek 
hódoló kor vallástalan iránya szükségessé teszi, hogy az embe-
rek újra meg újra figyelmeztetve legyenek az egyetemes vallás 
és egyház isteni eredete-, hivatása-, és tekintélyére." (79. 1.) 

Ezek szerint az általános dogmatika négy főrészre 
osztható: az I. rész kifejti a vallás és kinyilatkoztatás elmé-
letét. A II. a természetfeletti kinyilatkoztatás tényét. A III . 
rész Jézus Krisztus egyházáról és azon forrásokról szól, 
melyekből az egyház a kinyilatkoztatott hitigazságokat 
meriti. A IV. szól a hitismeretről a hit- és észismeret közti 
viszonyról. Követi ezt előleges elmélkedés a vallásról, mely 
útját késziti a Istenről szóló tannak, melylyel az adott felosz-
tás szerint a tulajdonképeni „általános dogmatika" kezdő-
dik. Az ember habár nem is egyszerűen (adaequate) de 
hasonlatszerüen megismerheti Istent s képes is létét bebizo-
nyitani, és ez a hasonlatszerü ismeret, a mig egyrészt valódi 
ismeret, ugy másrészt kielégiti szellemerkölcsi érdekeinket e 
földön. It t helyén lett volna egy kis értekezés az analog is-
meret keletkezése, tartalma s valódiságáról szólani, mert az 
fölötte fontos az Istentanban, és sokkal jobban oda illett volna, 
mint ama különféle tévelyek rövid emlitése(98—100. 1.), me-
lyek úgyis alább bővebben adatnak elő s megezáfoltatnak. 

Az Isten létét bizonyitó érveknek sorát a világtani ér-
vekkel nyitja meg s ezek közé sorozza „a szellemi tehetsé-
gek", „a szükséges igazságok létezéséből" vont érveket is 
hozzátévén mindenütt, a mint ez szokás, egyszersmind az 
ellenvetéseket is, és azoknak czáfolatát. A világ esetékessé-
géből vont érvnek 5. pontjában (112. 1.) kimaradt a közép-
mondat, melynek hozzáadásával igy szól az érvelés : Mint-
hogy végre az esetékes létű való lények közt szellemiek is 
vannak, melyek értelem és akarattal birnak, „s minthogy a 
mi az okozatban meg van, annak az okban is kell lennie," 
(quidquid est in eífectu, debet esse prius aliquo modo in 
causa, videlicet vel formaliter, vel virtualiter vel, eminen-
ter)*) : az ős oknak és szellemnek, még pedig végtelen értelem 
és akarattal biró szellemnek kell lennie. — A történeti érvnél 

ismét helyén lett volna bővebben kifejteni a közmeggyőződés 
bizonyitó erejét; mert szép az a mit sz. Tamás mond (Contr. 
gent. 1. 2. c. 37.) ; de ily műben mégsem elegendő. Végül az 
érvekre még egyszer visszapillant s egygyé fűzvén azokat ki-
mutatja, hogy bármennyire különbözők legyenek is, egymás-
sal mégis összeköttetésben vannak s fokozatosan mindig na-
gyobb és nagyobb fényt vetnek a lélekbe s nagyobb vilá-
gosságba helyezik a bennünk potentialiter létező isteneszme 
tartalmát. Az Isten létét bizonyitó okok, midőn egymást 
kölcsönösen kiegészítik, oly fényes csomót képeznek, mely-
nek minden egyes sugara Istenhez vezet; egyesülve pedig 
egy egyetemes nagy bizonyítékba olvadnak össze, melyből 
minden gcmdolkodó szellem természeti erejénél fogva teljes 
bizonyosságot szerezhet magának Isten létéről. „Es igy Is-
ten léte nem csupán valószínű vélemény, hanem nyilván való 
igazság (evidens veritas, t. i. a mint azt a 165. 1. kifejti), és 
az azon igazság mellett szóló bizonyitékok, amennyiben azok-
ból Isten létéről teljesen bizonyosak lehetünk, valódi bizo-
nyitó erővel birnak" 162. 1. Az Isten létét bizonyitó érvek 
föltétlen tárgyilagos és érzékfólötti bizonyosságot szülnek 
még akkor is, ha megengedjük, s nem tudjuk miért nem en-
gednők meg, hogy azok nem csak „az értelemhez" szólnak 
(163.1.), hanem a képzelő tehetségre is hatnak. (Folyt, k.) 

Y E O Y E S E K . 
— Egy püspök nagyhatatom, ha hitélet környezi. Mu-

tatja ezt az uj speyeri püspöknek, Dr. Ehrlernek felszente-
lési ünnepélye. 60,000 teszik azok számát, kik tiszteletére a 
legmesszebb vidékről is összesereglettek. Külön vonat, kü-
lön vonatot ért. Főleg Ingbert városából egy magából kölön 
vonaton annyian mentek főpásztoruk tiszteletére, hogy 3 
mozdony vonta a 130 kocsiból álló vonatot. Nagyszerű volt 
az esti fáklyásmenet, különösen midőn a püspök, ki melles 
leg legyen mondva kitűnő szónok, köszönő beszédét elmond-
ván azzal végzé, hogy az ünnepélyt a kath. egyház diadalá-
nak tartja. Ekkor felharsant annyi kebelből, a mennyiből 
Speyer egyszerre talán még nem hallotta, a németek nagysze-
rű Te Deuma, a „Groszer Gott wir loben dich." Ezt a jelene-
tet, mint a lapok jelentették, leirni nem lehet. Nagyhatalom 
egy püspök, ha hitélet környezi. 

•— Ismét egy ál-püspök kószál Németországban. Az il-
lető magát Barschuchage urmiai püspöknek nevezi Perzsiá-
ból. Iratok vannak nála az éjszaki missiókból. Az illető 
ugyanaz a zsidó, a ki már egyszer, 1876-ban, gschaft-jével, 
ha jól emlékszünk, nálunk is rontotta a levegőt, vagy lega-
lább akarta, de valaki a külföldön Barnabö bibornokhoz 
fordulván contreininirozta az ipse speculatióját, ugy hogy 
egy időre el kellett tűnnie. Jó lesz vigyázni. 

— Mily befolyással van a gymnasiumban magába szí-
vott szellem az ember egész életére, mutatja Nobiling pél-
dája. E merénylő a züllichaui gymnasiumban tanult. A do-
nauwörthi ,Monica' e tekintetben azt mondja: „Azüllichaui 
gymnasium valóságos fészke volt a hitetlenségnek. Valameny-
nyi tanár ellensége volt a kereszténységnek; tanai fölött 
gúnyolódtak s azokat anyóka-meséknek nevezték. Mit hasz-
nál a legjobb családi nevelés, ha a gyermek ily lelketlen ta-
nárokra van bizva?" 

*) Magában véve szerző csonka érvelése ellen nem tehetni semmi 
kifogást; mert logikailag normalisnak vau elismerve az enthymema két 
faja, melyekben a praemissák valamelyike kimarad. Azonban oly könyv-
ben, mely a lehető legnagyobb világosságra törekszik, igaza van bíráló-
nak, a csonka érvelés nincs helyén. Szerk. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznaij Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A teremtés eszméje 
a t u d o m á n y b a n és é l e t b e n . 

(Vége.) 

34. A katholika egyház tanának a való igazság 
szerinti magas fölénye az u. n. orthodox protestáns 
tanok fölött egyfelől, másrészről a divatos liberális 
elméletek fölött a többi között kiválóan nyilvánul 
az egyháznak a legfőbb (souverain) hatalom eredetéről 
szóló magasztos elvében. A kath. egyház, támasz-
kodva az emberi természetben gyökerező társada-
lom józan eszméjére, különösen pedig a szent Írás-
nak és hagyománynak minden kétséget kizáró ta-
núságaira, szent Pál apostollal fennen hirdeti a né-
peknek és fejedelmeknek egyiránt, hogy a legfőbb 
hatalom Istentől származik. „Omnis anima potesta-
tibus sublimioribus subdita sit ; non est enim pote-
stas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae 
sunt. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi 
resistit. Qui autem resistunt, sibi ipsi damnationem 
acquirunt."1) 

E tannal, mely a legfőbb hatalmat legmaga-
sabb s egyszersmind legmagasztosabb forrásából 
vezeti le, a katholika egyház két véglet közt az 
arany középúton halad. Egyfelől van a római im-
perátori jog szelleméből ineritő legisták elve és 
a fejedelmek önkényének oportunitási okokból hí-
zelgő orthodox protestáns tan. E két tan szerint 
minden egyes királyság positiv isteni intézmény 
mint a pápaság, s ennélfogva minden fejedelem iure 
divino positivo birja a legfőbb hatalmat. A legisták 
tanát, mintegy hivalosan, legelőször szép Fülöp fran-
czia király proclamálta a párizsi Notre-Dameban 
1302-ben a franczia karok és rendek (Etats géné-

!) Rom. 13; 1. sqq. Cf. „Per me (Sapientia divina) re-
ges regnant per me principes imperant." Prov. 8; 15, 
16. Sap. 6; 4. Dan. 2; 37. 

raux) előtt VIII. Bonifácz pápa ellen, midőn kirá-
lyi hatalmáról ezt mondá : „Ezen franczia királysá-
got, melyet elődeink, Isten kegyelmével, a barbárok 
fölött saját vitézségük és népük hősiessége által dia-
dalra emeltek, s melyet ők azután erős karral kor-
mányozni tudtak, soha mástól nem birták mint ma-
gától az Istentől, mi is az ö kezökböl isteni akarat-
ból vettük át."2) Ezen szavakat, ha nem szép Fülöp 
és nem a legisták mondták volna, még helyes, a ke-
resztény tannal megegyező értelemben lehetne venni ; 
mert a kath. egyház tana szerint is Istentől jő a 
legfőbb hatalom s ennél fogva mondhatni, hogy a 
királyok Isten akaratából, vagy a mint mondani 
szokás, Isten kegyelméből uralkodnak. Azonban szép 
Fülöp és a legisták a legfőbb hatalmat ugy szár-
maztattak Istentől, miként származik a legfőbb egy-
házi hatalom közvetlenül, iure divino, positiv is-
teni institutio gyanánt, a társadalom, a nép akara-
tának teljes mellőzésével. A protestantismus alapitói, 
hogy a fejedelmeket az egyházi hatalom ellen szö-
vetségesekül megnyerjék, kapva-kaptak a fejedelmi 
hatalomnak ilyetén dédelgetésén.3)Egy fejedelmi toll, 
Jakab angol király tolla is válalkozott Bellarmin bi-
bornok ellen aprót . tan védelmére; azonban a nagy-
elméjii Suarez visszautasitá a zsarnokságra vezető 
tant s diadalmasan bevitatta, hogy a legfőbb hata-
lom Istentől származik ugyan, azonban az egyes 

2) Picot, Histoire des Etats généraux, I. 22. 
3) „Während die alte kath. Kirche die Unterdrückun-

gen der einzelnen geistlichen oder weltlichen Fürsten, der 
Lehre wenigstens nach, niemals billigte, sondern die Rechte 
der Menschen und des Volkes, seihet den Kaisern gegenüber, 
kräftig und meist siegreich vertheidigte ; haben sich die evan-
gelischen Beformatoren den Vorwurf zugezogen, unter den Ger-
manen zuerst den Knechtsinn und die Gewaltherrschaft förm-
lich geprädigt und gelehrt zu haben." Igy a protestáns Ben-
sen, Geschickte des Bauernkrieges in Ostfranken. Erlang. 
1840. 19. §. 

32 
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souverainitások nem isteni institutiók, sőt, mint ő 
véli, az egyes uralkodók nem is közvetlenül, hanem 
közvetve a nép akarata, valamely positiv emberi tör-
vény, szokás, választás vagy örökölés által jutnak a 
legfőbb hatalomra. „Suprema potestas civilis, úgy-
mond, soli communitati perfectae immediate a Deo 
confer tu r " ; és : „Nullus principatus politicus est im-
mediate a Deo.Cí4) 

„Abyssus abyssum invocat",5) az egyik véglet 
a másikat idézi elö. A fejedelmi hatalomnak tulhaj-
tása átterelte a szellemeket egy másik túlzásba, mely 
a fejedelemből első hivatalnokot csinált és a legfőbb 
hatalmat gyökerestől a nép elidegenithetlen tulajdo-
nává proclamálta. A protestáns subjectivismusból 
ugyanis lassankint kifejlődött a kielégitő végoknak 
önmagunkban való keresése, az emberi ész és akaratnak 
az igazságra, jóra és jogra nézve legfőbb fórummá 
kikiáltása, szóval a deismus, naturalismus és ratio-
nalism us, melyeknek elveit a társadalomra, különö-
sen a legfőbb hatalom eredetére alkalmazván az el-
mék, az első téves lépés nyomában keletkezett szo-
ros következetesség fonalán eljutottak azon óriási 
tévelyig, mely szerint a legfőbb hatalom nem az 
embert és az emberi természetben a társadalmat léte-
sítő legfőbb okból, Istentől származik, hanem az em-
bernek minden magasabb hatalomtól független aka-
ratából létesül. Ki ne tudná, hogy e tant kapóssá 
főleg Rousseau ,Contrat social'-ja, a liberalismus e 
Magna chartá-ja tette? Szerinte a legfőbb hatalom 
a közakaratból származik,6) mely in foro publico 
társadalmi szerződés alakjában nyilvánul. Ezen „tár-
sadalmi szerződés absolut hatalmat ad a politikai tes-
tületnek minden tagja fölött, s ezen absolut hatalom 
a souveranitás."7) Ezen absolut hatalom valósá-
gos szörny-hatalom, mert Rousseau szerint a nép 
az ő souverain hatalmánál fogva legjobb törvényeit 
is eltörölheti, anélkül, hogy e miatt joga volna va-
lakinek öt ebben megakadályozni.8) 

4) Defensio fidei cath. adversus anglicanae sectae erro-
res, cum responsione ad apologiam pro iuramento fidelitatis, 
et epistolam ad principes christianos serenissimi Jacobi An-
gliáé regis. Opp. ed. L. Vivès. Paris. 1872. T. 24. p. 207,209. 

5) Psalm. 41 ; 8. 
6) Contrat social 1. 1. ch. 6. cf. 1. 2. ch. 1. 3. 
7) „Comme la nature donne à chaque homme un pou-

voir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au 
corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est 
ce même pouvoir qui, dirigé par la volonté générale, porte, 
comme j'ais dit, ce nom de souverainité." L. c. 1. 1. ch. 4. 

8) L. c. 1. 2. ch. 12. — Rousseau azonban még mérsé-
kelt ember volt sok tekintetben. A mai szabadelvüség félre 
dob minden tekintetet. Rousseau azt mondta, hogy a nép, lia 
egyszer a legfőbb hatalmat valakire átruházta, azt többé 
vissza nem veheti. Gambetta ezt tagadja, „Rousseau, ugy-

E két véglet, t. i. az elavult, ,isteni jog'-gal kér-
kedő absolutismus és a modern szabadelvüség absolu-
lismusa közt van az igazság, és pedig ugy, mint a ka-
íholika egyház tanitja, az állami legfőbb hatalom 
eredetéről. A legfőbb hatalom telje és ősforrása Isten-
ben van. Ezen mindenekfölötti hatalmat Isten az ösz-
szes emberiség s annak minden egyes tökéletes tár-
sadalma, vagyis állama fölött a teremtés jogczimé-
nél fogva egyedül gyakorolja absolut független-
séggel. Az a legfőbb hatalom, mely az egyes álla-
mokban van épen oly kevéssé absolut vagy függet-
len Istentől s az ö akaratából, annak törvényeitől, 
mint nem birja az ember akár egyedül, akár többek-
kel együttvéve, mint állam, látokát önmagában. Min-
dennek a mi az emberi természetnek sziikségképeni 
folyománya, végoka maga az Isten a teremtés-jogczi-
ménél fogva; mert az alárendelt okból szükség-
képen eredő folyománynak legfőbb oka. a folyo-
mány okának a legfőbb oka. Már pedig az emberi 
természet, mely szükségképen társas életre utalja 
az embert, Istentől van: tehát a legfőbb hatalom is, 
mely nélkül rendezett társas élet vagyis állam fenn 
nem állhat, szintén Istentől származik.9) Ez a keresz-
tény tan a legfőbb hatalom eredetéről. A legfőbb 
hatalmat Istentől származtatta az egyház mindig s 
most is egyedül ö védi azt józan érvekkel az u. n. 
népsouverainitás ellen.10) Az egyes királyságokat 
és az egyes királyok uralkodását soha sem tar-
totta az egyház postitiv isteni intézményeknek. A 
souverainitás általában, — nem ez vagy az, —- ter-
mészeti institutio ; Isten az emberi természetberakta 
le annak gyökereit, midőn az emberi természetet 
teremté; de hogy mily alakban nyilvánuljon az, azt 
ö a positiv emberi intézkedésre hagyta. 

Mindezekből v i l ágosan következik, hogy két-
mond a franczia modern liberalismus oraculuma, déclare 
que lorsque le peuple a délégué le pouvoir il ne peut le re-
prendre. Eh bien, Rousseau a tort. Ces théories ne convien-
nent plus aux démocraties modernes. Le souffrage universel 
d'un jour n'est pas celuis du lendemain, et c'est pourquoi il 
ne peut stipuler sa propre aliénation." Discours à la séance 
du Corps législ. du 5 avril 1870. 

9) „Si naturale est homini, quod in societate multorum 
vivat, úgymond aq. sz. lamás, necesse est in hominibus esse 
per quod multitudo regatur. Multis enim existentibus homi-
nibus, et unoquoque id quod est sibi congruum providente, 
multitudo in diverra dispergeretur, nisi etiam esset aliquis 
de eo quod ad bonum multitudinis pertinet, curam habens." 
De lieg inline, Principum, 1. 1. c. 1. Cf. C. Sanseverino, La 
dottrina di S. Tommaso sull' origine del potere et sul pre-
teso diritto di resistenza. Napoli 1853. 24. 1. 

10) Y. ö. Abbé P. Ferret, Le droit divin et la théolo-
gie, aperçu historico-théologique sur le pouvoir souverain 
en générale et particulièrment en Franee. Paris 1874. 9 s 
köv. 11. 
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féle legfőbb hatalom létezik, az általános és a részle-
tes. Az általános, mindenek fölötti, egyedül az Is-
tent illeti meg, s ez a theocratia, melynél fogva 
minden ami létezik, anyagi és szellemi, minden irány-
ban Isten uralma, vezetése és kormányzása alatt 
van. A részletes legfőbb hatalom ismét kétféle a 
vallási és állami, egyházi és világisouverainitás, mely 
két hatalom közt az a különbség, hogy az egyházi 
legfőbb hatalom positiv isteni institutión alapszik 
Krisztus urunknak következő szavai szerint : „Data 
est mihi omnispotestas : euntes ergo docete (íla&tirsvaaxs 
redite discipulas) omnes gentes,"11) és: „Et ego 
dico tibi, quia tu es Petrus et super lianc petram ae-
dificabo ecclesiam meam, et portae inferi non prae-
valebunt adversns eam."12) Ezek szerint az egyházi 
souverainitásnál a hatalom is, az azt viselő személy 
is (Péter utódja), isteni positiv közvetlen intézkedé-
sen alapszik s azért az egyházi souverainitás méltán 
igen jellemzően hierarchiának, Isten által különös 
módon szentesitett, megszentelt uralomnak nevezte-
tik. Az egyházi hatalomnak továbbá terület nem szab 
határt. „Et regni eius (Jesu) non erit finis."13) „Et 
dominabitur (Christus) a mari usque ad mare: et a 
flumine usque ad terminos orbis terrarum."1 4) — 
Mindettől különbözöleg a világi souveranitás, az ál-
lami legfőbb hatalom, területre van szorítva és Is-
tennek nem az idők folyama alatt nyilvánuló, hozzá-
tevő (positiv), hanem az idők kezdetén, a teremtéskor 
nyilvánult teremtő akaratából származik. Isten a te-
remtéskor oly természetet adott az embernek, hogy 
az ember, megszaporodván neme, társadalom, a tár-
sadalom rend, a rend rendező és őr nélkül, kivált a 
bűnbeesés után, el nem lehet. Ennélfogva a terem-
téskor elhatározta, hogy minden tökéletes társa-
dalomban vagyis az államban legyen legfőbb hata-
lom. Az állami legfőbb hatalom, hogy röviden és 
a tárgy magasztosságához méltóan kifejezzük az 
eszmét, tehát nem egyéb, mint egy csomó fénysugár, 
mely az Isten mindenekfölötti hatalmából kisugár-
zik s a fejedelmek s általában a souverainitást gya-
korlók homloka köré azon dicsfényt vonja, melylyel 
csak ők birnak. A teremtés jogcziménél fogva, — 
melyben az isteni mindenhatóság annyi tanúbizony-
ságot bir maga mellett, a hány csillag ragyog az 
égen, a hány por van a földön és vízcsepp a ten-
gerben, — Istené minden hatalommindenek fölött; 

») Matth. 28; 19. 
12) Matth. 16; 18. 
13) Luc. 1 ; 33. 
14) Psalm. 71; 8. 

de ö megtartva magának a legfőbb hatalomnak tőle 
elidegenithetlen teljét, egy részt, hogy teljesek, ön-
czéluak s egymástól függetlenek legyenek az álla-
mok, minden egyes államnak ad, az emberek eszére 
bizván megtalálni a módot, melyen azt a közjólétre 
felhasználni legjobban lehet. 

Ezzel befejezzük azon kérdésnek felderítését, 
mily helyet foglal el s mily befolyással van a terem-
tés eszméje a tudományban és életben. Azt hisszük, e 
czikksorozat által beváltottuk szavunkat s habár 
csak vázlatosan ugyan, de elég széles alapon bebizonyí-
tottuk azon tételt, melylyel kiindultunk. „A terem-
tés eszméje, igy kezdi e czikk 1. pontja (18. sz.), 
egyike a legtermékenyebb alapeszméknek, — mond-
hatni, de nem az ontologismus értelmében, — va-
lódi idea matrix, mely eszméink egész rendszerére 
s az eszmék uralma alatt levő fensőbb rendii, a töb-
bieket közvetve vagy közvetlenül kormányzó tudo-
mány-ágakra épen ugy, mint a szintén eszmék ui*al-
ma alatt lefolyó magán és társadalmi életre, a leg-
jótékonyabb s legtermékenyebb vezérfényt deríti ." 

S ezt a nagyszerű eszmét,15) tiszta teljes valósá-
gában a kereszténységnek köszönhetjük.16) Uralmá-
nak hatalma alatt születünk, élünk és halunk me°\ 
vagyis költözünk át a magasabb létbe. A teremtés 
eszméjében látjuk ragyogni azon végtelen szeretetet 
és mindenhatóságot, melyre reményeinket alapít-
juk, még akkor is, midőn a sötét sír minden vilá-
gosságot elzárni látszik előttünk; — még akkor is 
érezzük magunk alatt a mindenható teremtő kezét; 
erősen meg vagyunk győződve, hogy a ki semmiből 
létrehozott, az uralkodik a látszólagos megsemmisülés, 
a halál fölött, s azért bizalommal mondjuk koszorús 
költőnkkel : 

„Bizton tekintem mély sirom éjjelét : 
Zordon, de oh, nem lehet az gonosz, 

Mert a te munkád ;17) ott is elszórt 
Csontaimat kezeid takarják."18) 

A tisztító helyen levő lelkek iránti kegyelet. 
Halottak napja s az elhunytak javára szentelni szokott No-

vember hava alkalmából. 
„Boldogok az irgalmasok, 

mert ők irgalmasságot nyernek." (Mát. 5, 4.) 

I. 
A valódi kereszténynek ismertető jele a felebarát iránti 

tevékeny szeretet. „Arról ismerik meg mindnyájan — igy 
15) „L'idée centrale de toute métaphysique." De Mar-

gerie, Théodicée, Paris 1874. II. 360. 
16) Hettinger, Apologie 1872. II. k. 1. f. 156 s köv. 11. 
1T) Ne feledjük, hogy ezt a költő mondja. A sírt a bűn 

munkájának is lehet mondani ; de az Isten is keaében 
tartja azt. 

18) Berzsenyi, Fohászkodás, utolsó verssz. 
36* 
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szól Üdvözítőnk, •— hogy az ón tanítványaim vagytok, ha 
szeretettel lesztek egymáshoz'" (Ján. 13, 35.) Ezen szeretet-
nek pedig, mint a szeretet-apostola sz. János mondja, csele-
kedetekben kell nyilatkoznia, — mert első levelében (3, 18.) 
olvassuk: „Fiacskáim! ne szeressünk szóval, se nyelvvel, ha-
nem cselekedettel és igazsággal." Az Isten és felebarát iránti 
szeretet ismertető jelét igen világosan tünteti ki ugyanazon 
levelének (3, 14.) következő szavai által is : „A ki e világ ja-
vaival bir és látja szűkölködni felebarátját és bezárja szivét 
előtte : mikép marad meg abban az Isten szeretete ?" Ugy 
de ez a felebaráti szeretet a halál által épen nem szűnik meg, 
sőt túlterjed az még a sir határain is, és annál erőteljeseb-
ben nyilvánul, minél elevenebb a hit, minél világosabb a 
gyámoltalan lelkek helyzetének s ama javaknak ismerete, 
melyeket az ember azoknak is, magának is megszerezhet. 
Az elhunytak iránti nagy kötelességre, — melyet a tévhit 
sehogy sem akar elismerni, — igen gyakran figyelmeztet 
bennünket Krisztus kedves arája, a kath. egyház, de legki-
vált Halottak napján szólitja fel híveit, hogy a megholtakért 
imádkozzanak s egyéb jócselekedeteket gyakoroljanak. Ál-
dozárainak az Istenben elhunytak lelkekért kell ekkor a sz. 
mise áldozatot bemutatniok, azokért kell kiszabott egyházi 
imáikat végezniök. A többi hívek is az istenes kegyelet mily 
számos műveit gyakorolják és ajálják fel e napon a jámbo-
rul elhunytakért imáik, áldozásaik, alamizsnáik s. t. e. f. 
által ! Sőt egész Novemberhó folytán — melyet azért a 
megholtak havának neveznek — szoktak a buzgó hivek kü-
lönös jócselekedeteket fölajálani a tisztulás helyén szenvedő 
lelkekért. De még mindez sem levén elég, évközben is igen 
gyakran tartatnak isteniszolgálatok, ajtatosságok valamint 
átalánosan, ugy különösen is az elhunytakért, hogy annál 
hatályosabb segélyben részesüljenek s annál hamarább tör-
ténjék meg örvendetes belépésök mennyek országába. 

Yan egy egylet, a Sz. Benedek egylet,1) mely különös 
feladatul tűzte ki a hivő népet a ker. szeretet ezen kegyeletes 
cselekedeteire buzditani. Ennek szellemében nekünk szándé-
kunk előadni : 1. mily jeles a purg. lelkek iránti kegyelet és 
ajtatosság ? 2. mily nagy lelki haszonnal jár annak, buzgó 
gyakorlása ? 

Egyik-másik talán holmi különösséget lát abban, ha 
mi ezen ajtatos kegyeletet bizonyos tekintetben oly központ-
nak nevezzük, melyben minden kath. ajtatossági gyakorlat ta-
lálkozik ;*) azonban ezen elnevezés helyességéről könnyen 
meg fog mindenki győződni, ha ker. buzgóságunk főfő gya-
korlataira rövid tekintetet vetünk. 

Vegyük mindjárt sz. Benedek kegyeletes érzületét, mely-
nek ő bővebb szavakban szokott kifejezést adni : „Hogy 
mindenben az Isten dicsőítessék". Ugyanaz képezte Krisztus 
Urunk sz. buzgalmának is kedves főtárgyát. E szerint di-
csőíti Istent az elhunytak lelkeiért mondott minden kis ima, 
minden enyhités, melyben azok részesittetnek. Növeli Isten 
dicsőségét minden egyes léleknek a tisztitó tűzből való ki-
szabadulása ; mert ez által diadalt aratott benne Krisztus sz. 
keresztje, győztesen ment rajta teljesedésbe az örök elvá-
lasztatás végzete, ismét egy imádóval szaporodott a menny-
ország udvar népe. 

' ) Lásd : ,Religio' ez évf. II. 20. sz. 
*) Vesd össze : Paber : Alles für Jesus. 

Vegyük továbbá Krisztus Jézus sz. emberisége iránti 
ajtatosságot, mely mint sok szép sz. gyakorlatok összefogla-
latja a jámborul elhunytak ajtatos kegyeletét lényegesen 
előmozdítja. Mert minél gyorsabban szabadulnak meg ezen 
lelkek égető fájdalmaiktól, annál dicsőbben tűnik elő Krisz-
tus Urunk sz. szenvedésének gyümölcse, annál előbb elégít-
tetik ki szeretetteljes Szivének óhaja, mely a lelkek üdvét 
szomjazza. Üdvözítőnk sz. emberiségét legfőbb tisztelettel 
illeti a sz. mise áldozat, s épen ezen nagy áldozat által esz-
közlünk leghathatósabb segélyt a tisztulás helyén szenvedő 
lelkeknek. A szentségekkez való járulás, a bucsuk megnye-
rése mi egyéb, mint az Istenembernek benyújtott liódola-
tunk mindannyi tanúsítása? De egyúttal ugyanannyi forrá-
sok is, melyeknek jótékony hatásait eszközöljük ki a szen-
vedő lelkek részére. 

Még a boldogságos Szűz tiszteletetét is magában fog-
lalja a szenvedő lelkek iránti ajtatos kegyelet: akár ugy te-
kintsük őt, mint Jézus Anyját, ki az irgalom cselekedetei ál-
tal kiválóan tiszteltetik ; akár a „purgatórium királynéja" 
különös czime alatt, úgymint ki a pusztító tűzben szenvedő 
gyermekeinek szabadulását igenis szivén hordozza. 

Továbbá ezen ajtatos kegyelettel eleget teszünk az an-
gyalok iránti köteles tiszteletünknek is. Mert ha mi a kinos 
lángok közt szenvedő lelkek érdekében fejtjük ki tevékeny 
szeretetünket, az által kitelhetőleg működünk közre, hogy a 
bukott angyalok megürült székei be legyenek töltve, liogy 
nagyobbodjék a boldog lelkek mennyei társköre, részvétün-
ket tanusitjuk különös érdekeikben, melyekkel ők a szen-
vedő lelkek iránt viseltetnek, kikre szintén az várakozik, 
hogy az ő örök jutalmukban részesüljenek; részvétet sok-
féle személyes érdekeikben azokra nézve, kik az életben reá-
jok voltak bizva, vagy a kik őket különös tiszteletükkel ki-
tüntetni igyekeztek. Tényleges részt veszünk sz. Mihály fő-
angyal szorgoskodásáb^n, melylyel az elhunytak lelkei iránt 
meg vagyon bizva, s igy az ő örök háláját, valamint a társ-
angyalokét is biztosítjuk részünkre. 

Végre az elhunytak lelkei iránt tanúsított tevékeny 
szeretetünkkel megtiszteljük még a dicsőült szentek összes 
karait is, szaporitva, diszitve jeles soraikat. Lekötelezzük 
irántunk a számtalan védszenteket, kik igen sok lélekre 
nézve személyesen vannak érdelkelve, kiknek mi sem lehet 
kívánatosabb, mint szeretett védenczeiket a borzalmas kínok 
közül kiragadva látni, kik épen ezen lelkekben szemlélik 
önnön segédkezők müvét, példáik gyümölcsét, kérelmeik 
megliallgattatását, oltalmuk foganatját, szeretetteljes köz-
benjárásuk koronáját. 

Ki tehát ily módon — a sz. hit szemeivel — tekinti a 
tisztitó-tüzben szenvedő lelkek iránti ajtatos kegyeletet, 
könynyen átlátja az általunk kimondott állitás igazságát, 
melynél fogva bizonyos központ az, melyben minden kath. 
ajtatossági gyakorlat találkozik. 

Más oldalról az tünteti ki a sz. kegyelet ezen gyakor-
latának kiváló jellességét, hogy tulajdonkép ez azon igazi 
tevékeny buzgóság, melyről méltán el lehet mondani, hogy : 
szól és létrejön a tény ; szeret és enyhül a szenvedés, áldoza-
tot hoz és megszabadul a lélek. Ezen ajtatos és tevékeny 
buzgóságban öszpontosulnak az irgalom minden cselekedetei. 
Táplálja az éhező lelkeket az angyalok kenyerével, itatja a 
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szomjazókat Krisztus drága sz. vérével ; ruházza a mezítele-
neket a dicsőség fényöltönével ; látogatja a betegeket, s hat-
hatós segélyt nyújt az önmagoktól gyámoltalanoknak ; ki-
váltja a foglyokat borzasztó bilincseikből, melyekbe őket az 
Isten igazságossága verte, s átsegiti az örök mennyei sza-
badság birtokába; szánakozik a zarándokokon elvezetvén 
őket az örök hajlékok nyugalmára ; eltemeti a halottakat 
Jézus kebelébe, hol élvezik a végnélküli békességet. — Mái-
ba az irgalmasság cselekedetei oly becsesek az Úristen sze-
mei előtt, hogy egykor a visszafizetés napján épen ezek sze-
rint fog a bírói ítélet végrehajtatni, mily különös becsben 
kell akkor önnön szemeink előtt is feltűnnie azon ajtatos 
gyakorlatnak, melynek létalapja nem kevesebb, mint épen a 
szeretet ezen cselekedeteinek betöltése ! 

Harmadik oldalról tekintve ezen kegyeletes buzgóságot 
ugy tűnik az fel a hivő szemei előtt, mint a kereszténység 
liárom legfőbb erényének a hit- remény- és szeretetnek, a lel-
kiélelet eme természetfeletti forrásainak legszebb gyakorlása. 
Valóban, ki az elhunytak lelkeiért imádkozik és áldozatot 
hoz, közvetlen gyakorolja hitét, s e nyomorú látható világon 
messze felölemelkedvén egészen oda a láthatlanig, oly biz-
tosan tartózkodik ott szellemileg, mintha saját szemeivel 
látná a láthatlant. Gyakorolja hitünket ezen ajtatos kegye-
let a sz. miseáldozat és a szentségek hatására nézve is. A 
szentek egyességét illető nagy hittitokban oly magas fokra 
emeli bennünk a hitet, hogy a fölött a tévhit talán moso-
lyogni is hajlandó. Eltölti hála- és dicsérettel szivünket a 
csoda erejű bucsuk, — a helyettesítő elégtételben való hitá-
gazatért. — A szóban forgó ajtatosság egyúttal hősies gya-
korlása reményünknek, mely a mily szükséges, fájdalom ! 
most oly igen ritka erény. Midőn a szenvedő lelkeket párt-
fogásunk alá veszszük és rajtok segitünk, jót remélünk azok 
részére kiken segitettünk, s valóban megbecsülhetlenek az 
áldások, melyeket számukra remélünk. Sőt mi magunk is re-
ménnyel telünk el, biztosan várván, hogy irgalmunkért ir-
galmat találandunk, s e remény még fokozza is jámbor 
törekvésünket a nélkül, hogy a szereret érdemén csorbát 
ejtenénk. 

Fölötte hősies gyakorlata az reményünknek, lia jócse-
lekedeteink elégtételes érdemeit és a nyert búcsúkat, a he-
lyett, hogy magunknak megtartanók, oda ajándékozzuk a 
tisztulás helyén szenvedő lelkeknek, s erre minket az Isten 
irgalirába vetett határtalan "bizalom vezet és lelkesit, távol 
azon szűkkeblű és önző gondolattól, mely azt hitethetné el 
velünk, hogy mi az által önmagunk mondjuk ki fejünkre az 
Ítéletet, magunk készitünk számunkra tovább tartó kíno-
kat az engesztelő lángokban. Mi csak a szenvedéseik közt 
is Istent forrón szerető jámbor lelkek javára mondunk le 
saját jócselekedeteink érdemeiről, s a mellett bizalomteljes 
szívvel vetjük magunkat az Isten irgalmának karjai közé. 
Az áhítat e neme továbbá avval foglalkozik, mi a siron tul 
van, mi a remény országában létezik, melyet most még sze-
meinkkel nem látunk, hanem türelemmel várunk. 

Hogy ezen ajtatos kegyelet az isteni szeretetet is kitű-
nően gyakorolja és hathatósan előmozdítja, arra könnyen ta-
lálhat mindenki bizonyítékot. Ebben és ez által mi azokat 
szeretjük, kiket az Isten is szeret, még pedig azért mivel ő 
szereti őket, s azon czélból, hogy emeljük tiszteletét, növel-

jük dicséretét. Mi több, ezen szeretet hasonlóan az isteni 
szeretethez tisztán tevékeny, mely ama legbecsesebb javak-
ról való önkéntes és örömteljes lemondásra ösztönöz és in-
dít bennünket, melyekkel itt a földön birunk. Olyan ez a 
szeretet, mely — mint már jelezve volt — nem csupán a 
tisztulás helyét, hanem a mennyei udvar egész személyzetét 
átkarolja, sőt kiterjeszkedik még minden élő emberre is. 
Mert midőn áldozatkész szeretetünk által növeljük a dia-
dalmas egyházat, egyúttal azok számát szaporítjuk, kik 
érettünk és minden emberért közbenjárókul lépnek fel az 
Isten trónja előtt. Ezen felül gyakoroljuk még az Isten és 
felebarátunk szeretetével együtt parancsolt önmagunk sze-
retetét is, mert jóbarátokat szerzünk magunknak mennyek-
ben, kiérdemeljük gazdag jutalmát az isteni irgalomnak, 
melyről az irgalmasok biztositva vannak ; végre jelentéke-
nyen neveljük érdemeinket, melyek legcsekélyebbike sem 
marad örök jutalom nélkül. Kételkedhetnék-e még valaki 
ezen áhitat kitűnő jelességéről ? 

Végre ezen ajtatos kegyelet által eszközölt negyedik 
haszon azon üdvös hatásokban rejlik, melyeket az a lelki-
életre gyakorol. Ez voltakéj) egészen rejtekben gyakorolt jó-
cselekedet, mely nincs kitéve a hiúság mérges leheletének, 
minthogy áldásdus hatását saját szemeinkkel nem láthatjuk. 
Nem olyan ajtatosság ez, melynek gyakorlása valamikép 
mások szemeibe tűnnék, s ennélfogva biztosit egyúttal min-
ket az emberek hiu dicsérete ellen. Nagylelkű önmegtaga-
dásra buzdít bennünket Isten dicsősége, s a lelkek üdve te-
kintetéből. Megszerzi az oly igen fontos valódi] fogalmat a 
lelkek fensége és magas értéke az Isten szentsége és igaz-
ságossága, az ő sz. akaratára való tartózkodás nélküli ha-
gyatkozás szükségessége felől. Ezen ajtatosságot a gyöngéd 
részvétnek szelleme lengi át, melyből édes Megváltónk oly 
mélyen áthatva volt. Végre ezen kegyelet szorgalmas gya-
korlása isteni megváltónkhoz tesz minket hasonlókká, mi 
által az ideiglenes és örökös kegyelmek kincsbőségét bizto-
sítja részünkre. 

Ezen fejtegetések után, melyeknek alaposságát a fi-
gyelmes olvasó azonnal felfogja, szükséges-e még különös 
és nyomatékos felszólítás arra, hogy a purgatórium! lel-
kek javáért mindenkor megtegyünk minden kitelhetőt? 
Avagy rászorulnának-e kegyes olvasóink, hogy világosan 
utaljunk ama különös segédeszközökre, melyek által ezen 
jámbor lelkeknek enyhületet és vigaszt szerezhetünk, mi-
lyenek az ima, sz. mise áldozat, bucsuk, böjtölés, és az ön-
megtagadás egyéb cselekedetei ? — Hisz a kath. ember mind-
ezt már gyermekkorától fogva jól ismeri. — Rajta tehát! 
Ne hagyjuk a kezeinkbe letett kincseket parlagon heverni, 
hanem használjuk fel és értékesítsük azokat a lehető leg-
jobb módon; bizonyára nem fogunk azzal kárt vallani,vagy 
veszteséget szenvedni, sőt inkább Isten előtti érdemünket 
számra és becsre nézve annál magasabbra emelendjük, mi-
nél többet tettünk, minél nagyobb erőt fejtettünk ki ezen 
önzéstelen igaz ker. kegyelet és szeretet ügyében. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 29. Négy szem közt. Szó volt e lapban Zi-

chy Mihályról, kiről közbevetőleg az az örvendetes hir van 
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elterjedve, hogy nem jön a fővárosba lakni, nem fogja itt 
szabadkőműves szellemét közvetlenül terjeszteni ; szó volt 
továbbá a képzőművészeti társulatról és méltán meg volt 
róva mind azért, hogy Zichy művét kiállításra elfogadta, 
mindazon communisticus hajlamáért, hogy a vallás-alapot 
akarná igénybe venni, titulo sz. képek olcsóbb festhetése. 
Nem lehet, illetőleg nincsen szükség reá ennélfogva, hogy az 
emiitett két ügyhöz még tovább is hozzá szóljunk, legalább 
jelenleg nem. Yan azonban az emiitetteken felül még vala-
mi, mit nem fog ártani egy kissé, csak ugy négy szem közt, 
szellőztetni, mert az emiitett két ügygyei némi összekötte-
tésben van és mind ez ideig mellőzve volt. 

Néhány évvel ezelőtt történt, mikor t. i. a szabadság 
nálunk ugy kezdett értelmeztetni, és a mitől ma sem állunk 
igen távol, tehát a szabadság ugy értelmeztetett, hogy a ka-
tliolicismust minden éretlen firkász szabadon megtámadhatta 
az ő isteni intézményeiben, papsága személyeiben, vagyoná-
ban stb., hogy a magyar kath. papság látva, miszerint ő 
csaknem törvényen kivül van helyezve e hazában, melyért 
annyi áldozatot hozott és hoz ma is szüntelenül, eszközök-
ről, módokról kezdett gondoskodni, mikép akadályozhatná 
meg, hogy ne legyen kitéve az egyház és önmaga azok gya-
lázásai és rágalmazásainak, kik tőle tanultak egykor olvasni 
és irni. A papság kerületi gyűléseiben megfontolva, hogy 
részben ő is oka a támadtatásoknak, a mennyiben saját pén-
zéből tartja fenn azt a sajtót, melynek majdnem egyedüli ke-
nyere a katholicismus gyűlölete, elhatározta, hogy oly la-
pokra, melyek egyházellenesek, nem fog előfizetni. 

Felesleges lenne bővebben fejtegetni, hogy a kik igy 
gondolkoztak, azok a szeget fején találták ; mindenki be fogja 
látni, hogy lap előfizető nélkül fenn nem állhat, mert a pénz 
ezekből foly be, a liberális ember pedig a pénzt kiválólag 
szereti. Nem is lehet kellőleg dicsérni a hozott határozatot, 
mert az illetők, a mi tőlük telt, megtartva a határozatot, 
megtettek mindent, hogy elvegyék a módot a liberális sajtó-
tól az egyházat szidalmazni. A Zichy-féle eset, a képzőmű-
vészeti társulat engedékenysége a clerus figyelmét azonban 
szükségképen felébreszti, kell hogy felébressze és belássa, 
miszerint van a sajtón kivül más tér is, hol az egyház, az 
egyháziak pénzén gyaláztatik, hol evvel nem elégedve meg, 
még ujabb áldozatot is követelnek az egyház vagyonából. 
Ha a papság a sajtóra kiterjesztette figyelmét, megvonván 
tőle legalább részben támogatását, nem következik-e termé-
szetszerűleg, hogy ugyanezt tegye minden oly társulattal 
szemben, mely a sajtóval egy irányban működik, egy uton 
jár? Nálunk Magyarországon nem létesülhet társulat, legyen 
az irodalmi, vagy művészi, ha csak azt a kath. papság nem 
támogatja, vagy ha létesülhet is, de bizonyára nem boldo-
gul, nem virágozhatik a kath. clerus anyagi támogatása 
nélkül. Nézzünk szét az egész országban, vegyük vizsgálat 
alá összes országos intézeteinket, miből lettek azzá, a mik, 
ha nem főleg a kath. clerus pénzéből ? Gondoljuk el azon inté-
zetekből a kath. clerus ezreit, akkor ismét vegyük vizsgálat 
alá őket és megláthatjuk, hogy mik lennének ez összeg nél-
kül. A képzőművészeti társulat bizonyára szintén nem pa-
naszkodhatik e tekintetben, a történtek után azonban egy 
kérdés előtt állunk : megérdemli-e ez a társulat, hogy a ka-
tholikus papság még tovább is támogassa ? Vagy nem becsü-

letbeli kötelessége-e, hogy megvonja támogatását oly társu-
lattól, mely az ismert, a katholicismusra nézve sértő irányt 
követi? Nem hisszük, hogy a válaszra nézve kételynek volna 
helye ; mi katholikus papok épen nem támogathatunk oly 
társulatot, mely az eddigi támogatással máris visszaélt és 
még inkább visszaélni készül. Nem tudjuk mennyi és mily 
mérvben történt, hogy a társulatnak már is van oka meg-
bánni eddigi tettét, de a liberális lapok tudósításaiból annyi 
minden kétségenkivül kivehető, hogy a clerus egyes tagjai 
már is visszavonultak a társulattól, a mi azt hisszük, hogy 
jeladásul fog szolgálni a további teendőkre nézve. 

Lehetséges, hogy lesznek, kik felszólalásunkat haza-
fiatlannak fogják tekinteni, mintha csak egyedül ők volnának 
birtokában a hazafiúi erényeknek, de mi e vádat épen azokra 
liáritjuk vissza, kik azt netalán ellenünk felhoznák. Tudjuk 
nagyon jól, hogy minden társulat alapításánál hangzatosan 
szokták kiemelni a magyar kath. papság hazafiasságát, hogy 
annál inkább vádolhassák hazafiatlanságról, ha vagy annyit 
nem nyertek tőle, mennyit vártak, vagy ha a papság látva, 
miszerint pénzét épen ellene fordítják, valamely társulattól 
támogatását megvonja. A kath. papság ily társulatokra 
nem szorul, hogy tőlük tanuljon hazaszeretet, sokkal magasab-
ban áll, hogy sem azokról fogadjon el leczkét a hazafiság-
ról, kik minden hazafiságnak alapját a vallásosságot igye-
keznek megsemmisíteni. Vagy miért lenne épen a liberális 
had hazafisága előbb való a kath. papság hazafiságánál, ám-
bár a liberális velleitásokat nem támogatja? Honnan, kitől 
nyerte a liberalismus a szabadalmat, hogy csak az ő vallás-
rontó hazafisága, a meghamisitatlan hazafiság ? Nem, a libe-
ralismusnak nincsen joga a kath. papságot hazafiatlanságról 
vádolni, ha elfordul azon intézetek és társulatoktól, melye-
ket a liberalismus nemzeti intézeteknek nevez ugyan, de tu-
lajdonképen nem mások, mint nemzetellenesek, mert vallás-
talanok ; a kath. papság ellenkezőleg épen hazafiságáról tesz 
akkor tanúságot, midőn az ily intézetektől elfordul, ő vádol-
hatja a liberalismust, és joggal, hazafiatlanságról. 

Nekünk nem szabad megijednünk az ilyen és hasonló 
vádaktól, jól tudva, hogy ily vád alatt rendszerint azon 
veszteség értetik, mely a liberális telhetetlen zsebet éri, ha a 
kath. papság önmagára hagyja. A szellemek elválási pro-
cessusa folyamatban van, az elválást nem az egyház, nem a 
papság kezdte. Mielőtt a liberalismus lett volna, az egyház 
az ő papságával már létezett, a kinek tőlünk tetszik távozni, 
elszakadni, az, ámbár fájdalommal tekintünk is az indokra 
és a végczélra, mégis szababadon elszakadhat tőlünk ; de 
csak ne kivánja, hogy mi is vele együtt menjünk, ne köve-
telje, hogy utaiban, önmagunk ellen, kik a régiek maradtunk, 
támogassuk ; ne reményije, hogy igaztalan vádjai által meg-
felemlitve, szolgálatába állunk. Mi hiszünk a jövőben, hisz-
szük, hogy az idők szelleme jobbra fog változni, és akkor ki 
fog tűnni, hogy azok voltak a legjobb hazafiak, kik ma ha-
zafiatlanoknak kiálltatnak ki. Nekünk nincsen okunk félni a 
történet Ítélőszéke előtt, ott is bátran és nyugodtan fogunk 
megállhatni; de jaj azoknak, kik ma maguk részére confis-
cálják a hazaszeretet. A lesújtó ítélettől csak ugy szabadul-
nak meg, ha eddigi utjokat elhagyják; de hát, ki hiszi ezt? 
hiszen minden haeresis konok, a liberalismus pedig haeresis. 

Budapest. Az ország vallásos nagy napja s a főváros 
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hitéletének öröm-ünnepei. — Valahányszor, az ország főpapja 
s e fővárosnak főpásztora körünkbe készül ősi székhelyéről 
lejönni, már előre tudjuk, hogy nem közönséges, nem min-
den napi tényeknek és eseményeknek lesz színhelye az or-
szág szive. Jövetelének hire örömet keltve előzi meg ; itt-
léte és áldásos működése pedig soha sem tűnnek el nyom-
talanul. Nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények — és 
ezek különösen, — várva várják s mindnyájan szeretnék, 
ha soha sem távoznék körünkből. 

E hó folytán szintén ily érzelmek közt vártuk és sze-
rencsések voltunk körünkben tisztelhetni is az ország bibo-
ros herczegprimását, kit ezúttal országos nagy ügy, a hon-
gyülés megnyitásának vallásos Jmegszentelése és az egyházi 
hitéletnek ritka magasztos ténykedései hivták le szent Ist-
ván birodalmának fővárosába. A ,Religio' mindenek előtt a 
vallásnak, az egyházi hitéletnek szenteli lapjait; csak köte-
lességet teljesit tehát, midőn a szőke folyam mindkét part-
ján e napokban egymásután lefolyt vallási tényeket egy 
nagy egészszé, egy minden részletet feltüntető képbe össze-
foglalja és egyházi tudósitásaiban feljegyzi. 

O eminentiája 16-án érkezett le b. Hornig K. kano-
nok, primási iroda-igazgató, és Maszlaghy F. pápai kama-
rás és érseki szertartó urak kíséretében. Harmadnap, 18 án, ő 
eminentiájának nagy és kedves vendége érkezett, a pápának az 
apostoli felség melletti követe, főt. Jacobini Lajos érsek ő 
excja, kit, midőn Kalocsáról hajón jőve a kikötőnél kiszált, 
országunk áldornagya nevében Ráth József apát és fővárosi 
esperes Maszlaghy kamárás úrral fogadtak és üdvözöltek az 
ország fővárosába szerencsés megérkezése alkalmából. Fent 
a várban, a primási palotában, ő eminentiája a pápa köve-
tét megillető tisztelettel fogadta kedves vendégét, egész a 
lépcsőkik ment elébe és szívélyes üdvözletek közt vezette 
termeibe. O exclja a nuntins, kit titkára msgr Rossini és 
Spolverini uditore kisértek útjában, folytonos tisztelet tár-
gya volt azon néhány nap alatt, melyet kegyelmes fápászto-
runk magyar vendégszerető házánál töltött. Kedvező alkalma 
nyilt az ország főpásztoraival, kik az országgyűlés megnyi-
tása alkalmából a fővárosba feljöttek, találkozhatni és eszmét 
cserélni. O eminentiájával meglátogatta József főherczeget ; 
később rendes kiséret mellett kegyes látogatásával szerencsél-
tette a központi papneveldét, hol mindent tüzetesen megte-
kintvén nyájas leereszkedése által mindenkit meghódított s 
nagy megelégedéssel távozott, áldását hagyva e mintaszerű 
intézetnek. O exclja számára, ki, mint a pápa követe, nem 
idegen ott, hol az apostoli király otthon van, a magyar loya-
litás az országgyűlés megnyitási ünnepélyén is óhajtott meg-
tisztelő helyet adni ; de ő szerényen megköszönte a nagy fi-
gyelmet és csak mint egyszerű vendég akart tekintetni. Sze-
rette volna egyenkint meglátogatni valamennyi itt levő fő-
pásztorunkat, de magas hivatalának sürgős teendői székhe-
lyére hivták vissza, hova 22-én el is utazott. 

O emcája ez alatt magasztos főpásztori ténykedéseket 
kezdett meg. 20-án volt az országgyűlés megnyitása. Urunk 
királyunk ő felsége, ki nemcsak alkotmányos jogtisztelete, 
hanem lelkiismeretes vallásossága által is, majd csak az utó-
kor által eléggé méltánylandó nagy példát ad az országnak, 
mielőtt a trónra akart lépni, hogy trónbeszédjével az ország-
gyűlés tárgyalásait megindítsa, előbb az oltár előtt akart le-

borulni s oda a honatyákat is meghivatta. Meg is jelentek 
az országgyűlés mind két házának tagjai, mint a ,P. Lloyd' 
jelenté ,számosan', s mint illetékes ajkakról hallottuk, külö-
nösen a főrendiek közül, — a királylyal élükön . . . . imádni 
az országok és nemzetek sorsát intéző Istent. Ez volt az or-
szág vallásos nagy napja, melyen az ország imája az ország 
áldornagyának ajkairól szált fel az égbe. Ü eminentiájának 
a legszentebb áldozat bemutatásánál segédkeztek a győri és 
pécsi megyék főpásztorai. A király és József főherczeg, a ki-
rályi udvarral, a szentély fölötti oratóriumban, a főpászto-
rok és egyháznagyok a szentélyben, a honatyák a templom 
hajójában végezték Isten iránti kötelességöket, melynek 
teljesítésére, ha valaha ugy most lesz szüksége az ország-
nak, melyet Isten nehéz körülmények között még soha sem 
hagyott el, még mindig megsegített. 

Ugyanaz nap kezdetét vette a fővárosi hitélet öröm-
ünnepeinek sora. O eminentiája ugyanis a főváros területén 
a bérmálás szentségét osztá ki, megosztva e magasztos mun-
kát főpásztori helyettesével, mgs és főt. Szabó József félsz, 
püspökkel. 20-án, melyen az országgyűlés megnyitása volt, 
ő eminentiája helyett Ó-Budán főt. Pauer János félsz, püs-
pök ur osztá a hiterősitő isteni kegyelmeket s megbér-
mált összesen 236 hívet, ugyanaznap Szabó püspök ur a Jó-
zsefvárosban 485 hivet. Következő nap, 21-én, maga ő emi-
nentiája a Várban megbérmált 324 hivet, ugyanakkor Szabó 
püspök ur a belvárosban 372 hivet. Végre 23-án ő eminen-
tiája a Terézvárosban megbérmált 489 hivet. Az összes meg-
bérmált hivek száma tehát 1906. Kegyelmes főpásztorunk 
mindkét helyen maga tartá a szent beszédet és pedig ma-
gyar nyelven, a nála szokásos magasabb népszerűség varázs-
nyelvén, mely apostoli szózatát kicsinyekre és nagyokra, tu-
dósokra és tanulatlanokra egyiránt vonzókká és épülete-
sekké teszi. 

22-én járultak ő eminentiája elé a józsef- és ferenczvá-
rosi templomépitési bizottságok Rupp Imre városi tanácsos 
s illetőleg Simon és Kurz plébánosok vezetése alatt körül-
belül 20 bizottsági taggal s Ybl épitészszel, megköszönni a 
kegyes főpásztornak különösen azon 5000 ftot, melylyel a 
ferenczvárosi templom oltárának építési költségei fedezésé-
hez járulni méltóztatott. O eminentiája sokáig beszélgetett a 
küldöttség tagjaival, a legmelegebb főpásztori érdeklődést 
tanúsítva a főváros templomi ügyei iránt. Végül a ferencz-
városi küldöttség által felajánlott fényképeket az uj tem-
plomról, a harangokról s a tervezett főoltárról kegyesen 
fogadta. 

24-én volt a fővárosi hitélet örömünnepeinek ezúttal 
legfényesbike, legnagyobbika. O eminentiája ekkor szentelte 
meg a ferenczvárosi templom hat harangját más öt haranggal 
együtt, összesen tizenegyet. E nap igazán a fővárosnak be-
csületére való magasztos népünnep volt. Midőn ő eminentiája 
a nap ünnepélyének és magas állásának megfelelő fényes kí-
sérettel a templom előtt megérkezett, az egyházi és fővá-
rosi hatóság a legteljesebb tisztelettel fogadták. Kurz Vil-
mos teljes egyházi segédlettel, Budapest főpolgármestere, 
Ráth Károly ő mga pedig, a legfényesebb fővárosi küldött-
ség élén tisztelgett az ország áldornagya előtt. A főváros 
polgárainak legfőbbike oldalán voltak Kammermayer pol-
gármester, Kada alpolgármester, Thaisz főkapitány, Rupp 
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Hamza tanácsosok és számosan a fővárosi bizottság tagjai 
közül A templomig, az utczán, a szürkenénék iskoláiból 
s a Mária-intézetből több száz, fehérbe öltözött leányka 
volt felállitva, kik koszorúval öveztek a főpásztor útját. A 
templomot környező Bakács-tért zsúfolásig megtölték a nép 
ezrei, kik örvendetes érzelmekkel várták s a főpásztort 
megillető tisztelettel, egyleti zászlók lobagtatásával fogad-
ták Bakács bibornok nagynevű utódját. O eminentiája az 
,Ecce Sacerdos magnus' hangjai mellett áldást osztva vonult 
az uj templomnak isteni tiszteletre használt részébe, hol 
csendes szent misét mondott, mely alatt a kis leánykák an-
gyali karokra emlékeztető gyengédséggel ajtatos énekeket 
énekeltek. Szent mise után következett az ünnep fénypontja, 
az eszme magas egyszerűségével s a szó varázsával szónokló 
főpásztor alkalmi szent beszéde a harangokról. Kifejté, mi-
ként emelkedett ki az egyház fokozatosan a katakombák ho-
mályából a művészi nagyszerűségek remekjeivé alakult fé-
nyes templomok és tornyok tökélyének magaslatáig és a ha-
rangok használatáig, melyek most már magán- és közéle-
tünkkel mintegy össze vannak nőve. Hirdetik ünnepeinket, 
együtt zúgnak szomorúságunkkal, reggel, délben, estve, nap 
nap után figyelmeztetnek a legmagasztosabbra, — hogy 
imádkozzunk. Hálát mondott a főpásztor Istennek a vett 
jókért ; a jótevők, a fővárosi tanács és a hitközség mint 
patrónus iránt pedig az egyház köszönetét tolmácsolta. E 
szent beszéd után, mely feledhetlenül fog viszhangzani a 
jelenvoltak lelkében, a fényes szent menet zsoltárok ének-
lése közt felment a templom hajójába, hol a szépen feldi-
szített harangok felállitva voltak, s kezdetét vette az épü-
letes harangszentelési szertartás, melynek végén még egy-
szer megszólalt az egyházi szónoklat. Kurz Vilmos fe-
renczvárosi sz. Fer. rendű lelkipásztor, meghatott szavak-
ban fejezte ki hiveinek háláját különösen ő eminentiája a fő 
pásztor és a fővárosi tanács iránt, kérve Istent, hogy azon 
szenteknek esedezését, kiknek tiszteletére a harangok szen-
telve vannak, midőn érettünk, egyházunkért, hazánkért, kirá-
lyunkért s e hitközségért közbenjárni fognak, nagy irgalma 
szerint mindenkor kegyesen fogadja. Végül kérte ő eminen-
tiáját, hogy a jelenlevőkre főpásztori áldását adni kegyes-
kedjék. Néma csend lett és csak a főpásztor imája hallat-
szott ; melylyel a harangszentelés véget ért ugyan, de nem az 
ünnepély s a szeretett főpásztor iránti tiszteletnyilvánitás. 
Midőn ugyanis ő eminentiája távozni készült, eléje lépett a 
főpolgármester. Es ekkor egy oly ritka magasztos jelenet fej-
lődött ki, mely mindenkor emlékezetes marad a főváros tör-
ténetében. A főváros feje tisztelettel meghajolva legmele-
gebb szavakkal köszönte meg ő eminentiájának személyes 
kegyes megjelenését. A főváros főpásztora viszonozta a kö-
szönetet és a legszivélyesebb hangon köszönetét fejezte ki 
a városi hatóságnak, hogy oly sok előzékenységgel és áldo-
zattal járult Isten ez uj házának felépítéséhez s járul folyto-
nosan annak felszereléséhez. Kiemelte ő eminentiája, hogy 
főpásztori gondjai legkedvesebb feladatának tartja, misze-
rint a közös ügyeket a hatósággal mindig szives egyetér-
tésben intézhesse, hogy ez által is mind a ketten jó példát 
adjanak az egyetértésre, melyre nemzetünknek oly nagy szük-
sége van. Azon kedves hatás, melyet az egyetértés varázs-
szava keltett, villámgyorsan röpült át a sziveken ki a tem-
plom körül csoportosult nép közé, melynek lelkesedése, tiszte-
lete és szeretete a főpásztor iránt, midőn ez a tízezernyi nép 
közt megjelent, számtalanszor viszhangzó harsány éljenek-
ben tört ki. 0 eminentiájának e fényes ünnepélyen segédkez-
tek Markus, Hidasy, b. Hornig kanonokok, a fáradhatlan fő-
városi esperes Ráth apát, Pellet t. kanonok, Maszlaghy pápai 
kamarás s a nagyérdemű sz. Fer. rendnek s a főváros pap-
ságának kiváló tagjai. Az ország áldornagya másnap, f. hó 
25-én, székhelyére visszautazott. = 

IRODALOM. 
Általános Dogmatika, vagyis Alapzatos Theolo-

gia (Alapvető Hittan.) (Folyt.) A természeti istenismeretnek 
sok ellensége van, itt vannak egyrészt az álmysticismus 
követői (68—72), s másrészt az ontologisták (163.) Külö-
nösen az utóbbiak közül sokan jó szándékkal állították fel 
elméletüket „hogy a valláserkölcsi alapigazságokat a skep-
ticismus ellen megvédhessék s ez által mindegyik a ma-
ga módja szerint tanúbizonyságot tegyen Tertullián ama 
mondatának igazsága mellett, mely szerint : anima est natu-
raliter Christiana." Mindazon által az ontologismus bölcsé-
szeti szempontból tarthatlan elméleti pantheismus s érvei 
semmi bizonyitó erővel nem birnak. Ezeket szerző Stockt sze-
rint adja, kit általán véve az istentanban szorosan követ, 
s kitől némely szakaszokat egészen átvesz. Az ontologismus 
tárgyalása után adja szerző a „lénytani érvet" s véleménye 
róla ez : „A lénytani érv elszakítva minden mástól csak arról 
tesz bizonyságot, hogy az ember képes magának Istenről fo-
galmat alkotni, hogy tehát lelkünkbe van az isteneszme po-
tentialiter bevésve (mily értelemben, ezt számtalanszor meg-
mondja), vagyis képesek vagyunk józan világszemlélet ut-
ján, nemcsak azt, hogy Isten létezik, megismerni, hanem az 
ő tulajdonságairól is némi ismeretet szerezni. Ily módon a 
lénytani érv összeköttetésben a többi érvekkel nagybecsű 
szolgálatot teszen a vallásos kebelnek." Mi azt hisszük, 
hogy maga sz. Anzelm sem tartotta a lénytani érvet az Is-
ten léte egyedüli érvényes bizonyítékának, hanem ő is nagy 
súlyt fektetett az aposterioristikus istenismeretre, mert szám-
talanszor hivatkozik Isten műveire. Minthogy pedig Isten 
művei között kiváló helyet foglal el az emberi szellem: sz. 
Anzelm mélyen vallásos lelke ama meggyőződésben élt, 
hogy a gondolkodó talán még legkönnyebben emelkedhetik 
bőveb istenismeretre, ha beletekint az e földön Istenhez leg-
hasonlóbb lény bensejébe, s ennek szellemi röptét, mely az 
istenfogalom képezésében nyilvánul, leginkább megfigyeli. 

Hogy sz. Anzelm csakugyan nem tartotta a lénytani 
érvet Isten léte egyedüli bizonyítékának az egészen bizonyos, 
mert ő maga is három aposterioristikus érvet hoz föl „Mo-
nologium"-ában Isten léte mellett; de ezekkel meg nem elé-
gedvén, még egyet keres, melylyel magával, eltekintve azok-
tól, belehetne bizonyítani Isten létét s ezt a lénytani érvben 
véli, csak véli, feltalálhatni. Sz. Anzelm nagy súlyt fektet 
ugyan reá, s midőn Gaunilo szerzetes megtámadta, erősen 
védelmére kelt a „Liber apologeticus contra Gaunilonem" 
cz. művében, de egyedüli érvnek nem tartja. A többiben kü-
lönben mi is egyetértünk szerzővel, kivéve azt, hogy „ily 
módon a lénytani érv nagybecsű szolgálatot tesz a vallásos 
kebelnek", mert az a kevésbbé vallásos kebelnek is tehet 
nagybecsű szolgálatot. (Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Jótékonyság. Főt. dr. Haynald Lajos, kalocsai ér-

sek ur ő excja, mint a ,M. Á.'-nak a helyszínéről, Szakmár-
ról f. hó 17-én irták, miután a szakmári paplakot néhány év 
előtt 12,000 ftnyi költséggel létre hozta, ugyanott a régi, 
1831-ben épült kis templom helyén, 22,000 fton diszes nagy 
templomot épittetetett. Ezen nagylelkű áldozatot jóval meg-
haladó összegekről lehetne jelentést tenni, de a balkéz nem 
akarja tudni, a mit a jobbkéz tett. 

— A spanyol zarándokok 150,000 frkot tettek le a sz. 
atya lábai elé. La Plata köztársaságból a buenos-ayresi ér-
sek és hivei, mint a ,Liberté' irja, 70,000 piasztert küldtek 
szintén Péter-fillérül. 

Kegyeletes adakozás-
Az irgalmas nénék vezetése alatt levő szatmári leány-

iskolák növendékei a néger gyermekek javára 14 ft. 70 kr. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, m. k. egyetemi'jtanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : Havi szemle : Dupanloup emléke. — A tisztitó helyen levő lelkek iránti kegyelet. — Egyházi tudósitások : 
Pest. Veszekednek a ,testvérek'. Kalocsa. Az egyházmegyei értekezletről. — Irodalom: Általános Dogmatika, vagy Al? -

zatos Theologia. í r ta Répászky J . — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Az emberek, bármily nagyok is, csak emberek 

s kénytelenek a halandó test adóját lefizetni, kény-
telenek ingrediviam universae carnis.1) A halhatat-
lanságba csak egy uton, a bün legutolsó győzelmi 
íve alatt, a halál diadalmi kapuján át lehet be-
jutni . . . Az emberek, a nagyok is, tehát az egy-
házban kihalnak, de az egyház marad mindig nagy, 
sőt nagyobb ; a harczosok sorban mind kidőlnek, és 
a harcz mégis tart folytonosan. 

Azon események közt, melyek a lefolyt hó alatt 
a közönséges szinvonal fölé magasan kiemelkedtek, 
kétségkivül tartozik Dupanloup orléansi püspök ha-
lála. E haláleset által okozott meghatottságnak, 
gyásznak és fájdalomnak kicsiny volt az orléansi 
egyházmegye, de kicsiny maga Francziaország is. 
Nincs nagyobb társadalma az emberiségnek, mint a 
katholika, az egyetemes egyház : és ezen a nagy vi-
lágegyházon egész nagyságában keresztül villant e 
halál okozta veszteség fájdalmas érzete. A mi az 
emberben a sziv, az az egyházban Róma : és Rómá-
ból a pápa mély fájdalmáról j ö t t je lentés , 2 ) és e je-
lentés bejárta az egész világot, és a pápa fájdalmá-
ban osztozik minden katholikus. Ha fá j a szivnek, 
fá j az egész embernek ; ha fá j a főnek, fáj az egész 
testnek. „Et siquid pati tur unum membrum, com-
patiuntur omnia membra." 3 ) . . . Hanem Dupanloup 
ravatala mellett nemcsak az egyházzal érzők jelen-
tek meg gyászban. Dupanloup lángész, nagy ha-
zafi, szónok, iró, törvényhozó, mintaszerű nevelő, 
mint a világ első tudós társaságának tagja, halála 

O Gen. 6 ; 13. 
2) „II Santo Padre è profondamente addolorato per 

perdita di si illustre prelato.u Nina bibornok jelentése Coul-
lié, orléansi püspökhöz. La Défense, oct. 15. 

3) I. Cor. 12; 2G. 

előtt ,halhatatlan', mindenek fölött pedig csupa ne-
mes sziv, csupa szeretetláng volt. Ak i tehát feltudja 
fogni, mit tesz az, hogy e földön egygyel kevesebb 
lett a nagy emberek kicsiny száma, az félre tette, 
mert személyes, azért csak alacsony álláspontját, és 
sietett felemelkedni az általános emberiségi veszte-
ség érzetének magaslatára, sietett együtt érezni az 
egyházzal, ha soha talán máskor nem volt vele egy 
érzelemben. Ezt megmutatta temetése, melyhez ha-
sonlót Orléans talán soha s Francziaország is csak 
ritkán látott. Szájról szájra jár Francziaországban, 
hogy e temetés ,csaknem királyi' „funerailles pres-
que royales" voltA) 

Ha valaha fenséges eszméje volt a nagy halott-
nak életében : ugy ezt mind felülmulta, s valljuk 
meg, mindenkit meglepett végrendeletének azon gon-r 
dolata, hogy dícsbeszédet ne tartsanak felette 5 ) . . . 
Minek is? Minek ott az egy perczben bájoló, de a 
másikban már elhaló szó, hol maguk a halhatatlan 
tettek, és oly nagyok, oly számosak beszélnek ? . . . 
Oh, de nagyon csalódnánk, ha azt hinnők, hogy Du-
panloup ily büszke gondolattal foglalkozot t . . . . 
nagypénteken, melyen végrendeletét irta, melyen a 
feszületet térden állva imádta. 

Ne feledjük, hogy Dupanloupban legnagyobb 
volt a püspök. Donnet bibornok mondá részvétira-
tában, — és ilyenben az ember nem ember, ha nem 
igazat mond, — Donnet bibornok mondá: „Szere-
tem azt a részrehaj]atlan és keresztény publicistát, 
a ki mondá, hogy Dupanloupban a politikus s az 
irodalom embere elhomályosult a püspök előtt."6) 

4) Monde, oct. 25. La Défense, oct. 26. 
5) „II s'est à peu près établi l'usage qu'après la morte 

d'un évêque on fait son oraison funèbre. Je demande expres-
sément qu'il soit dérogé pour moi à cet usage." Testament. 
Orléans, Vendredi-Saint, 10 avril 1868. La Défense, oct. 26. 

6) Lettre à mgr Coullié, ev. d'Orl., Bordeaux, le 15 oct. 
1878. La Défense, oct. 26. 
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Tehát Dupanloupban legnagyobb volt a püspök. 
Képzeljünk egy igazi nagy embernél még nagyobb 
püspököt. Képesnek tartjuk ezt nagypénteken büszke 
végrendeletre? Szóljon maga. Az egyszerű igaz-
ságszeretet és oly alázatosság hangján beszél, mely 
egymaga megérdemli azon forró óhajt, hogy az ir-
galom Istene az örök boldogság csókját nyomja 
homlokára, metyböl az alázatos sziv ily igaz gondo-
latának szikrája felpattant. „Nem lehet, úgymond, 
az ilyféle beszédekben teljesen eleget tenni az igaz-
ságnak : gyakran dicsértetik egy szegény ember, a 
kit nem ismertek. Ha képes az ember a jóra, nem 
képes-e a tévedésekre is, melyeket csak Isten tud ? 
Kérem tehát, hogy végtiszteletemen semmi gyász-
beszéd ne tar tassék."7) . . . Ugy akart meghalni, mint 
azon a napon, melyen végrendeletét irta, Üdvezi-
tőnk meghalt, dicséret nélkül. Látszik mily mélyen 
behatott az isteni Mester szellemébe. Exinanivit se-
metipsum.8) Utolsó lehelete is az volt, a mit legke-
vésbbé sejtettek az imponáló erővel és hatalommal 
fellépő harczosban, — alázatosság. Midőn a halál 
jege már rég megdermeszté nyelvét, ajkai sz. Pállal 
még akkor is azt rebegték : Soli Deo honor et gloria !9) 

De ki ne tartaná tiszteletben a végrendelkező 
ember utolsó akaratát ? . . . Mi is tehát kötelezve érez-
zük magunkat az elhunytnak utolsó kérelme által, 
és —- elhallgatunk. Abban hagyjuk a dicsérő paren-
tatiót és némán szálunk lélekben még egyszer, mi-
előtt egészen a történelemé lenne, gyászravatalához, 
hallgatni legdicsöbb szónoklatát és szemlélni a ha-
lál lehellete által érintett arczvonásokon az eltűnt 
fenséges nyomait. Gondolkodni, elmélkedni fogunk 
Dupanloup fölött, az ö dicséretére némán, de annál 
hangosabban a mi épülésünkre. 

Ki volt Dupanloup? Mit tanulunk tőle? 
Annak megírására, elmondására, ki volt Du-

panloup, bizonyára számosan fognak válalkozni. 
Ezek lapozni fognak az egyházi irattárakban, a fran-
czia nemzetgyűlés évkönyveiben, a lapokban, saját 
könyveiben, — és Dupanloupt, az egész Dupanloupt 
mindezekben nem fogják megtalálni. Nyilatkozni 
fognak, és már is tömegesen nyilatkoznak, kik szi-
véhez legközelebb ál l tak; de a legbensőbb Dupanloupt 
ezek sem fogják eltalálni. Sokat fognak ezek mond-
hatni azon titokszerü varázsról, melylyel a lelkeket 

7) La Défense, oct. 26. 
8) Philipp. 2 ; 7. 
9) I. Timoth. 1 ; 17. „Saint Paul surtout, végrendele-

tének szavai, dont le grand exemple m'a constamment sou-
tenu dans ce que j'ai essayé de faire pour la défense de 
l'Eglise et du Saint-Siège." La Défense, oct. 26. 

Istenhez vezette, szigorú, alázatos magánéletéről, — 
jó tetteinek ellesett t i tkáról; de mindent ezelc sem fog-
nak tudni. Ki fogja tehát Dupanloup-t igazán fest-
hetni ? És nem jobb volna-e róla egészen hallgatni ? 
Nem. Semmi esetre. Dupanloup élete tükör. Nem ok 
nélkül állitotta fel az Isten. Nézzünk bele és lássuk 
meg magunkat. Dupanloup Isten egyházában „erat 
lucerna ardens et lucens",10) „super candelabrum ut 
luceat."11) Nézzünk szét a világon az ő világánál. 
„Nemo lucernám accendit, et in abscondito ponit, 
neque sub modio : sed supra candelabrum, ut qui 
ingrediuntur, lumen videant."12) 

Dupanloup tükör, világitó fény volt, mely elő-
ször Párisban tűnt fel; majd az orléansi egyházme-
gye élére tette Isten, de ugy hogy maglátszott s vi-
lágított mindig szélesebb körben, egész Francziaor-O o ' ö 
szágban, az egész világegyházban : bevilágított szá-
zadunk minden nagy kérdésébe. „Hadd kiáltsam ki, 
igy szól Donnet bibornok : az ö egész élete beve-
gyült e század legnagyobb eseményeibe."13) Pályá-
jának kezdetéről, párisi életéről a legilletékesebb 
biró, Guibert bibornok, ily bizonyítványt állított ki 
a világnak: „E ragyogó katechéta a tanítványok 
sorából csakhamar a mesterek rangjára emelkedett 
és feltárta azon csodás ügyességet, melylyel az ég a 
szellemek és szivek képzésére felruházta. Ugyanak-
kor Páris legelső szószékei kezdettek el viszhang-
zani azon lángoló, meggyőző szótól, melynek többé 
nem lehetett elnémulnia a nemes és szent ügy védel-
mében."14) Mije volt Orléansnak, mit tett Franczia-
országnak, a kath. egyháznak, Rómának, a hivő lel-
keknek; mily szolgálatot tett az emberi szellem igazi 
szabadságának, — azt itt most, vagy nem lehet ki-
mondani, vagy nagyon röviden. Halhatatlan érde-
meket szerzett! . . Lehet-e többet mondani ? S nem 
kell-e ezt mondani ? „Isten után, igy szól a,Monde', — 
daczára annak, és épen azért, mert az elhunyttól 
vélemény-árnyalat választá el, — Isten után az orlé-
ansi püspöknek köszönheti Francziaország a tanitás 
szabadságát minden fokban."15) Francziaországban 
kivivni az elvet, annyi mint annak diadalutját az 
egész világra meginditani. Ezt tette Dupanloup, de 

10) Joan. 5 ; 35. 
») Matth. 5 ; 15. 
12) Luc. 11; 33. 
13) „Laissez-moi, cependant, le proclamer à mon tour : 

sa vie tout entière a été mêlée aux plus grands événements 
de ce siècle." Id. lev. La Défense, oct. 26. 

14) Lettre au clergé de son diocèse. Paris, 20 oct. 1878. 
La Défense, oct. 26. 

15) Monde, oct. 25. 
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balkeze nem akarta tudni, mit tett jobbja. Eletét 
csak ,essay'-nek, valami lefordithatlan csekélység-
nek nevezte végrendeletében ; „ce que j 'ai essayé, 
úgymond, de faire pour la défense de l'Eglise et du 
Saint-Siège." Egy „szegény ember" gyenge „kísér-
letének" tartani egy fényes diadalmas életet: — ez 
Dupanloup ! IX. Pius Ítélete szerint az ö tolla fölért 
egy liösök hadseregével, „valait une armée de hé-
ros."16) Ez is Dupanloup! A köztársaság elnökének 
neje fel kel és ott hagyja az állam hivatalos bálját, 
és gyászt ölt, és elmegy temetésre. Ez is Dupanloup ! 

De hát annyi sok vonás közt miben rejlik Du-
panloup nagy szellemének fő jellemvonása? Hol, 
merre fekszik számunkra a tanulság, a lelki épii 
lés forrása ? 

Róma, a köztársaság feje, a legitim király, a 
bourbonok, az akadémia, melyben az atheismust ki 
nem állhatta, a hadsereg, melybe a lelkészekkel a 
vallást bevitte, az irodalom, melyet egy kézzel mü-
veit, másikkal ostorozott, a művészet és a tudomány, 
-a sajtó, mely iránt kiváló szeretét az által mutat ta 
meg, hogy fat tyú hajtásait kérlelhetleniil meg-
metszegette; az ifjúság, melyért senki nem tett any-
nyit mint ő ; az aristocratia, mely öt a föld porá-
ból kiemelkedőt szellemi fölénye miatt ural ta ; a 
bourgeoisie, mely benne az önerejéből felkiizdőt ro-
konszenvvel szemlélte; a nép, melynek szivével tu-
dott érezni, nyelvén beszélni ; a korszellem, melyet 
átértet t ; a lassankint igaz hitté átszellemült galli-
canismus, melyben született; a belga, lengyel, ma-
gyar, spanyol, olasz, angol, sőt német és orosz nem-
zetek köréből maga iránt keltett rokonszenvek 
mindezek, — annyi különféle vélemény, nézet, ér-
dek és árnyalat, — oly halmaz elismerést halmoz-
tak fel az elhunyt egész életére és oly tömeg ko-
szorút raktak le sírjára, hogy csaknem emberfeletti 
volna Dupanloup szellemének fő jellemvonását s 
reánk nézve a tanulság forrását felfedezni, — ha élete 
oly nyitott könyv nem lett volna. 

Nyitott könyv volt az orléansi püspök élete, 
melynek mély értelméhez a kulcsot szivében találjuk. 
Szivéből kapta lángesze lángjaihoz az élenyt. Tűz-
zel született szivében s mélyre ható esze belátta, 
hogy nincs nagyobb hatalom, sőt nincs is más nagy-
hatalom a szeretetnél. Szive a szó igazi értelmében 
áldozári sziv volt, melynek lángjai keresztül akar-
tak törni mindent, lángra lobbantani akarták az 

16) Lettre Pastorale de mgr l'archevêque d'Albi, 18. 
oct. La Défense, oct. 25. 

egész világot Isten iránt. Lacordaire azt mondá az 
igazi papról, hogy az „kemény mint a gyémánt és 
gyengédebb az anyánál." Ilyen volt Dupanloup. 
Szerette az embereket, szerette különösen a szenve-
dőket, mindenek fölött pedig a tévelygőket és bűnö-
söket egész az erőszakig és a könnyekig. 0 igen 
igen mélyen behatott az u j szövetség törvényének 
szellemébe, mely a kegyesség és szeretet törvénye. 
Dupanloup tetőtől talpig sebben, hibákkal, bűnök-
kel egész a görnyedésig megterhelve látta korunkat 
és társadalmunkat. De elve ez volt : „Benignus est 
enim spiritus Sapientiae. . . et sanabiles fecit nati-
ones orbis terrarum."1 7) És vak, elvetemült lett volna, 
a ki ezen elvét megtámadta volna. Szabályul ezen 
elv kivitelénél azon modort szerette, mely a legiste-
nibb, legerősebb szert is ugy akarta a nagy beteg 
testtel közölni, hogy az minden rázkódtatástól meg 
legyen kiméivé, hogy az emberiség gyengéi az erős 
szer mellett is gyengéd bánásmód alatt gyógyulja-
nak. Modorának ezen árnyalata alatt mást is sej-
tettek az emberek. Ez megosztá a szellemeket. Ö 
féltette a lelkeket, hogy nem fog lehetni őket az 
egyháznak visszahódítani, ha nem bocsátkozunk 
le hozzájok az eszményi purismus magaslatáról 
és nem beszélünk nekik az ö nyelvökön, az ö ész-
járásukkal, mint szent Pál apostol az atheneiek-
nek,18) az ő ismeretlen isteneikről s költőjük nyel-
vén beszélt.19) Ö féltette a lelkeket, az egyház szel-
lemét, jólétét attól, a mit másokban rigidismusnak 
tartot t ; viszont mások féltették szintén a lelkeket és 
az egyház szellemét, jólétét attól, a mit benne libe-
ralismusnak tartottak. A hitnek és szeretetnek ezen 
versengése, — mert mind a két árnyalat ugyanazon 
keresztény hitből és szeretetből indult ki, csakhogy 
más más utakon járt , és Dupanloup mellé oly szel-
lemek, a Döllingerek is, csoportosultak egyszer, kik 
nem voltak méltók arra sem, hogy e hivő szent 
püspöknek saruszijjait megoldják, — igen, ezen 
versengés egykor magas hullámokat vert fel ; de 
most már lecsendesedett, hála az égnek, és beolvadt 
a hivők nagy békéjébe Jézus Krisztus földi helyet-
tesének szeliden kivillant tekintélye előtt. „Az egy-
ház az igazán szabad lelkeknek nagy iskolája, igy 
szól Belcastel senator, Francziaország egyik csillaga ; 
nagy iskola ez különösen a derék, egyenes lelkűek 

1 ; 6, 14, 
18) „Praeteriens enim et videns simulacra vestra, in-

veni et aram, in qua scriptum erat : Ignoto Deo. Quod ergo 
ignorantes colitis, hoc ego annuncio vobis." Act. 17 ; 23. 

19) „Sicut et quidam vestrorum Poëtarum dixit. Ipsius 
et genus sumus." Ibid. v. 28. 

36* 
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számára , k ik a vé lemények szétágazásain á t is szeret ik 
egymás t , keresik és meg is t a l á l j á k egymás t , me r t 
mindenek fö lö t t szeretnek egyet , szolgálnak egynek, 
I s t e n n e k . . . Mily része vo l t e magas elmének, k i t 
üdvöz lünk , az idők i l lus ióiban, ezt keresni nem ide 
t a r toz ik s nem most van az ideje, s nekünk ennek 
e ldöntésére se kegye lmünk , se kü lde tésünk , se tekin-
t é l y ü n k nincsen. Az bizonyos, hogy az a rész, m é g 
h a föl tesszük is, hogy n a g y volt , mindenek u t án , 
nem vol t más , m i n t egy n a g y kisér te t , dicsőén 
legyőzve." 2 0 ) 

D u p a n l o u p I s t en k ivá l t ságos lelkei közé t a r to -
zik. Mindig ha lad t , m i n d i g t anu l t , m i n d i g n a g y o b b 
let t , és l egnagyobb le t t épen a dön tő p i l l ana tban , 
l egnagyobb lett , m i d ő n m á r senki nagyobb nem 
lehet, — ha l á l ában . Megha l t imádkozva . Utolsó le-
helete szeretet v o l t . . . É le te és ha lá l a n y i l t könyv, 
m e l y b e az i s teni kegye lem ragyogó be tűkke l hi tet , 
r e m é n y t és szeretet i r t fel, azzal a megjegyzésse l 
„ m a i o r a u t e m h o r u m est Chari tas ."2 1) D u p a n l o u p 
élete és ha lá l a „ luce rna a rdens et l ucens" : nézzünk 
szét v i l á g á n á l a v i l ágon ; I s ten á l t a l fe lá l l í to t t lelki 
t ü k ö r : nézzük meg benne m a g u n k a t g y a k r a n ! 

(Vége köv.) 

A tisztító helyen levő lelkek iránti kegyelet. 
Halottak napja s az elhunytak javára szentelni szokott No-

vember hava alkalmából. 
(Vége.) 

I I . A purgatoriumi lelkek iránti kegyelet hasznai. 
Ha ezen ajtatos kegyelet már jelességénéi fogva telje-

sen alkalmas az örök jólétről szorgoskodó keresztényt a purg. 
lelkek iránti buzgolkodás serény előmozdítójává tenni, akkor 
a belőle származó hasznok olyanokul tűnnek föl, hogy ugyan-
azon elhatározást bennök szilárdítani, a késedelmes és szűk-
keblű lelkeket pedig arra felindítani képesek. Mert habár a 
jelen esetben első tekintetre annak elajándékozásáról van 
szó, a mit saját jólétünkre hasznosnak tartunk — se gondo-
lat könnyen elriaszthatná a kevésbbé fölvilágosult lelkeket — 
de a világ egészen más fényben tünteti a dolgot szemünk elé 
és olyasmivel kínál meg, mi csak vonzólag hat reánk. Szám-
láljuk el ezen ajtatos kegyelet gyümölcseit a tudós Faber sze-
rint, ki e tárgyról oly szépen értekezik. 

Első gyümölcs : érdemeink jelentékeny gyarapodása. 
Minden jó cselekedet hármas gyümölcsöt rejt magában. 1-ső 
az, hogy méltó a jutalomra, mivel maga Krisztus Urunk ju-
talmat igért mennyekben még a legkisebb jó cselekedetért is, 
minő p. az, ha valaki csak egy pohár hideg vizet nyújt is 
italul embertársának. Lekötelezi a jóságos Istent irányunk-
ban, kedvesekké tesz minket előtte, szorosabbra fűzi vele ba-
rátságunk kötelékét, uj kegyelmekre szerez érdemet, és uj 
igényt nyer a másvilági jutalomra. 2-ik az, hogy kíeszközli 

20) Gazette du Languedoc, oct. 20. 
21) I. Cor. 13 ; 13. 

onnan felülről a segélyt, s megnyeri az ember azt, a mit ön-
maga vagy mások részére kér. 3-ik gyümölcs az elégtétel, 
mi által lerójuk azt, a mivel Isten igazságának tartozunk. 
—• Jó cselekedeteinknek csupán e harmadik gyümölcsét aján-
dékozzuk oda az Istenben elhunytak lelkeinek, s midőn ezt 
tesszük, akkor egyúttal saját érdemeinket is nagyobbítjuk, 
még jjedig jelentékny mérvben. Minthogy t. i. a szeretet 
kölcsönöz valódi értéket jó cselekedeteinknek, ugyanazért 
Isten előtt annál kedvesebbek, reánk nézve annál érdemszer -
zőbbek, minél inkább szolgált a szeretet indokul létrejöttök-
nek ; minthogy továbbá a purg. lelkek iránt tanúsított jó 
cselekedeteinknek egyedül az Isten szeretete, meg ezen jó 
lelkek iránti szeretet szolgál alapul, még pedig olyan szere-
tet, minőt e földön semmi szükséget szenvedő iránt nem 
gyakorolhatunk, önként következik, hogy minél többet aján-
dékozunk nekik, annál több érdemet gyiijtünk magunknak, 
annál nagyobb szentségben és kedvességben állunk Isten 
színe előtt. A mit tehát a purg. lelkeknek odaadsz, azt saját 
hasznodra kapod vissza bőséges kamattal, ugy, hogy itt is 
valósul, még pedig igen fönséges módon a Szentlélek azon 
mondása : „Az Urnák ad kölcsön, ki a szegényen könyörül, 
és jutalmát megfizeti neki." (Péld. 19, 17.) 

Második gyümölcs : azon lelkek örökös hálája, kiknek 
megszabadításán munkálkodtunk. Habár ők, mint jeles hittu-
dósok tanitják, — semmit sem nyerhetnek a maguk részére, 
hanem csak szenvedhetnek, de azért nincsenek attól meg-
fosztva, hogy a földön élő barátjaik és jótevőikért igen ha-
talmas és foganatos szószólást terjeszthessenek az isteni ir-
galom trónja elé ; mennyivel hálásabbak lesznek ők ezek 
iránt akkor, ha kiszabadulván az engesztelő kínokból, eljut-
nak Isten királyi székéhez ! Minél súlyosabbak voltak a szen-
vedések, melyekből őket kiszabadítottuk, minél nagyobbak 
és fönségesebbek a javak, melyeknek hamarábbi bírására s 
élvezésére segitettük, annál nagyobb leend hálájok, melylyel 
fizetni fognak. Hálátlansággal csak a világ jutalmaz, a 
mennyország ellenben hálával. Boldog ember, kinek csak 
egy ilyen szószolója van is az Isten trónja előtt ! Pedig 
hány ily szószólót szerezhetünk magunknak, kik aztán örök 
érdekeinket nagyon is szivükön hordozzák, ez életben lel-
künk üdvét biztosítják ama kegyelmek által, melyeket szá-
munkra eszközölnek ! Oh mily szükkeblüen jár el az olyan, 
ki attól tartván, nehogy majd a tisztító tűzben tovább kell-
jen szenvednie, elégtételül, a nyert búcsúkat szorgosan meg-
tartja magának ! — Azonban nem csupán ezen jámbor lel-
keknek eléggé is becsülhető barátságát nyerjük meg, kiket 
megszabadítottunk s kiket szükségeink esetére minden bi-
zonynyal jóbarátaink gyanánt kötelezzük le, — hanem nye-
rünk még többet is. Megnyerjük őrangyalaik és védszen-
teik háláját, kiknek különös oltalmuk és pártfogásuk alatt 
állottak ; kedvesebbek leszünk Jézus legszentebb szive előtt, 
minthogy azon örömet szereztük meg neki, melyet a drága 
sz. vérén vásárlott lelkek megszabadításán érez. — A világ 
nagyban kapkod a föld hatalmasainak hálája után, noha 
igen bizonytalan az, s tulajdonkép semmi különöset nem 
képes nyújtani. A mennyeiek hálája, az igazán biztos, a le-
hető legnagyobb hála mindig kezeinknél van, mindenkor ki-
érdemelhetjük : kit ne indítson meg ez? 

Harmadik gyümölcse ezen ajtatos kegyeletnek az, mire 
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ugyan némelyek távolról sem gondolnak, de mindazáltal 
szivemelő az és magasztos. Avagy nem valami nagy dolog-e 
az, liogy van valalci mennyekben, ki helyettünk is szüntelen 
dicséri, dicsőíti s magasztalja az Istent ? Az egyház azt énekli 
a sz. mise praefatiojában : „Bizonyára méltó és igazságos, 
méltányos és üdvös dolog, hogy mi neked mindenkor és min-
denütt hálát adjunk." E szerint az Istent igazán szerető lel-
kek bizonyos szükségét érezik annak, hogy szüntelen kisér-
jék és dicsőitsék az Isten határtalan fónségét : de egyúttal 
azt is igen érezik, hogy ők ezt Isten méltóságának megfele-
lőleg nem képesek gyakorolni. Mily vigasztaló tehát annak 
biztos tudata, hogy ezen magasztos foglalkozásnál vannak 
már mennyekben helyetteseink, kiket a tisztitó tiizből meg-
szabadítottunk ; h o g y ők már nevünkben megkezdették az 
örökös dicséneket, melyet egykoron velők együtt mi is — 
mint biztosan reméljük — hangoztatni fogunk, s hogy ők 
azalatt sem szűnnek meg e dicséretet zengedezni, mig mi e 
földön napi foglalkozásaink után látunk. 

Negyedik gyümölcse ezen áldozatkész ajtatosságnak 
ama nagy öröm, melyet a mennyek összes karainak szerzünk. 
Melyik alattvaló mulasztaná el, hogy királyának avagy a 
királyi családnak némi kedves szolgálatot tegyen, bizonyos 
örömet szerezzen, ha erre kedvező alkalom kínálkozik ? Azon-
ban kevés embernek van ez életben módja ilyesmit tenni ! 
Ámde amit csak igen kevés ember tanusithat a földi király 
és udvarnépe iránt, ugyanazt mindenki megteheti, sőt köny-
nyü is megtenni a királyok királya, s az ő egész mennyei 
udvarnépe irányában. Ugyan is, midőn jámbor lelkeket sza-
badítunk meg a tisztitó tűzből, ez által nem csak magunknak 
gyűjtünk megbecsülhetlen kincseket, hanem a győzelmes és 
küzdő egyház egész seregének is igen nagy örömet szerzünk, 
mindegyik félnek igen kedves szolgálatot teszünk. Ha Üd-
vözítőnk szavai szerint nagy az öröm mennyekben egy meg-
térő bűnös fölött, — noha ez újra visszaeshetik bűnébe, — mily 
nagynak kell a mennyei lakók örömének lennie egy lélek 
fölött, mely minden bünveszélytől megszabadulván, velők 
együtt dicséri és magasztalja a három személyü egy Istent ! 
Nagy az öröme a háromszemélyü egy Istennek; nagy az 
Atyáé, ki gyönyörét leli ama tökélyben, melyre az általa 
elválasztott teremtmény eljutott, mely iránt oly sokáig s oly 
jóságos türelemmel viseltetett ; nagy a Fiúé, ki ezen lelkek-
ben a szereretet nagy művének — a megváltásnak — szép 
gyümölcsét szemléli; nagy a Szentléleké, ki kegyadomá-
nyainak győzelme fölött üli diadalát, és a mennyei dicsőség 
koronájában csodálja a kegyelmak legnagyobbikát. Nagy 
az öröme a mennyország királynéjának azon örök boldogság 
fölött, mely hü gyermeke lelkének osztályrészül jutott. 
Nagy végre a küzdő egyháznak is öröme, mert az örök bol-
dogságba eljutott mindegyik lélek által uj szószólót nyer 
Isten trónja előtt. De még maga a szenvedő egyház sincs 
ezen örömből kizárva ; minthogy ugyan is ott az irigységre 
gondolni sem lehet, azért ezen szenvedő egyház a legbensőbb 
részvét örömével tekinti minden lélek szabadulását és bol-
dogságát, de más részről az valóságos javára is szolgál, mert 
azt már csak föl nem lehet tenni, hogy azon lélek, mely a 
tisztitó tűzben szenvedett, ne gondoskodnék minden erejéből, 
miszerint az engesztelő lángokban segélyre szorult társlelkek 
részére szabadítók találkozzanak. Mily hasznosnak, mily di-

csőnek, sőt merem mondani, mily isteninek tűnik föl igy 
megvilágítva minden, még a legcsekélyebb jócselekedet is, 
melyet valaki ezen jámbor lelkek vigaszára véghez visz ? Nem 
kellene-e mindegyik ker. hívőnek ily cselekedetek gyakorlá-
sában különös kedvvel fáradoznia?! 

A purg lelkek javára szentelt jó cselekedeteink ötödik 
gyümölcse, hogye légtételes jó cselekedeteink, melyeket véghez vi-
szünk, s a bucsuk, melyeket nyerünk magunknak föntartva 
talán hosszú ideig használaton kivül maradnak, mig ellenben 
ha a szenvedő egyház részére fölajáljuk, haladék nélkül hoz-
nak legszebb gyümölcsöket. Nem annyit tesz-e, mintegy elásni 
a talentumot, ha azt magnnknak megtartjuk, holott azzal 
legott majdnem csodát mivelni, a lángokból lelkeket szaba-
dítani, az egész mennyországot megörvendeztetni lehetne ? 

Oh mily szűkkeblű és rövidlátó az, ki talentumával 
nem nyerészkedik, noha erre oly sok indok által ösztönöz-
tetnie kellene ! 

E gondolat vezet kegyeletünk hatodik és utolsó gyü-
mölcsére. Már kezdetben mondottuk, hogy ugy látszik, 
mintha itt csupán adakozásról volna szó, holott valóságban 
saját legnagyobb• nyereségünk forog fön. Mert amit mi oda-
adunk, ugyanazt legbővebb mértékben visszakapjuk. Mint-
hogy t. i. a purg. lelkek iránti kegyeletes szorgoskodás nagy 
önfeláldozó szeretetet foglal magában, azért minden egyebek 
fölött bűneinkért nagy elégtételes értékkel bir. Hisz a szellemi 
alamizsnák sokkal fölebb állanak az anyagiaknál, s még ezen 
utóbbiakban is minden másnemű cselekedetekénél nagyobb 
elégtétcles érték fekszik. 

Továbbá mindazt, mit az ember Isten dicsőségeért el-
veszt, százszorosan visszakapja, s ez okból ki a szenvedő lel-
kek szabaditásán buzgólkodik, semmit se kételkedjék, mi-
szerint az Ur Isten nagylelkűségéért oly kegyelmekkel áldja 
meg, hogy csak rövid ideig kell a tisztulás helyén szenved-
nie, vagy másokat fog arra indítani, hogy helyette eleget te-
gyenek. Aquinói sz. Tamás azt írja : „Igaz ugyan, hogy a ki 
eleget tesz a szenvedő lelkekért, még nem tesz eleget önma-
gáért is ; de más részről az is igaz, hogy az olyan a bünte-
tések elengedésénél még többet is érdemel, úgymond, az 
örök életet." 

Igy jutalmazza meg magát a purg. lelkek iránti ke-
gyeletes ajtatosság. Nem emiitjük itt az ideiglenes kegyel-
meket, melyeket legnagyobb készséggel segitendnek kiesz-
közölni számunkra azok, kiket mi arra segítettünk, hogy a 
kegyelmek legnagyobbikát gyorsabban megnyerjék, miután 
semmi kétséget sem szenved, miszerint örömest ragadnak 
meg minden alkalmat, hogy hálájokat irántunk kijezzék, s 
hogy mindenben segítségünkre legyenek, a mi a jelen életre 
valamint az öröklétre nézve valódi javunkra szolgál. 

Lesz-e ezek után, ki a szenvedő jámbor lelkeket jó cse-
lekedetei által naponként segiteni vonakodnék, főkép ha 
meggondolja, mily magasztos és hasznos tettet visz ez által 
véghez, és mennyire biztosítja ezzel önnön jólétét is? Való-
ban bölcs és előrelátó az, ki napokint uj meg uj barátokat 
szerez magának Isten trónjánál, kik érette könyörögnek, kü-
lönösen akkor, midőn az elhatározó óra üt számára, melytől 
az örökkévalóság fü°'o\ O o o 

Záradékul fogadja tőlem mindenki azon barátságos in-
telmet, hogy vegyen példát édes anyánktól a kath. egyháztól, 
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s tanulja meg tőle, mennyire kell mindenkor azon lennünk, 
hogy a szenvedő lelkekkel jót tehessünk. E tekintetben senki 
jobb példát nem ad nekünk, mint maga az egyház. Lám ő 
nem mutat be áldozatot, papjai nem végzik a napi zsolozs-
mákat, népének nem tart oly közajtatosságot, nem mondja el 
a mindenszentek litaniáját a nélkül, hogy egyúttal gyöngéd 
szeretettel ne emlékeznék meg a tisztitó tűzben szenvedő 
gyermekeinek lelkéről is. Évenkint halottak-napja kö-
veti Mindenszentek ünnepét ; hetenkint szentel egy napot 
u. m. a hétfőt különös esedezésül a megholtakért ; minden 
temetés után oltárhoz lépteti megkülönböztető öltözetben 
papjait, s fölajáltatja Krisztus sz. vérét a mennyei Atyának 
imént elhunyt gyermekének lelki üdveért. Soha és sehol sem 
tűnik ki oly fényesen, oly szeretetre méltóan az egyház anyai 
szeretete, szülői szorgoskodása, mint mikor azon csaknem 
szorongó fáradozásait szemléljük, melyekkel szeretett gyer-
mekeit még a siron tul is kisérni szokta, majd esdeklés — és 
kéréssel, majd áldás — és feloldással, majd áldozat — és en-
geszteléssel. Ezen szeretetnek, mely az igazság és isteni ere-
det legbizonyosabb jele, a kősziveket is meg kellene lá-
gyitani, ha kellő figyelembe vétetnék és megismertetnék. Ez 
minden nemes érzésű emberi sziv leggyöngédebb húrjait 
érinti, és még a legmakacsabb ellenkezőt is képes megtörni, 
megszeliditeni. — Menj s cselekedjél te is hasonlókép : tanu-
sitsd magadat e szeretetteljes anya méltó fiának s boldog le-
szesz, mert : boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot 
nyernek ! 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest s november 1. Veszekednek a ,testvérek'. Nem is 

hitte volna az ember, hogy a műtárlati kiállitás, nevezete-
sen pedig Zichy Mihály festményének kiállitása alkalmat 
fog nyújtani a t. közönségnek arra nézve, hogy a szabadkő-
müvesi coulissák mögé tekintve, szemtanuja legyen ama 
,testvéri' szeretetnek, melyet közönséges nyelven veszeke-
désnek szoktak nevezni, vagy ha épen ugy tetszik, nincsen 
kifogásunk az ellen sem, ha valaki épen hajbakapásnak ne-
vezi. Igenis, a béke a,testvérek' közt még sem oly nagy, mint 
az ily laicus ember hinné. A ,testvérek' néha-néha, valószínű-
leg mikor igen jó dolguk van, összeveszni is szoktak ; mire 
nézve ugy látszik nem igen kényesek, legalább is nem titko-
lóznak oly nagy mértékben, mint más tekintetben, hanem a 
nagy közönségnek is felfedik cselszövéssel vegyes veszeke-
déseiket. 

Nagyon jól tudtuk eddig is, hogy a ,testvérek' testvé-
reik sorsán segitendők, azokat minden néven nevezendő ál-
lami zsiros állásokra elősegítették ott, hol nem testvérrel ál-
lottak szemben ; mert a szabadkőművesek mindig hadi lábon 
állanak a profán világgal. Másrészt azonban azt hittük min-
dig, hogy a ,testvér' ,testvérrel' szemben nem küzd, hanem 
a fegyelem következtében, fensőbb parancsra még a kövér 
koncztól is visszalép, megelégedve azzal, hogy azt egy má-
sik ,testvér' nyeri el. Zichy Mihály esete azonban az ellen-
kezőről győz meg bennünket. Néhány nappal ezelőtt az az 
örvendetes ,hir' járta be a lapokat, és ezt kivétel nélkül je-
lentették, hogy Zichy Mihály hazánk nagy fia a fővárosban 
telepedik le, mert az országos képtár őrévé fog kineveztetni. 
Egy pár nappal később a fentebbi hir következőleg desa-

vouáltatott : A lapok azon hire, mintha Zichy Mihály a fővá-
rosba telepednék le és az országos képtár őrévé neveztetnék 
ki, tévedésen alapszik, mert őt sem a kormány nem szólította 
fel, sem ő maga nem ajánlkozott. 

Mily komédiát űznek azzal a szegény olvasó publi-
cummal ! Azt hihetné valaki, hogy Zichy Mihály, ki, mint 
a ,Hon' irja, azonnal állást foglalt a ,Syllabus' és a vaticáni 
zsinat határozata ellen, kinek ,Daemon'-ja a művészeti kriti-
kán alól állt, hogy, mondjuk, ő el sem fogadná, ha kinevez-
tetnék az országos képtár őrévé, pedig, dehogy nem, az egész-
ben csak az az igaz, hogy a szabadkőműves cselszövények 
miatt még nem döntetett el, hogy a ,testvérek' közül ki 
nyerje el a zsiros konczot? A testvérek most még veszekesz-
nek egymás közt, de az ország készen lehet reá, hogy az ál-
lás mindenesetre valamely ,testvér'-rel töltetik be, és pedig 
azzal, a kit a szabadkőművesek nagy mestere Pulszky Fe-
rencz fog ajánlani ; hiszen tudtunkkal neki is van egy fia, 
ki még több akar lenni, mint a mennyi, az öreg Pulszkynak 
pedig nagyobb a hatalma, hogysem egy képtári őrt ne lenne 
képes kineveztetni. De hogy a ,testvérek' veszekedésére visz-
szatérjünk és állításunkat bebizonyitsuk, idézzük a , Fővárosi 
Lapok' ide vonatkozó egy nyilatkozatából a következőket : 
„Egyébiránt van okunk hinni — úgymond az idézett lap, — 
hogy akik vallás szempontjából beszélnek a ,daemon fegyve-
rei' ellen, szintén csak ama sugó lyuk utján nyerik a megü-
tődést, mely most a szinfalak megett ugyancsak buzgón mű-
ködik Zichy ellen. Mert nem az ám a fő baj, hogy Zichy 
minő képet festett (azt elhisszük), hanem az, hogy szó van 
az ő Buda-Pestre jöveteléről és eshetőleg arról, hogy az or-
szágos képtár őrévé teszik. A boldog középszerűségek min-
den időben nagyon értettek nálunk ahhoz, hogy mint lehet 
egy-egy külföldön élő nagy művészünk hova telepedését gá-
tolni. Ott van a Liszt példája Most a Zichy Mihály 

hova telepedése ellen kell dolgozni ! Mert hát mindig baj az 
iszapban kényelmesen heverni szerető potykáknak, ha arról 
van szó, hogy a tóba egy eleven csuka kerülhet, mely tevé-
keny természeténél fogva erősebb hullámzásba hozza a vi-
zet." E művészi aesthetikáról is tanúskodó nyilatkozat elég 
tanúsággal szolgál arra nézve, hogy a t. testvérek a húsos fa-
zék tartalma miatt nem a legbarátságosabb viszonyban van-
nak egymás közt, habár más tekintetben egyetértenek és ak-
kor, midőn a vallás és minden tekintély aláásásán működ-
nek, mint ezt Zichy képének kiállitása is fényesen bizonyitja. 

Ami bennünket e veszekedésre vonatkozólag illet, nem 
tagadjuk, hogy bizonyos megelégedéssel szemléljük a test-
vérek szeretetteljes (?) ömlengéseit egymás iránt, de az ellen 
határozottan tiltakoznunk kell, mintha mi is, nem tudjuk 
miféle inspiratió következtében szólaltunk volna fel a Zichy-
féle festmény ellen. Ha a mi és általában a kath. sajtó fel-
szólalásának azon eredménye lenne, hogy Z. csakugyan nem 
neveztetnék ki az országos képtár őrévé, ezt mi legkevésbbé 
sem bánnók ; de ami felszólalásunkat azon cselszövények for-
rására vezetni vissza, honnan a ,testvérek' veszekedése ere-
detét veszi, hogy többet ne mondjunk, nagyon éretlen és a 
viszonyokkal ismeretlen forrásra mutat. Ugyan mi közünk 
nekünk és egyáltalában a kath. sajtónak a szabadkőműves-
séggel azon kivül, hogy annak a kereszténység, az egyház 
ellen intézett támadását a közönség előtt feltárjuk és ellen-
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súlyozni törekszünk ? A kath. sajtónak nincsen, nem lehet 
közös ügye a szabadkőművességgel ; a kath. sajtó azt védi, 
amit a szabadkőművesség megtámad, azt akarja fenntartani, 
amit ez lerombolni törekszik, és ha véletlenül talán valami 
pontban találkoznának, az indok, melyből kiindulnak, bizo-
nyára lényegesen különböző ; duo si faciunt idem, non est 
idem, itt is alkalmazható. Bár mennyire tessék is tehát va-
lakinek egy forrásra visszavezetni a kath. sajtó támadásait a 
szabadkőműves áskálodásokkal a Zichy-féle ügyben, nem 
más az mint szemfényvesztés. Amit a kath. sajtó mon-
dott Z. festménye ellen, az vallásos indokból történt, mert 
Z. festménye megtámadja azon vallásos alapot, melyen a 
társadalom áll ; ezt nem látni a kath. sajtónak lehetetlen volt, 
és minthogy ennek feladata küzdeni a társadalmat fenntartó 
alapok mellett, azért lehetetlen volt meg nem támadni Z. 
festményét ; a nélkül, hogy erre nézve inspiratióra lett volna 
szüksége, jól tudva még azt is, hogy onnan nem szokott a 
kath. sajtó inspiratiót nyerni, hanem ilyet a liberális sajtó 
nyer. A nagy épitő mester nevében kérjük tehát a testvé-
reket', ne compromitálják a kath. sajtót, mintha velük kö-
zös téren mozogna ; mi épen nem tartjuk megtiszteltetésnek 
az ily kitüntetést (?) ; más különben pedig csak tessék ve-
szekedni egymás közt, ebben nem fogjuk akadályozni, ha-
nem igenis örvendenénk, ha veszekedésük eredménye iga-
zolná a közmondást : inter duos litigantes tertius gaudet, 
értve e harmadik alatt, valami becsületes keresztény érzetü 
embert. Faxit Deus ! 

Kalocsa. Oct. 25. Az egyházmegyei értekezletről. — Az 
egyházmegyei értekezletek, melyekben a főpásztor kormányá-
nak tanácsosait, a lelkipásztorságban munkatársait, a tan-
és nevelésügy férfiait s az egyházmegyei hivatalnak papi 
tagjait az egyházi élet fontos ügyeinek beható tanácskozás 
alapján való elintézése végett maga köré gyűjti, egy nagy 
egyházi institutiónak, az egyházmegyei zsinatoknak helyét 
vannak hivatva pótolni. 

Ily értekezletet tartott a nagy emlékű Asztriknak nagy 
nevű utódja f. hó 16-án székvárosában, érseki lakának könyv-
tári nagytermében, melyet a benne ez alkalomra felállitott 
diszes oltár szent helylyé varázsolt át, jelezve ekként a gyü-
lekezetnek szellemét, melyben központ mintegy és gyúpont 
szintén nem más mint az vala, a mire a tudomány e csar-
noka főhelyén emelt oltár emlékeztetett, — az Istenért, egy-
másért s a lelkek üdveért lángoló, önodaadó szeretet. 

Ha már magában ritka, ünnepélyes és magasztos jele-
net az egyházmegyék életében a megye összes papságának 
főbbjeit és képviselőit a főpásztor körül csoportosulva látni : 
a kalocsai egyházmegye főpásztorának és papságának már 
négy hónap előtt mostanra kitűzve volt ezen tanácskozását 
kétszeresen magasztos ünnepélylyé tette az egyház feje, XI I I . 
Leo pápa követének, főt. Jacobini Lajos Saloniki érsek ő 
exceljának rég óhajtott és igért, de előre csak a legutolsó 
napokban jelzett megjelenése, ki a Szent-Leiket segitségül 
hivó sz. mise áldozatot megnyitásul bemutatván, ünnepélye-
sen vallották az egybegyűltek szent hitöket. Ezután a fő-
pásztor, papsága díszének élére állva, üdvözlé Kóma köve-
tét, kijelentve előtte, hogy e papság mig általában szent hi-
vatásának betöltésében buzgón törekszik, addig különösen 
a Róma iránti hódolat-, ragaszkodás- és engedelmességben, 

vele együtt, nem hagyja magát felülmúlni senki által. A 
szent atya követének e lelkes üdvözletre adott válasza telje-
sen méltó volt az apostoli szent szék képviselőjéhez s azon 
nagy szellemhez, kit képvisel ; és a kalocsai egyházmegyé-
nek papsága, bizonyára a legkésőbb utókorig, valahányszor 
főpásztora körébe értekezletre fog összegyűlni, mindig visz-
szaemlékezendik arra, hogy az 1878. oct. 16-i conferentiát a 
pápa követének jelenléte kétszeresen magasztos ünneppé tette, 
s hogy az érseki megye mind ezt azon főpászori varázsnak 
köszönheti, mely Róma követét ez apostoli országban egész 
Kalocsáig levonzotta. 

Távozván ő exclja a nuntius, az értekezlet első tette 
volt a szent atyához intézendő felirat. E valódi lelkesedés ál-
tal sugallt ékes okmányban élénken viszhangzanak azon ér-
zelmek, melyeket a szent atya követének személyes jelenléte 
maga iránt keltett s fokozott melegséggel olvadnak át a ha-
tártalan tisztelet, hódolat, fiúi szeretet, tántorithatlan ragasz-
kodás és engedelmesség érzelmeibe az iránt, kinek Kalocsa 
kép viselőjet volt szerencses keblébe fogadni, ki e földön „a 
lelkek legfőbb pásztora, Jézus Krisztusnak valódi helytar-
tója, a szent egyháznak tévmentes feje és tanítója." 

Az egyhangú lelkesedéssel elfogadott felirat szövegé-
nek megállapítása után a főpásztor áttért az értekezlet fo-
lyó ügyeire. Minthogy nemcsak ezen tanácskozmánynak, ha-
nem a jelenleg dicsőn és üdvösen kormányzó főpásztor alatt 
előbbi években tartott valamennyi értekezletnek határoza-
tai, az egyházmegyei körlevelekben megjelent szabályrende-
letekkel együtt, külön könyvben rendszeresen összeállítva, 
ki fognak nyomatni, ezúttal, tekintve az értekezlet által fel-
ölek anyag tömegét és fontosságát, nehogy a hivatalos pub-
licatiónak elejébe vágjak, inkább azoknak csak rövid jelzé-
sére fogok szoritkozni, annál is inkább, minthogy teljesen 
ugy sem lehetne mindent egy lapi közlemény keretébe szo-
rítani, a kivonatos ismertetés által pedig az eredeti, nagy 
gonddal adott főpásztori felvilágosítások, feleletek, rendele-
tek, szóval instructiókról csak csonka másolati darabokat 
adnék. (Vége k.) 

IR0D1L0I. 
Altalános Dogmatika, vagyis Alapzatos Theolo-

gia (Alapvető Hittan.) (Folyt.) „A traditionalisms"(188 — 
195.) egészen Stöekl „Lehrbuch der Philosophie" (3. ki-
adás I. kötet, 440. 1.) szerint van adva s azért vele bő-
vebben nem foglalkozunk. Következnek most „az Isten léte 
ellen irányzott tévtanok" úgymint : az istentagadás, min-
denistenités, anyagelviség, positivismus (tényvéd), Kant ideo-
theismusa (eszmeistenségvéd, (195—232), világos érthető 
előadásban, folytonos tekintettel a tévelyek fejlődésére, ösz-
szekötve egyszersmind azok tudományos czáfolatával, mindez 
azonban nem egészen eredeti fogalmazásban és berende-
zésben, hanem legnagyobb részt Stöekl idézett műve után ; 
a mi különben a munka nagy érdemeiből s használhatósá-
gából semmit sem von le. — Az észszerűen gondolkozó meg 
nem elégszik azzal, hogy Isten létéről biztos tudomást szer-
zett magának, hanem az igazság iránti érdeklődését követve 
tovább még azt is kérdi : mi az Isten ? Mi az isteni lény ter-
mészete és lényege? Ezekre, különbséget tevén Isten physi-
kai és metaphysikai lényege közt s előrebocsátván az utób-
bira vonatkozó véleményeket, kimeritőleg válaszol, s Isten 
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metaphysikai vagyis legbensőbb lényegét az asseitasba 
helyezi. 

A I I . fejezetre, „a vallásról" (de religione), semmi meg-
jegyzésünk sincs, ha csak az nem, hogy midőn a vallás 
szüksége voltáról általában szól, módszertanilag még korán 
volt azt mondani, hogy csakis a katholicismus, mint egye-
düli igaz kereszténység, a társadalom legbiztosabb támasza 
s talpköve. A munka olvasója, épen a benne halottak alap-
ján, a katholicismust még nem ismeri s nem is képes telje-
sen megitélni azt, minő befolyással van a társadalomra épen 
az. Elég lett volna itt általában bizonyítani a vallás üdvös 
befolyását; ha az olvasót erről győzi meg, később nem igen 
sok bizonyítékra leend szüksége, hogy azt csakis a katholi-
cismus teheti. Lesz alkalma még erről szólani, a mint meg 
vagyunk győződve, hogy ezt meg is fogja tenni. Zavarja az 
érvelést az is, hogy már itt szól a vallásról természetfölötti 
rendeltetésünk szempontjából, s három pontban csak azokat 
ismétli, miket már a §. elején mondott. Stöcklnél, kitől e 
§-ust, valamint egy kettő kivételével ezen egész fejezetet át-
veszi, az érvelés sokkal világosabb; nem terjeszkedik ki 
azokra, mik csak utóbb tárgyalandók. Ugyanazon hibába 
esik, midőn 309.1. máris a kinyilatkoztatott vallást mint 
tényt veszi föl, mielőtt az olvasó a kinyilatkoztatásról vala-
mit hallott volna ; ugy szintén kár volt megzavarni Stöckl 
rendszerét és „az egyházról" a „vallás szabadsága és függet-
lensége" előtt értekezni, mert igénytelen véleményünk sze-
rint épen a vallás szabadsága és függetlenségéből is követ-
kezik, a mint egyrészt az egyház szükségessége, ugy más-
részt függetlensége is. 

A I I I . fejezet a „kinyilatkoztatással" foglalkozik. E 
tan képezi a theologiai tudomány alapját. Az alap-theologia 
föladata feltüntetni az alapokat, melyeken keresztény hitünk 
nyugszik. Feladata feltüntetni a theologiai ismeretelveket 
és forrásokat, melyekből vallási ismereteinket meritjük s 
azon elvre utalni, mely vallási ismereteinknek bizonyossá-
got kölcsönöz. „IIa valaha, mondja szerző teljesen fölfog-
ván a kath. dogmatikus és apologeta föladatát, szükséges 
volt a kereszténység alapjait védeni, ugy napjainkban két-
szeresen szükseges ; mert az istenostromlók napjainkban mái-
nem többé a Krisztus egyháza által hirdetett egyes igazsá-
gokat, hanem szent hitünk alapjait, a kinyilatkoztatás té-
nyét és az egyház létalapjait támadják meg, jól tudván azt, 
hogy ha az alapokat aláásniok s halomra dönteniök sikerül-
hetne, ez által az összes keresztény vallást megsemmisítenék. 
Nem is arról van már szó elleneink táborában, hogy az egy-
ház tanitását-e, vagy pedig Arius, Nestorius, Pelagius, Lu-
ther, Kálvin, Socin, stb., tévtanait tartsa valaki ; hanem 
egyenesen arról: legyünk e, maradjunk-e Krisztus hivei, 
avagy pártoljunk el végkép Istentől ? Korunkban már nem 
eretnekséggel többé, hanem teljes hitetlenséggel, Istentől való 
teljes elszakadással van dolgunk. Ezért mindenkinek, a ki az 
emberinem jövőjével még gondol s a lelkek üdveért hevül, 
kötelessége Sión őrtornyait megszállani és a kereszténység-
alapjait az ostromlók támadásai ellen védeni." (335. 1.) 
Ez szerző helyes és világos álláspontja, melynek tudomá-

nyos beigazolásában és védelmezésében föladatát sikeresen 
oldja meg. (Folyt, k.) 

= Köszönettel vettük a, munkácsi egyházmegye legújabb 
Scheniatitimusát• Ez történeti becscsel biró vaskos füzet, 
melyben a jelenleg kormányzó püspök, főt. Pásztelyi János 
ur ő mgának czime után 62 lapra terjedő érdekes történeti 
adatok következnek az egyházmegyéről, a székesegyházról, 
a főpásztorokról, az utolsó (1876. évi) Schematismus óta a 
megyében történtekről, s it t különösen említésre méltó a b. 
e. I X . Piusnak a munkácsi megye százados ünnepe alkalmá-
ból (1877. aug. 27.) 1877. aug. 13. kelt apostoli levele, s ő 
felségének távirati válasza az ugyan ez alkalomból kelt 
hódolati feliratra, végül a lelkes főpásztornak levele a szent 
atyához (1877. jul. 27 én), melylyel a megye jubiláris ün-
nepéről az egyház fejét tudósította. Következik a székes-
egyházi káptalan története s más becses adat. Az egész 
füzet (431 1.) nagy gonddal van szerkesztve és diszesen 
kiállitva, 

V E G Y E S E K . 
— A kalocsai tanácskozmányban, melyről e lap mai 

száma hoz bővebb jelentést, az egybegyűlt főmegyei papság, 
tekintve szentséges atyánknak megnehezült anyagi állapot-
ját, gondoskodni Ígérkezett, hogy az általános egyházkor-
mányzat mind maga, mind népe részéről lehetőleg segé-
lyeztessék. 

— Jótékonyság. Főt. dr. Kruesz Kryzosztom, pannon-
halmi főapát ur ő mlga, a magy. tud. akadémiai igazgató 
tanácsába való megválasztatása alkalmából az akadémia 
alaptőkéjének gyarapításához 5000 fttal járult. 

— A L. Sz. A. imaegylet magyarországi igazgatójától 
becses közleményt vettünk, melyből, terünk szükvolta miatt, 
csak azon örvendetes tudósítást emeljük ki, hogy az egylet-
nek Magyarországban 86,000, az öt világrészben 5 millió 
tagja van, és végül figyelmeztetjük a t. cz. lelkipásztorokat, 
hogy a L. Sz. A. imaegylet igazgatója senkinek sem adott 
felhatalmazást olyféle nyomtatványok terjesztésére, milyen a 
következő zagyva czim alatt forog a nép között: „Szerkeszti 
és kiadja Koós Bálint, füleki tanitó, . . . a legszentebb Sziv 
Mária Imaegylet ének terjesztője." 

— A szent atya a bölcsészeinek aquinói sz. Tamás út-
mutatása szerint való tanulmányozásáról ismét nyilatkozott. 
Szavai, melyeket a leccei püspökhöz intézett, a ,Scienza I ta-
liana' szerint ezek : „Szeretem, hogy a papnevelő intézetekbe 
Sanseverino Institutói behozattak. Ez a nápolyi klérusnak 
egyik nagy dicsősége, a ki a bölcsészeti tanulmányokat az 
igaz és biztos elvhez s a szabatos alakhoz, a miben áll a 
thomistica, visszavezetni igyekezett. Örvendünk, hogy a lec-
cei seminariumban az ő Institutiói már be vannak hozva. 
Óhajtjuk, hogy minden seminariumban ugyanazon módszert 
kövessék, sz. Tamásnak tanait tanítsák. Nagy szerencsétlen-
ség volt, hogy Sanseverino oly korán halt el : hanem nem 
egészen halt meg. Hagyott maga után jeles és buzgó tanít-
ványokat, kik müvét folytatják, s ezek különösen Prisco és 
Signoriello." 

— f Halálozások. Gullen bibornok, Irhon primása, f. hó 
25-én 75 éves korában meghalt. Szül. 1803. apr. 26-án, ős-
régi előkelő családból. Rómában tanult. Már X I I . Leo és 
XVI- ik Gergely pápák nagyon kedvelték. Dublini érsek 
1852-ben, bibornok 1866. jun. 22-én lett. Neve Irhon leg-
újabb történetével szorosan össze van forrva. — A csanádi 
székeskáptalan években és érdemekben dús nagyprépostja, 
főt. Martinszky József, f. hó 20-án szintén jobb létre szende-
rült. Született 1800-ban, kanonokká lett 1853 ban, nagypré-
posttá 1871-ben. Az ö. v. f. nekik ! 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, m. k. egyetemistánál-. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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talános Dogmatika, vagy Alapzatos Theologia. Irta Répászky J . — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Az egyház oly hatalmas oszlopai, mintIX. Pius 
és Dupanloup kidőltek — s az egyház mégis marad 
a mi volt, „oszlopa és erőssége az igazságnak.., hogy 
a kinek csak szeme van a látásra és esze a felfogásra 
belássa, miszerint az egyházban kell lenni valami-
nek, a mi nem függ az emberi esélyektől, hanem 
souverain fölénynyel intézi, rendezi, vezérli azokat 
az emberiség meglepetésére és tanitására. Midőn a 
b. e. IX. Pius meghalt, a felületesen itélö világ nem 
minden guny nélküli részvéttel kezdett tekinteni az 
egyházra, hogy mi lesz most már belőle? Ki fogja 
IX. Piust helyettesiteni ? Meg volt győződve a vi-
lág, hogy IX. Piusban nem a pápaság benső hime-
rithetlen hatalma nyilvánult, hanem az elhunyt nagy 
pápa személyének varázsa volt az, a mi, hogy az ö 
nyelvökön szóljunk, ebben a kivénült, roskadozó, el-
haló nagy testben, melyet ugy hínak, hogy kath. 
egyház, az élet tüzét még egyszer s tán utoljára 
lángra lobbantotta. Igy volt meggyőződve a felüle-
tesen itélő világ. Óhaját valóságuaknak vette, — és 
csalódott. Azt mondta : IX. Pius volt az utolsó sou-
verain-pápa; a kik utána fognak jönni, azok csak 
„egyszerű papok" lesznek. Es hatalmasan csalódott-
IX. Pius után uralkodik egy oly pápa, a ki elődjé-
nek egész örökségét teljes nagyságában viseli épen 
oly imposans erővel, mint elődje, atlaszi vállain. 
Semmit sem adott fel Pius hagyományából. Midőn 
trónra lépett, azt oly méltósággal és tapintattal adta 
tudtára a világnak, a fejedelmeknek és népeknek, 
hogy a souverain fölényt, melyet a pápaságtól el 
akar disputálni a liberalismus, egy tollvonással ki-
emelte a disputabilis kérdések sorából s még mie-

') „Columna et firmamentum veritatis." 

lőtt idejök lett volna a pápaság kimúlására leső ele-
meknek az u j pápára reflectálni s az ö souveraini-
tását kétségbe vonni, ő mint souverain fejedelem 
megirta első levelét a souverain fejedelmekhez, s a 
pápaság elleneinek nagy meglepetésére és emésztő 
bosszúságára kitűnt, hogy az anyagiakból teljesen 
kifosztott pápát az egész világ souverainnak tar t ja 
és szava, hacsak egyszerűen trónra léptét jelenti is, 
az egész világot bejárja Ha IX. Pius villám 
volt, mely századunk tévelyeinek, nyornoruságainak 
éji sötétében keresztül villámlott, hogy az emberi-
séget elnyeléssel fenyegető örvényeket megvilágitsa : 
XIIT. Leo valóságos „lumen de coelo", olyan mint a 
villámos éj után felkelő nap, „exultavit ut gigás ad 
currendam viam suam.2) Miután IX. Pius villámos 
kormánya leverte a romlás bűzhödt páráit s meg-
tisfctitá a levegőt: ö mint derült nap kelt fel a meg-
tisztult levegőben s átvette a pápaság hivatását, a 
hol elődje letette. Elődje kérlelhetlen szigorral le-
rántotta az illusiók leplét a századunk által nagy 
valamiknek tartott ábrándos csalódásokról s rámu-
tatott az üdv mennyei forrásaira. XIII. Leo feladata 
a mennyei igazságoktól elszokott elmékkel a keresz-
ténység eszméit megízleltetni, hogy majdan, ha be-
következik az az általános, világkatasztrófa, midőn 
a társadalom alapjai mindenütt teljesen fel lesznek 
dúlva, midőn mindenütt min ien omlani fog, a szel-
lemeknek legyen mibe fogózkodniok. 

Hajdan, a római birodalomban, s később is, az 
egyház halhatatlan szolgálatokat tett a népeknek 
az által, hogy keblén a zsarnoki fejedelmek önké-
nye ellen minden bajnak menhelyet nyitott. Most 
viszont feladata, de szintén a nép érdekében, vissza-
állítani a tönkre philosophált fejedelmi tekintélyt. 
Igazi souverainitás, a szó szoros értelmében vett 

2) Psalm. 18; 6. 
32 



souverainitás nincs ínyére korunknak. Az emberek 
észjárása, azoké, kik a jogot és igazságot, az esz-
méket és közvéleményt csináljak, az igazsággal hom-
lokegyenest ellenkező utakon já r . Már e század ele-
jén mondá mély elmeéllel de Maistre gróf : „Europa 
le van tiporva a felfoghatlan philosophasterek ban-
dája által, mely erkölcs, vallás, sőt ész és belátás 
nélkül minden alárendeltség ellen kitört s minden 
hatalom felforgatásán dolgozik, hogy magát helyére 
tolja fel; mert, alapjában véve a dolgot, erről van 
szó és nem másról."3) Igy álltak a dolgok 1815-ben. 
A keresztény bölcsek igy gondolkoztak e század 
elején. Azóta teljesen világos lett a helyzet. Az a 
banda, mely akkor még felfoghatlan volt, teljesen 
leleplezte magát, szellemét, c zé l j a i t . . . müveiben. A 
romban heverő európai jogrendszer , . . . ez az ö müve. 
Europa, a kölcsönös jogtisztelet ál tal összetartott 
Európa nem létezik többé. Óriási foszlányok létez-
nek csak belőle, melyeket a szabad pórázra eresztett 
egymás ellen leselkedő önkény és erőszak napról 
napra jobban összeszaggat. Semmi sem biztos többé, 
mert nincs jogalap, — minden az erőszak esélyeinek 
van kitéve. Nincs rend, mört a modern állami élet 
nem egyéb mint tusakodás a rend alapja, a tekin-
tély ellen. Ezt kell visszaállitani. S erre csak a pá-
paság képes, mert csak az ö tekintélye áll megdönt-
hetlen sziklavárként az egymást keresztező vélemé-
nyek háborgó tengerének egetverő hullámzása kö-
zött. XIII. Leo teljesen felfogta hivatását. Segítő 
jobbját nyú j t j a a roskadozó fejedelmi tekintélynek. 
Mindjárt első apostoli köriratában tette ezt ; "leg-
újabb, államtitkárához intézett levelében pedig, 
melynek fő hatása épen a lefolyt hó alá esett, h ivatkozva 
ama magasztos tavaszi körlevelére, ismétli a barát i 
jobb, a vallás segélyének ajánlását . „Ily szándékok 
által vezéreltetve, úgymond, óhajtottuk, hogy sza-
vainkat azok is meghallják, kik a nemzetek sorsát 
intézik, melegen felhiván őket, hogy a jelen idők-
ben, midőn a szükség oly nyomasztó, azon erőteljes 
oltalmat, melyet nekik az egyház nyújt , ne utasít-
sák vissza. Osztönöztetve az apostoli szeretet által, 
azok felé is fordultunk, kik a katholika hit kötelé-
kei által velünk egyesítve nincsenek, azon hő vágy-
tól lelkesittetve, vajha az ő alattvalóik is ezen isteni 
intézmény jótékony befolyásait tapasztalhatnák. a 4) 

3) „L'Europe est écraseé par une bande inconcevable de 
philosophasses sans inorale, sans religion et même sans rai-
son, déchaînée contre toute subordination et demandant à 
renverser toute puissance pour se mettre à sa place, car, 
dans le fond, il ne s'agit que de cela." V. ö. La Liberté, 
249. szám. — 4) ,Religio', ez évf. II. 27. sz. 

Ezzel a kettős magasztos nyilatkozattal sz. a tyánk 
bemutat ta a világnak a pápaságot és a kath. egyhá-
zat, mint az igazi lelki béke forrását, mint a rom-
lásnak indult társadalom bajainak orvosát, mint a 
megingott jogrend, közbéke és jólét utolsó menedé-
két, mind a vallásosságnak, — a köz- és magánerköl-
csök s különösen a fejedelmi tekintély ezen egye-
düli támaszának — egyedüli tekintélyes őrét, ápolóját 
fejlesztőjét és terjesztőjét. És valóban a kormányok 
jelenlegi féltékeny versengése között, midőn az eu-
rópai társadalom a nemzetek neki vadult fajgyűlölete 
alatt vonaglik, az egyháznak nagy hivatás j u t osz-
tályrészül. IJjra fel kell e nemzetekben a jogtiszte-
letet, testvéri szeretetet, az igazi humanitást ébresz-
teni. Bluntschli, kit senki sem gyanúsí that az egy-
ház i ránt i hizelgésröl vagy kedvezésről, kénytelen 
volt elismerni az egyház által az emberiségnek tett 
nagy szolgálatokat s ebből folyólag szintén kényte-
len volt elismerni, miszerint a modern nemzetközi 
jogviszonyokban is az egyházat lényeges befolyás 
illeti meg. „Számos keresztény eszme hatalmas be-
folyással volt a nemzetközi jognak igazi alapjaira 
való fektetésére. A kereszténység tana szerint Isten 
az emberek Atyja, forrása az egységnek, a humani-
tásnak s a népek testvériségének. A keresztény val-
lás inegtöré az antik büszkeséget s alázatosságot 

o o o 
követel ; az önzést gyökereiben támadja meg és ön-
megtagadást kiván ; többre becsüli a mások iránti 
önodaadást, mint a mások fölötti uralmat. Ü tehát 
eltávolította azon akadályokat, melyek az ókorban 
a nemzetközi jog kifejlődését akadályozták. Legma-
gasztosabb parancsolata, az emberek szeretete, sőt 
mi több az ellenségek iránti szeretet. O igazán sza-
baddá tesz és szüli a szabadságot, mert megtisz-
t í t ja az embereket és kibékíti Istennel : ö a béke 
hírnöke."5) Ezen eszméknek kell a nemzeteket ismét 
teljesen megnyerni; addig nem lesz béke, nem lesz 
nyuga lom. A világnak meg kell tanulni az egyháztól mi 
az igazi szabadság. Most azt veszik szabadságnak, hogy 
szabad legyen mindenkinek tenni, a mi tetszik. Ez 
a bün szolgaságára, a legnyomorultabb rabszolga-
ságra vezet. „A szabadság, igy szól maga Montes-
quieu, kire a liberalismus örömest hivatkozik, nem 
állhat másban mint abban, hogy meg lehessen tenni, 
a mit tenni kötelesség és nem lenni kényszerítve 
azt tenni, a mit tenni nem illik, nem szabad."6) Azt 

5) Das Völkerrecht d. civilis. Staaten. Nordl. 1868.12.1. 
6) „La liberté ne peut consister qu' à pouvoir faire ce 

que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce 
que l'on ne doit point vouloir." Esprit des Lois, 1. XI . ch. III . 
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mondják : az egyház a szolgaság szellemét terjeszti. 
Alig van óriásibb csalódás. Minél inkább fél valaki 
Istentől, annál kevésbbé fél az emberektől, annál 
kevésbbé hajlandó a szolgaságra. Minél vallásosabb 
valaki, annál erényesebb, annál függetlenebb, sza-
badabb az aljas szenvedélyek azon kötelékeitől, me-
lyek a szolgaság szellemét szülik. Igen, az egyház, 
s egyedül a kath. egyház védi igazán a lelkiismeret 
szabadságát, midőn azt a tévely szabadsága ellen 
védi. Az egyház ellensége minden erőszaknak. Egy 
éve körülbelül, hogy Manning bibornok az angol 
nemzet előtt e szavakat mondá : „A feleröszakolt 
hit Isten és emberek előtt képmutatás.4 ' . . . Azonban 
nemcsak szabadságot kell tanulni a világnak az 
egyháztól; újra vissza kell borulnia teljesen az egy-
ház édes anyai keblére, s onnan igazi, nem képzelt 
vallásosságot kell szívnia magába. Sok mindennel 
dicsekszik korunk, de azzal még sem merne dicse-
kedni, hogy a vallásos lelkesedés korát éljük. Hiány-
zik a szellemekből az a magasztos vonzódás az isten-
ség iránt, mely minden tökélyesnek alapja, szépnek, 
nemesnek, igaznak, erénynek fő jellemvonása. A ke-
reszténység, az egyház hivatva van a szellemek röp-
tében általánossá tenni ezen irányt, czélja közmeg-
gyöződéssé emelni, a mit már Plátó sejtett, hogy 
az emberiség feladata nem az önistenités, az önimá-
dás, hanem az Istenhez való minél bensőbb közelítés 
és hasonlatosság, onotúaig T(à Krisztus urunk-
nak ezen szavai szerint : „Legyetek tökéletesek, 
mint a ti mennyei atyátok tökéletes."7) Ez a törek-
vés hiányzik vagy legalább is nagyon megfogyatko-
zott a mai nemzedékben. Az emberek csak képzelik, 
hogy van vallásuk. Még a vallás helyes eszméje is 
elpárolgott az elmékből. A vallás szó megszűnt szent 
szó lenni s minden prófán dologra használják. Leg-
újabban komolyan beszél, sőt ir is valaki a ,nemi 
vallás'-ról. A modern társadalom europaszerte olyan 
állapotban van, milyenben volt Francziaország e 
század elején, midőn a franczia forradalom minden-
ből tabula rasát csinált. 

A kik a rémuralommá kifejlett észuralom iszo-
nyain ép testtel és lélekkel átestek, mindnyájan meg 
voltak győződve, hogy Francziaországnak vissza 
kell adni a vallást. Portalis volt megbizva a tör-
vényhozó testület előtt előadni az okokat, melyek a 
kormányt rábirták, hogy Rómával s az egyházzal 
barátságos viszonyra lépjen. Ö ekkor a vallásosság 
szükséges voltát következőleg indokolta : „Tehát a 

7) Mát. 5 ; 48. 

vallás nem válnék üdvére a társadalomnak ? . . . A 
törvények s az erkölcsök nem elégségesek. A törvé-
nyek csak bizonyos cselekményeket szabályoznak ; 
a vallás minden emberi cselekedetet szabályoz. A 
törvények csak a kezeket tart ják vissza; a vallás a 
sziveket kormányozza. A törvények csak a polgárokra 
vonatkoznak ; a vallás felkarolja az egész embert. 
Ha elveszitek az emberektől a vallást : mivel fogjá-
tok azt pótolni ? Ha nem a jó uralkodik az embere-
ken, akkor uralkodik fölöttük a rosz; az emberi szel-
lem és sziv nem maradhatnak üresen. Ha nem leend 
többé vallás, az emberek előtt a haza és társadalom 
sem lesz többé szent, mert felfedezvén függetlensé-
göket nem lesz egyebök mint az erő, hogy visszaél-
jenek vele."8) Mintha korunkat festette volna a nagy 
államférfiú ! Semmi sem szent többé ; az ököljog 
uralma ezt tar t ja : a ki mer az nyer. Mindent kivet-
kőztetnek vallásos jellegéből, kezdve az emberiség 
bölcsőjétől, a házasságtól egész a sírig. Ez az álta-
lános profanatio, a szellemeknek ezen apostasiája, 
szakítása a vallással: ez a mi bajunk. Ezen akar az 
egyház segíteni. Erről szólt a pápa mindkét levelé-
ben. És váljon a társadalom elfogadja-e a béke olaj-
ágát, a neki nyújtot t segitő kar t? Itt-ott kikitör a 
jobb meggyőződés. Utón útfélen hallhatni: ez nem 
mehet igy, a társadalomnak a féktelenség utján ok-
vetlenül el kell pusztulnia. Ja j , de a szivek nem kö-
vethetik szabadon sugallatukat. A társadalom lel-
kén mint valami Alp ül a mesterségesen szított val-
lás- és egyházellenes u. n. ,közvélemény1. Az önző 
érdekek szolgálatában álló liberális lapsereg, ne-
hogy az egész társadalom igazat adjon a pápának, 
ráfogja, hogy nincs igaza. Ráfogja, hogy a pápának 
czélja csak a világi fejedelemség visszaállítása ; ráfog-
ja, hogy szolgasággal fenyegeti a társadalmat. És a 
művelt, félmüveit s műveletlen közönség elhiszi; — 
legalább pedig meg van zavarodva, kinek higyjen 
már most. És ez a liberalismusnak elég, mert ő 
az eszmék tisztázásának nem barátja, ö a félhomályt 
szereti, nem a tiszta veröfényt, a jóból is egy kicsit 
a tévelyből és bűnből is egy jó adagot: ebben a za-
varosban azután ő elemében érzi magát. Igy azután 
az elmék nem szabadulhatnak fel a tévelyek uralma 
alól; az egyháznak és pápaságnak ezer akadály gör-
dül az igazi vallásosság és lelkiismeretesség felsza-
badításán fáradozó törekvése elé. Az elmék megma-

8) Discours sur l'organisation des cultes et exposé des 
motifs du projet de loi relatif à la convention passée entre le 
gouvernement français et le Pape, devant le Corps législa-
tif, par le conseiller d'État Portalis. V. ö. La Défense, oct. 

37* 
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r a d n a k azon balhiedelemben, hogy . a p á p á n á l a vi-
lág i fejedelemség ezél és nem eszköz. P e d i g csak esz-
köz az, egyedü l biztos ember i g a r a n t i a lelki hata l -
m á n a k függe t l enségére s ez á l t a l az igazi, va l lás i 
és le lk i ismeret i szabadság megvédésére .Azt mond-
j á k : a p á p a s az egyház részéről szolgaság fenye-
get i a t á r s a d a l m a t . És h á t va lóban igy á l lna a do-
l o s ? Ig-azán fél a büszke modern t á r s a d a l o m a Ö o 
fegyver te len p á p á t ó l ? E g y jeles p ro tes táns iró, Na-
vi l le Ernő , megsokal ta a modern t á r s a d a l o m n a k 
eme fé le lmét a t i sz tán szellemi ha t a lomtó l és erős 
os tor t fonva az igazságból i ly csapás t mér a l ibera-
l i smus ra : „Va lóban fu rc sa szabade lvüség az, me ly 
nem hiszen a szabadság h a t a l m á b a és a mely azt 
e lnyomás á l t a l a k a r j a m e g á l l a p í t a n i Az a ha ta-
lom fenyeget i a szabadságot , mely a n y a g i erővel 
u ra lkodik , nem p e d i g az, me ly csak to l la l és szóval 
r e n d e l k e z i k . " 9 ) . . . A va l lás nem fenyeget i önöket , 
m o n d á egy f rancz ia püspök, a dolog u g y áll , hogy 
az h iányz ik önöknek.1 0) 

Szentséges a t y á n k l e g ú j a b b levelének t ehá t , 
aká rhogy vegyük , j ó ha t á sa van . Ebresz tö leg ha to t t 
az m inden i r á n y b a n s béki tő leg a j ó a k a r a t ú embe-
rekre. Az a ferdí tésekkel és rá fogásokka l te l t kr i -
t ika , me lyné l egyebet a v i l á g f o r r a d a l m i l ap i roda lom 
ellene lé tesí teni nem tudo t t , h a t a l m a s b izonyí téka 
azon igazságnak, hogy t á r s a d a l m u n k n a k val lásos 
r egene ra t ió ra van szüksége, melye t csak a kathol i -
k a egyház tó l vá rha t . A keresz tény val lás , a pápa 
a jka in , m i n t egykor I s ten az angya lok á l ta l , béké t 
h i r d e t a j ó a k a r a t ú embereknek. Fö l t é t e lü l csak azt 
az egyet tűz i ki, hogy adassék m e g I s t ennek a di 
csőség, — legyen va l lásosság ! „Glor ia in a l t i s s imis 
Deo, et in t e r r a p a x homin ibus bonae v o l u n t a t i s . a u ) 
Ez XI I I . Leo po l i t i ká j ának a vezéreszméje. Igazi 
mennye i pol i t ika . V a j h a fe l fognák ez üdvhozó elv-
nek szel lemét a népek és fe jede lmek! V a j h a felköl-
tené a pápa szava a nemzetekben azon magasztos , 
hazá t és va l l á s t összeölelő érzelmet, melye t a köl tő 
a következő szép képben fes te t t le : 

Atque animum patriae strixit pietatis imago ! 

A lelkipásztorok beteggondozási kötelméről. 
(Super Assistentia lnfirmorum.) 

A trid. zsinat magy. congregatiója, per summaria pre-
cum, 1878, márcz. 28-án a következő resolutiót hozta; 

„Episcopus B. supplici libello S. C. Congregationi dato 
sequentia exposuit. : 

9) L'église romaine et la liberté des cultes, 53. 45. 1. 
10) Correspondant, octob. 25. 
" ) Luc. 2 ; 14. 

Etsi Rituale Romanum, cum suis commentatoribus. . . . 
clare innuat, parochos teneri moribundis adsistere . . . . ni-
hilominus de facto, quia operosa res est, in pleno robore vix 
unquam fuit haec salutaris disciplina, et nunc saepius obso-
leta videtur, ita ut Sacramentis administratis ac iufirmis 
pluries visitatis, adsistentiam moribundorum absque ullo con-
scientiae stimulo praetermittant parochi multi,praesertim in 
populosis paroeciis, tantum boni pastoris munus et tam ne-
cessarium misericordiae opus vel mulieribus commitentes. 
Ilinc ut in tanto negotio, a quo pendet aeternitas, quivis er-
ror sedulo praecaveatur, ac omnis corruptela stirpitus era-
dicetur, sequentia dubia benigne enucleanda humillime et 
suppliciter proponuntur. Commendant equidem Ordinarii in 
suis statutis parochiale ministerium erga moribundos, sed 
accipiunt Parochi non ut officium Obligatorium, bene vero 
uti purum putumque consilium. Quem abusum corrigere va-
let sola Sanctae Romanae Ecclesiae summa auctoritas, ius 
clare definiens. 

Quaeritur ergo : 
I. An teneantur parochi, aliique animarum curam ge-

reutes, moribundis adsistere, etiam si eos Sacramentis rite 
munierunt ? 

II. An haec obligatio sit sub gravi ? 
I I I . An eadem urgeat obligatio erga moribundos, qui 

pie vixerint ac bene dispositi videautur ? 
IV. An parochi impediti alium sacerdotem, si habere 

possint, sufficere teneantur? 
V. An in longa agónia usque ad extremum spiritual 

perstare teneantur ? 
VI. An ad mentem s. Caroli Borromaei duae tantum 

admittantur causae ab obligatione moribundis adsistendi dis-
pensantes ; nécessitas videlicet aliis infirmis Sacramenta ad-
ministrandi, vel aliae necessariae occupationes ? 

VII. Inter caeteras excusationes, quae afferri possunt, 
an speciatim parum firma valetudo, negotium non ita urgens, 
locorum distantia, viarum difficultas, tempus nocturnum, 
coeli intemperies, contagionis vel alicuius mali periculum, 
incerta agonia, defatigatio non minima, familiae infirmi re-
pugnantia, niinium fréquentes casus agonizantium, ut in no-
socomiis, sint légitima impedimenta? 

VIII . An teneantur parochi 1° Parochianos inassue-
tos pi-aemonere de necessitate parochum vocandi pro mo-
ribundis et de obligatione ipsi facilem accessum prae-
bendi? — 2° Obices serio removere ut sibi viam ad mori-
bundos sternant? 

Resolutio : 
Sacra Cone. Cong, causa discussa sub die 23 Mártii 

1878, respondere censuit : Standum praescriptionibus Rituá-
lis Romani : in reliquis consulat prdbatos auctores " 

E g y l e t i j e l e n t é s . 
A legszentebb szivnél közbenjáró Asszonyunk szobráról 

egyletünk német folyóiratának olctober havi füzetében a kö-
vetkezőket olvassuk. Olvasóink emlékeznek arra, hogy a L. 
Sz. A. nyilvános tisztelete végett a kép ujabb alakja Íratott 
elő. Történt pedig ez ama nagy nehézség következtében, 
melylyel az egyleti czím lengyel nyelvre való forditása járt 
s nagy részben a szentséges atyához intézett nem elég ala-
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pos tudósítás nyomán is, ami nem kivánta meg ama túlbuz-
góságot, melylyel itt-ott e rendelet értelmeztetett és felka-
roltatott. Az egylet (német) igazgatójához szept. 5-én abso-
lut biztos forrásból ama tudósítás érkezett, miszerint XIII. 
Leo ö szentsége az egyleti kép eredeti alakját amint az a szék-
helyen van, s mely IX. Pius ö szentsége nevében megkoronáz-
tatott, feltétlenül helybenhagyta, uj szobrok s képek számára is 
pro publica expositionc et cultu publico, azaz : nyilvános felál-
lítás és nyilvános tisztelet végett. Örömmel tudósítjuk erről 
az egyleti tagokat.*) Kuncze Leo 

Az egylet magyarhoni igazgatója. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
t'est, november 5. A ,közerkölcsiség' nevében. Nagy és 

fontos dolgokat élt már meg a jelen nemzedék és nem lehe-
tetlen, hogy még nagyobb és fontosabb események várnak 
reá, javára vagy kárára a szerint mint vagy a keresztény el-
vek lesznek ismét uralkodóvá, vagy a forradalom fog a ha-
talom tetőpontján megmaradni. A forradalom, mondjuk, 
mert bármennyire igyekezzenek is az eseményeket a törvé-
nyesség nevével fedezni, az bizonyos, hogy csak küllátszat 
az,a valóságban azonban a forradalmi érdek kifolyása mindaz, 
ami politikai téren Európában napjainkban történik. A 
katholikusok keresztény alapon állva, kezdettől fogva el-
itélték és elitélik minden időben a jogtalanságot, az erősza-
kot kivétel nélkül, történjék az bárki ellenében ; ők a jogot 
jognak tartva önmagáért, az igazságot igazságnak önmagá-
ban, azt mindenki iránt egyaránt gyakoroltatni követelik : a 
liberalismusnak mint a pogány korszak előhírnökének volt 
fenntartva, hogy jog és igazság helyett érdeket helyettesitve, 
a forradalmat állandóvá tegye és jognak hirdesse az igaz-
ság megsértését, valahányszor érdekével megegyezett, azaz 
mit ez évben ő eminentiája, a sz, István társulat közgyűlé-
sét megnyitó beszédében következő szavakkal itélt el : „Az 
érdekek küzdelme, mely éltető erőnek a nemzetestben, sza-
bálynak a nezetközi életben kiáltatik ki, tagadása a keresz-
tény törvénynek, a gyengét az erősnek martalékul dobja, az 
erőst minden merényre feljogosítja, nagy tettekre képtelen, 
mentő tanácsban gyámoltalan, magas czélokért a küzdtérre 
lépni bátortalan, az örökkévalóság fogalmát veszitve egy 
napról más napra tartó biztosságon felül többet nyújtani 
képtelen." 

Nevezetesnek lehet tehát mondani, hogy mi eddig 
azok által hangoztatott, kik keresztény alapon állanak, ma 
már liberális részről is és pedig igen gyakran liangoztatik ; 
ami miatt eddig csak a katholikusok háborodtak fel, az 
most megindítja a liberálisokat is. Nem egyszer olvashatni 
lapjainkban, hogy Európában jog nem létezik, hogy itt csak 
a jus fortioris uralkodik ; nem egyszer lehet hallani felkiáll-
tásaikat, hogy a jogrendet vissza kell állítani, ha nem akar-
juk, hogy a társadalom tönkre menjen. A,közerkölcsiség' ne-
vében emelik szavukat az állam férfiaihoz, hogy ne engedjék 
egyes hatalmasok által a jogot lábbal tiportatni, hanem az 
erőstől épen ugy követeljék a jogtiszteletet, mint a gyengé-
től, követeljük a szerződések megtartását stb., mert különben 

*) A mi következik, a római sz. Jakab templomnak a legszentebb 
sziv tiszteletére leendő szentéléséről, arról a ,Religio' ez évf. II. 19. sz. 
már tett jelentést. Szerk. 

Európa népei ismét a vad erőnek esnek áldozatul, szabadság 
helyett rabszolgaság lesz a népek sorsa. 

Alig lesz valaki, ki a hasonló állitások igazságát két-
ségbe merészlené vonni ; nincsen tér, melyben a jus fortioris 
elve nem uralkodik ; és lia ez igy fog tartani, akkor legjobb 
lesz mielőbb kitörölni a szótárakból a.jog' szót, legjobb lesz 
mielőbb a jogi facultásokat eltörölni. Midőn azonban mi a 
jogtalanság ellen történt panaszt liberális részről halljuk, 
csak szánalommal tekintünk azokra, kiknek csak most ju t 
eszükbe ily panaszt hangoztatni, vagy, hogy egyáltalában 
a liberálisok ily irányban még csak panaszkodni merészelnek. 
Ha vannak, kik a jogtalanság felett jogosan panaszkodhat-
nak, ezek nem a liberálisok, hanem az ultramontánoknak gú-
nyolt keresztények, — a liberálisoknak nincsen joguk a pa-
naszra. Mert, kérdjük, kik a jelen állapotnak szerzői ? Kik 
azok, a kik minden térről leszorítani törekesznek a keresz-
tény elveket ? Kik azok, kik gúnyos fegyvereikkel üldözték 
a jogállam (?) nevében a katholikusokat, mert ezek kez-
dettől fogva a közerkölcsiség nevében szavukat emelték az o o 
elkövetett igazságtalanságok miatt? Kik azok, kik mindent 
jogosnak üdvözöltek, ami sikerrel koronáztatott? A bevég-
zett tények' elméletének, a ,non interventio' elvének, a gyenge 
és az igazság kárára, kik voltak szerzői ? Mindezekért, me-
lyek a jog felforgatásának folytonosságához az alapot szol-
gáltatták, nem a katholikusok, hanem a liberálisok felelő-
sek Isten és emberek előtt. Hogy egyetlen egy concret ese-
tet említsünk fel : ki az a liberálisok közt, jelöljék ki azt ne-
künk lapjaink, ki szavát emelte fel azon égbekiáltó igazság-
talanságért, hogy a piemonti kormány a septemberi conven-
tiót meg nem tartotta, hanem ennek daczára a Pia portán 
rést lövetvén, Rómát elfoglalta, vagyis inkább, ki az a libe-
rálisok közt, aki e tényt nem helyeslé? A kik akkor örven-
deztek, azoknak most, hogy az orosz kormány épen oly per-
fidiával jár el, nincsen joguk panaszt emelni, mert az orosz 
kormány egyenesen liberális jogfogalom szerint jár el. 

A liberalismus elvette a jog alapját, midőn hirdeti, 
hogy az állam forrása minden jognak, minélfogva bármeny-
nyire ütközzék is meg, ha jogsérelmet lát, bármennyire hir-
desse is e sérelmet és követeljen orvoslást, czélt nem érhet, a 
jelen forradalmi helyzeten nem segithet, mert mindaz, mit a 
liberalismus nyújthat a társadalomnak a létező bajok ellen, 
csak palliativ szer, holott állapotaink gyökeres javitást köve 
telnek, minőt csak a kereszténység nyújthat. A ki a történe-
tet ismeri, az jól tudhatja, hogy a kereszténységet megelőző 
pogány korszakban is épen oly kevés tekintet volt a gyen-
gébbek jogaira mint napjainkban, akkor is a jus fortioris 
uralkodott. A kereszténységnek volt feladata, hogy az ak-
kori jogtalanságot megszüntetve, a jog és igazság korszakát 
nyissa meg az emberek részére. Amint a kereszténység a vi-
lágba lépett és a társadalmat kovászhoz hasonlóan átala-
kította, egy uj élet fejlett ki, a viszonyok újonnan alakultak, 
mert a kereszténység megujitólag hatott, nem csak az egyé-
ni, hanem a nyilvános, a társadalmi, a politikai téren is. 
Amit pedig a kereszténység a múltban képes volt alkotni, 
azt képes tenni most is ; amint akkor a pogányság által meg-
semmisített jogrendet nem csak visszaállította, hanem töké-
letesítette is, ugy lesz képes ugyanazt most is eszközölni. 
Nem szűnünk meg mi sem hangoztatni a jelen jogtalan ál-
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lapotokat, nem szűnünk meg mi sem követelni államférfía-
inktól, hogy működjenek közre a jogrend helyreállítására ; 
de egyúttal mint egyedüli gyógyszert a kereszténység elveit 
hangoztatjuk követendőknek, mert e nélkül, minden, bármily 
megfeszített törekvésük sikertelen leend. Ezt tenni volna 
kötelességük liberális lapjainknak is, lia csakugyan szivükön 
fekszik, hogy a vérlázitó jogtalanságok megszűnjenek, és ak-
kor joguk volna a ,közerkölcsiség' nevében is beszélni, de 
azoknak, kik maguk iss zerzői a közerkölcstelenségnek jogi té-
ren, jobb hallgatni, mert különben jogosan mondható : me-
dice cura teipsum. A 

Kalocsa. Oct. 25. Az egyházmegyei értekezletről.^Vége.) 
Az értekezleten tárgyalt ügyeket az egyházi hatalom hár-
mas jellege, u. m. a munus docendi, sanctificandi et regendi 
szerint három csoportra osztom be, kiemelve előzményül 
azokat, melyek magára a papi életre vonatkoznak. Mert meg 
kell jegyeznem, hogy az értekezleten az utóbbi pontra vo-
natkozólag három lelkiismeretbe vágó kérdés került elő, a 
breviáriumról, gyónásról és residentiáról, melyekre nézve a 
főpásztor igen tanulságos, atyailag bizalmas instructiót adott. 
Ide sorozom még a b. e. IX. Pius által 1853. szept. 11-én 
megerősített és pártfogásáról biztosított,Corona aurea' czi-
mü papi hitbuzgalmi egylet jelen állapotáról szóló felvilá-
gosító jelentést. 

A többi tárgyakat, kezdve az egyházi kormányzás 
(munus regendi) körébe esőkön, következőleg csoportosítom : 

Munus regendi: A segédlelkészek meghivandók-e az 
egyházmegyei értekezletre ? A főpásztor e tekintetben XIY. 
Benedek, De Synodo dioecesana, 1. 3. cap. 5. n. 1. értelmében 
dönt. — Fölöslegesnek nyilvánítja, hogy bizonyos előadott 
kívánság szerint az esperesi instructió újból kinyomassék, a 
plébániai levéltárakban megőrzendő normativ körlevelek 
minden év végén másodszor is kinyomassanak ; különben 
is az egyházmegyei szabályrendeletek 1867—1878-ig újra 
együtt fognak kiadatni. Nehogy az egyházi vagyon kárt 
szenvedjen, az esperesek köteleztetnek a rendes számadások 
revisiójánál követendő pontos eljáráson kivül, a kiadott pén-
zeket biztosító okiratokat az adósok vagyouállásában bekö-
vetkezhetett változások tekintetéből plébániákként minden 
harmadik évben ismételve megvizsgálni. A házzasságot at-
tentált apostata papok gyermekeinek az anyakönyvbe mi-
kénti beiratásáról. Kiválóan szerencsés és üdvös eszme az 
egyházmegyei s a plébániai könyvtárakról szóló intézkedés, 
melyek eddig a kalocsai megyében a megholt álozárok egyéb 
vagyonába olvadva evvel egyformán tárgyaltattak. A ke-
gyes főpásztor nem akar senkit kényszeríteni. Különbséget 
tesz az ezután felszentelendők s a már felszenteltek közt-
Amazok közül a kanonokok és udvari papok az egyházme-
gyei könyvtárnak; a papnevelde elüljárói, tanárai és más 
központi hivatalban ugy szintén a kiérdemülésben és defi-
cientiában levők a seminariumi ; végre a plébánosok, segéd-
lelkészek és katecheták a plébániai könyvtáraknak lesznek 
ezután kötelezve könyveiket hagyományozni. Az eddig fel-
szentelt áldozároknak szabad akaratára hagyta ő excellen-
tiája e nagyon üdvös eszméhez Írásban adott nyilatkozatuk-
kal egyenkint hozzájárulni. — Következik a szerzetesi se-
gédlelkészekről szóló instructió. A párbér s egyéb illetékekre 
nézve a contractus dioecesanus irányadó s rajta csak az or-

dicariatus változtathat, s megváltoztatása iránt csak az ő 
előleges beegyezésével szabad csak szóba is bocsátkozni. 
Hogyan kell a párbért beszedni ? Az egyházmegyeileg kitü-
zetni szokott kidolgozási tételek minőségéről. Az ide vonat-
kozó főpásztori instructió kifejti az ily munkálatok czélját s 
azon egy oldalról felmerült óhajra, hogy a kitűzendő tételek 
practicusak legyenek, bölcs tapintattal következőleg nyilat-
kozik : „Practica (sc. themata hucusque assignata sunt), ubi 
temporum ratio vel defectus in pastorali praxi observati id 
svaserunt, — sed et theoretica, ubi praxis carere visa fuit 
basi ilia, cui unice secure innititur, solido scilicet theoreti-
carum doctrinarum fundamento. Sic semper practice in hoc 
negotio processum fuit . . . et procedetur deinceps quoque." 
— Végül ide tartoznak még a templom pénzéből vagy 
más alapítványból kért összegek iránt beadott folyamodvá-
nyok kellékeiről szóló instructió és azon nyilatkozat, hogy a 
magánosak kérelmei az illető lelkész meghallgatása nélkül 
tekintetbe nem vétetnek. 

Munus sanctificandi : Az ünnepek megszentségteleni-
tése ellen mi a teendő ? Uj ,Rituale' adandó ki a magyar szö-
veg tisztázása, a legújabb benedictiói formulák felvétele s a 
professio fidei teljessé tétele mellett, — és pedig, ha lehet, 
az egész országra nézve egyértelmüleg a többi egyházi fő 
hatóságokkal. A diakovári egyházmegyében fekvő Tekia 
nevű bucsuhelyen magyarok számára magyar gyóntatok 
iránti szükségről. A katonák házassági kötésének mikénti 
bejegyzéséről. A délutáni copulatiók iránti folyamodványok 
föltételei és kellékeiről. A cultus disparitás esetében beadni 
szokott kérvények három föltételéről. A harmadik sorozási 
osztályt már meghaladt, de a sorozást mindig kikerülő ifjak 
mikénti copulatiójáról. Az önkényes házassági elválások el-
leni eljárásról. A magán temetések ellen, — igen üdvös 
instructió. 

Munus docendi: Az ide vágó üdvös intézkedések, in-
telmek, figyelmeztetések és rendeletek részint az egyházi fér-
fiak, részint a világi tanitók kötelességeire vonatkoznak. Az 
előbbieket illetőleg mindenkinek hivatásáról megemlékezik 
az éber főpásztor. Szól a hitoktatókhoz, az iskolai igazga-
tókhoz, az iskolaszékhez, az esperesekhez ; szól az iskola-
kötelesek összeírásáról, az ismétlő iskolákba járás előmozdí-
tásáról, az iskolák katholikus jellegének megvédéséről, az 
ipar- és felsőbb elemi iskolák alapitásánál a lelkészek teendői-
ről, a káté-oktatásnak az alsóbb és felsőbb osztályok szerinti 
czélszerü beosztásáról. Ez utóbbi tekintetben alapul vétetik 
a sz. István-társulat által kiadott püspöki elaboratum. A ta-
nítókra vonatkozólag üdvös tanácskozások és határozatok 
tárgyát képezte a tanitók közt a ker. szeretetnek itt-ott meg-
lazulása, az elöljáróság iránti tiszteletnek és engedelmesség-
nek néha mutatkozó megfogyatkozása s a húsvéti gyónás-
nak ha csak ritka esetekben is elhanyagolása. Szó volt to 
vábbá az őszi tanitógyülésekre való meg nem jelenésről, az 
ismétlő iskolákról, a tanitó-egyleti gyűlésekről, végre arról, 
mi legyen az eljárás a tanitó halála után javadalmában öz-
vegye és gyermekei részeltetésére nézve az eddigi szokás és 
az 1868. évi 38. tckk. 140. § szerint. 

Igy folyt le s e tárgyakat ölelte fel a kalocsai egyház-
megyei értekezlet, melynek emléke az érseki megye évköny-
veiben aranybetükkel fogja hirdetni mindenkor a pápa nagy-
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nevű követének jelenlétét. Mi természetesebb, mint, hogy a 
tisztes gyülekezetnek tagjai is a legemelkedettebb hangulat-
ban hagyták el az üdvös tanácskozások szent helyét s foko-
zott lelkesedéssel tértek vissza hivatásuk magasztos teendői-
hez, telve a lánglelkü, nyájasságban és kegyességben kifogy -
hatlan főpásztor iránt hálával, tisztelettel és szeretettel. 

IRODALOM. 
Altalános Dogmatika, vagyis Alapzatos Theolo-

gia (Alapvető Hittan.) (Folyt) A kinyilatkoztatási elmélet-
nek helyes megértésére ' okvetlenül szükségas különbséget 
tenni a természeti és természetfölötti kinyilatkoztatás között, 
élesen körülvonalozni ezek egymás közti viszonyát. A meny-
nyiben R. ezekre kellő tekintettel volt és a kinyilatkozta-
tási tannál minduntalan visszatér a kölcsönös viszonyra, ez 
művének egyik tagadhatlan előnyét képezi. Lehetett volna 
ugyan egy-két helyen rövidebb a fejtegetés, s nemcsak nem 
volt szükéges, de talán hátrányos is az eszmemenetre nézve, 
hogy már a kinyilatkoztatás fogalmának fejtegetésében 
(388. 1.) a szent történet tanúbizonyságát hivja segítségül s 
alkalmazza az elméletre azt, a mit csak későbben kellett 
volna alkalmazni. Ily qui pro quo-nak tulajdonítjuk, mi-
dőn a hitelőzményi igazságok bizonyítékáról szólván azokról 
egyszer azt mondja, „hogy nem minden ember által értetnek 
meg azonnal" (358.) s máskor „oly egyszerű és lelkünkhez 
közel állónak állítja, hogy az minden elfogulatlan észnek 
azonnal világos" (U. o. 5. p.) 

A kinyilatkoztatás szükségességének bebizonyításánál 
fogalomzavar elkerülése végett szem előtt tartja, hogy kire 
nézve szükséges a kinyilatkoztatás : Istenre nézve-e vagy 
pedig az emberre nézve ? Az Istenre nézve nem szükséges, 
reánk nézve azonban, miután természetfölötti czélra va-
gyunk hivatva, természetfölötti kinyilatkoztatásra is van 
szükségünk. (375. s.) A vatikáni zsinat határozatai szelle-
mében következik most a kath. tan, de ennek lefolyásában 
ismét nem helyeselhetjük, ha a szentirásból bizonyítja, hogy 
„az igaz vallás soha sem volt pusztán természeti, hanem min-
dig természetfölötti kinyilatkoztatás és isteni malasztnak kö-
szöni létét a fensőbb tekintélyen és hiten nyugodott." Sem-
mit sem használ az, hogy a szentírást még csak történeti 
okmánynak tekinti, mert a szentírási könyvek e jellegéről 
sem hallott az olvasó. Ezt szerző p. Hurter, Jungmann stb. 
rendszere mellett megtehette volna, de az ővé mellett 
(Schweiz, Bita) nem. Ettől azonban eltekintve az egész fe-
jezet igen jó. 

A kinyilatkoztatás ismérveiről (De criteriis revela-
tionis et motivis credibilitatis) szól a IY. fejezet (430 — 
544. 1.) s eljut egészen a profeczia bizonyító erejéig. E feje-
zet R. munkájának legszebb és legsikerültebb része. A rend-
szer, a meghatározások és megkülönböztetések, a tárgyilagos 
és fónkelt szellemű előadás mind kiváló az egyház e taná-
nak kifejtésében, melyben szerző a legjobb s elismert tekinté-
lyekre támaszkodik. A „csodánál" osztályozza mindenek 
előtt a rationalisticus csoda fogalmak és csodaértelmezése-
ket, s egy figyelemreméltó ellenséget sem hagyván ki eljut 
egészen Perty pandaemoniai elmétetéig és a spiritismus ve-
szélyes babonájáig. Mindezekre tekintettel van szerző és Ta-
más után (S. Th. 1. qu. 105. a. 7. c.) adván a csoda fogal-

mát, megfelel minden e tan ellen fölhozott ellenvetésre. 
Ugyanez mondható a „jövendölésekről" szóló tanáról is, a 
mennyiben az előttünk fekvő művének első részében meg 
van. Erről különben alkalmunk lesz későbben szólani. 

(Folyt, köv.) 

-f- Beküldetett : „Egyetemes Egyháztörténetem11. Kút -
fők és jelesebb szerzők nyomán irta Dr. Rapaics Raymund, 
egri főmegyei áldozár, papneveidei aligazgató és az érseki 
lyceumban az egyháztörténelem és egyházjog ny. r. tanára. 
Első kötet. Keresztény ó-kor. Eger. Lyc. könyvnyomda 1879. 
8-rét. XI I I . 465. 1. 

Ezzel a könyvvel feljött az irodalom egére az a csillogni 
nem szerető csillag, melynek előre küldött sugarai az „Egri 
egyházm.közlöny"-ben fénylenek. T. közönségünk tudja,hogy 
nem szoktunk hízelegni, vagy pajtáskodni. Midőn tehát azt 
mondjuk, hogy az előttünk fekvő mű, magyarosan mondva, 
takaros, talpraesett munka, érteni fogja, n'it akarunk rövi-
den mondani. Személyesen ismerjük szerző szép tehetségeit, 
lelkes egyházi szellemét, tanulmányait, finom tapintatát és 
keresztény életbölcseségét. A mit ily gazdag bányából várni 
lehetett, azt e művével meg is kezdte adni. Irodalmunk önér-
zettel vallhatja magáénak, mind őt mind művét, mely mű-
gonddal és Ízléssel van irva.Szerző, nála sajátos szerénységgel, 
művét, mielőtt sajtó alá adta, mint előszavába mondja, egy 
szakavatott tekintély, t. i. dr. Lauhhaimer Ferencz, cz. kano-
nok ur, a tud. egyetemen az egyháztörténelem tanárának 
szives átnézése alá bocsátotta; mi által a kritika feladatát 
jó részben fölöslegessé tette, minden esetre nagyon megköny-
nyitette, az irodalom-pártoló közönséget pedig ily lelkiis-
meretes gondos figyelme által kétszeres bizalom, becsülés és 
pártolásra kötelezte le. Adjon Isten neki időt, hogy megkez-
dett művét folytathassa és befejezhesse. Eriget sibi monu-
mentum aere perennius. Világos, egyszerű, plasztikai elő-
adása és a tárgyak szerencsés csoportosítása által könyve 
kiválóan alkalmas tankönyvnek, azonban bárkinek is gaz-
dag bányául szolgálhat ismereteinek gazdagitása és tisztá-
zására. 

2. A veszprémi növendékpapság „Pázmány kör"-e, több 
oldalról vett fólszólitás folytán, tudatja mindazokkal, kik az 
általa magyarított „Müller Ernő Erkölcstan"-át megsze-
rezni óhajtják, hogy az még több példányban kapható, mi-
ért is megrendeléseikkel egyenesen a „Pázmánykör"-höz 
forduljanak. Ara a 75 ivre terjedő két vaskos kötetnek 6 ft., 
növendékpapoknak 5 ft. — Tiz egyszerre megrendelt pél-
dány után egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. 

3. Monika Kalender für das Jahr 1879. Donauwörth. 
Druck und Verlag der Buchhandlung des kathol. Erzie-
hungs-Vereins (L. Auer). 

Egyik mult számunkban elmondtuk nézetünket a Naptá-
rak fontosságáról. Erről mindenkit meggyőzhet a tapasztalás. 
A milyen valamely nép szelleme, olyan Naptárt olvas, és vi-
szont. Az előttünk fekvő Naptárt igazán épületes, vallásos 
ihletű, népies könyvnek lehet nevezni. A legvallásosabb csa-
ládnak, sőt zárdának is lehet ajánlani. Telve van szép illus-
tratiókkal. Az első olvasmány minket magyarokat is érde-
kel. Czime : Kreuzblumen aus dem Leben der heil. Elisabeth 
von 'Thüringen. Számos képpel. Utána következnek : Die drei 
Golgotha. Das heil. Kreuz in Donauwörth. Die Kreuzerfin-
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dung oder das Wunder der Gnade. Die ehr. Ehefrau. Das 
Kreuz unter den Wilden. Das heil. Haus in Loretto. stb. stb. 

H i v a t a l o s . 
Yallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, a kalocsai főkáptalanban, Kubinszky Mihály tinni-
nei felszentelt püspöknek, az általa eddig viselt „B. Sz. Má-
riáról" nevezett hatvani préposti, valamint Autunovich János 
czimzetes püspök és káptalani nagy prépostnak, az általa 
eddig viselt „B. Sz. Máriáról" nevezett kőrösmelletti kürüi 
vagyis kereki apáti czimről való lemondását elfogadván, az 
előbbi préposti czimet idősb Molnár János kanonok és szé-
kesegyházi főesperesnek, az utóbbi apáti czimet díjmentesen 
Majorosy János kanonok és tiszakerületi főesperesnek, a „B. 
Sz. Máriáról" nevezett jóthi préposti czimet pedig Mészáros 
Ignácz kalocsai főegyházmegyei áldozár és ó-kanizsai lel-
késznek adományozom. 

Kelt Bécsben, 1878. évi okt. hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

P á l y á z a t . 
A budapesti m. kir. tudomány egyetem hittudományi 

karánál az u j szövetségi szent irási tanulmányok tanszéke 
2500 ft. évi rendes tanári fizetéssel évi 400 ft. lakbérrel és 
10, illetőleg 20 évi szolgálat után 105 és 210 ft. előléptetési 
fokozatokkal üresedésbe jővén ezen tanszék betöltésére ezen-
nel pályázat hirdettetik. Ezen tanszék elnyeréseért folya-
modó kath. egyházrendbeli férfiak tudományos készültségü-
ket és tanitóképességüket kellőleg bizonyitó okmányaikkal 
püspöki elbocsátó levéllel és életirati vázlattal felszerelt fo-
lyamodványaikat a budapesti m. kir tudományegyetem hit-
tudománykari dekanátusánál folyó 1878. évi deczember hó 
31-ig nyújthatják be. 

Kelt Budapesten, 1878. évi október hó 27-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. 

v e g y e l e k . 
— Kitüntetés. O felsége Pellet József cz. kanonok s 

központi papnev. aligazgató, valamint liáth József ápát s 
budavári esperes plébános urakat a császárfürdői gondnoki 
minőségökben éveken át szerzett bokros érdemeik elismeré-
seül a vaskorona rend I I I . oszt. keresztjével diszité fel. Ha-
sonló kitüntetés érte 50 évi áldozá'/i működése közben szer-
zett érdemei elismeréseül Racsek János praelatus és nagyvá-
radi kanonok urat. Ad multos annos ! 

— A ki Isten tiszteletére templomokat és kápolnákat 
épit, az az épitész megérdemli hogy róla halála után megem-
lékezzünk. Ily férfiú, tek. Mertl Sebestyén ur, halt el ez 
őszön édes fia, nt. Hertl csepeli plébános ur karjai közt Cse-
pelen 82 éves korában, A megszomorodott fiu ismerős pap-
társaitól szives mementót kér. 

— A ,Germania' felelős szerkesztőire Májunké főszer-
kesztősége alatt aBismarck-rendszer 10 évi fogságot és csak 
20,000 márka pénzbírságot rótt. A brutális erő anyagi eszkö-
zökkel akarja elfojtani a szellemet. 

— A Rota Romana, mely tudvalevőleg évszázadok óta 
a legfelsőbb pápai törvényszék egyházi és világi jogi kér-
désekre, az örökváros erőszakos elfoglaltatása óta egyelőre 
felfüggeszté működését. Alig lépett X I I I . Leo a pápai 
trónra, azonnal kiterjeszté figyelmét a római jogtudósok e 
világliirű testületére s elhatározta, hogy számára a jelenlegi 

viszonyoknak megfelelő működési tért fog kijelölni. Az erre 
vonatkozó előmunkálatok már készen vannak és Nina bibor-
nok államtitkár mult szerdára kapott megbízatást a Rota 
praelatusaival a szent atya határozatait közölni. 

— Socialdamocratia vallás nélkül. A mint e lapot érte-
sitik, egy helybeli plébániai templomban mult vasárnapon 
történt egy keresztelés alkalmával, hogy midőn a lelkész a 
keresztelés előtti beiratásnál a jelenkező keresztapát vallása 
felől kérdezte, ez azt válaszolta, hogy ő „socialdemocrata". 
A lelkész azon figyelmeztetésére, hogy ez nem vallás, azt 
felelte, hogy akkor ő neki semmi vallása sincs. „Minő val-
lású volt az édesatyja ?" kérdé tovább a lelkész. „Luthera-
nus, volt a válasz ; és én Drezdában születtem s nevelked-
tem, most azonban Budapesten lakom." — Hogy az ily ön-
vallomások után a keresztapaságból semmi sem lett, magá-
tól értetik ; de hogy a socialdemocraták mily elveket hoznak 
hazánkba, ezt az emiitett eset kelleténél világosabban bi-
zonyítja. 

— Az uj budapesti kir. tanfelügyelő ur, ugy látszik, nem 
ismer sürgősebb teendőt a népnevelés terén, mint az egyes 
iskolákat bejárni és a kath. hitoktatóknak az órarendben 
már meghatározott óráival foglalkozni, azokat a tanrendből 
kitör ültetni,'áttétetni, egy szóval a vallást, a mennyire lehet, 
megszorítani. A mint halljuk, folyó hó 7-én Budapest és ke-
rületének papsága gyűlést fog tartani. Kiváncsian várjuk, 
mily állást foglal el az ily eljárással szemben, azután pedig 
majd mi is hozzászólunk e fontos ügyhöz. 

— Ezek az igazi katholikusok, a svajeziak t. i., kik 
nemcsak négyszemközt, titokban katholikusok, hanem a vá-
lasztási urnáknál is azok. E napokban ejtettek meg a nem-
zeti tanácsba való választások. A nemzeti tanács a svajezi 
köztársaságnak mintegy alsó háza. A katholikus kantonok 
kitettek magukért. A liberalismus vagy mozdulni se mert 
ellenök, vagy ha megpróbálta a harezot, világraszóló ku-
darezot vallott. Freiburg városában például 1206 szavazó 
közöl a katholikus-conservativ követek kaptak 833—796 
szavazatot, a radicalisok 376—363-at; a sarinei kerületben 
3969 szavazó közöl a kathol. conserv. képviselők kaptak 
3521—3379, a radicalisok426—412 szavazatot; a broyi ke-
rületben a kath. conservativek 2002—1758, a radicalisok 
811—576 szavazatot; a singini,glani és veveysei kerületek-
ben a liberálisok fel se léptek ; a la gruyèrei kerületben a 
kath. conservativek kaptak 2416—2333 szavazatot, a radi-
calisok csak 71-et. 

A vatikáni ,Museo Cristiano'-t a nagy műizlésü X I I I . 
Leo pápa nagy kitüntetésben részesité. Mult hó 23-án kelt 
classicus latinságu levele által de Rossi, lovagot annak prae-
factusává nevezte ki. „IIoc autem, igy szól a szent atya, offi-
cium ceteris, quibus nitide fungeris ita additum volumus, ut 
tamquam singulare Nostrae in te voluntatis testimonium, tibi 
uni, quamdiu vixeris, tuaeque solum personae ob egregia 
mérita collatum et reservatum declaremus." A nevezett Mu-
zeumot XIV. Benedek pápa alapitá ; később különösen Vet-
tori lovag gyűjteményével szaporodott. VII . Pius Mariotti 
ügyvéd műkincseit szerezte meg ; X V I . Gergely, X I I I . X V . 
századbeli darabokkal szaporította ; végre I X . Pius alatt 
fénypontjára emelkedett, kinek utódja az intézet nagybecsé--
nek megfelelő nagynevű igazgatót állított most annak élére. 

— Az isteni félelem és jámbor erkölcsök honában Tost 
nevű kis városban évek óta egy ,Minerva' nevü egylet léte-
zik, mely feladatul tűzte ki hamis eskü által lehetetlenné tenni 
minden törvényszéki keresetet. Schubert kerületi biró nyo-
mába jött a dolognak, de midőn az egylet elnökének nejét 
hamis eskü miatt lx /2 év börtönre elitélte, az egylet elhatá-
rozta, hogy a polgármesterrel együtt kivégzi. Ez ugyan 
meghiusult, de az egész eset nagyon jellemző. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, november 9. 38. II. Félév, 1878. 

Tar fa lom: Krisztus az ó-szövetségben. — Ki birja a valódilag jó nevelésnek rendszerét? — Egyházi tudósitások : Pest. 
Hon-atyai példa. » * « A lébenyi plébános halála. Franczia ország. ,A franczia egyház nagy veszedelme a X I X . század-

ban'. — Irodalom : Altalános Dogmatika, vagy Alapzatos Theologia. Irta Répászky J . — Vegyesek. 

Krisztus az ó-szövetségloen. 
Ha az ó-szövetségi sz. könyveket figyelemmel 

olvasgatjuk, lehetetlen, hogy észre ne vegyünk bi-
zonyos feltűnő jelenséget, mely azoknak némely he-
lyein szemeink elé tárul s abban áll, hogy egy égi 
követ, habár az az TJr vagy Isten angyalának monda-
tik, mégis nem mint közönséges értelemben vett 
angyal, nein mint Isten szolgája, nem mint teremt-
mény szerepel, hanem mint magával az Istennel azo-
nosított lény jelenkezik s működik. Vegyük csak 
szemügyre az ó szövetségi sz. Írásnak idevágó kivá-
lóbb helyeit, és azután kutassuk majd ezen rendkí-
vüli angyal kilétét. 

A sz. Írásban ezen angyalt legelőször a Gen. 16, 7. 
lát juk fölemlítve. Midőn ugyanis Agár Sárainak^ 
Ábrám feleségének szolgálója, asszonya méltatlan-
kodásai elől menekülve, a kietlen pusztában bolyon-
gott, megjelent neki ,az Ur angyala', e szavakkal 
vigasztalván öt : „Megsokasítva megsokasítom iva-
dékodat, hogy a sokaság miatt meg nem számlálta-
t ik" (10. v.). A mint látjuk, az Ur angyala ezen 
Ígéretet saját nevében teszi, saját nevében pedig 
csakis a mindenható Isten tehet ily Ígéretet : ez an-
gyalnak tehát isteni természetű Lénynek kell len-
nie. Ilyennek tartá őt Agár is; mert ez „nevezé az 
Ur nevét, ki vele szól vala: Te Isteni ki láttál en-
gem" (13. v.). 

Ezután találkozunk a nevezett angyallal a Gen. 
18. fejezetében. I t t Ábrahámnak három férfiú képé-
ben három angyal jelenik meg, kiknek egyike Isten. 
Világosan értésünkre adja ezt Mózes, a könyvnek 
isteni ihlettségü írója, ki a hivatoltfejezet folyamá-
ban az egyik angyalt gyakran Jehovának nevezi, őt 
az örök Isten e tulajdonnevével illeti. Maga Ábra-
hám is fölismerte abban az isteni Felséget, nem 

egyszer (3. 27. 30. 31. 32. vv.) kizárólag az Istenről 
használt néven szólitván öt. 

t 

Agár gyermekével, Izmaellel, Ábrahám házá-
ból elbocsáttatván, midőn Bersabe pusztájában buj-
dosék, a vele vitt tömlő vize elfogyván, sóvár tekin-
tete hiába keresé a csergedező forrást, melynek üdítő 
vizével lecsillapíthatta volna a szomjúság kínozta 
édes magzatának gyötrelmeit. E miatt mély fájda-
lomba merült anyai szive el nem bírván gyermeke 
végvonaglásainak szemléletét, letevé azt egy fa ár-
nyában, s elvált tőle egy kézíj lövésnyi távolságra, 
hol is a keblében duló fájdalom keserii könyektöl 
kísért hangos panaszokban tört ki belőle. De a vi-
gasztaló, ugyanaz, ki, mint fentebb láttuk, már egy-
szer hasonló k ö r ü l m é n y e k közt vigasztalására volt, J O 
most sem hagyta öt segitség s vigasz nélkül; mert, 
mint a Gen. 21, 17. olvassuk, ,az Isten angyala' hal-
latá szózatát mennyből mondván : „Ágár! ne f é l j . . . 
vedd a gyermeket és fogd kezét, mert nagy nem-
zetté teszem öt." E szavak tehát ugyanazon okből, 
mint az első alkalommal, az angyalban magát a min-
denható Istent leplezik le előttünk. 

Ábrahámot, midőn Isten parancsa folytán egyet-
len fiát, Izsákot vala feláldozandó, egy égből jövö 
hang visszatartá az oltáron elhelyezett fiára méren-
dő halálos csapástól. E hang Gen. 22, 11. szerint 
,az Ur angyalának' hangja volt, ki itt is nem mint 
közönséges angyal, hanem mint isteni természetű 
Lény jelenkezik. Azt mondja ugyanis Ábrahámnak : 
„Most ismertem meg, hogy féled az Istent, és egyet-
len egy fiadnak sem kedveztél érettem" (12. v.), 
vagyis mivel én parancsolám ezt neked ; már pedig 
az 1. 2. 3. 16. s 18. vers szerint Izsák feláldozását 
Isten parancsolá meg Ábrahámnak ; az angyal tehát 
itt is azonosítja magát Istennel. 

Lábán szolgálatában lévő Jákobnak megjele-
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nék álmában ,az Isten angyala', igy szólván hozzá; 
„Én vagyok Bethel Istene, a hol fölkented a követ, és 
fogadást tettél nekem" (Gen. 31, 11. 13.). I t t az an-
gyal egyenesen Istennek nevezi magát, ugyanazon 
Istennek, ki Gen. 28. fej. szerint Luza város közelé-
ben egy égig érö lajtorján fel s alá járó angyalok-
kal együtt jelent meg álom közt Jákobnak, e sza-
vakkal ismertetvén meg magát : „En vagyok atyád-
nak, Ábrahámnak Ura Istene, és Izsák Istene" (13. 
v.) ; miértis Jákob a nevezett várost Béthelnek vagyis 
Isten házának nevezé el, a rendkivüli isteni kegye-
lemnek, melyben itt részesült, emlékjeleül a követ, 
melyen alvás közt feje nyugovék, felállitá, olajat 
öntvén rá s egyúttal fogadást tőn a neki megje-
lent Istennek. 

Midőn ugyancsak Jákob, Mesopotamiából tá-
vozván, egész családjával s nyájaival együtt szülő-
földje felé visszatérőben volt, de Ezsau eshetöleges 
boszuállása neki nagy aggodalmat okozott, az egyik 
nap hajnalán egyszer csak egy férfiú, kit Oseás pró-
féta (12, 3. 4.) ,angyalnak' nevez, terem előtte s 
kiiszködék vele egész reggelig. Mivel pedig az an-
gyal Jákobot legyőzni nem tudta, vagyis inkább — 
mint Jákob csipöje inának az angyal egyszerű ille-
tésére beállt, sántitást is okozó elszáradása elég 
hangosan tudatá Jákobbal — nem akarta, azért Já-
kob nevét Izrael-re ( = Istennel küzdő) változtatá, 
mondván : „Mert ha Isten ellen erős voltál, mennyi-
vel inkább győzedelmes leszesz az emberek ellen" 
(Gen. 32, 28.). Ezen angyal tehát Istennek vallja 
magát. Istennek tartá öt Jákob is, mivel a helyet, 
hol ezen esemény végbement, elnevezé Phanuelnek 
azaz Isten színének, mondván : „Láttam az Istent szin-
ről szinre" (30. v.). 

Csodálatos látvány ragadá meg Mózes figyel-
mét, midőn Hóreb hegyén Jet ró juhait legelteté. 
Tekintete egy égő csipkebokorra esett, mely a lán-
gok daczára épségben maradt. E lángoló tüz alak-
jában az Ap. cs. 7,30. által is támogatott héber szö-
veg szerint ,az Ur angyala' jelent meg Mózesnek 
(Exod. 3, 2.). Hogy ez angyal nem a teremtett lé-
nyek köréből való volt, hanem volt maga az összes 
teremtmények Ura Istene, ezt minden kétségen ki-
vül helyezi mind a hivatolt könyv inspirált irója, 
ki öt majd Jehovának, majd Istennek nevezi, mind 
magának az angyalnak Mózeshez intézett e nyilat-
kozata : „Én vagyok atyád Istene, Ábrahám Istene, 
Izsák Istene és Jákob Istene" (Exod. 3, 6.). 

A kegyetlen Pharaók rabigája alól az isteni 
hatalom nagyszerű csodatettekben nyilvánuló köz-

bejöttével kimenekült zsidóknak kalauza s oltalma-
zója az őket folyton felhő s tűzoszlop alakjában ki-
sérő ,Isten angyala' volt (Exod. 14, 19.). Hogy az 
olvasó ez angyal természete iránt tévedésbe ne jö-
hessen, eléggé gondoskodott a sz. szerző az által, 
hogy azt (13, 21. és 14, 24.) Jehovának nevezi. — 
Ugyanezen angyalról mondja Isten a Sinai hegynél 
egybegyűlt Izrael népének : „íme én elküldöm an-
gyalomat, ki előtted menjen, és megőrizzen az uton, 
és bevigyen azon helyre, melyet készitettem. Tiszte-
letben tartsd őt, és hallgasd az ö szavát, és ne véld, 
hogy megvetheted ; mert el nem engedi, ha vétkezel, 
és az én nevem vayyon őbenne" (Exod. 23, 20. 21.), 
amennyiben t. i. az Exod. 13. s 14. fejezeteinek fe-
nebb idézett helyei szerint Jehovának neveztetik. 

Num. 22, 22. szerint Balaámnak út já t állta ,az 
Ur angyala', ki a 32. versben igy szól Balaámhoz : 
„Miért vered harmadszor szamaradat? En jöttem, 
hogy ellened álljak, mert utad gonosz és ellenem va-
gyon.Lí Az angyal e szavai öt isteni Lénynek tünte-
tik fel; mert Balaám, legyőzetve Bálák, moábi ki-
rály csábitó Ígéretei által, útközben azon gonosz 
tervet forralá magában, hogy Isten tilalma daczára 
megátkozandja Izrael népét, — ezért ut ja gonosz és 
Isten ellen intézett volt ; mert Isten mondá neki : 
„Ne menj velők (Bálák követeivel), meg se átkozd a 
népet, mert áldott az" (12. v.). 

Józsuénak Jerichó közelében ,az Isten angyala' 
egy kivont kardot tartó férfiú képében jelent meg, a 
tiszteletadás ugyanazon parancsát hangoztatva, minő 
Mózeshez intéztetett az égő csipkebokorból (Józ. 5, 
13. 16.).Nem is csoda; mert hisz Józsue ugyanazon 
isteni Felséggel állott szemközt, melylyel Mózes, 
mint ez elég világosan kitetszik Józs. 6, 2., hol is a 
kivont karddal megjelent isteni követ Jehovának 
neveztetik. 

Midőn Israel néhány nemzetsége a kananeusok 
kiirtásával felhagyván, azokat isteni tilalom da-
czára ') saját határaikban megtürék, eljőve hozzá-
jok ,az Ur angyala' s feddöleg mondá nekik : „Ki-
hoztalak titeket Egyptomből és bevittelek azon 
földre, melyért megesküdtem atyáitoknak és meg-
ígértem, hogy veletek kötött frigyemet föl nem bon-
tom mindörökre, csak ne lépjetek szövetségre e föld 
lakóival, hanem rontsátok le oltáraikat és nem akar-
tatok szavamra hallgatni; miért cselekedtétek ezt?" 
(Bir. 2, 1. 2.). E szavakat az angyalosak ugy mond-
hatta, ha Isten volt; mert a mit e szavak kifejeznek, 

i) Exod. 23, 32. 33; 34, 1 2 - 1 6 . Deut. 7, 1—5 ; 20» 
1 6 - 1 8 . 



a sz. i ras számta lan helyein egyenesen Istennek tu-
l a jdon í t t a t i k . 

Az Izrael t a r t o m á n y á t sáskákkén t pusz t i tó ma-
d i an i t ák ellen h a d j á r a t r a serkenté Gedeont ,az U r 
a n g y a l a ' (Bir. 6, 12. kk.), k i t a sz. szerző ismétel ten 
(14. 16. vv.) Jehovának nevez. 

Mánue, Sámson a ty j a , a neki s feleségének meg-
j e l en t ,Ur angya l á t ' Istennek t a r t á ; m e r t midőn azt 
az á ldozat tüzének l á n g j á b a n ég felé szál lni lá tá , 
megdöbbenve m o n d á feleségének : „ H a l á l l a l h a l u n k 
meg, m e r t l á t t uk az Istent" (Bir. 13, 22.) 

Zachar iás p ró fé t ának egy pej lovon ülő férf iú 
képében megje lent , v igasz ta ló igéket hangozta tva , 
,az U r angya l a ' (Zach. 1, 8. 11.), ki a 20. versben 
Jehovának monda t ik . 

Végre Malach. 3, 1. o lvassuk : „ í m e én elkül-
döm angya lomat , hogy elkészitse az u t a t szinem 
előtt . Ks m i n d j á r t e l jő t e m p l o m á b a az Ura lkodó, k i t 
t i kerestek, és a szövetség angyala, k i t t i k iván tok . 
í m e jő, ú g y m o n d a seregek Ura. c ' A m i n t az össze-
f ü g g é s és e j ó s l a tnak az uj -szövetségben t ö r t én t tel-
j e sü l t e b izonyi t ja , e versben eme ki té telek : én, az 
Uralkodó, a szövetség angyala, a seregek Ura — egy és 
ugyanazon személyre vonatkoznak t. i. ,a seregek 
Ura ' ( Jehova) á l ta l je lzet t isteni személyre, mié r t i s 
a szövetség angyala, k i rő l i t t eml i tés té te t ik , nem le-
het véges lény, h a n e m isteni személynek kell lennie. 

(Folytatás köv.) 

Ki birja a valódilag jó nevelésnek rendszerét ? 
(Folytatás.) 

2. A példa az emberi társadalom erkölcsi szervezetében 
valóságos büverővel vonzza utánzásra az embereket nem 
csak a gyermekkorban, melynek egyik fővágya a felnőttek-
hez hasonlítani, hanem a tulajdonképi nevelés határain tul 
is. Curtman szerint példa, utánzás által tanul a gyermek 
járni, beszólni, kezeit használni, általában mindazon üo-yes-
ségeket és készségeket, melyekre az első évek képesek, példa 
által sajátitja el. A tanítás is példa által leszen alapos. De 
legnagyobb szerep jut a példának a nevelésben. Azért már 
Plátó mondá : „A jó nevelés nem abban áll, hogy oktatáso-
kat, feddéseket adjunk, hanem abban, hogy megteszszük ma-
gunk, amit másoktól követelünk." A gyermek önkénytelen 
követi a felnőttek tetteit, ösztönszerűleg utánozza a példá-
kat, melyeket észlel környezetében ; innét van, hogy az em-
ber ritkán válik jobbá vagy rosszabbá, mint környezete, en-
nek okát pedig a természetünkben rejlő utánzási ösztönben 
találjuk, mely, különösen gyermekkorunkban, igen nagy erő-
vel működik; azért, hajói akarjuk nevelni a gyermeket, kör-
nyezzük őt sok jó, utánzásra méltó példával, mert annak 
igen jótékony hatása van a gyermekekre, mivel abban mint-
egy tükörben láthatják mind a módot, mely szerint nekik 
cselekedni kell, mind azt, hogy a mit tőle kívánunk, az nem 
lehetetlen. 

Minthogy Curtman szerint, „a tanitás is példa ál ta 
leszen alapos" : kétségtelen, hogy a példa nem csak erkölcsi 
de értelmi fogalmak érzékitésére is legalkalmasabb esz-
köz, mert az általános fogalmak csakis példában állitatnak 
elő szemlélhetően. Magában tehát a tanitás és az oktatás 
sem mehet sokra, mert a szó elvont, az általánost nehéz fel-
fogni még a felnőtteknek is ; de ha példa járul hozzá, lia pél-
dában közöljük a tantételt és az erkölcsöt, sokkal könnyebben 
talál az utat a gyermek fejébe és szivébe. 

A példa megtestesíti az erkölcsi eszméket s a szépta-
nit az erkölcsihez vezeti. — Tudta azt jól az Udvözitő, ki 
az emberiség minden életviszonyaira nézve oly nevelesi tör-
vényeket adott, melyeknél tökélyesebbeket soha semmiféle 
nevelő nem fog alkotni, eléggé megmutatta a példaadásnak 
hatalmas nevelési erejét, midőn nem csak példabeszédekben 
szóla a néphez, hanem tanait életével is szemlélteti vala. Az 
isteni szó elrepült volna az emberek fülei mellett, az Üdvö-
zítőnek emberré kellett lennie, hogy példájával mutassa meg, 
mikép kell az embereknek emberekké lenniök. „Menynyire 
képezhetni az embert, mondja Herder, csendes, istenes példa 
által." Werke, zur Phil. u. Gesch. II . 335. 

Hogy a példa élö szemlélés és lelke legyen a nevelésnek, 
szükséges a felhozott élő példát annyira alkalmazni a gyer-
mek felfogásához és képességéhez, hogy azt megérthesse s 
utánozhassa, továbbá oly érdekkel birjon a példa, hogy azt 
a gyermek utánozni kivánja, s az önzés sugalta kifogásokat 
annyira elnémítsa, hogy azt utánzásra méltónak találja a 
gyermek s valóban utánozza is. 

A jó nevelőnek tehát gondja legyen főleg arra, hogy 
nevelő oktatásait alkalmas s elégséges példákkal támogat-
hassa. Ily példákat a bibliai történetből, ifjúsági iratokból, 
világtörténetből, vagy magából az életből, különösen pedig 
az iskolai olvasó-könyvekből is vehet ; gondja legyen tovább 
a nevelőnek, hogy a felhozott példákat ne csak megértse a 
gyermek, hanem alkalkalmazni is és tettleg kifejezni tudja. 

A példa általi nevelésnél különben kettőt kell tekin-
tetbe venni, u. m. 1-ször a családi életet, 2-szor az iskolát. 

Mi a családi életet illeti, erre nézve megjegyzi a pae-
dagogia, hogy eszményi nevelés még a legjobb, legtapinta-
tosb családoknál is ritka, minthogy arra sok kedvező körül-
mény közreműködése szükséges, de azt is megjegyzi, hogy a 
gyermekek jövendő boldogsága a szülők kezébe van letéve 
leginkább, mert sehol sem fejlődik ki annyira a gyermekben az 
igazán emberi, mint a családban, a család uralkodó hang-
jának hatalmas befolyása van a gyermekre, mind a jó, 
mind a rosz irányt tekintve. Ahol a szülők minden tekintet-
ben példás életet élnek : ott csekély kivétellel a gyermekek 
is példásak lesznek, de a mely családnál rendetlenség ural-
kodik, ott a gyermekek is rendetlenek lesznek : erőiködhetik 
ilyenek ellenében az iskola, csak elvétve mehet az valamire. 

A józan értelmes szülők nem csak maguk tűnnek ki jó 
példával, hanem gyermekeiket és a háznépet is olyan szelle-
művé alakítják, minő őket lelkesíti. Az okos szülő nagyon 
sokat ad arra is, hogy első gyermekei minden tekintetben 
helyesen legyenek nevelve, miszerint a későbbi gyermekek 
nevelésében segédekül használhassák őket, vagy ha gyerme-
keik árvaságra találnának jutni, támaszaiul szolgálhassanak 
neveletlen testvéreiknek. 
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Az okos szülőnek arra is kiterjed gondja, hogy gyermeke 
jó gyermekekkel társalkodjék, nehogy valamikép erkölcsi mé-
telyt hozzon a házba. A kisebb körök, melyekben a gyer-
meknek lehet, sőt kell is megjelenni, majd jótékonyan, majd 
hátrányosan hatnak a nevelési működésre- Az okos szülő s 
nevelő tehát ugy fog eljárni, mint a hajós, ki a viz folyásá-
val és a szél irányával tart ugyan, nem erőlködik viz és szél 
ellen, de ha irányuk kedvezőtlen, nem követi azt, hanem az 
átlón mozog tova s a vihar elől révbe menekül. A tulajdon-
képi nevelési eszköz azonban mindig maga a szülő és nevelő 
példája, ez igazitja ki az idegenek helytelen példáját; nem 
mindig annyira rossz tehát az idegen példa, hogy abból ta-
nulságot ne tudna a derék nevelő vonni növendéke hasznára. 

A mi az iskolát illeti, ha azt akarjuk, hogy a példa ál-
dásosán hasson a növendékekre, mindenek előtt a nevelőnek 
kell példásnak lennie, szem előtt tartván a keresztény kath. 
nevelésnek minta tökélyü előképét, Krisztus Jézust, ki sz. 
János evangelista 13-ik fejezetének 15-ik versében maga 
mondja önmagáról: „Előképet mutattam nektek, hogy amint 
én cselekedtem veletek, ti is ugy cselekedjetek." Sz. Péter apos-
tol pedig első levele 2-ik fejezetének 21-ik versében ide vo-
natkozólag azt mondja : „Krisztus tükörképet hagyván nek-
tek, hogy az ő nyomdokait kövessétek." Sz. Pál apostol a 
Filippiekhez irt levele 3-ik fejezetének 17-ik versében igy 
int bennünket : „Legyetek követőim atyámfiai és figyelmez-
zetek azokra, kik a szerint járnak, amint előképetek vagyon 
mibennünk." A Gal. 2, 20. versében azt mondja sz. Pál apos-
tol : „Noha én is élek, valójában mégis többé már nem én 
élek, hanem Krisztus él énbennem." 

Ha tehát a keresztény kath. nevelő azt akarja, hogy 
növendéke az erkölcsi világ rendet magába fogadja : akkor 
neki az idézett sz. irás szavai értelmében, az erkölcsi világ-
rend képviselőjének kell lennie; saját akaratán, saját tettein 
nevelje nagyra növendéke akaratát és tetterejét. „Lelkese-
dést — mondja Schmid K. — csak lelkesedés szül, barátsá-
gos hang, barátságos érzelmeket ébreszt, gerjeszt." Ha a ne-
velő maga is magasabb érzelmeket és vágyakat táplál keb-
lében s a növendékek egész környezetét is azok vezérlik : 
akkor a növendéket is ilyenek fogják áthatni és élte elemévé 
lesznek. 

Figyelemre méltó Niemeyer azon megjegyzése, mely 
szerint néha a történelmi jó és rosz példának előnye vagyon, 
részint azért, mert a jó eszményiebb alakban tüntethető fel, 
részint, mert a rosz elveszti külsimaságát, mely az Ítéletet 
szelídíteni szokta. Közelben gyakran a legjobb emberek is 
vesztenek értékökből, mert gyöngeségeik, tökéletlen oldalaik 
is észrevehetők ; ellenben a roszak nyernek, minthogy go-
nosz oldalaikat külcsinnal, illemmel s ama némi jóval, me-
lyet gondosan előre tolnak, eltakarhatják. 

A nevelésben utánzásra méltó legjobb s legszámosabb 
példákat különben naponkint szemeink elé tárja a kath. anya-
szentegyház a canonizált szentek életének erényei követésére. 
Valóban magasult, elragadó s megható látványt nyújt az 
egyház szenteiben hivőinek, hogy buzditásul láthassák, mi-
ként mind kétnemű, külön korú, különböző állapotú, és kü-
lönböző viszonyok közt, magukban gyengék, erőtlenek, mi-
ként mi, s mégis isteni kegyelmekkel felemelkedvén s meg-
erősödvén, élő hittel, jó erényekkel és gyermeki átadással 

egészen s osztatlanul magukat Istennek, a szeretet és minden 
jó kutforrásának önként felajánlják és feláldozzák, szemeik 
előtt tartván Sz. Ágoston intelmét: „Sipotuerunt hi et hae, 
quare non tu, Augustine?" 

Hogy tehát a keresztény nevelő növendékeinek élőké-
péül szolgálhasson, s a gyermekeknek mindenben utánzásra 
méltó mintául, és jó, előpéldául legyen, igyekezzék a gyer-
meket főleg a rosz példáknak reá hatásától távol tartani s a 
botrányoktól (mennyire csak lehetséges,) hiven megőrizni, 
megemlékezvén Üdvözitőnk sz. Máté evangeliuma 18-ik fe-
jezetének 6. s 7 ik versében mondott szavaira: „Valaki pe-
dig megbotránkoztat egyet a kisdedek közöl, kik én bennem 
hisznek, annak könnyebb lett volna állapota, ha egy ma-
lomkő köttetett volna nyakára s a tengernak mélységébe el-
merittetett volna ; ja j a világnak a botránykozásoknak miat-
ta ! — — jaj annak az embernek, ki által a botránykozás 
(rosz példa) okoztatik." 10. v. „Vigyázzatok, hogy meg ne 
vessetek valakit a kisdedek közül, mert mondom nektek, 
hogy angyalaik mindenkor látják az én Atyámnak országát, 
ki mennyekben vagyon." (Vége k.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, november 8. Hon-atyai példa. Összegyűltek, 

együtt vannak a houatyák, tanácskoznak az ország, a nem-
zet boldogitásán ; és bárcsak e felett tanácskoznának, bárcsak 
a drága idő, a nemzet pénze e czélból használtatnék fel ! Mily 
örömmel várná ez esetben a nemzet a pillanatot, midőn vá-
lasztottjai összegyűlnek, mily örömmel tekintene tanácsko-
zásuk folyama elé ! Miért is választotta a nép képviselőit, 
lia nem azért, hogy a nemzet jólétét mozdítsák elő ? Miért 
tette kezeikbe saját sorsát, lia nem azért, mert elvárja, hogy 
választottai oly lelkiismeretesen fognak a bennök helyezett 
bizalomnak megfelelni, mint a mily nagy, a mily fontos az 
állás, melyre a népszava által felemeltettek? A nemzet szeme, 
ha valaha, ugy ma van bizonyára a honatyákra függesztve ; 
ha valaha, ugy ma követelheti a nemzet, hogy minden egyes 
képviselő, azon lelkiismeretességgel feleljen meg kötelmé-
nek, mely megvárható a többnyire keresztényekből álló kép-
viselőktől. 

Elmúlt két hete, hogy az országgyűlést Ö felsége meg-
nyitotta, de fájdalommal kell megjegyezni, hogy, tisztelet a 
kivételeknek, egy része a honatyáknak épen nem látszik 
azon az ösvényen járni, mely a nemzet jogos kivánságának 
megfelelhetne. Nem várhatni ugyan, hogy egy oly nagy tes-
tület, ily aránylag rövid idő alatt nagy alkotásokat mutas-
son fel; de azt jogosan el lehet mindenkor várni, hogy az, a 
mit tesz, megfeleljen a testület méltóságának, hogy a tárgya-
lások, melyeknek tanúi vagyunk, bármennyire ne egyezzék 
is meg az ügy valakinek meggyőződésével, azon komoly 
higgadtsággal, egymás iránti tisztelettel történjenek, melyek 
képesek legyenek a nemzetben is tiszteletet ébreszteni az or-
szágyülés iránt és azon hitet fen tartani, hogy ily testület való-
ban képes az ország sebeit begyógyítani. Amit azonban eddig 
láttunk, amit tapasztaltunk, mindez hivatva van épen az el-
lenkező eredményt létrehozni ; félünk is, hogy még az a kevés 
tisztelet is ki fog halni a nép kebléből az országgyűlés iránt, 
melylyel iránta pedig viseltetett. Az utóbbi napok eseményei, 
midőn a honatyák komoly tárgyalásait, honatyai veszekedést 
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midőn az ügy komoly megvitatását, a személyes támadás fog-
lalta el, igenis azon események egyáltalában nem azon pél-
dák, minőket a nép az ő választottaitól vár, mert az kétség-
telen, bogy a nép személyes veszekedésekre pénzét nem 
áldozza oda, más részt pedig könnyen azon gondolatra is 
juthat, hogy miért teljesitse ő az állam iránti kötelességeit 
lelkiismeretesen, midőn a hon-atyák egy részének lelkiisme-
retét nem szorongatja, ha ők a nép, a nemzet iránti köteles-
ségüket ugy a mint tartoznak nem teljesítik. 

Ezen, csak általánosságban elmondott indok következ-
tében bátrak vagyunk honatyáink lelkiismeretére hivat-
kozni, kérve őket, hogy más útra térjenek és a népnek más 
példát adjanak, mert az lehetetlen, hogy a mit a nép az ő ki-
választottjai felől olvas és hall, hogy reá hatás nélkül le-
gyen ; lia pedig a néptől a kötelesség teljesítése iránti lelkiis-
meretességet elvesszük, illetőleg nem mi, hanem azok kik ily 
példát adnak, akkor azt véljük, hogy ezt semmiféle törvény-
nyel sem lehet többé visszaadni, hogy pedig ez esetben mi 
fog bekövetkezni, ezt felesleges lenne bővebben fejtegetni. 

A mondottakon kivül azonban van még valami, ami 
bennünket főleg megdöbbentett, mi miatt lehetetlen a leg-
határozottabban kárhoztatásunkat nem hangoztatni és velünk 
együtt, hogy ezt mások is tegyék, lehetetlen nem kérni. Ha 
a mi honatyáink az általok hozott törvények iránt oly kevés 
tiszteletet tanusitanak, hogy azt alig egy félévi szentesítés 
Után nyiltan, az országházban megszegik és igy irántok 
megvetést tanusitanak, akkor valóban félni lehet, hogy e 
tiszteletlenség a nép közt mihamarabb elterjedvén, a legna-
gyobb felforgatásoknak nézünk eléje. Pedig ily eseménynek 
voltunk az országgyűlésen legközelebb tanúi. A hosszas éve-
ken keresztül várva várt büntető codex végre létre jött, az 
országgyűlés megszavazta, O felsége szentesitette, és mit ta-
pasztalunk ? Talán azt, hogy annak minden egyes rendelke-
zését minden egyes képviselő tiszteletben tartja? Talán azt, 
hogy annak minden §-át, minden egyes képviselő a népnek 
szivére köti és hogy szava foganatosabb legyen, példájával 
előmozdítja? Bárcsak igy lenne! Simonyi Ernő képviselő 
urnák azonban, ugy látszik, oly fogalma van a törvényről, 
hogy az csak a népet kötelezi, de nem egyszersmind a nép-
képviselőt is ; csakis e felfogásból vagyunk képesek magunk-
nak megfejteni, hogy a november 2-iki ülésén a büntető co-
dexnek a párviadalra, illetőleg a párbajvivókra vonatkozó 
í-endelkezését semmibe sem véve, azt nyiltan az országház-
ban megszegte, midőn Kemény Géza bárót párbajra nyil-
vános ülésben kihivta. Ugyan kérdjük, nem kell-e minden-
kinek elborzadni, ha ez esemény következményét komolyan 
megfontolja? Lehet, hogy a nép nem fogja épen a párbajra 
vonatkozó törvényt megsérteni, de nem gondolkozhatik-e a 
nép ugy, hogy ha országgyűlési képviselőnek lehet és pedig 
országgyűlésben az egyik törvényt megszegni, miért ne le-
hetne neki ugyanazt egy másik törvénynyel megtenni ? A 
mily joggal megszegheti ugyanis valamely országgyűlési 
képviselő a törvényt, ugyanazon joggal teheti azt bárki is, 
ha ugyan lehet valaki, ki joggal sérthet törvényt, mert a 
törvénysértés egyaránt jogtalanság, történjék az képviselő 
vagy más által, minthogy minden törvény ugyanazon ala-
pon nyugszik, ugyanazon kötelezettséget ró az állani min-
den alattvalójára, különben ellenkeznék a modern állam sa-

ját felállított elvéve], mely szerint a jogegyenlőség procla-
máltatott minden kivétel nélkül. Hogy ezúton hova j u -
tunk, mi lesz a társadalmi rendből, lia egyik egy, másik a 
másik törvényt fogja önmagára nézve nem kötelezőnek tar-
tani, azt hisszük, hogy azt mindenki önmagától belátja, 
annak csak a teljes dissolutio, a mindennemű rend felforga-
tása lehet következménye. 

A bekövetkezhető felforgatásnak útját csak egy mó-
don lehet kikerülni, ha t. i. a párbajvivó képviselőkre a 
törvény egész szigora alkalmaztatik ; ha ők semmibe sem 
veszik a törvényt, az államnak meg kell mutatni, hogy ő 
törvényeinek e jogos téren érvényt tud szerezni ; ha ők a 
népnek a törvény iránti tiszteletlenség példáját adják, az 
államnak be kell bizonyitani a nép előtt, hogy ő a törvény-
szegőket példásan tudja megbüntetni és pedig minden sze-
mélyválogatás nélkül. Ezúton meg lehet a még nagyobb 
veszélyt akadályozni ; ezt az államnak az állami rend, a 
törvény iránti tisztelet tekintetéből tenni kötelessége, mert 
csakis ezúton lehet remény, hogy oly botrányos jelenetek-
nek az országgyűlésen nem lesz helyök, és a nép a helyett, 
hogy megbotránkoznék, épülni fog honatyáink viseletén és 
törvény tiszteletén. 

* * * oct. 27. A lébenyi plébános halála. „A mosonyi 
egyházkerület összes lelkészei fájdalmas szivvel jelentik sze-
retett paptársuk, főt. Dingraff Gáspár, lébenyi plébános ur 
buzgó és munkás életének 62-ik, áldozárságának 39-ik évé-
ben, folyó év oct. 23-án, a halotti szentségek ajtatos fölvé-
tele után sorvadásban történt gyászos elhunytát." Igy szól 
a halotti jelentés azon férfiú elhunytáról, kiről sokan mon-
dották, hogy köszörületlen gyémánt. Massiv testében sok 
szép tulajdonnal ékes lélek lakott. Senki előtt ő nem bókolt, 
de még azokat is, kik a bókot szivesen elfogadták, vagy szi-
vesen adták, gyakran nem válagatott élczeivel irgalmatla-
nul sújtotta. IIa kért is valamit, mindig férfias szóval tette. 
Soha azonban személyes kedvezményt nem kért, hanem a 
mit tett, a miért könyörgött, az mind kedves temploma 
ügyében történt. Ismeretes a hazai közönség előtt, hogy a 
lébenyi templom a középkori műépítészet egyik gyöngye, s 
hogy első sorban az elhunytnak köszönhető annak minden 
tekintetben sikerült, de sajnos, még teljesen be nem fejezett 
megujittatása. 18 éven át fáradozott a boldogult, hogy e 
művet befejezze. Áldozatkészsége határt nem ismert. Midőn 
pl. a hatvanas években elkészülvén a templom belseje azt 
az akkori győri püspök, jelenleg bibornok-primás felszen-
telte, Bécsből énekegyletet hivott meg s tartott el, hogy 
az szigorúan régi choral-énekével emelje s kisérje a szertar-
tásokat. Ismételten kezébe vette a vándorbotot s bejárva a 
hazát kéregetett temploma számára. Mondják 60—70,000-re 
mehet, a mit rá költött, nem számitva azt, a mit a magáé-
ból áldozott. Jó beneficiuma volt, de mint szegény halt el. 
Számadást nem vitt. Amije volt, azt templomára forditotta, 
s ha nem volt, megint keresett. Azonban csupán pénzzel tem-
plomot a művészi szabályok szerint nem lehet restaurálni. 
Kellenek ide szakférfiak, kiket sokszor pénzen sem lehet 
kapni. Némelykor pedig a művészek választása sem sikerül, 
amit a restaurált műtárgyon lehet későn tapasztalni. Ding-
raff éles szeme itt is szerencsésen látott. Essenwein,' a ger-
mán Muzeum első őre Nürnbergben, Schmidt, a sz. István 
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templom megujitója Bécsben, Klein, bécsi tanár, ezen első 
rangú celebritások megnyerettek általa s a restauratio ügyét 
minden hononarium nélkül vezették. Időnkint meglátogat-
ták a boldogultat, s vendégszerető házában kedélyes napo-
kat töltöttek. Ilyen jótevői előtt megnyílt a darabosnak, go-
rombának híresztelt plébánosnak szive s fesztelenül kedé-
lyes tudott lenni. Ellenben kíméletlen volt azok irányában, 
kik az ő szeretett temploma iránt hidegek maradtak. Meny-
nyire tudták ismerősei az ő kitűnő jó tulajdonait méltá-
nyolni, mutatta a temetés. Daczára a sáros és esős időjárás-
nak 3 kerületnek papsága, s a mosony-megyei alispán szá-
mos hivatalnokkal siettek Lébenybe megadni neki a végső 
tiszteletet. A győri káptalan nagyprépostja, Winterl Antal, 
praelatus ő mga, ki egyúttal lébenyi apát s a templomnak 
nagy jótevője, végezte a temetési szertartásokat s tartotta a 
„Requiem"-et, Farkas Imre apát kanonok ő nga, a káptalan 
rectora, az elhunytnak egykori szomszédja tartotta a glorio-
sumot, mindenik teljes segédlet mellett. 

Mindenki érzi s ki is mondja, hogy Dingraff kellett, 
hogy nála nélkül a templom ily módon nem restauráltatott 
volna. Utolsó időben igen siettette a munkát, mintha érezte 
volna közeli végét. Utolsó functiója volt a nem rég fölépült 
második torony keresztjének megszentelése. Ezt is csak kar-
széken ülve s egészen megtörve tudta végezni. De nagy vi-
gasztalása telt utolsó betegsége alatt 0 exja megyés püspö-
künk azon Ígéretében, hogy a jövő tavasszal az ő kedves 
templomát ünnepélyesen fogja consecrálni. Aedificavit altare 
Domino ; memoria eius vivet de generatione in generatio-
nem ! S. E. T. L. + 

Francziaország. ,A franczia egyház nagy vesze-
delme a XIX. században(Vége.) Nem elég, úgymond szerző, 
panaszkodni és a sebre bámulva nézni. Gyógyszerekről kell 
gondoskodni. Ez a fődolog. Es a mit szerző e tekintetben 
mond, az egyház szelleméből van meritve s általában min-
denütt tanulságos . . . „Messis quidem multa, operarii autem 
pauci." Ez a helyzet. A legfőbb teendőt szintén Krisztus 
urunk mondta meg. „Rogate ergo dominum messis ut 
mittat operarios in messem suam." (Matth. IY. 37. 38.) A 
papi hivatás isteni kegyelem. O adja azt, ő vonja és szo-
ritja meg büntetésül. Kérni, könyörögni, imádkozni kell te-
hát Isten előtt, hogy nagy irgalmassága szerint könyörül-
jön népén. De ez nem elég. Tenni is kell. Isten végtelen ke-
gyelménél fogva hajlandó annyi hivatás kiosztására, a meny-
nyi szükséges. A hivatás kegyelmének forrása tehát nem 
fogyatkozott meg; csak az a baj, hogy a hivatás kegyelme 
nem ápoltatik. A hivatás magva el van vetve a gyermekek 
szivében ; hanem azt csirájában elfojtja a családi hitközöny, 
sőt vallástalanság. Első sorban az atya és anya köteles gyer-
mekében a papi hivatás kegyelmét ápolni és fejleszteni. Ha 
igazán hivő lélek lakik a szülőkben, lehetetlen, hogy fiuk 
szivében a papi hivatást észre ne vegyék. Az anyai sziv kü-
lönös divinatorius tehetséggel van felruházva e tekintetben. 
Szerző erre nézve számos ecclatans példát hoz fel. Quelen, 
Fraissynous, de la Motte, Cheverus, Olier, szalézi sz. Fe-
rencz, liguori sz. Alfonz, fra Angelico di Fiesole, sz. Bona-
ventura és számtalan mások életében az anyai befolyás dön-
tött. — A szülők után kinek lenne nagyobb kötelessége a 
papi hivatás ápolására és fejlesztésére mind magának a pap-

ságnak? A plébániának minden gyermeke a lelkipásztor 
gondjára, lelki vezetésére vau bizva Istentől. O tanitja őket 
a hit elemeire ; ő késziti őket elő az első szent áldozásra ; az 
ő kötelessége gondoskodni, hogy a gyermekek azon életpá-
lyára lépjenek, melyre Istentől hivatást nyertek. „Három-
szorosan vaknak kell lenni azon lelkipásztornak, ki az Isten ál-
tal kiválasztott lelkeket észre nem veszi. És ha észreveszi a 
hivatást, micsoda lélekkel, micsoda egyházi, papi szellem-
mel bir, ha nem gondoskodik annak fejlesztéséről ?" Olvassá-
tok, úgymond szerző, az egyház X I X . századi történetét 
Francziaországban, és látni fogjátok, hogy a legszebb hiva 
tásokat a lelkiatyák fedeztek fel s ők emelték ki azokat a 
szegény, sőt vallástalan családok köréből. Rey, annecyi sz. 
emlékű püspök szegény, mezei munkás gyermek volt. Plé-
bánosa magához vette őt, tanította s felnevelte Istennek s az 
egyháznak. Chanel atya, Oceania első vértanuja, pásztor fiu 
volt. Egy útját tévesztett áldozárnak megmutatván az utat, 
ez vele szóba eredt s bámulva vette észre, hogy a gyermek-
ben égi láng ég. „Kedves gyermekem, úgymond, akarsz-e 
pap lenni?" „Oh igen, teljes szivemből," volt az örömteljes 
válasz... Az arsi szent plébánosról ki ne hallott volna ? Az Ő 
hivatását az ecullyi plébános fedezte fel. „Kedvesem, igy 
biztatá ez őt, légy nyugodt, minden áldozatot megteszek, a 
mi csak tehetségemben fog állni." Ez a plébános egyedül 
nem csüggedett, midőn már minden veszve látszott lenni. 
Végre elérte azt a szerencsés pillanatot, hogy neveltje első 

sz. miséjét mondhatta Először ő gyónt meg neveltjének. A 
történelem telve van ily példákkal. Hanem a mit jól megje-
gyezni kérek, szerző szavai, a hivatás kegyelme igen korán 
mutatkozik, hat, hét, kilencz éves korban, az első sz. áldo-
zás alkalmával. Ez a pillanat igen fontos. Ekkor van az Ur 
megjelenésének ideje. Egyébiránt számtalan esetben a lelki-
pásztornak úgyszólván mozdulnia sem kell, hogy a papi hi-
vatást felismerje. Vannak áldozárok, kik maguk körül mint-
egy elbájolás által keltik fel tömegesen a papi hivatás érze-
tét. Ha őszintén és komolyan foglalkozik valamely lelki-
pásztor a papi hivatás fejlesztése körüli kötelességeivel, a 
legterméketlenebbeknek látszó plébániákban is bő aratást te -
het. „Bármily nagy legyen liiveitek tudatlansága, igy szól a 
sensi érsek papságához, vagy idegenkedésök a papságtól, ke -
ressetek, kutassatok: talán földmives híveitek közt egy sz. 
Izidor lappang, talán egy Mózes rejlik a pásztorok közt." A 
pap az oltárnál, a templomban, ha lángol, lángra lobbantja 
a papi hivatást csalhatlanul. Halljuk a nagy Lacordairet. 
„Hét éves voltam. Keresztül mentem a szentélyen és egy 
tágas szép sekrestyében, egy tisztes öreget találtam, a ki 
kedves volt és igen jó indulatot tanúsított. Ekkor mentem 
legelőször életemben paphoz. Eddig csak az oltárnál láttam 
őt. Abbé Deschamp, ez volt a neve, egy padon ült és letér-
depeltetett maga elé. Nem tudom már mit mondtam neki, 
azt sem, mit szólt ő hozzám ; hanem ezen Isten szolgájával 
való első találkozásomnak emléké, tiszta és mély hatással 
volt reám." — Azonban a papi hivatás ébresztése, ápolása 
és elősegitése nemcsak az anya és atya, nemcsak a lelki-
pásztor és pap kötelessége. Kötelessége ez minden igaz hivő 
keresztény katholikusnak. És a ki igazán szereti Istent és 
a lelkeket, az e kötelességét nem is fogja elhanyagolni. Azok 
a gazdag, hatalmas, befolyásos családok falun és városban,. 
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melyek számos szegény családnak sorsát tartják kezeikben, 
nagy szolgálatot tehetnek az egyháznak. Nézzenek csak szét 
maguk körül hivő szemmel. Bizonyára látni fognak némely 
gyermekekben különös vonzódást Isten iránt. Ez a csirát 
hajtott mag. Karolják fel a szent ügyet. Vigyék a püspök-
höz, a lelkipásztorhoz s kérjék ki itéletöket, tanácsukat. Pau-
lai szent Vinczét az egyház egy földesúrnak köszönheti. 
Csak hittel kell birni, és akarni ; megyen minden. Rajta te-
hát ! Nagy dolog emberré tenni valakit, de sokkal nagyobb 
valakit a papi hivatás magaslatára felemelni. 

Azonban keresni és felfedezni a papi hivatást, könnyű 
munka. Sokkal nehezebb azt a káros befolyások ellen mind-
végig megvédeni. Gonosz hideg szél fu a világban. S ha az 
egyház minden időben nagy gondot fordított a papi hiva-
tásra, annál inkább igénybe veszi édes anyai gondoskodását 
e szent ügy napjainkban. Főleg a tridenti sz. zsinat óta az 
egyház a papi hivatás számára háromféle menhelyet nyitott. 
Ezeknek fontosságát a hivek nem ismerik s talán mi papok 
sem méltányoljuk eléggé. Ezen három menhelyen a papi hi-
vatás kegyelme csirájától kezdve fel az érettség fokáig, a 
felszentelésig, biztos révpartot bir a világ kísértetei ellen 
Első menhelye a papi hivatásnak a lelkipásztor iskolája. Nem 
az a nagy iskola, melybe valamennyi gyermek jár ; hanem 
az a különös, kis, két-három fiúból álló iskola, melyet a lelki-
pásztor maga körül szervez. Ez a különös, a papi hivatás elemi 
iskolájának nevezhető intézmény Francziaországban állami 
törvény által is szabályozva van, a mennyiben minden plé-
bánosnak csak négy fiút lehet abba felvenni. A hol az ál-
lami törvény a papi hivatásba egyáltalában nem avatkozik, 
miért ne lehetne a lelkipásztornak mindig egy-két gyerme-
ket maga körül pappá nevelni kezdeni. Nem szükséges, hogy 
egészen magához vegye őket : csak gondja legyen rájok és a 
papi hivatás szellemében nevelje őket. Ez elég... Mily boldog 
lehet az az orléansi kanonok, a ki nem régen igy szólhatott : 
„Én 83 éves vagyok s nemsokára meghalok. Nem tettem 
annyi jót, a mennyit akartam. Hanem van egy nagy vigasz-
talásom ; 33 áldozárt hagyok magam után életben, kiket én 
neveltem, s kik többet fognak tenni mint én." Ugyanennek a 
tisztes kanonoknak mondása a következő : „Legyenek min-
dig neveltjeid plébániádban. Te leszesz az ő angyaluk ; ők 
pedig a te angyalaid lesznek." Ha az ily iskola szervezve 
van, mint néhol Francziaországban, valóban nagyszerű ered-
ményt mutathat fel. Az itt nevelkedett gyermekek közvet-
lenül érzik és eltanulhatják az áldozári sziv dobbanásait. 

A papi hivatásnak ezen úgyszólván bölcsőjéből a gyer-
meket a második menhelynek, a kis seminariumnak lehet 
átadni. Neve mutatja, miféle intézetnek kell ennek lenni. A 
nagy forradalom után a kis seminariumok felállítása volt a 
főpásztorok legszerencsésebb gondolata. Világi férfiak elis-
merték ezeknek szükséges voltát. Portalis mondá : „A papi 
pályára hivatott ifjúságot a legzsengébb kortól fogva a szen-
tély árnyában kell táplálni, hogy ott ajtatosságban ne-
velkedjék, hogy ott ima és vallásos gyakorlatok által ké-
szüljön az áldozatok és önmegtagadás pályájára Ezen 
iskolák a kis seminariumok, melyek a nagyobb papneveldék 
létföltételét képezik, ugy miként ezek a felszentelésnek szük-
séges föltételei." Igy nyilatkoztak annak idején Guizot és 
Thiers is. — A papi hivatás harmadik menhelye a nagy se-

minarium. I t t saját szavaival kell hallani a lelkes szerzőt 
beszélni, hogyan buzdítja a világi híveket e szent ügy meg-
értésére. „O, ha ti keresztények vagytok, ha felfogjátok a 
papi hivatás magasztos voltát, ti világiak, ti a magas poli-
tika férfiai, ti családatyák, lia ti felfogjátok, milyennnek 
kell lenni annak az áldozárnak, a ki nőtöket, gyermekeiteket 
vezérli, és ha nektek magatoknak is van annyi hitetek és 
bátorságtok, hogy az áldozár előtt letérdeljetek , . . felfog-
játok-e fontosságát azon intézeteknek, melyekben képezik, 
kipróbálják, szent életre nevelik az áldozárt, hogy képes le-
gyen titeket megérteni, vigasztalni, erősíteni azon a napon, 
melyen a bánat, a fájdalom, bú, melyen a halál hozzá ve-
zetnek titeket?!" . . . . „A seminariumokat elnyomni, vala-
miben megrövidíteni, kiéheztetni, annyit tesz mint az egy-
házat üldözni !" 

Szerző ezek után, befejezésül, felhivja a hiveket, hogy 
a lelkipásztorok, a püspökök segítségére siessenek, — alapít-
ványok, a papi hivatás elősegitésére alakítandó egyletek, 
főleg pedig a papi hivatásnak megfelelő önmegtagadás! és 
önfeláldozási szellem ápolása által. 

IRODALOM. 
Általános Dogmatika, vagyis Alapzatos Theolo-

gia (Alapvető Hittan.) (Folyt.) A munka tartalmának rövid 
bemutatása után mondjunk Ítéletet szerző czélja és szándéká-
ról is, valamint annak valósításáról ; s itt először is őt kell 
hallani. Előszámlálván a bevezetésben (XX. l.)azon szerzők 
neveit s munkáit, kik műve kidolgozásában előtte valának, 
folytatólag ekkép nyilatkozik : „Ezen hittanitók s bölcsészek 
neveit tiszteletből s hálából azért említem föl, mert tőlük s 
műveikből tanultam s nem egy eszmét vagy érvet belőlük 
merítettem, miket aztán saját felfogásom szerint átdolgozva 
használtam föl, és a munka berendezése, czélja és atérkimélés 
sem engedték meg, hogy minden egyes esetben külön-külön 
hivatkozzam reájuk/') A hittudományban nem is lehet arról 
szó, hogy az iró maga fedezzen fól uj igazságokat s teljes 
eredetiségre törekedjék ; mert az igazság örök s az iró fól 
nem találja, hanem az egyház tanításából Istentől veszi át. 
Az eredetiség utáni túlságos kapkodás miatt sok jeles elme 
hajótörést szenvedett már. A tárgy berendezése, előadása, 
vagy érvek alkotása és alkalmazásában követhetjük saját 
fölfogásunkat, ha az az igazság rovására s veszélyeztetésé-
vel nem történik." 

Szerző e szerint nem is akart teljesen eredeti munkát irni, 
de az akarat megvalósitása mégis több tekintetben túlterjed 
a szándékon. Maga a rendszer egészben véve nem eredeti 
ugyan, de részleteiben sokhelyütt mégis eredeti részről ta-
núskodik ; ugyanez áll az előadás, az érvek alkotása és al-
kalmazásáról is, különösen ott, hol a mindenféle tévelyeket 

*) Igénytelen véleményünk szerint mégis jó lett volna legalább a 
a fejezetek elején, ugy a mint ez már csaknem általános szokás s a többi 
közt p. Scheeben-nél és Rapaics imént megjelent művében látjuk, azon 
egy-két főbb művet, melyben az illető tárgy, szerző véleménye szerint, 
legsikerültebben van- tárgyalva, fölemlíteni. Ez kézzelfogbatólag fölmen-
tette volna őt a folytonos idézés kötelezettsége alól, más részt az olvasó 
s kivált a biráló kíváncsisága sem lett volna felébresztve az iránt, hogy 
az előszóban emiitett nagynevű szerzők közöl kik azok, kiket szerző i t t 
vagy ott szorosabban követni jónak látta. Minden félreértés kikerülése 
végett biztosítjuk azonban a nagyérdemű szerzőt, hogy valamiat e meg-
jegyzés ugy a jeles készültségü biráló észrevételei az érdem és szerző szép 
tehetségei és nagybecsű műve előtt megemelt kalappal történnek. Szerk. 
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csoportosítja és czáfolja. A mit más szerzőknél jót és használ-
hatót talál, azt átveszi és saját gondolataival egészíti ki. 

Az eredeti kútfőkbe, értjük a szent atyák és a nagy 
acholastikusok műveit, nem látszik elmélyedni**), nem saját 
kutatásainak eredményét nyújtja, hanem a legjobb kézi-
könyvek nyomán halad. Ezek közül különösen Stöckl külön-
féle munkáit kedveli olyannyira, hogy némely helyeken, mint 
pl. a „va l lás i ró l szóló fejezetben szóról szóra követi.***) 
Nagyon használja egyszersmind Schwetz s Bita munkáit 
s Hettinger ismert Apologiáját.****) Szerző a legjobb anyag-
ból, nagy, egységes munkát alkot-, felölel minden jó gondola-
tot, fölhasznál minden érvet, melylyel az igazságnak védel-
mére kelhetni. O nem kapkodott az eredetiség után és czél-
ját , mely abban állott, hogy az igazságot ismertesse az ol-
vasót a keresztény igazság bővebb tanulmányozására ser-
kentse s e tanulmánynál — mint szerényen mondja — „némi 
csekély vezérfonalul szolgáljon" — elismeréssel mondjuk ki, 
elérte. A hittanhallgató itt megtalálja azt, a mire tanára a 
rövidre szabott idő miatt ki nem terjeszkedhetik s minthogy 
szerző nem tankönyvet irt, a theologiai tanulmányokat vég-
zett pap is fölelevenítheti segítségével tanulmányait s ki is 
bővitheti, s e munkának tanulmányozása után biztos és ala-
pos ismereteket szerezhet a dogmatikus theologiából. Meg-
vagyunk győződve, hogy e munka sokakat fog buzdítani ala-
pos theologiai tanulmányokra ; s tagadhatlan nagy érdeme az 
hogy az örvendetesen megindult hittudományi munkásság azö 
segítségével nálunk is közelebb jut virágzása korszakához. A 
tudós tanár urnák sok tekintetben a kezdet nehézségeivel kel-
lett megküzdeni, s igaza van, midőn mondja: „Nem az egy-
ház nyelvén, hanem édes hazai nyelvünkön irt hittudomá-
nyi müvet bocsátok közre, s a tárgyalandó igazságok termé-
szetében rejlő nehézségeken felül még másokkal is kell küz-
denem." E nehézségeket is, különösen a nyelvieket, szeren-
csésen legyőzte, s nagyban megkönnyité annak munkáját, 
ki buzgó példája után fog indulni. (Vége köv.) 

= tíekiildetett : 1. Pázmány Péter. Elet- és kor-
rajz. Irta Bartók István. Egri népkönyvtár 111. Szerkeszti 
Luga László. Kiadja az egri egyházmegyei irodalmi egylet. 
Eger, 187«. 64. 1. 20 kr. 

Velős rövidséggel és zamatos magyarsággal irt takaros 
kis népirat. Becsületére válik mind a kiadó irod. egyletnek, 
mind a népkönyvtár szerkesztőjének, mind különösen a te-
hetséges ifjú szerzőnek. Általában, a mit Eger a magyar nép 
érdekében az irodalmi téren felmutat, teljesen megerdemli a 
pártolást és terjesztést. 

**) Mi azt vettük észre, hogy aq. sz. Tamás műveivel szerző nálunk 
ritka ügyszeretettel foglalkozott. Szerk. 

***) Balmes mondá valahol, hogy a tudományos művelődés és ha-
ladás egyik legelső foliétele, megtudni választani a legjobb művet, a leg-
remekebb irót. Kitkaéles ítélettel és széles látkörü irodalmi ismeretek-
kel kell birni, hogy valaki erre képes legyen. Hogy Stöcklt nagyon ked-
veli szerző, ez azt mutatja, bogy az említett két tulajdon nem hiányzik 
nála. Stöckl műveit ket sajátságuk teszi megbecsülhetetlenekké. Először 
az, hogy szintén a legjelesebb szerzők vállain emelkedett fal, — idézhet-
nénk helyeket, definiuókat, melyeket szóról szóra Tongiorgitól vett át ; — 
másodszor az, hogy világos inint a mathematika. Szerk. 

****) Az IstentanOan kiválóan hasznalta aq. sz. Tamás S. contr. 
gent. mellett Gottit, Kleutgent, Denzingert. Mind első rangú tudós-
A valasztás tehát mesteri kezre vall. Csak azt az egyet kellett volna meg-
tenni, hogy a fejezet élén az ily műveket piczi kis betűkkel jelezze, akkor, 
mint első jegyzetünkben mondtuk, eleget te t t volna a szokásnak és az 
olvasó kíváncsiságát nem keltette volna fel. Szerk. 

2. Egri Képes Naptár a nép számára 1879-ik évre. Ti-
zenötödik évi folyam. Szerkeszti Luga László. Kiadja az; 
egri érsek-lyceumi könyvnyomda. Eger 1878. 25 kr. 

3. Egri kis Naptár 1879-ik évre. Szerk. Luga László. 
Kiadja az egri érsek-lyceumi könyvnyomda. Első évi folyam. 
Eger 1878. 16 kr. 

Az előbbiben van Naptár, egyházi és állami névtár és 
választékos, népszerű olvasmányok (7—63. 1.) képekkel. Be-
fejezi az egészet rendes naptári függelék, vásárokról stb. — 
A második füzet szerencsés gondolatnak mondható főleg 
azért, mert a szegény népre van tekintettel, és ha naptári bé-
lyeget nem kellene fizetni, csak 10 krba kerülne. Röviden 
elég sokat ad. Csak 1—2 kép kellene még bele, mert ezeken 
nagyon kap a nép, azután meg, igénytelen véleményünk sze-
rint, idegen történetek helyett nemzetünk múltjából kel-
lene inkább meríteni. Mind a két fűzetet a legmelegebben 
ajánljuk magyar népünk barátjainak figyelmébe. 

4. a) Természetrajz kézikönyvül népiskolai növendékek 
számára. 40 1. — b) Magyarország történelme rövid kivonat-
ban. 38 1. — c) Földrajzi könyvecske népiskolai növendékek 
használatára. A legújabb megyerendezés alapján s a nmlgu 
magyar püspöki kar által megállapított tantervhez alkal-
mazva. 44 1. — Mind e három művet irta Györfi Iván pri-
mási főtanitó, kiadta és nyomatta Buzárovits Gásztáv. 1878. 
Áruk 10—10 krajczár. 

Szerző előnyösen ismert neve e füzetekben sem tagadja 
meg magát ; a kiadó Buzárovits Gusztáv ur pedig nagy szol-
gálatot tesz magyar népnevelés-ügyünknek az által, hogy 
olcsón jót ad. Ajánljuk a tanférfiak figyelmébe. 

V E G Y E S E K . 
— Jótékonyság. Főt. Roskoványi Ágoston, nyitrai püs-

pök ő mga az elefánti iskola épitési költségeinek fedezéséhez 
400 fttal járult. — Főt. Kruesz Kryzosztom főapát ur ő mga 
Tényő községben két tantermű iskolát építtetett s azt min-
dennel gazdagon felszerelte, ugyanott tanitói lakul egy gaz-
datiszti lakott engedett át, a régi iskola eladásából bejött 
összegből pedig iskolai alapot létesitett. •— Főt. Wintert 
Antal győri nprépost-praelatus ur ő mga Győr-Nádorváros-
ban az általa nagy költséggel létesitett és fentartott árva-
leányház mellett három tantermű uj iskolát állított fel kisded-
óvodával és teljes felszereléssel. A vallás- és kÖzokt. m. k. 
minister ur a nagylelkű adományzóknak köszönetét fejezte ki. 

—• A szent atya örökölte b. e. elődjétől a kath. hírlap-
irodalom iránti gondoskodását és kegyes hajlamait. Legú-
jabban ismét az által mutatta meg ezt, hogy a luccai „II 
Fedele" czimü lap szerkesztőjének, Barsotti Mihály volt pá-
pái zuávnak,a sz.Gergely-rend lovag-keresztjét adományozta. 

— Berlinben a nyomor elviselhetlen fokra hágott. A 
közjótékonyság rendelkezésére álló tőke, 6,721,000 márka 
kamatai ez évre már most ki vannak meritve, ugy hogy a 
legkiáltóbb nyomor sem vétethetik tekintetbe és segély nél-
kül marad, hacsak a magán jótékonyság nem segít rajta. 

— A löweni egyetemről a charleroi-i ,L' Avenir' így 
nyilatkozott : „Soha, a visszaállítás óta egy évben sein érte 
el a löweni egyetem tanuló ifjúságának száma azon magas 
fokot, melyen az jelenleg áll. E pillanatban a kath. egyetem-
nek 1200 hallgatója van. Minden arra mutat, hogy a mult 
isk. év felül lesz múlva. És mindez a brüsseli, gandi, liègei 
állami egyetemek érdekében liberális részről kifejtett legna-
gyobb erőfeszítések daczára történik." 

— Jellemző. Mint a ,Germania' értesült, Hartmann, az 
öntudatlanság bölcsésze, „Ultramontanismus und Socialis-
mus" czim alatt előre jelentett müvét a sociálisták elleni 
törvény kihirdetése után sajtó alól visszavonta. Talán félt a 
berlini ,Index'-től, vagy talán nem akart egy húron pen-
dülni a socialista-törvénynyel, ki tudná megmondani ? 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, m. k. egyetemistánál-. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, inuzeuin-körut 10. sz. alatt. 
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T a r t a l o m : Krisztus az ó-szövetségben. — Őszi gondolatok. — Ki birja a valódilagjó nevelésnek rendszerét? — Egyházi 
tudósitások •. Pest. Jegyzetek egy jegyzetre'. Róma. Jelek az olasz katholikusok politikájában mutatkozó fordulat iránt. 
Belgium. A katholikus ministerium bukásának okai és következményei. — Irodalom : Altalános Dogmatika, vagy Alap-

zatos Theologia. I r ta Répászky J . — Népfölség és hierarchia. — Vegyesek. 

Krisztus az ó-szövetségben. 
(Folytatás.) 

Az eddigiekből elég világosan kiderül, misze-
rint ,az Ur vagy Isten angyala' az ó-szövetségi sz. 
iratok számos helyein nem közönséges angyal, nem 
teremtmény, hanem isteni természetű Lény, Isten 
gyanánt tekintendő. 

De ha ez igy van, mondhatná valaki, miért ne-
veztetik akkor itt az Isten angyalnak ? lévén Isten és 
angyal közt oly végtelen különbség, minő Teremtő 
és teremtmény közt létezik. E két fogalom tehát 
egymást kizárni látszik. —Igen, csakis látszik; mert 
valójában igen szépen megállhatnak azok egymás 
mellett. A látszólagos ellentétet csakis a magyar 
,angyal' szó okozza, a mennyiben ez csupán az Isten 
és ember közt álló szellemeket jelenti. Az exegeta 
azonban, a sz. irást értelmezvén, meg nem állapodik 
valamely fordítás nyelvezeténél, hanem kutat ja ma-
gát az eredeti szöveget, és ennek fényénél állapítja 
meg a fordítási nyelv érteményét is. Már pedig az 
eredeti vagyis héber szöveg a fenidézett helyeken 
,az Ur vagy Isten angyalát ' nVP " ^ D , 
szavakkal jelzi. A "̂ N^Q (maiak) szó nem csak an-
gyalt jelent, hanem annyit is mint : követ, küldött. 
Világosan kitűnik ez Agg. 1, 13., hol Aggaeus pró-
féta m j r rjiSÓQ-nak mondatik. E helyt a ^sbp kife-
jezés, Aggaeus prófétáról tehát emberről lévén szó, 
nem jelenthet angyalt, hanem jelent követet, a mint 
azt a Vulgata nyomán (nuntius) a mi magyar for-
ditásunk is helyesen értelmezi, a fenebbi héber kité-
telt ,az Ur követé'-vel adván vissza. Minthogy tehát 
a "iJK70 szó nem csak angyalt, hanem követet, küldöttet 
is jelent; minthogy továbbá az ó-szövetségi sz. köny-
vek hivatolt helyei, mint láttuk, isteni természetű 

-ot állitnak elénk : azért e helyeken a ^jíOp va-

lódi jelentménye csakis ez lehet : követ, küldött, mi-
értis a magyar ,Ur vagy Isten angyala' kifejezések-
nél értsd : Ur vagy Isten követe vagy küldöttje. Az Ur 
vagy Isten követe v. küldöttje pedig lehet isteni 
személy is ; a sz. irás nem egy helyével találkozunk, 
hol a második és harmadik isteni személy az Isten 
által küldöttnek mondatik. Ezeknek tekintetbe vé-
tele után tehát megszűnik minden nehézség, mely a 
fentebb felsoroltó-szövetségi idézetekben előforduló 
,Ur v. Isten angyala' kifejezés és az ezen angyalnak 
természetére nézve ép oly világos mint nyomós ér-
vek alapján elfoglalt álláspontunk közt fenforogni 
látszik. 

Most már tovább mehetünk egy lépéssel, és 
ezzel egyúttal a fejtegetésünk tárgyát képező kér-
dés megoldásának közvetlen közelébe jutunk. 

Minthogy ugyanis a többször emiitett ,angyal' 
isteni természetű Lény gyanánt tekintendő ; mint-
hogy továbbá itt az ,angyal' szó azonos jelentmé-
nyü a ,követ v. küldött ' kifejezésekkel ; minthogy 
végre a sz. Írásban a Szentháromságnak második és 
harmadik személyéről mondatik, hogy küldetnek 
t. i. az Atyától illetve a Fiútól is : azért most azon 
kérdés tolul előtérbe, váljon az emiitett két isteni 
személynek melyike, a Fiu-e vagy a Szentlélek-e, 
értendő amaz,angyal' szó jelezte isteni követ a la t t? 
Ha az uj-szövetségi sz. iratokat, a sz. atyák nyilat-
kozatait és az egyháznak ez ügyben nyilvánuló ér-
zületét tekintetbe veszszük, semmi kétség nem ma-
rad fen az iránt, miszerint amaz ó-szövetségi ,angyal' 
alatt a Szentháromság második személyét, az Isten Fiát 
kell értenünk. Lássuk ezt részletesebben. 

Sz. Pál apostol a korintusiakhoz irt első leve-
lében (10,4.) a vörös tengeren átkelt s Arabia pusz-
tájába jutot t zsidókról mondja: „Es mindnyájan 
ugyanazon lelki italt itták, (ivának pedig az őket 
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követő lelki sziklából, e kőszikla pedig a Krisztus 
vala)." Az apostol itt azon csodálatos eseményt érti, 
midőn Mózes a vizbiány miatt zúgolódó népnek 
Isten parancsára vesszöcsapás által a kősziklából 
bőven ömledezö forrást fakasztott. Valamint a meg-
előző 3. versben a mannát lelki eledelnek, és itt a 4. 
versben a sziklából kiömlő vizet lelki italnak, ugy 
magát e sziklát is lelki sziklának nevezi sz. Pál, és 
pedig előképes (typicus) tehát mysticus jelentöségök-
nél fogva, a mennyiben tudniillik a manna Krisztus 
az Oltáriszentségben jelenlevő testének (Ján. 6, 48. 
s kk.), a kőszikla vize Krisztus ugyanott jelenlevő 
vérének és egyáltalán összes kegyelemárjának (Ján. 
4, 14; 7, 37. s k.), a kőszikla végre magának Krisz-
tusnak előképe volt, „e kőszikla pedig a Krisztus 
vala". Azonban e szavak: „e kőszikla pedig a Krisz-
tus vala" oly világosan s határozottan fogalmazvák, 
miszerint lehetetlen azoknak csupán előképes tehát 
mysticus értelmet tulajdonitanunk; a szószerinti (ver-
bális) értelem e szavak olvasásánál önkénytelenül 
is mintegy reánk erőszakolja magát. Nem is hiány-
zanak exegeták, élükön Aranyszájú sz. Jánossal, 
kik a ,lelki szikla' alatt egyenesen Krisztust értik, 
mint ki Hóreb természetes sziklájában isteni erejé-
vel forrást nyitott ; a viz ugyan az anyagi sziklából 
özönlött kifelé, de az ér, mely azt szolgáltatá, a lelki 
szikla mélyében, Krisztusban lappangott. Ez szósze-
rinti értelme e szavaknak : „e kőszikla pedig (t. i. 
lelki kőszikla, mert az előző mondatban erről szól 
az apostol) a Krisztus vala." Azt akarta tehát szent 
Pál e szavakkal értésünkre adni, hogy az, ki Hóreb 
kősziklájából oly csodálatos módon csörgedezteté a 
vizet, Krisztus volt, mint kiválasztott népének köze-
pette rendkiviili módon, mert annak különös oltal-
mazója- s vezéreként folytonosan jelen volt. Es e 
szerint Krisztus volt B-Z jclZ Ur', ki mondá Mózesnek : 

..íme én ott előtted állok Hóreb kőszikláján ; üsd 
meg a kősziklát, és viz jő ki belőle, hogy igyék a 
nép" (Exod. 17, 6.). 

Ezen értelmezésünket megerősítik és Krisztus 
ó-szövetségi szereplésére vonatkozó állitásunkat min-
den kétségen kivül helyezik sz. Pálnak a hivatolt 
levél s fejezet 9. versében foglalt ez intő szavai : „Se 
ne kisértsük a Krisztust, mint némelyek azok közöl 
kisértették, és kigyók által elvesztek." Az apostol 
itt is, mint fenebb a 4. versben, a pusztában tartóz-
kodó zsidókról szólván, azt mondja, hogy azok kö-
zöl többen kisérték Krisztust, minek következtében 
kigyók által elvesztek. Kell-e ennél világosabb s 
döntőbb érv arra, hogy belássuk s elismerjük, mi-

szerint Krisztus volt az, kinek kalauzoló, oltalmazó 
s szükség esetén fenyitö befolyása s gondviselése 
alatt állt Izrael népe ? Már pedig e népnek isteni 
kalauza s oltalmazója, mint fentebb is láttuk, Exod. 
14, 19. és 23, 20. 21. (v. ö. Exod. 13, 21; 14, 24.) 
,Isten angyalának' neveztetik ; ezen isteni természetű 
,angyal' tehát nem lehet más, mint — Krisztus. 

Ugyancsak sz. Pál a zsidókhoz irt levelében 
(12, 25.) inti olvasóit, mondván : „Vigyázzatok, hogy 
meg ne vessétek a szólót. Mert ha azok meg nem 
menekedtek, kik megvetették öt, midőn a földön 
szólt vala: mennyivel kevésbbé mi, ha a mennyek-
ből nekünk szólótól elfordulunk." Az apostol a 
,szóló' alatt, a mint a közvetlenül megelőző 24. vers-
ből kiderül, Jézust érti. Szivökre köti ugyanis a zsi-
dókból lett ker. hiveknek, hogy törhetlen hűséggel 
ragaszkodjanak Jézushoz s az ö tanaihoz. S hogy 
szavainak annál nagyobb hatályt szerezzen, emlé-
kezetökbe hozza ama kemény büntetéseket, melyek-
kel őseik — az előző versek szerint ezeket érti itt az 
apostol — sújtva lőnek a pusztában, sújtva lőnek 
pedig azért, mivel megvetették Jézust, pedig Jézus 
akkor csak a földön t. i. Sinai hegyéről szólott hoz-
zájuk; — ha tehát ezek Jézustól való elpártolásuk-
ért mégis oly rettenetesen lakoltak, mennyivel ke-
vésbbé fogjuk mi keresztények, annyi kegyelmek 
részesei, elkerülhetni Isten szigorú megtorlását, ha 
Jézustól, az általa alapitott egyház s belső felvilá-
gosítások által mennyei dicsőségének trónjáról hoz-
zánk szólótól, elfordulunk, elfordulunk tanításai s 
parancsainak megvetése által ! Sz. Pál itt, a mint 
látjuk, Jézust ismét ó-szövetségi működésében ál-
lít ja elénk; megtanuljuk itt tőle, hogy Jézus volt az 
,az Ur', ki Sinai hegyén Mózes közvetítésével a zsidó 
népnek törvényt adott, és hogy ö volt azon ,angyal' 
( = követ), kiről Exod. 23, 20. 21. szerint Isten e 
fontos szavakat hangoztatá Izrael népe előtt: „íme 
én elküldöm angyalomat . . . Tiszteletben tartsd öt, és 
hallgasd az ő szavát, és ne véld, hogy megvetheted ; mert 
el nem engedi, ha vétkezel (hanem megfenyit érte), és 
az én nevem vagyon őbenne." 

S mivel Jézus volt Izrael fiainak törvényhozója 
a Sinai hegyen, azért világos, hogy ö volt előidézője 
ama rendkivüli természeti tüneményeknek is, me-
lyek a törvények kihirdetését megelőzék és kisé-
rék.1) Azért mondja sz. Pál a következő (26.) vers-
ben folytatólag Jézusról : „Az ő szava megrendí-
tette akkor a földet;" mert a földrengés is egyike 

!) L. Exod. 19, 16—19. Deut. 5, 22—24. Zsid. 12, 
18—19. 



307 

vo l t az emi i t e t t t üneményeknek . E r r e nézve Exod . 
19, 18. o l v a s s u k : „ E s re t tene tes va la az egész hegy , " 
v a g y i s a h é b e r 2 ) sze r in t : és megrendült az egész 
hegy ; igy fejezi ki m a g á t a zsol táros is, m o n d v á n : 
„ A föld m e g r e n d ü l t ( t e r ra mo ta est), és az egek csö-
pögtek a Sinai Is tenének szine e l ő t t " (67. zsolt. 9 .v . ) 

Az Is ten F ia ő-szövetségi működésé re nézve sz. 
P á l l a l egyé r t e lmü leg ny i la tkoz ik sz. J ú d á s apostol 
levelének 5. versében, hol ezeket m o n d j a : „Commo-
nere au t em vos volo, scientes semel omnia , quoniam 
Jesus populum de terra Aegypti salvans, secundo eos, 
qui non crediderunt, perdidit.3) Sz. J ú d á s szerint te-
h á t Jézus szabadi tá ki re t t ene tes je lekben s csudák-
ban n y i l v á n u l t is teni h a t a l m á v a l a vá lasz to t t népet 
E g y i p t o m szolgaságából ; ö vo l t az, ki később (se-
cundo) azokat közölük, kik J e h o v a i r á n t b iza lmat -
lankodtak , h i tökben megfogya tkoz tak v a g y a t t ó l 
egészen e lpár to l tak , e lpusz t i tá . Sz. J ú d á s e szer int 
J ézusnak t u l a j d o n i t j a azt , a mi az ó-szövetségi köny-
vekben (Bir. 2, 1. 2. Exod . 23, 20. 21.) ,az U r an-
gya l ának ' nevezett is teni köve t rő l monda t ik ; ezen 
is teni köve t t ehá t nem lehe t más , — m i n t Jézus, az 
Isten Fia. (Folyt, köv.) 

Ő s z i g o n d o l a t o k . 
Kint oly mogorva és szomorú az idő. Hegy, völgy, 

mely néhány hét előtt még a ragyogó nap sugaraiban fü-
röszté zöld lombjait, hideg, nedves, ködös levegőbe burkoló-
zott. Találó képmása napjaink hangulatának. Minden oly 
komor kint a népek életében. Mi minden nem volt igérve a 
népeknek a divatos szabadelvüség által, csak egyszer a sza-
badság és alkotmányosság megkezdjék ,áldásaikat' kiárasz-
tani az emberiségre. Anyagi, szellemi lendület volt megjó-

J) A héber szöveg az igét alkalmazza : TIPPI a r."]~in 
mi annyit jelent mint : remegett, megrendült, félt : miértis a 
ltï. versben ugyanenezen igét ugyanazon formában (Kai) sőt 
ugyanazon idő, szám s személyben, mint itt, látjuk használva 
a zsidó népről, hol is azt a Vulgata ekkép adja vissza : ,et 
timuit', és a mi magyar fordításunk : ,és megfélemlék'. 

3) Nem ok nélkül használjuk itt a magyar szöveg he-
lyett a Vulgata szavait 1 Ugyanis e helyt ez átdolgozáson 
keresztülment Káldi-féle, rendesen a Vulgata nyomdokaiban 
lépdelő magyar fordításunk e kalauzát t. i. a Vulgatát el-
hagyva, a görög szöveghez csap át, amennyiben a görög-
nek a Vulgata , Jesus' kifejezése helyett álló e kitételét : ,o 
XVQIOÇ' adja vissza és nem a Vulgata ,Jesus' kifejezését. Pe-
dig igénytelen nézetünk szerint kár volt, itt a Vulgatát nem 
követni ; mert e mellett harczolnak legtekintélyesb ősrégi, 
valamint számos később-korbeli görög codexek, ősrégi fordi-
tások s egyéb tanuk. Különben is aligha lehetne megma-
gyarázni, hogy mikép keletkezett a '/?;ffois-féle lectio, ha 
az evedeti vagyis a sz. szerzőtől származott nem volna ; 
de megfordítva igenis könnyű elképzelni, hogy némely gö-
rög példányokba ,'It]aovq• melyett miként csúsztatott be a 
,o' XVQIOÇ' kifejezés. Miértis versünkben a Vulgata olvasás-
módja (Jesus) itészetileg kifogástalannak s valódinak tekin-
tendő. Káldi György maga is, mint eredeti kiadása bizo-
nyítja. a .Jézus' szót használta. 

solva, — és mi lett a szép ígéretekből? Senki sincs megelé-
gedve, — csak az a néhány pénzkirály, kik az államoknak 
szoktak kölcsönadni; de ezek sem mondhatók nyugodtak-
nak ; mesés összegekig felhalmozott kincseiket, egy Com-
nun, egy socialista, international kitörés füstbe eresztheti. 
A remények egy közeli szebb, békésebb jövő iránt mindin-
kább hanyatlanak, mint őszszel a fa levelei lehulnak. Csaló-
dás, elégedetlenség, bosszankodás, kedvtelenség, pessimismus, 
mely ellen a legegészségesebb szellemek is csaknem meddő 
harezot vivnak, — ez a helyzet. Mintha csak igaza volna 
Hartmannak, az öntudatlanság bölcsészének. A ,lét nyomora' 
mindig világosabban kezd feltűnni azok előtt is, kik a kath. 
egyháznak nem akarták elhinni, hogy a földön soha sem 
lehet embernek és nemzeteknek igazi boldogságot élvez-o o o 
ni, mert az nem egyéb mint siralomvölgy, csak átmeneti, 
előkészületi hely a valódi boldogság hónába. Óriási hala-
dást tett az emberiség az anyag feletti uralmában ; de váj-
jon boldogabb lett-e ez által mint volt, ezer, kétezer, hatezer 
év előtt? Világra szóló kiáltó jele, hogy a boldogság nem 
az anyagban keresendő. Alig lehet Hartmannal valamiben 
egészséges észjárású embernek egyet érteni, de abban igazat 
kell neki adnunk, midőn azt mondja : „Bármennyire halad 
az emberiség, a szenvedések legnagyobbikától, a betegségtől, 
a kor nehézségeitől, (és tegyük hozzá, a haláltól) soha sem 
fog megszabadulni, de még csak reménye sem lehet erre. 
Akármennyi gyógyszert találjon fel a tudomány, a betegsé-
gek egyre szaporodnak. Minél tovább halad a világ, annál 
fenyegetőbb lesz a tömeg nyomora, annál rettentőbb erővel 
tör elő a nyomorúságok nyomorának tudata." 

Ez a modern pessimismus vallomása. Alapjában igaza 
van. Pessimismussá az teszi, hogy nincs reménye, ho'gy a 
boldogságot itt e földön keresvén s azt itt meg nem talál-
ván vagy neki busúlja magát a világ fájdalomnak, vagy 
átadja magát a szenvedélyeknek s az epicureusi élvezeteknek, 
azt tartva : Ede, bibe, comede, post mortem nulla voluptas. 
E két véglet közt vergődnek a kereszténység köréből kitán-
torodott elmék és szivek napjainkban. Az ily állapot min-
dig akkor szokott beállni, midőn a vallásosság megfogyat-
kozott s ez által a köz-és magán erkölcsök támpontjokat el-
vesztették. Oszlik, bomlik ilyenkor minden, mert mindenki 
az önzés utján jár és saját javát, az élvezetet tartja egyedül 
szeme előtt. Azonban minden tulhajtás megboszulja magát s 
az ellenkező végletbe, az ellenkező bajba csap át. Az önző 
kincs, bir- élvvágy a lélek túlfeszített húrjait megfosztja 
ruganyosságától, pangást, blasirtságot, életuntságot okoz, 
szóval létrehozza azon társadalmi hangulatot, melyben a ró-
mai birodalom dicsőségének tetőpontján a feloszlás megkezdte 
processusát. 

Dr. Martensen találóan festi a pogány pessimismnst a 
társadalmi erkölcsökről irt művében, midőn igy í r : „Róma 
befejezte győzelmi menetét a földön, világhatalmát megálla-
pította, a legfőbbet, a mit maga elé tűzött, ez által elérte. 
Minthogy czélja egyedül a földiekben a mulandó élet köré-
ben feküdt, végre a törekvésnek semmi czélja sem maradt 
fenn, melyre erejét felhasználni kellett volna. Mindenben 
bővelkedett : volt dicsősége, hatalma, tisztelete, gazdagsága, 
műveltsége, volt benne cultura, fény, kincs, meg volt az élet 
minden kényelme, és pompája. Központja volt a világnak, 
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a világ zsirja, veleje benne gyűlt össze. De senki sem él egye-
dül abból, hogy sokkal bir. A mammon rászedte imádóit s 
legelőször is oly érzéki kábultságba taszította őket, mely ha-
tárt és mértéket nem ismert. Soha nép magát -oly fokban 
nem engedte át a féktelen élvvágynak, mint a római. Ha-
nem ezen bűzhödt párákkal telitett levegőben azután min-
den mao-asabb erkölcsi eszme, minden emelkedettebb szel-o * 
lemi élet, minden eszményi törekvés az érzékfölötti világ 
felé, megfuladt. A nihilisticus scepticismus mindent elvita-
tott s midőn az érzékfölöttiek iránti tisztelet és félelem telje-
sen kiveszett, a vétek óriási mérveket öltött, a bűn bor-
zasztó fokra hágott, ugy hogy a római nép a császárok alatt 
nem egyéb mint egy megromlott, megrothat tömeg. Az ér-
zéki gyönyörök kielégitése a túlterheltség érzetét kelté fel, 
életuntság kapott létre, melyet mindig ujabb és ujabb érzéki 
gyönyörrel igyekeztek elűzni. A nemesebb lelkeket ez alatt 
reménytelenség szálta meg és kétségesés, mely az egész ak-
kori irodalmon nyilvánul. A búskomorság minden hangján 
megszólalt ez az élet unalmassága, üressége fölött, melyben 
semmi boldogságot, semmi örömet sem találtak. Vagy a sa-
tyra ostorát suhogtatta az elfajult nemzedék fölött ; de hasz-
talanul ; mert semmi magasabb czélra nem volt képes utalni-
Maradt tehát keserves, önmagát emésztő panasz a sülyedt 
világ gonoszsága fölött." 

Csaknem korunk rajzát véli az ember maga előtt 
látni, midőn e képet szemléli. Miként ama pogány világban, 
ugy most is az emberek nagy része egészen elmerült az 
anyagi természet ölébe ; az élet minden czéljait, feladatait az 
anyagban keresik. Az egyesek és népek élete kiürült maga-
sabb tartalmától, meg van fosztva a nemesebb ideális czé-
loktól. Magasabbat nem ismernek az ,én'-nél s az államnál. 
Ezért kell élni, fáradni, izzadni, elvérzeni, — ez pedig nem 
egyéb napjainkban, mint a földi érdekek anyagias ízű össze-
sre. Az emberi élet állatias küzdéssé vált a létért. A ki itt o 
vészit, a ki nem élvezhet, annak mit használ az élet, az előtt 
az élet, mint a német tudomány feje mondja: „a legnagyobb 
esztelenség." 

Mily jó, lia a szomorú ősz és rideg tél idején legalább 
azzal vigasztalhatja magát az ember, hogy hiszen ez nem 
tart mindig igy, hogy fog következni tavasz, hogy lesz még 
derült ég és meleg nap, melynek áldásaiban minden ember 
fog gyönyörködhetni. A társadalom bajai nem gyógyitliatla-
nok többé, mióta a kereszténység az üdv forrását megnyi-
totta. I t t a halálból is élet fakad. I t t élni nem „esztelenség." 
I t t a küzdelem és szenvedés szomorú sötét napjait a meg-
szabadulás és örök élet nyugalma s örömei váltják fel. A 
keresztény hivő tudja, hogy valamint a búskomor télre ki-
kelet, ugy a földi lét nyomorai után mindent kiegyenlítő 
igazságszolgáltatás következik. Ez az ő vezércsillaga, ez 
tartja benne a reményt, hogy ne csüggedjen, hanem a társa-
dalom bármily bajai közt fölemelt fővel tekintsen czélja felé, 
s biztos léptekkel haladjon rendeltetése pályáján s ne hagyja 
magát egy perezre sem megzavartatni a jobbról balról 
pusztító romlás művei által. Él az Isten, ki a benne bizókat 
nem hagyja el ! A szomorú ősz és hideg tél után derült tavasz 
és meleg nyár következik ! 

Ki bírja a valódilag jó nevelésnek rendszerét? 
(Vége.) 

3. Mihelyt a gyermek gondolkodni kezd, a szoktatásé s 
példa mellett az oktatásnak is fel kell lépnie. Ez az isteni 
kegyelem után a leghathatósabb és legjelentékenyebb eszköz 
a nevelésben, mert a gyermek oktatásból tanulja meg, hogy 
az igazat, szépet és jót ne csupán szokásból vagy utánzás-
ból, hanem meggyőződésből cselekedje. — Az. egyszerű okta-
tás, minő itt a gyermekeket és serdülőket illetőleg értendő, 
nem egyéb mint felvilágosítása azon viszonynak, mely va-
lamely cselekvés, vagy ennek módja és az erkölcsi törvény 
között van ; előadása valamely cselekvés természetes, vagy 
valószínű következményeinek, vagy azon tapasztalatoknak, 
melyeket e pontra nézve mások szereztek ; közlése azon tu-
dásnak, mely bizonyos egyes esetekre nézve szükséges. 

Az egyszerű oktatás a tanítástól abban különbözik, 
hogy a tanitás egészét közli bizonyos ismereteknek, s ügyes-
ségeknek. Az oktatás nem állit föl általános parancsokat, 
hanem csak egyes esetekre szorítkozik és belátásra, meggyő-
désre akarja vezetni a növendékeket s e végre minden ren-
delkezésére álló eszközt felhasznál : az igazságot érvekkel, 
származásának szemléltetésével és szerves összefüggésével, 
képekkel, hasonlatokkal, de leghathatósabban példákkal te-
szi világossá ; leereszkedik a gyermek eszme-köréhez s nincs 
időhöz kötve, mint a tanitás, hanem alkalomtól, véletlentől, 
a növendék viseletétől s kérdezősködéseitől stb. füge:. 

D o 

Az oktatásnál fölhozott életképek kölcsönös értekezé-
sek, zárbeszédek, intelmek, irány-mesék, közmondások, pél-
dabeszédek, erkölcsi vagy életbölcseleti irány s alapmonda-
tok és elbeszéléseknek akkor van legnagyobb hatásuk, ha a 
gyermek azok által váratlanul találva érzi magát, vagy ha 
azokra adott alkalmakból lesz takarékos óvatossággal vissza-
emlékeztetve. Különösen a párbeszéd alakban tartott okta-
tás akkor sikeres, ha a gyermek önbelátásra, magába-szál-
lásra jő. „Az Ur szemei megőrzik a tádományt," megőrzik 
tévedéstől a bölcset. Példabeszédek könyve 22, 12. 

Értelmi felfogását fölülmúló oktatással szintoly siker-
telenül áll elő a nevelő, a minthogy süket füleknek beszél, 
ha a gyermek kedélye fol van ingerülve ; azért az oktatás-
nál a növendék fejlettségi fokát s korát kell tekintetbe venni, 
meggondolván, hogy a megértésnek sok foka van, és elégedjünk 
meg, ha a növendék a maga kora és felfogó erejéhez képest 
érti a dolgot ; sokszor az is elég, ha azt csak tudatába bevisz-
szük, mert a felbonczolás még homályosabbá teszi csak. 
„A bölcsek nyelve ékesíti a tudományt." Példabeszédek 
könyve. 15, 2. 

Miután tehát csak az oktatás teheti erkölcsileg érde-
messé, mind a példaadás, mind a szoktatás foganatját ; miu-
tán csak az oktatás vezetheti oda a növendékeket, miszerint 
azok nem pusztán az utánzás ösztönéből, hanem saját meg-
győződésükből hajoljanak a jóra, és kerüljék a roszat : két-
ségtelen, hogy ezen oktatás szerezte meggyőződés szüli az em-
berben a legnemesebb indulatokat és tényeket, a mennyiben 
oktatás nélkül csak gyarló gépeket, nyomorult majom-embe-
reket nevelhetni, kiknek tehetségei vagy fejletlenül marad-
nak, vagy bal irányban tévelygendnek. „A parancsolat szö-
vétnek, a törvény világosság, és a fegyelem dorgálása az 
élet utja." Példabeszédek könyve. 6, 13. 
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A keresztény kath. nevelő tehát mint a holes atya 
oktatás által eszközlendi, hogy szava a növendékben meggyö-
keresedvén, a növendék belsejéből viszhangozzék, az ő saját 
esze és lelkiismerete hangjává váljék, s igy mint lelkes lény, 
önállólag, szabadon, okosan és nemesen működjék. 

Az oktatás tehát a szellemi erőket kifejti, minta mag-
ból a gyümölcsös virányt a nap, a növendék szellemének tápot 
nyújt, a tudományok terjesztésével a lelki tehetségeket, lelki 
erőket gazdagítja, s azoknak helyes irányt ad, s a testet is 
ügyesbíti, s ekkép az oktatás az életpályának vezérfáklyája, 
a szellemi és anyagi jólétnek lényeges tényezője. „Hajtsd te-
hát szivedet a tanításra és füleidet a tudomány igéire." 
Példab. 23, 12. 

Az oktatás, mint a nevetésnek egyik külön ága te-
kintetik', azért szabályai a külön tanításban tüzetesen adat-
nak elő. 

Mire, mikor és hogyan kell a növendékeket oktatni, e 
fontos hármas kérdésnek megfejtésével egy egészen rendsze-
res tudomány, a Methodika és Didaktika foglalkozik. 

Lichvártsik Mihály, tanitóképezdei igazgató 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, november 12. Jegyzetek egy jegyzetre1. T. szer-

kesztő u r ! A ,Religio' 37-ik számának egy vegyesében a kö-
vetkezőket olvastam: „Az uj budapesti kir. tanfelügyelő ur, 
ugy látszik, nem ismer sürgősebb teendőt a népnevelés terén, 
mint az egyes iskolákat bejárni és a kath. hitoktatóknak 
az óra rendben már meghatározott óráival foglalkozni, azo-
kat a tanrendből kitöröltetni, áttétetni, egy szóval a vallást, 
a mennyire lehet megszorítani. Amint halljuk, folyó hó 7-én 
Budapest és kerületének papsága gyűlést fog tartani. Kí-
váncsian várjuk, mily állást foglal el az ily eljárással szem-
ben, azután pedig majd mi is hozzá szólunk e fontos ügyhöz." 

Olvasva e ,vegyest' annál is inkább felháborodtam 
bensőmben, minthogy egyes jelenségek után itélve azt véltem, 
hogy habár lassan is, de mégis csak vissza fog térni az u j ne-
velés azon alapra-, melyen a nemzet fiaiból nemcsak minden-
féle tudományai megtömött, de egyszersmind vallásos hon-
fiak is fognak képeztetni ; reményeltem ez irány megerősödé-
sét még inkább az u j budapesti tanfelügyelő úrtól már csak 
azért is, minthogy, ha valakinek, ugy épen neki, mint a vá-
rosi tanügy eddigi referensének lehetett alkalma meggyő-
ződni azon elvadulásról, melyet a közös iskolák vallástalan 
nevelése okoz, mely ellensége minden keresztény civilisatió-
nak. A ,Religio' fennebb idézett ,vegyese' azonban meggyő-
zött arról, hogy reményem alaptalan, hogy hiu csalódás nap-
jainkban, mig a liberalismus szerepel, azt várni, hogy önma-
gától tegyen fordulatot egy jobb ut felé, melyen a nemzet 
fiainak vallásos nevelése, hitének erősödése haladást tegyen. 

E levelező öntudat adja kezembe a tollat, hogy meg-
előzve a t. szerkesztő ur kilátásba helyezett nyilatkozatát, 
illetőleg hozzászólását a kérdéses ügyhöz, engedelmével ez 
ügyben nézetemet előlegesen is elmondjam, jól tudva, hogy 
felszólalásommal a kérdés épen nem fog kimeríttetni. 

A baj, jobban mondva a sérelem az, hogy a vallás-ok-
tatcLS rendes oktatási órák sorozatából a törvény ellenére 
kizáratik és igy a vallásos oktatás megakadályoztatik. Mi 
vezette az országot idáig ? Semmi más, mint a liberalismus. 

Ez nem követeli, hogy a törvény tiszteletben tartassák ott, 
hol vallásosságról van szó. Ha valamelyik tanfelügyelő so-
rompóba lépne, hogy a törvény ugy amint az alkotva van 
életbe léptettessék, bizonyosak lehetünk, hogy első esetben 
ugyan megfenyíttetnék, további kötelesség-teljesités, vagyis 
inkább liberális értelemben vett kötelesség-mulasztás eseté-
ben pedig, bizonyára hivatalától is megfosztatnék, mert a 
liberalismus előtt tanfelügyelői hivatalbeli mulasztás az, ha 
valaki közülök még a vallásoktatást is követelné, tanfelü-
gyelői kötelesség-teljesités pedig az, ha valaki a vallásokta-
tást megnehezíti, vagy épen lehetetlenné teszi ; ez esetben a 
tanfelügyelő jutalmaztatik azon mértékken, a minőben szol-
gálatot tett a liberalismusnak. Korunk, t. i. liberális korunk 
jellemvonása a törvény iránti tiszteletlenség; gyártatnak 
törvények, látszatra egyes §§-ok is közbeszuratnak a vallás 
védelmére, mert még, legalább nálunk, nincsen itt az idő, 
hogy a keresztény múlttal a szakítás nyiltan megtörténjék ; 
de e törvények csakis azon részben hajtatnak végre, melyek 
a liberalismusnak kedveznek, a többiek mellőztetnek és a 
kormánynak ugyancsak nem jut eszébe, hogy a törvény élet-
beléptetését, annak minden egyes §-a szerint, sürgesse, köve-
telje, és a nem engedelmeskedőket megbüntesse. Tudtunkra 
legalább mind ez ideig a t. tanfelügyelő urak a törvénynek 
a vallásoktatásra vonatkozó rendeleteit ugy magyarázhatták, 
amint épen nekik tetszett, a nélkül, hogy e miatt feddésben 
részesültek volna ; és ők, igen jól ismerve a liberalismus 
irányát, jól tudva, hogy az miért büntet és miért jutalmaz, 
igyekeznek, nehogy hivatali ,mulasztásról' vádoltassanak. 

A mondottakban találom én, t. szerkesztő ur, a baj, 
vagy a sérelem okát ; azokban találom okát, hogy az uj bu-
dapesti tanfelügyelő ur is annyira buzgólkodik a vallásokta-
tás megszorításán, mint azt a ,R' idézett ,vegyese' jelzi. Mi 
volna tehát a teendő ? Mi volna teendő most, midőn még a J o 
liberalismus az irányadó? Lehetne-e valami eredményt ki-
vivni a vallásoktatás érdekében ? Nagyon jól tudom, hogy 
valamint a ,R' ugy a többi katholikus lapok is a vallások-
tatás kérdésében ugy általában, mint különösen a fővárosi 
elemi iskolákban uralkodó abnormis, vagy jobban mondva, 
törvénytelen viszonyokra való tekintettel, a létező állapot 
megszüntetése végett nem egyszer felszólaltak. A legújabb 
tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobb szándékból, a leg-
nemesebb indokból és paedagogiai szempontból történt fel-
szólalások mind elhangzottak. Mindenki érzi azonban, hogy 
valamit tenni kell, tenni mindenesetre. Nem tudom, hogy 
mások a mikép-re nézve miként gondolkoznak, szerény vé-
leményem szerint azonban, minthogy a nyilvános téren tör-
tént felszólalások eredménytelenek voltak, most a papságnak 
kell az ügyet más téren kezébe venni, más eszközhöz kell 
nyúlni, hogy, ha lehet, a jelen helyzeten segítsen. Azt vol-
nék bátor indítványozni, hogy a kath. papság oly helyeken, 
hol a tanfelügyelő állásával meg nem egyeztethető módon, a 
törvény ellenére, a vallásoktatás óráit a rendes órák közül 
kitörli, őszi, vagy bármily más gyűlésein összegyűlve, gyü-
lésileg felterjesztést intézzen a kormányhoz, kérve, hogy 
tanfelügyelőit a törvény tiszteletben tartására utasítsa azon 
pontokat illetőleg is, melyekben a törvény a vallásoktatásról 
intézkedik. 

Lehet, de nem bizonyos, hogy a papság kérelme nem 
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hallgattatik meg, feltéve azonban az elutasítás esetét, a pap-
ság lelkismeretében nyugodt lehetne, hogy mindent megtett 
a mi hatalmában állott, hogy az államnak vallásos, és igy 
becsületes, lelki smeretes polgárokat nevelhessen ; e tényével 
a papság elhárítaná magától a felelősségét teljesen és minden 
felelősség a jövőre nézve azok vállaira és lelkismeretére ne-
hezednék, kik visszautasítják a kezet, mely visszatartani 
akarja a nemzetet az elsülyedéstől. IIa azonban a kormány 
a papság felszólalását figyelemre méltatná, ha a bizonyára 
fontos okok előtt meghajolva a tanfelügyelőket kötelességük 
teljesítésére utalná, ugy meg volna a papságnak azon elégté-
tele, hogy ismét megtette a legnagyobb szolgálatot a nem-
zetnek, mert megakadályozta, nehogy a nevelés terén to-
vább is a liberalismus legyen irányadó és a nemzet öntudatra 
majd csak akkor ébredjen, midőn ama végzetes szót kell 
majd mondani : már késő ! Adja Isten, hogy jegyzeteink e 
végzetes szót megelőzzék, mert szándékunk nem volt más, O O ' ' 

mint figyelmeztetni a bajra, mielőtt még nem késő. A 
Róma. Jelek az olazz katholikusok politikájában mu-

tatkozó fordulat iránt. A forradalmi Olaszország számára, 
ugylátszik, megérkezett az idő egy lépést tovább tenni. ,Nép 
souverainitás' suffrage universel nélkül képtelenség, absur-
dum. Ily képtelenség volt eddig az olasz rabló államban 
a népsouverainitás. 25 millió polgár közöl csak 500 ezer 
volt souverain, a többiek kereshették az ő souverainitáso-
kat a hol tetszett, csak Olaszországban nem. Cairoli minis-
ter-elnök paviai beszédében kimondta, hogy az általános 
szavazati jog behozatala elkeriilhetlen. — A nép már megso-
kalta a szemfényvesztést. Azt mondták, hogy népkormány-
zatra állapítják az uj olasz királyságot ; meg is szavaztat-
ták a népet ; de csak egyszer, midőn t. i. a világ szemébe 
port kellett hányni, midőn ugy akarták az egységesites mű-
vét feltüntetni, mintha azt az olasz nép maga is akarná. 
Azóta a népnek kötelessége volt hallgatni és adót meg vért 
fizetni. A nép elégedetlensége tehát a jelen állapotokkal, 
ez a suffrage universel behozatalának egyik oka. Konczot 
dobnak a kormány férfiak az éhez farkasnak, mely őket szét-
szaggatással fenyegeti, azon reményben, hogy hiszen, akár 
van akár nincs suffrage umverteile, tulajdonképen rrindig 
az történik a mit a kormány élére felkapaszkodott coteria 
akar. Vannak, kiknek elvi czéljok is van e mellett. Minde-
nütt köztársaság felé gravitálnak a politikai intézmények s 
áltálok önkénytelenül is az emberek. Maga a modern alkot-
mányos állam csak abban különbözik a köztársaágtól, hogy 
elnököt nem választ és . . . . nem nevezi magát köztársaság-
nak. Ez a köztársasági áramlat kiválóan erős Olaszország-
ban, hol a köztársasági eszmével sok helyütt nagy emlékek 
vannak összekötve. A suffrage universel sokak terve sze-
rint tehát egy lépés lesz közelebb a köztársasághoz. 

A kedélyek általában véve egész Olaszországban nyug-
talanok. Senki, egyetlen egy párt, elem, vagy aspiratio sincs 
megelégedve a jelen állapotokkal. Mi fogja magát kiforni e 
chaoticus állapotokból, még a jövő titka. Eddig az olasz ka-
tholikusok magatartása, miként ezt a ,Religio' négy hónap 
előtt bőven kifejtette, kissé színtelen volt. A politikai tájé-
kozottság és kész terv helyett inkább csak óhaj volt az a 
mivel birtak ; nem egészen voltak tisztában önmagukkal a 
teendők iránt. Természetes, ha változnak a viszonyok, vál-

tozni kell — (korántsem az elvnek) — az elv alkalmazásá-
nak, az eljárás modorának. Midőn tehát a suffraga univer-
sel behozatalát Cairoli kimondta, a katholikusok politikai 
combinatiójába is uj tényező került be, melylyel nem szá-
molniok vakság és politikai élhetetlenség lett volna. E szá-
mítás már kezdetét is vette. Legelőször a kath. Olaszország 
legterjedtebb lapja, a turini ,Unità Cattolica' szólott, egye-
nesen kimondva, hogy ezután az olasz katholikusoknak a 
politikai választásokban kötelességök lesz részt venni. A 
suffrage universel, úgymond, mintegy tényleges respubli-
cává teszi Olaszországot ; és a dolgok ilyen állásában mi 
katholikusok, mi megmenthetjük s nekünk meg is kell men-
tenünk oltárainkat, családainkat, javainkat s a társadalmi 
rendet. . . A katholikusoknak fel kell használniok azon fegy-
vert, melyet nekik az egyház és társadalom ellenségei ad-
nak kezökbe s harczolniok kell vele Isten és a haza nevé-
ben . . . . A suffrage universel kikiáltása után, meg vagyunk 
győződve, nem csak időszerűsége, hanem szükségessége felől 
is azon kötelességnek, hogy a politikai választásokban részt 
vegyünk, épen ugy mint az előtt, az igen megszoritott sza-
vazási joggal, czélszerűuek láttuk azoktól tartózkodni. Eddig 
jelszó volt : Né eletti né eleitori. Ennek nem volt az értelme, 
hogy elvből nem szabad, hanem hogy nem volt időszerű, vagy 
mint a s. poenitentiaria mondá : Non expedit. De most uj 
korszak kezdődik s talán az üdv kikötője nyilik meg előt-
tünk az isteni gondviselés által. Valamint felhasználnék a 
tanitás szabadság, ha léteznék s a mint felhasználjuk a sajtó 
szabadságát, — ugy fel kell használnunk a szavazati jog 
szabadságát is . . . . Ez az ,Unità Cattolica' czikkezésének 
veleje. Azóta e felszólalás bejárta az egész világot. Hozzá-
szólt az összes katholikus olasz sajtó, köztük a legtekinté-
lyesebb római orgánumok, az ,Osservatore Romano' és a 
'La Voce délia Verità' s most mint tiszta eredmény az fek-
szik előttünk, hogy az ,Unità Cattolica' felszólalása inop-
portunus, elhamarkodott volt, először azért, mert Cairoli 
nyilatkozatáról még e pillanatban nem tudhatni, nem volt-e 
csupán csak fogás, és másodszor azért, mert föltéve, hogy 
komolyan van szó a suffrage universel behozataláról, a ka-
tholikusoknak a politikai választásokban való részvétele oly 
kényes problémákkal van összefüggésben, p. az alkotmányra 
teendő esküvel stb., hogy itt okvetlenül be kellett volna 
várni az első szót, az első jelt attól, ki nélkül döntő lépésre 
válalkozni Olaszországban katholikusoknak a politika terén 
nem lehet. Jegyezzük meg jól: az ,Unità Cattolica' fellépé-
sében nem maga a föllépés inopportunus, hanem ezen föllé- • 
pésnek igen szélesre kiterjesztett köre. Ha csupán azt mondta 
volna a turini nagy érdemű lap : itt az ideje, hogy a mutat-
kozó uj viszonyoknak megfelelő uj eljárás felől gondolkoz-
nunk, senki opportunusabb tettetnem vitt volna véghez mint 
ő ; de ő másként cselekedett, — mindjárt dönteni akart a 
mikéntre nézve is, a mire nézve még be kellett volna várni 
azt az időpontot, midőn biztosan lehet tudni, lesz-e valami 
a dologból vagy nem. Innen van, hogy a ,La Voce délia Ve-
rità' applaudál ugyan turini laptársának, de a maga részéről 
mégis azt hiszi, hogy jobb, ha hallgat és előbb tanulmányozza 
a kérdést. Azonban bármiként fogja fel egyik vagy másik ezt 
az ügyet, annyi bizonyos, hogy Olaszországban készül valami, 
mit a katholikusok nem várhatnak be ölbe tett kezekkel. 
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Belgium. A katholikus Ministerium bukásának okai 
és következményei. Itt, a szárazföldi constitutionalismus ezen 
minta-országában, csak két politikai párt létezik. Az egyik-
nek tagjai magokat egyszerűen katholikusoknak vallják; a 
másiknak neve ,szabadelvű párt' s tagjai magokat gueuse-
öknek nevezik. E két párt kiegyenlithetlen ellentétes elvek-
ből indul ki. A modort illetőleg is a katholikus conservativ 
párt a mérséklet, engedékenység és türelem pártja; a liberá-
lis pártatámadások és erőszakos rendszabályok pártja. Majd 
az egyik, majd a másik ragadja kezébe a kormány rúdját. 
F. é. junius 11-én a politikai választások megbuktatták a 
katholikus párt köréből kiemelkedett Malou kormányt, 
Frère-Orban tehát szabadelvű kormányt alkotott azzal a 
sajátságos jellemvonással, hogy tagjai mind szabadkőműve-
sek és azzal a sokat jelentő első lépéssel, hogy a katholikus 
ministerium alatt az igazságügyi tárczába beolvasztva volt 
cultusministeri tárczát ismét előtérbe rántotta. Ez és a vá-
lasztói jognak a katholikusok ellen irányuló megváltozta-
tása, a katholikus szellemű hivatalnokok kiküszöbölése, a mu-
nicipalis választások kizsákmányolása, az általános védtör-
vény behozatala s más ily liberális rendszabályok és terve-
zetek mindenkit eléggé tájékozhattak mindjárt eleve az iránt? 

hogy Belgiumban, mig a katholikus ministerium alatt mér-
séklet, nyugalom, béke és türelem uralkodott, az uj kormány 
alatt szenvedélyes küzdelmeket, erőszakos zaklatásokat le-
het várni, melyek a béke művei által jólétnek örvendő kis 
államot a polgári és politikai pártharczok gyászos csataté-
révé változtatandják át. A juniusi kormányválság mind a 
két pártot meglepte. A liberálisok két év előtt várták a 
g y ő z e l m e t , nem most. A katholikus kormány pedig bizott 
mérsékletének jó hatásába és hosszú életet remélt. Malou a 
lelépett ministerium lelke büszkén mondá az alsó kamrá-
ban a választások előtt, hogy legkevésbbé sem gondol a 
gyeplő szálainak megszorítására, meglevén győződve, hogy 

igy is menni fognak a dolgok Mi a katholikusok eme 
,véletlen' bukásának s a liberálisok ,véletlen' győzelmé-
nek az oka?. . Mindenek előtt megjegyzendő, hogy Bel-
giumban eddig átlag minden 8-dik évben szokott kor-
mányválság lenni. Lélektanilag ezt onnan lehet kimagya-
rázni, hogy a választók rendesen igen sokat követelnek a 
ministeriumtól s természetesen csak keveset érhetnek el. 
Ezzel pedig be nem érik. A választásokkor hangoztatott 
nagy Ígéreteket készpénz gyanánt véve, később, ha az 
elejénte lelkesedéssel fogadott uj ministerium szavát mind 
be nem válthatja, a lelkesedés lankadni, a rokonszenv tüne-
dezni kezd, s lassanként beáll a kedélyeknek azon állapota, 
melyet egykedvüségnek nevezünk, s mely teljesen az ellen-
fél malmára hajtja a vizet. Azt sem kell feledni, hogy a jel-
lemtelenek száma, kik majd jobbra, majd balra kacsingat-
nak, legio ; ezek mindig a felkelő napot üdvözlik s oda sze-
dődnek, a hová a siker istennője és a lárma hatalma hajlik. 
Azután Belgiumban a katholikusoknak rendkívüli nehézsé-
gekkel kell küzdeniök. Az alkotmányt ellenök használják s 
mégis nekik az alkotmányos formákhoz lelkiismeretesen kell 
ragaszkodniok. Belgiumban szentül meg kellene tartani a 
constitutionalismus elvét : le rois l'ègne, mais il ne gouver-
ne pas. Azonban nyilt titok, hogy ez csak akkor történik, ha 
liberálisok ülnek a kormány székcin. Ezeknek teljesen szabad 

kezök van, souverain fólénynyel rendelkeznek minden ügy-
ben a királyi aláirás fölött. I. Lipót bölcs kormánya alatt 
mind a két párt egyenjogú volt az udvar előtt ; ma ez más-
ként van. A király közvetlen környezete szabadkőművesek-
ből áll ; katholikus ide be nem juthat. Ezeket az urakat a 
nép közönségesen a „hetedik minister"-nek nevezi. Ha a 
"katholikusok győznek és katholikus ministerium áll a kor-
mány élén, semmit sem tehetnek, mert a titkos ministerium 
nem adja ki kezéből a legfőbb hatalmat, a királyt. Es a ka-
tholikusok tűrnek, — mert elveik tiltják . . . a forradalmat. 
Nem igy a liberálisok. IIa kormányra jutnak, mindent ki-
zsákmányolhatnak ; s minthogy czéljok nem az, hogy jog és 
igazság uralkodjék a pártok fölött, hanem hogy az ő doctri-
náik kizárólagos uralomra vergődjenek az egész társada-
lomban, — minden eszközt felhasználnak, egész az utczai 
harczokig s a király megfélemlitéseig. A liberális párt az 
önkény pártja és mégis tehet a mit akar; a katholikus con-
servativ párt a jog és igazság pártja, és még sem teheti meg 
még azt sem, a mit tennie kötelesség, s a mit elmulasztani 
bűn a közrend és jog ellen. Csak egy példát halljunk. Bel-
giumban törvényesen ki van mondva, hogy felekezetileg 
vegyes községekben a temetőben minden hitfelekezetnek kü-
lön temetkezési helye legyen. Azonban mivel a policzialis 
jogot a temető fölött a községi elüljáróság gyakorolja, ez, 
ha liberális, policzialis hatalmát a törvény ellen használja 
fel s ugy intézi a temetői rendőrséget, hogy a törvény ren-
delete egyenesen kijátszatik s a hitfelekezetek össze-vissza 
temetkeznek. A katholikusok, kik a temetőt szent helynek 
tartják, vallási érzelmeikben sértve érzik magukat, felszó-
lalnak a jog- és törvénysértés ellen, orvoslást követelnek a 
katholikus ministeriumtól, ez igazságot akar szolgáltatni, 
ja j de a király szabadkőműves környezete útját állja a jog-
nak, — s végre is annak kell történnie, a mi a liberálisok-
nak tetszik, még jjedig a katholikus ministerium alatt is. 
Nem természetes-e, hogy a kath. nép az ily katholikus mi-
nisteriummal végre teljesen elégedetlenné lesz s némi egy-
kedvűséggel veszi bukását ? (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Altalános Dogmatika, vagyis A lap s at os Theolo-

gia (Alapvető Hittan.) (Vége.) Tankönyvet sem akart irni 
szerző. Egy tanköny kereteit jóval felülhaladja a művében 
földolgozott anyag s nekünk ugy látszik, hogy különös figye-
lemmel kisérte épen ama kérdéseket, melyekkel a tanköny-
vek rendszerint kevesbbé szoktak foglalkozni. Azért ne is 
gondolja a hittudományokat végző növendék, hogy neki a 
könyv nem való ; ellenkezőleg, a mint már megyjegyeztük, 
vezérlete mellett magát tökélyesítheti s a mit fődolognak tar-
tunk, be fog vezettetni az egyház ama lángeszű középkori 
Íróinak műveibe, kiket scholastikusoknak nevezünk. A scho-
lastikusok theologiájából, ha nem is az érvelés módját, mint 
pl. Schouppe és Ilurter, de szabatos bölcsészeti és theologiai 
kifejezéseiket veszi át, ezeket megismertetvén az olvasóval, 
megkedvelteti vele egyszersmind az egyház emez első nagy-
ságú tudósainak nyelvezetét és szellemét is. És ha maj-
dan nálunk is teljes diadalukat ünnepelik a hittudományok 
s ha az egy ideig feledésbe ment Scholastika ismét vissza-
helyeztetik jogaiba, ebben Répászkynak szintén nagy leend 
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az érdeme: ő ugyanis hazai nyelven az első ilynemű munkát 
adta ki s e tekintetben csakugyan úttörőnek mondható. Sok 
jót várhatunk mi is a scholastikától, mert napjainkról is bát-
ran mondhatjuk azt, a mit már loy. sz. Ignácz mondott róla : 
„Debemus laudare doctrinam positivam et scholasticam ; 
quia sicut magis proprium est doctorum positivorum, ut 
Hieronymi, s. Augustini et s. Gregorii etc. movere affectus 
ad ämandum in omnibus Deum Dominum nostrum eique 
serviendum, ita est magis proprium scholasticorum, uti s. 
Thomae, s. Bonaventurae et Magistri Sententiarum etc. res 
ad salutem aeternam necessarias definire vel declarare, pro 
nostris temporibus, et ad magis impugnandum et declarandum 
omnes errores et fallaeias. (Exer. Spir. ed. Ratisb. 1855. p. 
42. 1.) Ha Melchior Canus szerint (Loc. th. 1. 8. c. 1.) ascho-
lasticum megvetése eretnekségeket szült, ugy fólelevenitésö-
ket az egyházi tudomány virágzása, az egyházi szellem ébre-
dése fogja követni. 

A kiállítás igen szép, egy kissé terhes a szemnek a 
nyomás. Sokkal jobb lett volna oly betűkkel nyomatni az 
egész munkát, mint a minőkkel az előszót nyomatta. Ez 
mindenesetre többe került volna, de papságunk áldozatkész-
sége s a hittudományok iránti buzgalma nem engedték volna, 
hogy szerző nagyterjedelmü szellemi munkássága mellett 
anyagilag kárt szenvedjen. 

Dignus est operarius mercede sua. Reméljük, hogy 
most sem hiányzik a kellő pártolás, mely az ily nagyra sza-
bott munka kiadásához szükséges.*) Ajánljuk e munkát min-
denkinek, kinek a hittudományoknak, s ezzel a kath. életnek 
fölvirágzása hazánkban szivén fekszik ; szerzőnek pedig az 
egek Ura adjon erőt és kitartást, hogy a nagy munkát be-
végezhesse. 

Budapest. Dr. Csemoch János, terézvárosi káplány. 
-f- Népfölség és hierarchia. Ezen korszerű kér-

dést világítja meg a következő mű : „Delle elezionipopolari 
nella Chiesa," discussione storica, canonica, pratica del P. 
Valentino Stecanella d. C. d. G. — Prato Giacchetti e Comp. 
1878. 300 lap. 

Olaszországban, Svajczban s egyebütt, hol az ,ó-katho-
licismus', vagy a vele rokonszenvező szellem fejét felütötte, 
a modern demokratiának fő destructiv elvét, a népfölséget 
akarják némelyek becsempészni a kath. egyház szerveztébe 
az által, hogy a nép számára a plébánosok, püspökök sőt a 
pápa választását mint jus nativumot követelik. Ezen vellei-
tások ellen sokszor volt már szó nálunk is egyebütt is. Tud-
tunkkal azonban senki oly alaposan nem tárgyalta még e 
kérdést, mint az imént említett mű tudós szerzője, először a 
jCiviltà Cattolica' hasábjain több czikkben, most pedig ezen 
czikksorozatnak egybefoglalása és kibővítése által a jelen 
egyediratban. Szerző két kérdésben foglalja össze e kérdés tár-
gyát s lényegét : 1. Igaz-e, vagy nem, hogy a főpásztoroknak 
választása a papság és nép által isteni jogon alapszik,vagyis 
benfoglaltatik-e ezen dolog az egyház alkotmányában ? 2. 
Igaz-e vagy nem, hogy, ha ezen választások életbe lépnek, 
oly előnyökhel fognak járni, milyenekat a szabadelvűek, 
ezen választásoknak különös pártolói, hirdetnek ? . . . Szerző 
e két kérdésre 25 fejezetben, igen alapos egyháztörténelmi, 

*) Örömmel jegyezzük fel, hogy a hittudományi irodalom nagy is-
merője és Maecenása, ő eminentiája a herczeg-primas, pártfogása jeléül 
szerző művéből 25 példányt rendelt meg. Szerk. 

kanonjogi és egyházpolitikai érvelés alapján, nem-mel felel. 
Az egész választási mozgalmat lényegében, ugy mint az 
jelenkezik, szerző a forradalmi szellem egyik fogásának 
tartja, melynek czélja az egyházat szivén találni. Művének 
függelékében szerző az apostoli szent széknek 3 nyilatkoza-
tát közli az ily ,népválasztások' ellen : első a trid. zsinat 
Congregatiójának decretuma ; a másik IX. Pius encyclikája 
a svajczi ügyben ; harmadik okmány a S. Poenitentiaria 
két válasza az olaszországi szabadkőműves eredetű ,Società 
cattolica italiana per la rivendicazione dei diritti spettanti 
al popolo cristiano ed ispecie al popolo roraano su la elezione 
dei Yescovi e del Summo Pontefice' czimü egylet programm-
jára. — Steccanella atya műve fölöttébb korszerű mű ; 
biztos iránytű gyanánt szolgálhat minden katholikusnak 
napjaink zilált viszonyai között. 

= Előfizetésre való felhivást küldött be az esz-
tergomi magy. egyh. irod. iskola Dr. Kerschbaumer Antal 
„Paterfamilias" czimü művének második s javított kiadására. 

Kerschbaumer müveit ajánlani fölösleges ; az eszterg. 
magy. egyh. irod. iskola fordítása pedig maga magát ajánlja 
az által, hogy már második és pedig javitott kiadást ér oly 
műre nézve, mely papi körökben már is közkedvességü. A 
25 ivnyi mű ára 1 ft. 50 ; növendékpapoknak 1 ft. 20. Meg-
rendelések f. évi decz. l- ig küldendők be. A jeles iskola 
utánvét mellett fogja a megrendelt példányokat szétküldeni. 

V E G - Y K S E K . 
— A budapesti esp. kerület papsága az e lapok 37. szá-

mában jelzett ügyben, vonatkozólag t. i. az uj fővárosi kir. 
tanfelügyelőnek a vallásoktatás iránt tanúsított magatartá-
sára, f. hó 7-én tartott gyűlésében, mint halljuk, beható esz-
mecsere alapján elhatározta, hogy a fővárosi hatósághoz 
emlékiratot nyujtand be, melynek szerkesztésével a,Religio' 
egykori jelestollú szerkesztője, Cselka Nándor, pápai kama-
rás és ó-budai plébános ur bízatott meg. Ugyanezen gyűlés 
elfogadta Kurez Vilmos ferenczvárosi sz. Ferencz-rendi ad-
ministrator urnák feliratát ő eminentiájához, a halálos ágyon 
kath. hitre tért egyének ügyében. 

— A kath. egyházi javak a párisi világkiállításon a 
magyar gazdászatnak jó hírnevét emelték és kitüntetésben 
is részesültek. A VII. csoportban kitüntetettek élén áll ö 
eminentiájának az ország herczeg-primásának uradalma, mely 
gabnanemüekért nagy arany érmet kapott. Ezüst érmet ka-
pott a pannonhalmi főapátság ; bronz érmeket pedig az esz-
tergomi főkáptalan, a nagyváradi 1. sz. káptalan és a buda-
pesti közp. papnevelde uradalma, mely az esztergomi főkáp-
talan kezelése alatt levén, kitüntetése által szintén a mgs fő-
káptalan érdemeit szaporítja. 

A berni kanton kormánya csak oly föltétel alatt mu-
tatkozik hajlandónak Jurában abbanhagyni a cultarharczot, 
ha a lelkipásztorok a nép által fognak választatni. Mint a 
freiburgi „Liberté"-nek Rómából írják, az apostoli szent 
szék a ,népválasztás' kérdését a legjelesebb kanonisták elé 
terjeszté véleményadás végett. A nevezett lap levelezője biz-
tos forrásból megtudta, hogy a kath. jugtudósok véleménye 
a nép választásra vonatkozólag ez : Ott, hol a katkolikusokat 
a polgári kormány, mint a Jura vidékén, a lelkipásztorok 
választására szoritja, a katholikusoknak kötelességök egye-
nesen a püspökhöz fordulni, és őt felkérni, hogy nevezze ki 
számukra, a római egyház fegyelme és szokása szerint, a tör-
vényes lelkipásztort. Mind az, a mit ezután a polgári ható-
ság részéről utjokba gördíthető akadályok elhárítására te-
hetnek, annak nyilvános kijelentésében áll, hogy a kit a püs-
pök kinevezett, ugyanazt ők szintén lelkészökül akarják. 
Egyébiránt, mint az illető levelező állitja, a szent szék már 
előbb is ily értelmű utasitást adott a svajczi főpásztoroknak. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznag Béla, hittudor, m. k. egyetemistánál-. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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biboros hg. prímása Dupanloupról. — Egyházi tudósitások : Pest. A delegatio. Dublin. Gullen bibornok emléke. Belgium. A 
kath. ministerium bukásának okai és következményei. — Irodalom : Egyháztörténelem a vatikáni zsinat óta. — Vegyesek. 

Krisztus az ó-szövetségben. 
(Folytatás.) 

Az uj-szövetségi sz. iratokból felhozott emez 
idézetek semmi kételyt nem hagynak az iránt, mi-
szerint az apostolok hite s meggyőződése szerint az 
ó-szövetség választott népe Krisztusnak, az Isten 
Fiának különös gondviselése alatt állt, és hogy ők 
az e nép közt ,az Ur vagy Isten angyala', azaz Isten 
követeként bizonyos időközökben láthatóképen is 
fel-feltünedezö isteni természetű Lényt Jézus Krisz-
tusnak vagyis az Isten Fiának tartották. 

Azért nem csoda, ha ugyanezen meggyőződés-
sel, és pedig még inkább kidomborodó alakban, ta-
lálkozunk a sz. atyák és egyháziróknál is. Ennek 
kimutatására hadd álljon itt egy-kettőnek nyilat-
kozata. Sz. Justinnál olvassuk1): . . .^bjaovv rovxaí 
TOVÇ Ttartoaq vfiwv Alyvn.rov É^AYAYÓVTA" ( . . . Jézust, 
ki atyáitokat is Egyiptomból kivezette). Sz. Irén 
igy szól2) : ..Et iterum, loquente Filio ad Moysen : 
Descendi, inquit, eripere populum h une." Sz. Hilár 
Krisztusra vonatkozólag ezeket mondja :3) „Unus est 
mediator Dei et hominum, JJeus et homo : et in legis-
latione et in corporis assumtione mediator. Alius 
igitur ad eum non deputatur. Ilnus est enim hic in 
Deum ex Deo natus, per quem creata sunt omnia in 
coelo et in terra, per quem tempóra et saecula facta 
sunt. Totum enim quidquid est, ex eius operatione 
subsistit. Hie ergo unus est disponens ad Abraham, lo-
quens ad Moysen, testans ad Israël, manens in proplié-
tis, per virginem natus ex Spiritu sancto, adversan-
tes nobis inimicasque virtutes ligno passionis affi-
gens, mortem in inferno perimens, spei nostrae fidem 
resurrectione confirmans, corruptionem carnis hu-

») Dial. c. Tryph. 120. 
3) Adv. haer. I I I . 6. 
3) De Trinit. IV. 42. 

manae gloria corporis sui perimens." Sz. Ambras a 
zsidókhoz e szavakat intézi :4) „Moysen laudatis, 
quia regem Pharaonem cum exercitu suo mersit. 
Moyses orabat et alius imperabat. Moyses precaba-
tur, Christus operabatur. Moyses fugiebat, Christus 
insequebatur. Moyses columnam sequebatur, ut no-
cturnas tenebras declinaret, Christus illuminabat. 
Moysen agnoscis, quia aquae arnaritudinem tempe-
ravit ; Moysen agnoscis, quia aquam produxit de 
petra : Christum non agnoscis, qui veri illius Aegyp-
tii regis stravit exercitum et abyssi mersit profun-
do, qui nos libérât quotidie de mundi huius tiucti-
bus, ne nos saeculi huius procella demergat." Ha-
sonlóan nyilatkoznak : Alex. Kelemen, Caes. Özséb, 
sz. Athanáz, Alex. sz. Cyrill, Aranyszájú sz. János, 
Tertullián, sz. Cyprián és sz. Ágoston, — kiknek 
nyomdokait ez irányban követni látunk számos 
ujabbkori hittudóst is, mind a katholikus, mind a 
protestáns táborból.5) 

Hogy a többször emiitett ,Isten angyalára ' s 
Krisztus ó szövetségi működésére vonatkozó állitá-
sunk alig ellenkezhetik az eyyház érzületével, ezt a 
szives olvasó fenebbi uj-szövetségi idézeteink, vala-
mint az imént felsorolt et numero et pondere kiváló 
figyelmet érdemlő tekintélyekből is már eléggé gya-
níthatja. E gyanitás azonban kétség kiviil a bizo-
nyosságig fog fokozódni, ha az egyháznak ez ügyre 
nézve elfoglalt álláspontját nyíltan is jelezendjiik. 

Az adventi időben a Krisztusra vonatkozó An-
tiphonae maiores egyikében igy zeng az egyház : 
. ,0 Adonai et dux domus Israël, qui Moysi in igne 
flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti, 
veni ad redimendum nos in brachio ex ten to.u — 
Az egyháznak nagypénteki ,Irapröperiumait' is mind 

4) In Psalm. 118. V. 141. 
V. ö. Danko, Hist. Rev. Div. V. T. 224. 1. 
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felhozhatnék i t t ; mert azok elejöktöl fogva végig 
mind Krisztusnak az ó-szövetség folyamában a zsidó 
népre rendkiviili módon és mértékben kiárasztott 
jótéteményeit egy felöl, más felöl pedig a zsidó nép-
nek Krisztus iránt tanusitott hallatlan hálátlansá-
gát tárják elénk. Legyen elég e helyt csak egyet-
kettőt fölemlíteni közölük. Az egyház ugyanis a 
szenvedő Jézus személyében félig panaszos félig feddő 
hangonekkép szól a hálátlan zsidó néphez: „Popule 
meus, quid feci tibi ? aut in quo contristavi te ? res-
ponde mihi. Ego eduxi te de Aegypto, demerso Pha-
raone in mare rubrum: et tu me tradidisti principibus 
sacerdotum. Ego te pavi manna per desertum : et tu 
me cecidisti alapis et flagellis. Ego propter te Cha-
nanaeorum reges percussi : et tu percussisti arundine 
caput raeura." — A húsvéti idő tartama alatt (Do-
minica, ad Laudes) ily Antiphonát hangoztat az egy-
ház: „Surrexit Christus de sepulchro, qui lïberavit 
très pueros de Camino ignis ardentis azon három 
zsidó férfiúról van itt szó, kiket Nabuchodonozor 
tüzes kemenczébe vettetett. Dániel (3, 49.) ,az Ur 
angyalának' nevezi azon égi Lényt, ki leszállt e há-
rom férfiú közé az égő kemenczébe s megvédé őket 
az emésztő tüz legcsekélyebb hatásától is. S ime az 
egyház a most említett Antiphonában ez ,angyalt ' 
vagyis isteni követet Krisztusnak mondja. 

Az egyház, amint e néhány adatból is láthat-
juk, oly tényeket tulajdonít Krisztusnak, melyek a 
sz. Írásban az ó-szövetség ,Isten angyaláról' mon-
datnak, világos jeléül annak, miszerint ő is ezen 
,angyalt' Krisztusnak vagyis az Isten Fiának tart ja. 

Ezek után, ugy hisszük, elismerendi minden el-
fogulatlanul ítélő, miszerint mi csak a sz. irás, sz. 
atyák s egyházirók, valamint az egyház visszhang-
jaként szerepelünk, midőn állí t juk és val l juk: hogy 
azon isteni követ, kit az írás ,Ur vagy Isten angyala• 
névvel jelez, és ki az ó-szövetség folyamában a zsidó nép-
nek többször különféle alakban láthatóképen megjelent, 
láthatatlanul pedig e népnek folyvást különös kormány-
zója s gondviselője volt, hogy ez isteni követ nem más 
mint — az Isten Fia, kit mi, új szövetségi hivek, Jézus 
Krisztusnak nevezünk. 

Ha pedig azt kérdeznéd, hogy miért történt ez 
igy? Válaszul fogadd a következőket. 

Az Isten Fia ugyanis azon pillanattól fogva, 
hogy a bűnbeesés megtörtént, az öröktől fogva el-
határozott megváltás munkáját azonnal megkezdte 
és végtelen bölcsesége szerint a körülményekhez 
képest különféleképen folytatta már az ó-szövetség 
századaiban. 

E megváltási munkának az ó szövetségben elő-
készítő jellege volt. A paradicsomi bün elkövetése 
után nem azonnal fizeté le az Isten Fia a bukott 
ember helyett az Istenneli kiengesztelödés á r á t : 
mert hogy az emberiség kellően méltányolhassa az 
Istenhezi visszatérésnek, a megváltásnak rendkívüli 
nagy becsét, — az Istentöli elpártolásnak, a bűnnek 
meredélyén, melyre lépett, tovább kellett haladnia 
mindaddig, mig lejutva a mélységes örvénybe, feje 
fölött összecsaptak a bűn végconsequentiáinak taj-
tékzó hullámai, melyekben alámerült az ész világa, »/ o ' 

a sziv nyugalma, az emberi természet méltósága, a 
földi élet békéje s a sírontuli boldogság reménye. 
A ki veszélyben forog, segélyért kiált. Mi termé-
szetesb tehát, mint hogy az emberiség is a bün ret-
tenetes következményeinek irtózatosan háborgó hul-
lámaival küzdve, sőt már-már fuldokolva, szabadító, 
mentő kéz után kiáltozott. Ily módon kelté fel az 
Isten Fia az általa üdvözítendő emberi nemben a 
Szabaditó, a Megváltó utáni epekedés érzetét, hogy 
annál készségesebben ragadja meg s annál forróbb 
csókokkal halmozza el a drága mentő kezet, mely 
öt, mint a halál zsákmányát, ismét az életnek visz-
szaadta, öt, mint az ördög rabszolgáját, Isten fiává 
változtatta, öt a pokolból kiragadta és a mennyor-
szágba áthelyezte. 

De ezenkívül nem hiányoztak positiv intézkedé-
sek sem az Isten Fia részéről, melyek szintén oda 
irányultak, hogy általuk utja egyengethessék az 
idők teljében végrehajtandó megváltás nagy mun-
kájának. Nemünk irgalomteljes Megváltója már a 
paradicsomban, mindjárt az első bün elkövetése után 
lebocsátá az általa megváltandó világ talajába a 
magot, melynek gyökeret verni, kihajtani, terebélyes 
fává nőni s gyümölcsöt hozni kellett, — a megvál-
tásnak a Kálvária keresztfáján éretté válandó drá-
ga becsli gyümölcsét. E paradicsomi mag az egy igaz 
Istenben és a jövő Megváltóban való hit vala. E magnak s 
az abból kisarjadzandó növénynek kertésze, ápolója 
maga a magvető Isten Fia volt; napszámosokul ter-
mészetesen embereket is alkalmazott. Midőn Ábra-
hám idejében a napszámosok bűnös gondatlansága 
folytán a bálványimádás burjánja már annyira el-
árasztá a földet, hogy az isteni kertész kis csemetéje 
már-már a teljes elfojtatás veszélyében forgott, ek-
kor a kis csemete Ábrahám személyében átültettetett 
idegen földbe, Chanaán földjébe és a napszámosok 
teendői nagyszerű isteni Ígéretek mellett kizárólag 
Ábrahám ivadékára vagyis a zsidó népre bízattak. 

(Vége köv.) 
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Ki kezdeményezte Magyarországban az üvegfestészetet? 
A vallás- és közokta tásügyi min i s te r ium a ha-

zai egyházi művészet emelése körü l ismét buzgól-
kodot t , a mennyiben levelet intézet t az ország fő-
pásztoraihoz s é lükön az ország biboros á ldo rnagyá-
hoz, fe lhiván t isztelet tel becses f igyelmöket — mi-
ként a nevezett minis ter i i r a t fo ly ta t j a — az ö kez-
deményezése fo ly tán közelebbről Budapes ten (az 
egyetemi növényke r t szomszédságában) berendezet t 
üvegfestészeti intézetre, k i je lentvén egyút ta l , hogy 
ezen intézet á l ta l ,.az első lépés van megtéve az üveg-
festészetnek hazánkban is meghonosítására.'•'• 

Midőn a um. vallás- és közokta tásügyi minis te-
r i umnak a nevezett intézet fe lá l l i tása körü l te t t fá-
radozásaiér t az egyházi művészet nevében mi is kö-
szönetet szavazunk, lehetetlen, hogy t isztelet tel jesen 
ne f igyelmeztessünk, a tö r téne t i igazság s a hazai 
művelődés és művészet tö r téne tének érdekében, azon 
anachronismusra , mely a fenn t isztel t minis ter i i r a tba 
becsúszott ott , a hol mondat ik , hogy a Budapes ten 
imént létesi tet t üvegfestészeti iskola fe lá l l i tása á l t a l 
,az első lépés' van megtéve az üvegfestészetnek ha-
zánkban is meghonosí tására . Ez, egyszerűen ki-
mondva az igazat, — nem á l l ; és csodáljuk, hogy 
ez a dolog a nm. min is te r iumban , hol tudósok és 
szakférfiak is ülnek, k ikerü l te a figyelmet. Az üveg-
festészetnek hazánkban meghonosí tására az első lépést 
az ország biboros herczeg-primása, főm. Simor Já-
nos, még min t győr i püspök tette meg. Miről tanús-
kodjék a következő monumentá l i s becsii okmány, 
melye t ad p e r p e t u a m rei memóriám, eredeti szöveg-
ben, szóról szóra köz lünk : 

„Ut e praemissi Rescripti tenoribus patet, Excellmus 
D. Cultus et publicae institutionis Minister Budapestini eri-
gendum iussit institutum, in quo ars vitrum pingendi colo-
ribus, ac pictum dein urendi, seu rectius : depictos in vitro 
colores eideni inurendi exerceretur, atque taliter splendidae 
illae fenestrae, quae Ecclesias et saepe etiam palatia ornant, 
in patria quoque nostra pararentur, nec foret opus idmodi 
fenestras ab exteris oris requirere. 

Artem pictas fenestras fabricandi, illisque aedes sacras 
ornandi Germani solers extudit ingenium, cuius artis initia, 
progressus, summám perfectionem, ac dein neglectum recen-
sendi non est milii animus. Norunt omnes in história huius 
artis non p l a n e peregrini, illám saec. 14 et 15 ad summum 
perfectionis gradum perductam fuisse, saec. autem 17 vix 
non collapsam iacuisse. Ubi autem illa détecta fuit, primum-
que coli coepit, ibi etiam suam restaurationem, repristina-
tionemque vidit sub munificentissimo Maecenate Ludovieo 
I. Bavariae Rege, qui primus Monacbii institutum, ubi ars 
exerceretur vitra pingendi, atque pro fenestris exurendi a. 
1827. erexit. Hodie illa exercetur ac tforet praeter Germa-

niam in Gallia, Anglia, Helvetia, Austria, atque in huius 
gremio imprimis in Tiroli ac Yindobonae. 

In Hungaria primas fenestras pingendas ac pictas exu-
rendas ipse iussi, erecto furno, et procurato omni necessario 
apparatu in Castello Episcoporum Jaurinensium Rákosensi 
ad Peisonem ac prope Sopronium. Res sic accidit. Postquam 
Capellam residentiae episcopalis Jaurinensis ab Urbano Dó-
czy, qui ab a. 1483. usque 1486. sedem illám episcopalem 
tenuit, exstructam ad omnem acribiam et elegantiam styli 
sic dicti gothici restauravissem, et fenestris pictis, quae in 
exteris oris factae fuerunt, exornavissem, consilium coepi de 
restauranda alia Capella Héderváriana ideo dicta, quia illám 
posuit ac Cathedrali Ecclesiae quasi inaedificavit Episco-
pus Joannes de Hédervár, qui Jaurinensem Ecclesiam gu-
bernavit ab a. 1387—1415. Consilii huius conscius Josephus 
Willing, origine Soproniensis, et in einte Gymnasio diagra-
phices Magister me accessit rogans, ut fenestras pingendi 
atque urendi provinciám sibi, huius artis gnaro, deferrem. 
Annul propositis precibus, et procurato omni technico appa-
ratu, procuratisque caeteris requisitis fornacem, sive furnum 
in praedicto Castello erexi. Quatuor successive fenestrae 
isthic parabantur cum totidem Sanctorum figuris, nimirum 
Stephani et Ladislai Regum, Emerici Ducis, et Elisabethae, 
Andreae II . Regis filiae, Hungáriáé nempe Patronorum, 
quorum icônes in vitris depictae fuerunt secundum paradig-
ma Celebris pictoris Viennensis Dobjaschovszky. Memóriám 
rei sic gestae conservant inscriptiones in ipsis fenestris ap-
positae : „Episcopus Joannes Simor in Rákos ad Peisonem 
uri iussit 1860. ussit Jos. Wilfing Soproniensis." Exustis 
fenestris, quae Capellam Ilédervárianam ornant, omnem 
artis apparatum artifici donavi, qui mox multum eadem oc-
cupabatur; omnes enim fenestras tarn restauratae Ecelesiae 
parochialis Soproniensis ad S. Michaëlem, quam a funda-
mentis recens erectae Ecclesiae Conventus itidem Sopro-
niensis Monialium Ursulinarum ipse perfecit, hocque pacto 
peritiam suam dexteritatemque luculenter comprobavit. 

Haec fuere initia artis, de qua sermo est, in patria no-
stra. Nemo profecto est, qui non gratuletur de erecto novo 
instituto in Metropoli Regni, nemo porro est, qui non optet, 
ut illud quam laetissime efHoreat. 

Strigonii, die 28-a Octobris 1878. 
Joannes Cardinalis Simor, m.p. Archi-Episcopus." 

Magyarország biboros hg. prímása Dupanloupról. 
(A XIX. sz, körlevélből.) 

„Ob summum rei momentum cohiberi nou potui, quin 
cum Clero Ai-chi-Dioecesano communicarem tenores Apos-
toliéi Brevis, quod ddto 11. Sept. h. a. Sanctissimus Domi-
nus Noster dirigere diguatus est ad Illustrissimum olimAu-
relianensium Episcopum Felicem Dupanloup ob insignem, 
novoque studio comprobatum zelum, quo idem curae suae 
pastorali creditum populum ad ope sua succurrendum prae-
sentissimis S. Sedis indigentiis excitavit. Praeclarissimus 
Praesul paterni huius, gratique in se amoris argumentum 
nonnisi unius mensis spatio supervixit, quippe qui 11. curr. 
ad aeternam vitam evocatus est, cuius mortem eo minus 
praesagire potui, quod primis labentis mensis diebus famili-
äres ab eo acceperim litteras. Episcopi Dupanloup nomem 
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in omnium ore fuit, quod ille immortalitati mandavit, non 
quod inter sic dictos immortales Academiae Galliarum so-
cios delectus fuerit, sed scriptis, quae exaravit ac vulgavit 
plurimis, quibus fidem et Ecclesiam Catholicam, Sanctam-
que Sedem defendit ; sed laboribus, quos pro eadem causa 
exantlavit, fortitudine, qua hostium rei christianae cunicu-
los expugnavit, molimina repressit, pastorali vigilantia, 
quam in gubernanda sua Dioecesi adbibuit, et resolutione, 
qua ex albo sociorum praedictae Academiae expungi maluit 
quam collegam habere hominem, de quo valet illud Psaltis 
Eegii: „Dixit insipiens in corde suo, non est Deus." Qui 
Aurelianensem Antistitem penitius noverunt, suspexerunt in 
illo subtile ingenium, acutum, dicendi copiam, et summám 
quidlibet exprimendi facilitatem, amplissimam vim memo-
riae ac tenacissimam. Eius eloquentiae potissimum tribuen-
dum, quod in Gallia libertás publicae institutionis procla-
mata legeque sancita fuerit. Dignum itaque censeo, ut tanti 
Praesulis piam ad altare memóriám faciamus." 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, november 15. A dclegatio. Ha nagy és fontos a 

feladat, mely országgyűlésünkre vár, mit selci sem vonhat 
kétségbe, ugy bizonyára nem kevésbbé fontos a feladat, mely 
az ez évi delegatióra várakozik, e specifice dualisticus intéz-
ményre. Azon álláspontnál fogva, melyet a delegatio politi-
kai intézményeink közt elfoglal, természetes, hogy azt min-
dig, minden tekintetben nagy figyelemmel kísértük, mert 
eay-egy delegatiónalis időszak legalább is egy évre megadta 
az irányt, melyben államunk, illetőleg államférfiaink haladni 
szoktak. Az ez évi delegatiói ülésszak nem kisebb mérvben 
igényli figyelmünket és mi ígérjük, hogy a mennyiben az 
egyházi ügyekre is fog vonatkozni, rajta leszünk, hogy a 
majd megtörténő nyilatkozatokat megjegyzéseinkkel kísér-
jük, óhajtva, hogy minden ugy történjék, hogy azokba meg-
nyugodhassunk. 

Addig is azonban, mig irányadó allamférfiaink nyilat-
kozatából értesülhetnénk, mig Andrássy gróf terveit a kü-
ügyek terén meghallanánk, legyen szabad a t. delegatus 
urakhoz egy pár szót intéznünk azok felől, miket óhajta-
nánk, hogy a delegatióban megtörténjenek. Nem kételke-
dünk ugyan, hogy a delegatiónak sok, igen sok és fontos 
teendője lesz, de mégis óhajtandó lenne, hogy bokros teen-
dői között némi időt áldozna a monarchia egyház-politiká-
jának szellőztetésére, és ez az, mire mi a t. delegatus urak fi-
gyelmét irányozni akarjuk. 

A delegatio mindenesetre első sorban a keleti ügyekkel 
fog foglalkozni, mi is e kérdést óhajtjuk egyrészt szemügyre 
vétetni, habár főleg egyház-politikai szempontból, melyet 
nem lehet, nem szabad Kelet ügyeinek rendezésénél figyel-
men kivül hagyni, ha azt akarjuk, hogy az nemzeti szem-
pontból is, a nemzetre, a magyar hazára üdvös legyen. Mi-
dőn a boszniai occupatio folyamában volt, a lapok tudták 
jelenteni, hogy ő szentsége figyelmét is magára vonták a 
katholikusok ottani állapotai és hogy a hierarchia szerve-
zése miatt ő felségével érintkezésbe is tette magát. E tény 
igazsága mellett tanúskodni látszik azon körülmény, hogy 
ugyancsak ő szentsége Nina bihornokhoz intézett nagv fel-
tűnést keltett levelében a keleti keresztényekről is megem-

lékezett. A mily érdekében állt a pápának, hogy hi vei lelki-
ügyeiről gondoskodjék és hogy az egyháznak megnyerje 
még azokat is, kik eddig hívei közé nem tartoznak, oly nagy 
az érdeke a magyar államnak és az egész monarchiának, 
hogy a pápa törekvését a leghathatósabban támogassa. Az 
elfoglalt tartományok népségénél, eltekintve minden más 
egyébbtől, az a kérdés : mi felel meg jobban a monarchia 
érdekének? Az-e, hogy az elfoglalt tartományok népessége, 
nem csak nemzetiségre, hanem vallásra nézve is az orosz 
nemzettel egy legyen, vagy az-e, hogy legalább vallásilag 
legyen ellentétben az oroszokkal? Szóval mi felel meg job-
ban a monarchia érdekének: az-e, hogy a katholicismus, 
vagy hogy a schisnia erősödjék az elfoglalt tartományok-
ban? E kérdésre, azt hisszük, hogy minden becsületes ember-
nél, aki a monarchia érdekét szivén viseli, legven különben 
bárminő vallású, a válasz csak egyetlen egy lehet : hogy t. i. 
a monarchia érdeke a katholicismus erősbödését követeli az el-
foglalt tartományokban. Ha ezt mindenki beismeri, mit be 
nem ismerni nem lehet, ugy a delegatiónak feladata, hogy 
Andrássy grófot, mint ez időszerinti külügyminisztert, in-
terpellálja az iránt : tett-e a külügyminiszter ur valamit ez 
irányban, hogy, ha már az occupatio megtörtént, az elfog • 
lalt tartomány népessége vallásilag azon irányban erőssites-
8ék, mely őt az orosz schismától elvonja ? Tett-e különösen 
lépést a pápánál az iránt, hogy kath. papság száma szapo-
ritassék, nevezetesen pedig, hogy ott püspökségek szervez-
tessenek? Nem kételkedünk mi a felett, hogy delegátusaink 
lelkiismeretesen meg fognak tenni mindent, amit a monar-
chiára üdvösnek találnak ; de abban biztosak vagyunk, hogy 
üdvössebbet, a monarchiára áldásthozóbbat nem tehetnek, 
mint ha a külügyminisztériumot azon irány követésére utal-
ják, mely a katholicismus megerősítésére szolgál, mely a pá-
pával egyetértve állapítaná meg azon tényezőket, melyek a 
schisma befolyását az elfoglalt tartományokban megtörnék. 
Lesz-e, ki ez irányban fogja Andrássy grófot interpellálni? 

Egy másik és előttünk nem kevésbbé fontos pont,melyre 
a delegatio figyelmét felhívni akarjuk, a pápa helyzete. Már 
a sz. emlékű IX. Pius életében nyilvános allocutióiban nem 
egyszer felhívta a kormányok figyelmét, figyelnék meg, 
hogy mily tarthatatlan a pápaságnak a kereszténység közös 
atyjának helyzete, hogy nem képes magát és szent hivatását 
ugy amint kellene teljesíteni. Akkor azt mondták, hogy 
ezt csak IX. Pius az engesztelhetlen pápa mondja. Eljött az 
idő, midőn az uj pápát XI I I . Leót maga a liberális sajtó 
engesztelékenynek hirdeti, és ime az engesztelékeny pápa mit 
tesz, talán visszavonja azt, a mit sz. elődje mondott? Talán 
hirdeti a világnak, hogy az olasz kormány egész könnyűvé 
teszi a pápának az egyház kormányzását? Talán egészen 
elégedettnek hirdeti magát a létező viszonyokkal? Csak a 
Nina bihornokhoz intézett pápai iratot kell elolvasni és be 
kell látni, hogy az ,engesztelékeny' pápa semmivel sem itéli 
meg máskép a helyzetet, mint az ,engesztelhetetlen' pápa ; 
hogy XII I . Leo épen oly türhetlennek, az egyházkormányzá-
sát akadályozónak tartja a bitorló kormány eljárását, mint 
tartotta IX. Pius. Tényleg valóban oly állapotok vannak a 
garantia-törvény mellett Olaszországban, hogy az egyház, a 
pápa többé nem független, nem szabad, hogy az olasz kor-
mány nem csak azon akadályokat tartja fenn, melyek már 



<117 Ol i 

IX. Pius korában is léteztek, hanem azokat még ujabbak-
kal, még nagyobbakkal is tetézi, mi miatt a hivek lelkiis-
merete napról napra nagyobb nyugtalanságnak van kitéve. 
Liehet, szabacl-e ezt a kormánynak eltűrni ? Szabad-e tűr-
nie, hogy egy kétszáz millióval biró egyház feje vallási jo-
gait és kötelmeit ne gyakorolhassa? Nem áll minden állam-
nak, mely katholikus polgárokkal bir, főleg pedig olyan-
nak, melynek polgárai többsége a kath. egyházhoz tartozik, 
nem áll-e, mondjuk, érdekében ily államnak, hogy gondos-
kodjék polgárai többsége vallási fejének függetlenségéről ? 
A delegatió t. tagjainak már csak politikai szempontból is 
azon meggyőződésre kell jutniok, hogy a pápa függetlensé-
gét minden körülmények közt biztosítani kell. Első kérésünk 
mellé tehát e másodikat is csatoljuk ; hallják meg gyenge 
szavunkat a delegatió t. tagjai és tegyenek lépést az iránt, 
hogy külügyminisztériumunk gondoskodjék az egyház fe-
jének függetlenségéről, hogy ő annál inkább gondoskodhas-
sék azon érdekek megvédéséről, melyek a nemzetre nézve Ke-
leten vannak ; mert legyenek meggyőződve, hogy akkor, mi-
dőn a pápa érdekében tesznek valamit, a nemzet érdeké-
ben is működnek ; és ki az közülök, ki ez utóbbit tenni nem 
akarná ? $ 

Dublin. Gullen bibornok emléke. — Alig csukódott 
be a sír Francziaország egyik legnagyobb főpásztorának 
hamvai felett, a kérlelhetlen halál ismét egy csillagot raga-
dott el az egyház egéről, Cullen Pál bibornok, Irhon prímá-
sának halhatatlan érdemű személyében. A nagy halott egész-
sége ugyan már a mult télen látszott hanyatlani, de a nyár 
folytán, melyet a jeles egyháznagy falun töltött, javulás ál-
lott be; minél fogva annál várátlanabbul jött, annál fájdal-
masabban esett ez őszön bekövetkezett halála. A nagy lélek 
mult hó 24-én szállt vissza Teremtőjéhez. 

Cullen Pál született 1812. apr. 27-én Prospectben Ir-
hon Kildare nevű grófságában. Miután hazájában a mű-
veltség alapjait lerakta, további kiképeztetés végett Kómá-
ba küldetett, hol 1820. nov. 27-én a VIII. Orbán pápa által 
alapított Propaganda Collegiumába lépett. I t t csakhamar 
feltűntek rendkívüli tehetségei, miről az intézet évkönyvei 
évről évre tanúskodnak. Egy helyen a tanulmányok felügye-
lője imígy nyilatkozott a nagyreményű ifjúról: „Nagyszerű 
szellem, vas szorgalommal műveli a tudományokat, szeplőte-
len erkölcsű, kötelességeinek teljesítésében szigorú, tanulé-
kony, feddhetlen, minden tekintetben igen ajánlható." Ta-
nulmányainak bevégzése előtt Cullen nyilvános disputatio 
által még fényesebben ragyogtatta nagy tehetségeit és nagy 
szorgalmának megnyerte a tudós férfiú legszebb koszorúját. 
1828. sept. 11-én egy egész napon át kétszáznál több tételt 
védelmezett. Disputatiója történeti fontosságú volt, mert 
azon maga a pápa, XII . Leo is, fényes udvarával együtt 
megjelent. A tüzes ir ifjú ügyességét általános elismerés és 
taps jutalmazta. A pápa rögtön kinevezé az ir Collegium 
Vice-Rectorává, majd később Rectorává, mely hivatalt Cul-
len egész 1848-ig köztetszéssel viselte. E forradalmi év má-
jus havában, midőn a Propaganda vezetésével megbízott 
jezsuiták Kómából a szabadság nagyobb dicsőségére elűzet-
tek, Cullen vette át e nagyszerű, világra szóló intézet kor-
mányzását, melyet az által tett feledhetlenné a római egy-
ház történetében, hogy a Propagandát megmentette. Maz-

zini kormánya alatt a triumvirátus azon parancsolatot adta 
ki, hogy a Propaganda tagjai Rómát 24 óra alatt hagyják 
el. Bizonyos oldalról azt tanácsolták Cullennek, forduljon az 
angol követhez, mr. Freebornhoz s kérje közvetítését; de az 
ir ismeri az angolt s Cullen inkább az északamerikai lobogó 
alá menekült. Mr Casz, az Unió képviselője, rögtön tiltako-
zott Mazzini előtt, sőt kormánya nevében követelte, hogy a 
Propagandának, melyben amerikai polgárok laknak, semmi 
bántalma se legyen. Mazzini annál készségesebben vonta be 
vitorláit, minthogy épen akkor több amerikai hadihajó hor-
gonyozott olasz kikötőkben s a népboldogitók számítottak 
arra, hogy jó lesz saját maguk számára is kibúvó lyukat 
hagyni azon esetre, ha Rómát elhagyniok fog kelleni, mire 
az amerikai hajókat a legalkalmasabbaknak találták. Rög-
tön uj edictumot adtak ki a triumvirek, s mig néhány óra 
előtt nem győzték gyalázni a Propagandát, most dicshym-
nusokat zengedeztek előtte, mennyire nagybecsű tudomá-
nyos intézet ez, mily büszke reá a köztársaság és igy tovább. 

1850-ben IX. Pius Cullent armaghi érsekké nevezte 
ki, mely érseki székkel Primas totius Hiberniae czim van 
összekötve. 1852-ben a dublini érseki székre ment át, a mi 
nem előlépés, hanem fontosabb állás elfoglalása volt részé 
ről ; a dublini érsekek czime ugyanis csak egyszerűen Primas 
Iliberniae-t mutat fel, azonban, minthogy az ország főváro-
sában székelnek, állásuk mindig kiváló és befolyásos volt. 
1642-óta, mely évben Rinuccini nuntius Irhon főpásztorait 
a kilkennyi zsinatba összehívta, tehát több mint 200 év óta, 
a zöld sziget nem látott zsinatot. Cullen érseké az érdem, 
hogy mint armaghi érsek Irhon összes főpásztorai Thurles-
ben nemzeti zsinatot tartottak. Ugyanő 1853-ban, mint dub-
lini érsek, székhelyén tartományi zsinatot tartott; 1876-ban 
pedig ismét Irhon nemzeti zsinatán elnökölt. Mint püspök 
Cullen fáradhatlan s igen áldásos működést fejtett ki isko-
lák, árvaházak és templomok alapítása által. Ez utóbbiak 
közt kiválik különösen a dublini bazilika, melyet az elhunyt 
Franchi bibornok jelenlétében 1876-ban szentelt fel. Mel-
lette nagyszerű papnevelő intézet áll, melyet minden állami 
segély nélkül, egyedül a szegény ir nép filléreiből épitvén 
fel, az egymaga is elég volna Cullen nevének megörökíté-
sére. A Dublin falain kivül hitküldérek számára All Hol-
lows (Mindenszentek) neve alatt emelt intézet, valamint a 
kathol. egyetem, létesítésében, ugy szintén a kath. elemi ok • 
tatás felvirágoztatásában az elhunytnak igen nagy érdemei 
vannak. Ezeknek elismeréseül IX. Pius őt az 1866. jun. 
22-i consistoriumban bíborral diszité föl. A vaticáni zsi-
naton Cullen bibornok a nagy múltú ir egyház hagyománya 
mellett tanúskodott, határozottan a tévmentesség mellett 
foglalt állást és Ilonorius pápa mellett kitűnő védiratot 
adott ki, melyről a legilletékesebb bírák egyike, a b. e. Fess-
ier püspök mondá, hogy az a legjobb mű, mely Honorius-
ról íratott. XI I I . Leo választásában Cullen bibornok nem 
vehetett részt, Betegség késleltette útjában és Rómába 
csak akkor érkezett meg, midőn a választás már be volt fe-
jezve. Több havi tartózkodás a déli égalj alatt erősitőleg 
hatott egészségére s midőn a lefolyt nyár kezdetén Dub-
linbe visszatért, senki sem gondolt közeli végére, annál ke-
vésbbé minthogy egy év óta segédpüspöke levén a nyárat 
egészen falun tölté, s midőn néhány hét előtt a fővárosba 
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tette át lakását, viruló egészségben látszott lenni. Azonban 
váratlanul változás állt be, a baj néhány nap alatt gyógyit-
hatlan lett s végre kioltá a nagy főpap és nagy hazafi éle-
tét. Mert Gullen bibornok, a mint első volt mint érsek a 
katholikusok közt, épen ugy mint hazafi sem hagyta magát 
bárki által is megelőztetni. Az angol protestantismus ismerte 
és érezte a nagy férfiú hatalmát s azért az angol sajtó részéről 
számtalan támadást kellett eltűrnie. Hazáját, mint minden 
ir, szenvedélyesen szerette ; de azért távol volt minden szen-
vedélyességtől s a népet is minden oktalanságtól igyekezett 
visszatartani. Főpásztori körleveleiben ismételve elitélte a 
fenianismust, e szabadkőműves mozgalmat ; a hol azonban 
Irhon igazi boldogságának előmozdításáról volt szó, ott Cul-
len bibornok elül járt. O'Connell százados ünnepélyén nem 
mulasztotta el honfiait a mérsékletre s jogtiszteletre figyel-
meztetni s a forradalmi szellemtől óva inteni : „O'Connell 
békés és nemes fáradozásainak, az ő igazságszeretetének, 
határozott ellenszenvének a forradalom és erőszak iránt, kö-
szönhetjük a katholikusok emancipatióját, egy gyűlöletes 
uralom bukását és egy kegyetlen büntető törvénynek rész-
beni megváltoztatását. Illik tehát nagyon, hogy azon tiszte-
letben és hódolatban, melylyel emlékének adózni készül az 
ország, mi is benső örömmel részt vegyünk." Igy nyilatko-
zott az elhunyt hazafisága O'Connell centennariuma alkal-
mából kiadott főpásztori körlevelében. Gullen bibornok 
1874-ben törvényszék elé is volt idézve, egy kötelességét 
feledett pap vádolta be ; de a törvényszék nem tudott csak 
a vérengző Erzsébet királynő egy rendeletére hivatkozni, 
mely már egészen elavult s elitélte a bibornokot egy far-
thingra,egy pennynak negyed részére, vagyis fölmentette. Te-
metésén, mely octob. 30-án ment végbe, 26 püspök volt jelen, 
élükön az armaghi érsek, mint Primas totius Iliberniae, kö-
rülbelül 600 pap és megszámlálhatlan nép. Valóságos nem-
zeti gyász-nap volt ez. Tetemeit a papnevelde templomának 
oltára mögött helyezték el azon sírboltban, melyet a boldo-
gult magának készittetett. Az emlék beszéd s a gloriosum 
nov. 30-án fog tartatni. 

Gullen bibornokban nemes jellemű egyháznagy, kiváló 
tudós, nagy hazafi s a szent collegiumnak egyik dísze szált 
sirba. Ö volt az első ir, a ki bibort viselt. Áldás lebegjen 
emlékén ! A szegény ir nemzetnek pedig sok ily főpásztort 
adjon Isten ! 

Belgium. A katholikus Ministerium bukásának okai 
és következményei. (Vege.) Azt mondják, hogy Malou, a ka-
tliolikus ministerium elnöke, valóságos sírásója a katholikus 
pártnak. A kik ismerik, mily nehézségekkel kell egy kath. 
kormánynak felfelé is lefelé is megküzdenie, azok bizonyára 
kellő mértékre tudják leszálitani e vádat. Az igaz, hogy 
Malou a mérséklet, elnézés, és engedékenységben nem egyszer 
tul ment a kellő határokon. Maguk a liberálisok is bevall-
ják, hogy az ő választási törvénye buktatta meg a katholi-
kusokat s emelte őket kormányra. A dolog pedig igy tör-
tént. Két év előtt a liberálisok minden áron győzni akartak 
és hitték is hogy győzni fognak. Midőn mégis megbuktak, 
kudarczukat azzal a váddal igyekeztek eltakarni,hogy elkezd-
ték a kath. papságot a választások befolyásolásáról vádolni 
s ennélfogva a választási törvény megváltoztatását követel-
ték. Malout az előzékenység-e vagy más valami jégre vitte. 

Beadta a választási-törvényhez a reform-aktát : a liberálisok 
az oda nyújtott egy ujjon magukhoz ragadtak a ministerium 
egész kezét, oly módositványokkal léptek fel, melyekre Ma-
lou nem is gondolt s midőn ő ezeket visszautasítani akarta, 
a szabadelvű párt utczai zavargásokkal fenyegetőzött — ez 
az ő ultima ratiója — és Malou nem tehetett egyebet mint 
engedett, mert karhatalmat az előre jelzett lázadás ellen a 
királytól nem birt kieszközölni, visszalépése által pedig még 
sem tett volna hazájának és pártjának oly nagy szolgálatot, 
mint ha marad s legalább késlelteti a liberális felforgatást. 
— További oka a katholikus párt bukásának a liberálisok-
nak a becstelenség terére átkalaudozó taktikája. Ez a vá-
lasztásokkor mutatkozott teljes meztelenségében. Ismét csak 
egy példa. Antwerpenben okvetlenül meg kellett szaporitani 
a liberális választók névsorát. De hogyan? Egyszerűen. 
Egyik liberális kereskedő a másik után elment a városhá-
zára s azt mondá, nekem van ennyi és ennyi biztosom, segé-
dem, annyi fizetéssel, mennyit a választói jog elnyerésére 
szükséges patens megkiván. Fizetett-e az illető adót vagy 
nem, azt nem kérdezte senki, vagy midőn egyszer kérdezni 
kezdték, egyszerre egy ágens 200 kereskedő commis helyett 
sietett adót fizetni. íme ez az a példa; ilyen a liberális be-
csületesség és taktika! 1870-ben Antwerpenben csak egy 
ily patenses választó volt. 1876-ban a liberálisoknak már 
580 patenses kereskedő commisjok lett, 1878-ban pedig 
egyszerre 900 couiinisval szaporodtak, — holott Antwer-
penben minden gyermek tudja, hogy az egész városban alig 
van 150 commis, a kinek a pátenshez szükséges 3500 frank 
évi fizetése s jövedelme volna. Midőn Malou választási tör-
vénye e garázdálkodásnak véget akart vetni, — a szabad-
elvű párt ismét ultima ratiójához kapott, lázadással fenye-
getőzött Nem egyedül tehát Malou az oka a katholi-
kus párt bukásának; de a katholikusok között felmerülő vé-
lemények elágazása sem mondható a bukás okának. A ka-
tholikusok veszteségének oka egyszerűen az, hogy ők Bel-
giumban csak másodosztályú polgárok, kiknek még az sem 
lehetséges a mi szabad, a liberálisok pedig elsőosztalyu pol-
gárok, kiknek az is lehetséges a mi nem szabad. 

Midőn a választások eredménye köztudomásu lett, mi 
volt természetesebb, mint hogy a Malou-kormány beadta 
lemondását, hogy a liberálisoknak helyet adjon. Mindenki 
Bará-t várta minister-elnöknek, a ki a bukást okozó válasz-
tási törvénynek Maloura tukmálása által erre ,halhatatlan' 
érdemeket szerzett ; de a ,hetedik ministerium' másként vég-
zett, a király Frère-Orbánt hivatta, ki meg is alakította a 
,hét testvérek' kabinetjét Frère előbb katholikus, mint 
szegény gyermek templomi ministráns volt a luttichi S. 
Servatius-templomban. Későbbi éveiben protestánssá lett. 
Mint szabadkőművesről azt beszélik, hogy midőn e társu-
latban magasabb fokra kellett lépnie, alkalmatosságát azzal 
kellett bebizonyitani, hogy egy feszületet lábbal tiport. 
Bara már szintén volt egyszer minister és pedig igazság-
ügyi, s mint ilyen az által örökitette meg nevét, hogy a 
Langrand-Dumonceau-féle bank-válalatot törvénytelen uta-
kon tönkre tette. A belga legfőbb törvényszék t. i. kimondta, 
hogy a vádlottak fölmentendők, mert a vádirat egy pontjára 
nézve sem követtek el törvénysértést. Nem, Bara nem enge-
dett. Tiz évig tartott a pör, s az államnak 800 ezer frank-
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jába került az igazságügyminister igazságtalan sportja s 
bosszúálló hóbortja. A ministerium többi tagjai közöl Kolin 
valaha a sz. Vincze-egylet tagja volt, most pedig ,testvér' 
in Belzebub, a kereskedelmi minister pedig arról nevezetes, 
hogy tanulmányait a löweni katholikus egyetemen végezte. 

Még le sem ültek az uj urak a ministeri zsölye-székbe, a 
kalapács azonnal megkezdte a munkát. Ki lett kiáltva, hogy 
az uj ministeriumnak hivatása nem csekélyebb, mint meg-
menteni a hazát „a királyság jogait és az alkotmányt az 
ultramontán factio forradalmi törekvései ellen." A Malou 
által kinevezett legmérsékeltebb, mondhatni se hideg se 
meleg kormányférfiaknak menniök kellett. A legutolsó fa-
lusi birónak liberálisnak kell lenni. Ha van ilyen egyéniség 
a községi tanácsban, a minister okvetlenül kinevezi ; lia nincs, 
küldenek másünnen. A kereskedelmi minister csak augustus 
végéig két száznál több katholikus érzelmű hivatalnokot 
bocsátott el, — a király pedig mindent aláir. Mondhatni, 
hogy az ország ügyeit a brüsseli ,nagy Oriens' vezeti. Ha 
ez nem valóságos állam az államban, — hát akkor már nem 
tudni, hogy mi lehetne még az . . . . Ivirivólag nyilvánul az 
uj kabinet irányzata a cultusministeri tárcza felállitása ál-
tal. Az alkotmány, az 1842-iki törvény szerint, a tanítás sza-
bad, az állani csak elősegitőleg léphet fel. Ennek a törvény-
nek most nyakát kell szegni, — lassan de biztosan, a ma-
gán, a katholikus iskoláknak állami concurrentia által, és 
lia ez nem megy, más eszközökkel is, elnyomása által. Az uj 
cultusminister tehát nem egyéb mint hadügyminister a ka-
tholikus egyház ellen. Világosan kimondta ezt a ,Flandre 
Libérale' : „Ne ámitsa magát senki ; a pártok harcza szembe-
szökőleg a tanügy terére van központosítva. IIa egyszer e 
téren a liarcz megkezdődik, az elemi oktatásnál és a papi 
befolyásnál nem lesz megállapodás." A brüsseli állami egye-
tem egyik tanárának következő nyilatkozata egy cseppet 
sem homályosabb : „A katholicismus megsemmisitésére az 
ingyenes, kötelező elemi oktatás szigorú behozatala meg-
fogja tenni kötelességét." Épen a caniculai hőségbe esett az 
uj cultusministerium dotatiójának kérdése. Ekkor ismét 
meglátszott, mi a czélja a vallásügyi ministeriumnak. Lu-
cus a non lucendo. Megsemmisíteni a vallást, ez a czélja. 
Ganibetta nyelvén beszéltek itt és tisztára kicsépelték azt az 
ismeretes phrasist, mennyire ,államveszélyes' a katholika 
egyház. Nagyon feltűnt, hogy daczára ezen egyházellenes 
expectoratióknak, a ,katholikus párt' 13 tagja a senatusban, 
d'Anethan báró vezérlete alatt, a cultusministerium felálli-
tása mellett a szabadelvű párttal, a szabadkőműves coteriá-
val szavazott. Megjegyzendő, hogy d'Anethan báró a brüs-
seli ,katholikus' Journal inspiratora, mely lap Belgium va 
lamennyi katholikus lapjával ellenkező utakon jár és tüskön 
bokron keresztül követte Malout és kabinetjét. Az összes 
kath. publicistika elitélte d'Anethan báró és társai eljárását, 
s minden himezés hámozás nélkül kijelenté, hogy a katholi-
kusoknak más férfiak kellenek, nem ilyenek, kik folytonosan 
az ellenféllel pajtáskodnak, mert legfőbb fokú lelki vak-
ság kell hozzá, hogy valaki be ne lássa, mennyire botor po-
litika az, azon ürügy alatt, nehogy az ellenfelet ingereljük, 
kezeinket neki megkötözés végett oda adni! Az ily engedé-
kenység csak vérszemet ad az ellenfélnek s bizonyára nem 
hirja rá, hogy hálából a ,munkát' abban hagyja. 

A ,hét testvérek' kormánya ezen felül törvényjavasla-
tot tett le a ház asztalára, melynek czélja volt a választási 
törvényt akként módositani,hogy a katholikus párt kormányra 
jutása egyszer mindenkorra lehetetlenné tétessék s a szabad-
elvű aspiratiók uralma örök időkre biztosittassék. Mily hal-
latlan ravaszsággal jártak el a szabadelvűek, mutatja azon 
körülmény, hogy alig tétetett le a törvényjavaslat a ház 
asztalára, a bizottsági tárgyalások azonnal kezdetöket vet-
ték s rögtön készen lett a jelentés, mely a javaslat elfogadá-
sát en bloc indítványozta. Perfidiájokat tetézendők, egy jobb-
oldali (katholikus) képviselőt szólitottak fel az előadói tiszt 
teljesítésére ; ez azonban visszautasitá a felajánlott mandá-
tumot, mert, úgymond, csak tíz perez előtt kapta meg a tör-
vényjavaslatot. 1830-óta Belgiumban ily fontos törvényja-
vaslat alig tárgyaltatott mint ez ; mert arról van szó, hogy a 
katholikusok törvény által a páriák sorsára sülyesztessenek 
alá, mely állapotból a liberálisok azt hiszik, hogy a katho 
likusok soha sem fognak kiemelkedhetni, hiszen nekik ke-
rülniök kell minden erőszakos eszközt, kerülni kell a for-
radalmat. 

A katholikusok elkeseredése az egész országban ma-
gas fokra hágott. Számtalan népgyűlés tartatott, nagy számú 
feliratok intéztettek a királyhoz, kérvén őt, hogy pártatla-
nul szolgáltasson igazságot, mert boldogult édes atyja mon-
dása szerint, minden törvény, melyet pártérdek sugall, nagy 
szerencsétlenség az országra. Nem használt semmit. Aug. 
25-én végződtek a királyi ezüstmennyegző ünnepélyei, rá 
következő nap szentesité a király az uj választási tövényt, 
mely 20,000 katholikus választót kitörölt a választók sorá-
ból, holott a szabadelvűeknek egy hajukszála sem görbült 
meg. A juniusi választásokkor a katholikusoknak volt 44,323 
szavazatuk és mégis csak 20 senatort és 19 képviselőt tud-
tak megválasztani, holott a liberálisok csupán 41,028 szava-
zattal 19 senatort és 49 képviselőt választottak. IIa ily 
arány mellett ez történhetik : mit várhatnak a katholikusok, 
ha 20,000 szavazattal kevesebb fölött fognak rendelkezni ? 
Jól mondá de Liedekerke képviselő, hogy a katholikusok 
Belgiumban békeszeretetöknek lettek áldozatai. És azért még 
sem fognak a forradalomhoz nyúlni. Néhéz idők várnak 
reájok; a legújabb municipalis választások alkalmával is-
mét vesztettek ; de azért nem csüggednek, mert bíznak a 
jog és igazság megsemmisithetlen erejébe s Tertulliánnal ez 
képezi mindennapi imájokat : Exurge veritas, et quasi de 
patientia erumpe ! 

IRODALOM. 
-f- Egyháztörténelem a vatikáni zsinat óta, 

Kircheyigeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der 
Zeit des letzten vatikanischen Concils bis auf unsere Tage. 
Mit besonderer Berücksichtigung der kirchenpolitischen 
Wirren. Zusammengestellt von Dr. Hermann Rolfus. Abthl. 
1. 2. Mainz. Kupferberg. 

Ez kissé tulkosszú czime azon könyvnek, mely megér-
demli, hogy szélesebb körben ismeretes legyen. Elejénte 
kissé meglep, hogy szerző, ki eddig csak a paedagogiai iro-
dalom terén működött, de itt azután dús babérlombokat ara 
tott, egyszerre az egyháztörténelem terére csap át ; azonban 
lapozgatva e füzeteket minden elfogultság megszűnik és a 
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várt száraz chronologiai adatok és csupán egyháztörténelmi 
Naptár helyett, hézagpótló egyháztörténelmi művet látunk 
magunk előtt, melylyel a német kath. tudomány végre vala-
hára fellépett azon a téren is, melyet eddig parlagon hagyott 
s melyet a protestáns élelmesség kizárólagos tereül tekintett 
s a katholika egyház iránt korántsem rokonszenves szellem-
ben igyekezett kizsákmányolni. A német hittudományi iro-
dalom ismerői előtt nem ismeretlen a prot. Matthes és Wer-
ner „Allgemeine kirchliche Kronik"-ja és Schultheisz vala-
mint Schlosser „Geschichtskalender"-je, kiknek főigyekezete 
arra látszik irányulni, hogy a kath. egyház mellett szóló té-
nyek agyon hallgattassanak s annál fényesebb kivilágításba 
részesüljön mind az, mi az egyházat az elfogultság előtt 
gyűlöletes szinben tűnteti fel. Mindenki beláthatja, hogy 
Rolfus műve, már csak e protestáns irodalmi munkásság el-
lensúlyozása szempontjából is megérdemli részünkről a figyel -
met és támogatást. Nem is mulasztjuk el még egyszer hang-
súlyozni, hogy e mű a hittudományi irodalomban valóságos 
hiányt pótol. „Mindenki, igy szól szerző előszavában, ki ko-
runk történelmével foglalkozik, tudja, mily nehéz adatokat 
és tényeket a legközelebbi múltból idézni s hogy mennyi 
időbe, fáradságba és könyvekre költendő kiadásba kerül azt 
összegyűjteni, a mi köröttünk megy végbe, holott épen ez bir 
reánk nézve a legnagyobb érdekkel, minthogy alapul és ki-
indulási pontul szolgál mindannak, a mi naponkint szemeink 
láttára történik . . . . Iíeánk katholikusokra nézve tehát nem 
csak szükséglet, hanem kötelesség is az egyházi napi esemé-
nyeket ugy összeállítani, hogy összefüggésük folyton előt-
tünk legyen s mi ez által azon helyzetbe jöjjünk, hogy min-
denben helyes tájékozást nyerjünk. Ha ez a katholikusok-
nak valaha szükséges volt, ugy szükséges különösen nap-
jainkban, midőn a culturliarcz mindenfelé kigyuladt s mi-
dőn az egyházat ellenségei nem csak a vallási, hanem a po-
litikai békének megzavarásával is vádolják. Ily időkben 
művelt katholikusnak ismernie kell mind az ellenfélnek tá-
madásait, mind pedig azon fegyvereket, melyekkel az egy-
ház főnökei és vezerférfiai az egyház jogait védik. Ezért 
éreztem magam kötelezettnek ezen munka megirására, mire 
különben szakférfiak is bátorítottak." 

Magától érthető, hogy szerző a felölelt anyagot nem ugy 
dolgozta fel mint azt egy korrajztól várhatni lehet, czélja 
nem is volt a műszó teljes értelmében vett egyháztörté-
nelmet irni. O csak összeszedte, kiszemelte és összeállította 
ehhez az adatokat. Találunk művében kivonatokat hírlapi 
czikkekből, hivatalos okmányok gyűjteményéből, feliratok-
ból, beszédekből, zöld és kék könyvekből, töredékeket fon-
tosabb főpásztori körlevelekből, emlékiratokból és röpira-
tokból, több teljes allocutiót s mindezekhez gyakran egész 
irodalmi apparatust mellékelve. Szerző oly lelkiismere-
tesen és pontosan járt el, hogy csak itt ott hiányzik az ere-
detij^kutforrás idézése. Kiindulási pontul igen helyesen a va-
tikáni zsinatot vette fel. E zsinat nagy mesgyekövet képez 
egyházunk legújabb történetében. Művének első részében 
szerző szól a zsinat előkészületeiről, az imént megjelent má-

sodik füzetben pedig a zsinattal párhuzamosan lefolyt egy-
háztörténelmi eseményekről, melyek egész az 1870-ik év 
végéig terjednek. Függelékül az eddigiekhez adja az 1870-ik 
év hittudományi irodalmát, mely kissé hiányos. Az a baj, 
hogy csak a „Liter. IIandvveiser"-t tartotta szem előtt, ho-
lott a „Liter. Rundschau" is sok becses anyagot szolgáltatott 
volna művéhez. Nincs egyéb hátra, mint hogy mennél na-
gyobb elterjedést kívánjunk e műnek hazánkban is, kivált 
az irodalommal és a kath. publicistikával foglalkozó körökben. 

Beküldettek a Szent-István-Társulat részéről mint 
1878-ik évi tagilletmények: 1. Házi könyvtár. XXVII . A 
szent-István-Társulat Évkönyve. 1878. 130. 1. 

2. Házi könyvtár. X X V l I I . IX. Pins pápasága. Irta 
F üss y Tamás. I. rész. Budapest 1878. 639. 1. 

A nagy emlékű IX. Piusnak e ,bővebb és kimerítőbb 
tüzetes életrajzát' nemsokára bővebben fogjuk ismertetni. 

3. (A) Szent-István- Társulat Naptára (az) 1879-ik évre. 
Tizennyolczadik évfolyam. Kiadja a Szent-István-Társulat. 
Budapest 1878. 

H i v a t a l o s . 
„ü császári és apostoli királyi felsége, folyó évi nov. 

hó 4-én Gödölőn kelt legfelsőbb határozványával, a zircz • 
pilisi és pásztói cziszterczi rendű apátságokkal egyesitett 
szt.-gotthárdi apátságot Iiezutsek Antal zircz-pilisi és pász-
tói apátnak legkegyelmesebben adományozni méltóztatott." 
,Budapesti Közlöny'. Nov. 10. 

Y E G - Y E S E K . 
— Az ,TJnità Cattolica'-nak az olasz katholikusok po-

litikai magatartására vonatkozólag közölt czikkeire nézve a 
freiburgi „Liberté" jól értesülni szokott levelezője f. hó 
7-én ezt irá : „Bizonyos, és én igen megbizható értesülések 
alapján a leghatározottabb alakban állithatom, hogy az 
„Unita Cattolica" a maga módja és rendje szerint fel volt 
hatalmazva (a été dûment autorisée) föltenni a kérdést sőt 
bele is kezdeni, és a katholikusoknak a választásokban való 
részvétele mellett solid érveket szolgáltatni." Ennél fogva 
az „Osservatore Romano" azon véleménye, mintha az ,Unità 
Cattolica' csak saját vélekedéseit (opinamenti) fejezte volna 
ki, elesik. „Az igaz, igy folytatja a ,Liberté' levelezője, hogy 
a pápa még közérvényü instructiókat nem adott (des instru-
ctions publiques) ; de az is igaz, hogy az .Unità Cattolica' 
felhatalmazott utasitást kapott (avait reçu des avis autori-
sés) a kérdés fölvetésére és a választásokban való részvé-
telre nézve kedvező megoldás utjának egyengetésére." 

— Szerzetes rendek veszélyben. A bécsi ,N. Fr. Presse'-
nek irják Brünnből : „ A cultusministernek a consistoriumok-
hoz intézett egy átirata véleményt kiván aziránt, vájjon a ka-
pucinusok, minoriták és franciscanusok valami tekintetben 
hasznosak-e és vájjon érdemesek-e a vallás-alapból élvezett 
dotatióra? Az itteni cseh lapok ezen eljárásból azt követ-
keztetik, hogy a kormány a nevezett rendeket feloszlatni 
szándékozik." Bravo zsidó ! Csakhogy az nem megy oly 
könnyen, mint egy újdondász firkája. 

— Dupanloupnak emlékszobrot állítanak. A gyűjtést 
maga püspök-utódja rendezi és ugyan ő nyitá meg azt 1000 
frankkal, utána rögtön aláirtak többen 12000 frankot. 

Figyelmeztetés. 
Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel még: most is 

hátra vannak, tisztelettel kérjük a hátralék mennél előbbi 
beküldésére. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznat) Béla, hittudor, m. k. egyetemistánál'. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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M G T A K O H L 
A N É P I S K O L A I. O S Z T Á L Y A B A N . 

IRTA ES KIADJA 

ZK2 ~Kj J E 

Minél több nemiséggel kell a kezdő hitelem/,őknel) tárgyuk előadásakor megküzdeniük a nép iskola 
bah. s minél nagyobb a feladat. hog\ már itt 1. o sz t á I 

folyamokra 
ütí̂  illl .1 I 
kolcsi sz k fgleteir« 

nr> 
minél nfgyobb a feiaaai. nogv mar 

talán innen kilépőket a keresztény hit let valta 
'i r l '• il -I '• ' i' " i 1 a g kidől"..zott 

de figyelemmel volta«) egyszersmind arm 

kellően előkészítsük növendékeinket a felsőbb tan-
;i,s yakorlatára : annál hasznosabbnak,- annál szflk-
jiMi közreboesájtása, mely a kezdő hitelem/ >knek 
i- ii' áv televemiéhii'MV—ou 

mily kiterjedésben lehet előadni. 
Mily elvek s mily szempontok vezettek a felvett tananyag kidolgozásában, azt a „Bevezetésbe' ész-

letesen és terjedelmesen előadom, az egyes részleteknél pedig jegyzet alatt érinteni, melyekben a kezdő hitelemző 
gyakorlati alkalmazását fogja találni az általa tanult „Elméleti Hitelemzésnek." 

Minő sikerrel állítottam össze óráról-órára e g y e s e l ő a d á s a i m a t , arról talán némi tájékozást 
nyújthatnak a főtiszt, ordinariatusnak referáló szakavatott bírálók eme szavai : ..A munka a hittani tananyagból annyit 
ölel fel. mennyi! az e l s ő o s z t ál y fejletlen képességű növendékei elbírnak s amennyi a netán felsőbb osztályokba 
nem menőknek elegendő alapul szolgálhat hitéletük folytatására s hitbeli ismereteiknek a templomi keresztény-tanítás 
hallgatása általi gyarapítására. " 

,.A felvett tananyagot szerző a gyermekek felfogásához leereszkedőleg a, közlő ós kérdező tanalak ügyes 
felhasználása által kimeritőleg tárgyalja, magyarázza s minden oldalról megvilágosítva, érthetővé tenni igyekszik . 

Röviden szólva, azt véljük, hogy e mű, mint magyar nyelven első ily módszeres kidolgozása azon hittani 
tananyagnak, melyet a püspöki tanterv az első osztály számára kijelölt, főleg a k e z d ő h i t e 1 e m z ő k n e k, 
il ö v e n d é k p a p o k n a k és a hitoktatásban segédkezni tartozó t a n í t ó k n a k hasznos szolgálatot tehet ; 
de jó hasznát vehetik oly g y a k o r l o t t a b b h i t e l e m z ő k is. kik a kisebbekhez leereszkedni kevésbé 
tudnak. A Bevezetés is figyelemre méltó és gyakorlati észrevételeket foglal magában a hiteleinzésre vonatkozólag." 

Ezekben rövid tájékozást nyújtván a mű tartalmáról, felhívom arra az iskolai igazgatók, hitelemző lel-
készek és kiválóan ,.a k e z d ő h i t e l e m z ő k, n ö v e n d é k e k p a p o k. t a n i t ó k, n é v e l ő k , s z ü l ő k 
és k é p e z d e i n ö v e n d é k e k ' figyelmét, akiknek használatára a művet sajtó alá rendezni határoztam s kik-
nek szíves pártolását annál is inkább kiérdemelhetni reményiem, mivel a 13—14 nagyobb 8-ad ivre terjedő s dí-
szes kiállítású mű előfizetési árát b é r in e n t e s s z é t k ü l d é s s e l csakis I f r t ra szabtam. — amely ked-
vezményben azonban az utánvéttel megrendelők, a papnövendékeket és képezdészeket kivéve, nem részesülhetnek. 
— Gyűjtők minden 10 példány után tisztelet példányt nyernek. 

A megrendelési határidő f. évi deczember l-ig tart, — midőn a mű nyomatása kezdetét veendi, — s a 
későbbi megrendeléseknél a viteldijt mindig a megrendelő viseli. Hogy a nyomatandó példányok száma iránt 
magamat kellően tájékozhassam, szabadjon az előfizetések, illetőleg megrendelések, minél előbbi szives beküldéseért 
esedeznem. 

Baján. (Bács megye) 1878. évi okt hó 24-én. 

K e I e t é r i. 
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Budapesten, november 20. 41. II. Méy, 1878. 

Tartalom : Krisztus az ó-szövetségben. — S. Geremia. — Egyházi tudósítások : Pest. A budapesti esperesi kerület pa 
gának határozata. Pécs. Nagyszerű alapítvány. Róma. Nina Lőrincz bibornok-államtitkár levele a péterfillérről. — Ir 

lom : Aquinói sz. Tamás tana a b. szűz Máriáról. — Vegyesek. 

, Krisztus az ó-szövetségto. 
— " (Vége.) 

Minél gyengébb még s fejletlenebb valamely 
növény, annál éberebb figyelmet és serényebb gon-
dozást igényel. Innét van, hogy az isteni kertészt 
is a még gyenge plántája érdekében az emberiség 
két első évezredének és a zsidó nép első évszáza-
dainak tartama alatt napszámosaival gyakran köz-
vetlen érintkezésbe is lépni, söt,Isten angyala' vagyis 
,követe' név alatt köztük érzék alá esö módon is 
megjelenni látjuk. 

Ugyané czélból, t. i. az egy igaz Istenben, a jö-
vendő Messiásban való hit fentartása s megszilárdí-
tásának ezéljából történt a Sinai hegyi, a zsidó nép-
nek vallási, állami s családi életét szabályozólag át-
karoló törvényhozás ; e czélból hozatott be e népnél 
ugyanez alkalommal a theokraticus kormányforma, 
melynél fogva a nemzet Istene volt egyúttal annak 
királya is, miértis a bálványimádás mint az igaz 
Istentöli elpártolás az ország Fejedelme ellen elkö-
vetett felségsértés gyanánt tekintetett s fenyíttetett. 
Egy leviticus törzs, egy papi család, egy főpap, egy 
frigyszekrény, egy sz. sátor (később templom) lőn 
törvény utján megállapítva, — mind csak azért, 
hogy az egy igaz Isten eszméje s ezzel kapcsolato-
san az igaz Messiásban való hit a népben min len-
kor élénken fenntartassék. A prófétáknak, Isten ezen 
rendkívüli követeinek, szintén nem volt más felada-
tuk, mint hogy isteni küldőjöktöl nyert, sem sze-
mélyt nem kimélö, sem félelmet nem ismerő bátor-
sággal dörögjék iszonyú csapásokkal való fenyege-
tések közt e nép füleibe a Jehovához és törvényei-
hez való hűség s ragaszkodás sz. kötelmét; ihletett 
ajkaikról megzendültek egyúttal a távol jövőben 

'megjelenendő Messiásra vonatkozó jóslatok öröm-

hangjai is. Nem hiányoztak végre az Isten-király 
részéről, választott népének kormányzásában, sem 
bámulatos csodákban is nyilvánuló áldások, sem 
rettenetes büntetések ; áldás és büntetés váltakoz-
tak a szerint, a mint Izrael fiai az igaz vallás és a 
Messiásbani hit megőrzésében álló magasztos hiva-
tásuknak megfeleltek, vagy ahhoz hűtlenek lönnek. 
Előre megjelenté ezt nekik Mózes, mondván : „Ha a 
te Urad Istened szavát hallgatod, megcselekedvén 
és megtartván minden parancsait, melyeket én ma 
parancsolok neked : följebb emel téged Urad Iste-
ned minden nemzeteknél, melyek a földön laknak. 
Es rád jönek mindez áldások és megkörnyékeznek 
téged, de csak ugy, ha az ő parancsait hallgatod. 
Áldott leszesz a városban és áldott a mezőben" stb. 
(Deut. 28, 1 — 3.). „Ha pedig nem akarod hallgatni 
a te Urad Istened szavát, hogy megtartsad és meg-
cselekedjed minden parancsait és szertartásait, me-
lyeket ma parancsolok neked : rád jőnek mindez át-
kok és megkörnyékeznek téged. Átkozott leszesz a 
városban, átkozott a mezőben" stb. (Deut. 28, 15. 
16.). S a mit ily kép Mózes előre kijelentett, annak 
megvalósulását hirdeti Izrael népének története 16 
századon át, vagyis Mózestől az Isten Fia megtes-
tesüléséig. 

I ly intézkedések s eszközök alkalmazása mel-
lett kormányozta választott népét az Isten-király 
s tartá fenn annak kebelében, daczára, hogy minden-
felöl bálványimádó népek zsibongtak körülötte, az 
egy igaz Istenben és az igért Messiás eljövetelében 
való hitet. E hitet a zsidó népnek a bálványimádásra 
való hajlamából, valamint külbefolyásokból szárma-
zott veszélyek, többször oly óriási mérvben fenyeget-
ték, hogy azt csakis a veszélyt s akadályt nem is-
merő isteni mindenhatóság óvhatá meg a köröskö-
rül hullámzó ellenséges áradat elnyelésétől. A ki az 
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ó-szövetségi sz. könyvekben a zsidó nép történetét 
olvassa, és az azon nem veres fonál-, hanem ragyogó 
napként keresztülhuzódó s mintegy kézzel foghatóan 
kidomborodó isteni gondviselést nem látja, — az 
ilyen ember számára szánalmunk igen, de érvelé-
sünk már nem lehet; mert az ilyen ember romlott 
sziv okozta szellemi vakságban szenved, a vak elé 
pedig hiába tartod a fényt. 

Habár azonban az Isten Fia az általa létesiten-
dö megváltást elökészitendö, a nemzetek sorából 
egyedül a zsidó népet választá ki az igaz vallás és 
a Megváltóbani hit öreül, s habár ez okból e né-
pet folytonosan különös gondviselésével környezé : 
mindazonáltal nem mulasztá ö el a pogányokról 
is gondoskodni positiv intézkedésekkel, positiv uton 
elökésziteni a megváltásra ezeket is. 

Midőn Jehova Ábrahámot s ennek ivadékát a 
mondott czélra kijelölé, nem történt ez minden te-
kintet nélkül a többi nemzetekre is. Már maga a 
tartomány, mely a választott népnek lakhelyül ki-
tüzetett s átadatott, fekvésénél fogva, az akkor is-
mert három világrész központján, a pogányokra 
nézve a legelőnyösebb volt. Az egy igaz Istent és a 
világ Megváltóját hirdető, isteni tekintélyen alapuló 
vallás fénytornya Palaestinából, melynek határain 
három világrész találkozott, mily könnyen hinthette 
szét e világrészeknek sötétségben támolygó népeire 
áldásos sugarait ! Palaestina tőszomszédságában volt 
Phoenicia, a világkereskedelem e góczpontja, honnét 
a zsidóságnak a határon átszivárgó vallási eszméi a 
szélrózsa minden irányában könnyű szerrel messze 
vidékekre elszállhattak. Salamon király alatt ma-
gok a zsidók is kereskedelmi hajókon távol tarto-
mányokba hatolván, ily alkalmakkor az isteni ki-
nyilatkoztatásnak egy-egy magja bizonyára elhul-
lott a pogány népek közé is. Kétségkívül Salamon 
sem nyerte Istentől ama bámulatos bölcseséget csu-
pán saját s alattvalóinak érdekében, hanem egy-
szersmind a pogányok javára is, hogy tudniillik 
általános feltűnést okozó bölcseségének hire messze 
földről zsámolya köré gyűjtse a pogányokat, hogy 
ezek a király ajkairól lehangzó isteni bölcseség 
morzsáival meggazdagodva térjenek vissza övéik 
közé. Elég világosan értésünkre adja ezt maga a sz. 
irás, midőn mondja: „Es minden népektől jövének 
hallgatni Salamon bölcseségét, és a föld minden ki-
rályaitól, kik hallják vala az ö bölcseségét."1) Ugyan-
csak Salamon kormányzása alatt a zsidó birodalom-
nak határain belül 153,600 nem zsidó tartózko-

ï)Tlï . Kir. 4, 34. 

dott.2) Ezek tehát az igaz vallás tűzhelye körül for-
golódván, meleg és világosság nélkül nem marad-
hattak. A zsidók Isten-királya továbbá számtalan 
bálvánjámádó népeket hozott érintkezésbe az isteni 
kinyilatkoztatás hordnokaival, az Izraelitákkal, mi 
által egyúttal alkalmat nyújtot t azoknak, hogy ezen 
kinyilatkoztatásnak legalább sarkalatos igazságai-
val megismerkedhessenek. Ilyenek voltak az egyip-
tomiak, kananeusok, moábiták, ammoniták, filiszteu-
sok, madianiták, idumeusok, assyrok és káldok. Az 
assyr és babyloniai fogság alatt s után a zsidók 
lassankint elhatoltak kelet s nyugat legmesszebb 
tájaira ugy, hogy Krisztus idejében már mindenütt 
voltak találhatók Izrael népének szülöttjei. Kitet-
szik ez az Ap. cs. könyvének e szavaiból is : „Valá-
nak pedig Jeruzsálemben lakó zsidók, istenfélő fér-
fiak, mindenféle nemzetből, mely az ég alatt va-
gyon."3) A sz. irás e szavaival egyértelmüleg tanús-
kodik Strabo, a zsidókra vonatkozólag irván : „Egy-
könnyen nem találna az ember a földön oly helyet, 
mely e fa j t be nem fogadta, vagy hol ez magának 
befolyást nem szerzett volna." Ily módon a zsidó 
nép kovász volt, melyet isteni kéz vetett a pogány-
ság rothadó tömegébe, hogy annak rétegeit lassan-
kint áthatva, ott egészséges erjedést idézzen elő, — 
az isteni kinyilatkoztatás megismerésének s a jö-
vendő Megváltó boldogító reményének terjesztése 
által. S igy valóban teljesedésbe ment Jákob pa-
triárcha jövendölése, mely szerint a Messiásnak a 
nemzetek várakozásának kelle lennie. A történelem 
tanúsága szerint ugyanis általános volt a világ 
nemzetei közt a Megváltó várása akkor, midőn Beth-
lehem környékén angyali ajkakról először harsant 
fel az örömszózat : „Nagy örömet hirdetek nektek, 
mely leszen minden népnek ; mert ma született nek-
tek az Udvözitö, ki az Ur Krisztus, Dávid városá-
ban."4) Valóban örömhir volt ez minden népre néz-
ve ; mert az idők telje elérkezett, az emberiségnek a 
megváltásra való előkészítésére kiszabott idő mér-
téke betelt, a várva-várt Szabadító, Megváltó s Köz-
vetítő megjelent, hogy engesztelő áldozatát a meg-
bántott isteni Felségnek a bünterhelt emberi nem-
ért Golgotha keresztoltárán bemutassa. 

Ily módon végzé az Isten Fia mint Bárány, ki 
megöletett a világ eredetétől,5) végtelen könyörületből 
elvállalt megváltói hivatalát az ó-szövetségben ; igy 
készité ö el az emberi nemet a megváltásra; ekkép 
vezeté ő az ó-szövetség folyamában a föld nemzeteit 

2) II . Krón. 2, 17. — 3) Ap. cs. 2, 5. - 4) Luk. 2, 10. 
11. — 5) Jelen. 13, 8. 



habár különféle utakon, de mindnyájokat egy pont 
felé, a Kálvária felé, hogy ott mindnyájokat, mint 
a pokoli ellenség súlyos rablánczainak viselésében 
kifáradtakat, a bün terhes igája alatt görnyedezőket 
megörvendeztesse e vigaszteljes igékkel: „Jöjjetek 
hozzám mindnyájan, kik fáradoztok s terhelve vagy-
tok, és én megnyugtatlak titeket."6) 

S jóllehet Jézus Krisztus az adósságot, mely a 
bűnös emberi nemet Isten ellenében terhelé, a ke-
resztfán lerótta, halálával adóslevelünket széttépte, 
mégsem hagyott ő fel azért megváltói működésével 
azután sem, hanem, mint tudjuk, folytatja azt egy-
házában s egyháza által egész az idők végéig. Az ö 
megváltói működése lépést tar t az emberiség törté-
netével. E történetben ö az Alpha és Omega, az első 
és utolsó, a kezdet és vég.1) Jesus Christus heri et hodie: 
ipse et in saecula, mondja sz. Pál.8) Krisztus a világ-
történelem központja. Mint a nap körül a bolygók 
és holdak, ugy forog az összes emberiség minden 
időben s földrészen Krisztus, mint központ körül. 
Krisztus, megváltói minőségében, az emberi nem 
kormányzója, vezére s kalauza az örök üdvösségre. 
Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et 
possessionem tuam terminos terrae. Reges eos in virga 
ferrea, et tamquam vas figuli confringes eos, igy szól az 
Atya Isten egyszülött Fiához.9) És viszont a Fiu 
mennyei Atyjához : Atyám ! hatalmat adtál Fiadnak 
minden test fölött, hogy mindennek, a kit neki adtál, örök 
életet adjon.10) Nincs tehát örök élet az emberre 
nézve, hanem csak Krisztussal és Krisztus által. Én 
vagyok az ut, az igazság és az élet. Senki sem jő az 
Atyához, hanem csak énáltalam, úgymond az Isten 
Fia.11) A kinek tehát e földi létben nem Krisztus az 
utja, az nem is lehet az igazság utján, az nem is ha-
lad az élet, az örök boldogság, a mennyei Atya, ha-
nem a halál, az örök kárhozat és a pokoli Sátán felé-
Nincs örök élet számunkra, hanem csak Krisztussal 
és Krisztus által, és pedig ugy, hogy megismerjük, 
tiszteljük, szolgáljuk és szeressük, és ez által dicsöit-
sük az Istent akként, a mint Krisztus tani t ja ; mert 
ez az örök élet, úgymond az Üdvözítő, hagy megismer-
jenek téged, egyedül igaz Istent, és a kit küldöttéi Jézus 
Krisztust.™) Örök életünk tehát csak ugy lesz, ha 
földi életünket Krisztus tanai szerint Isten dicsősé-
gére szenteljük. 

Krisztus Megváltónk lett, hogy nekünk örök 
életet adjon ; de örök életet csak ugy ad, ha földi 

6) Mát. 11, 28. — -') Jelen. 22, 13. - 8) Zsid. 13,8. — 
9) 2. Zsolt. 8, 9. — ») Ján. 17, 1. 2. — " ) Ján. 14, 6. — 
«) Ján. 17, 3. 

életünk Isten dicsőségét czélozza : azért Isten dicsősége 
valamint az egész teremtésnek, ugy Krisztus összes 
megváltói működésének is végczélja, mit az egyház is a 
sz. misében igen szépen kifejez e szavakkal : „Per 
ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri omni-
potenti, in unitate Spiritus sancti, omnis honor et gloria 
per omnia saecula saeculorum." Dr. Balits Antal. 

S. & e r e m i a. 
Éjfél volt, midőn gőzösünk a triesti Molo di S. Carlo-t 

elhagyta, s az utasok egy része a világító torony fel-fellobbanó 
tüzében gyönyörködött, mig az a hullámokban elsülyedni lát-
szott. Az észrevétlenül keletkezett szél egy kis égi háborút 
hozott, s gőzösünket a négy világtáj felé bókolni készteté. 
Tengeren eső ! „Et quare in mare pluit ? Quasi non sint in 
mari quae alantur pluvia, quasi non ibi fecit pisces, quasi 
non ibi fecit animalia. Attendite quomodo currunt pisces 
in aquam dulcem. Et quare, inquit, pisci pluit, et mihi ali-
quando non pluit ? Ut cogites te in regiona esse deserti, et 
in peregrinatione vitae, et amarescat tibi vita praesens, ut fu-
turum desideres ; aut ut flagelleris, et corripiaris, et corri-
garis" mondja sz. Ágoston. Sokakra nézve bizony keserves és 
hosszú éj volt ez, de nem merném mondani, hogy haszon 
nélküli, mert — — spiritus procellarum, quae faciunt ver-
bum eius. 

,Lido' ! Porto di Lido-féle kiáltások némi mosolyt hoz-
tak többek arczára. Yelenczében voltunk. Hajónk, a mintegy 
úszni látszó ágyu-telepek mellett elmenve, a Lido-gát megé 
jutott, hol egyensúlyát visszakapva oly méltóságteljesen eve-
zett, mintha csak a Dunán ment volna. A piazetta előtt 
megállván, ugy tettünk mint minden utas ha idegen városba 
jön, t. i. felkerestük az ajánlott vendéglőt, és miután ott el-
helyezkedtünk, útnak indultunk, hogy a reánk nézve érdekes 
helyeket és tárgyakat megnézzük. 

A piazettá-n egy hajócskába száltunk, melyet ott gon-
dolá-nak neveznek, és pedig minden alkudozás nélkül, mert 
a vitelbér meg van határozva. Ki ne hallott volna a világ-
hirű Canale grande-ről, melyen hajósunk vitt s hol evezés 
közben a Maria della Salute-nál kezdve annak egyes pa-
lotáira figyelmeztetett, melyek, mint Byron mondja, a ten-
gerben töredeznek össze. 

Melyikben lakhatott azon dazdag nő, kiről Sz. Bona-
ventura tesz említést Bianca grófnőhöz irt levelében, kinek 
termei a legkülönbözőbb illatszerektől voltak áthatva, oly 
annyira, hogy annak leirását a nevezett szent illetlennek tartá 
s ha azt meg is tenné, úgymond, az olvasó neki azt el sem 
hinné. Az Ur az emiitett nőt tetőtől talpig a legundokabb fe-
kélyekkel bűntette, ugy hogy közelében senki sem maradhat-
ván „csakis egy szolgáló bekötött orr- és szájjal végezte, oly 
hirtelen a mint csak lehetett, a legszükségesebbeket." Ezen 
elbeszélést sz. Bonaventura igy végzi: „Hogy mi a test, maga 
a test tanitja." 

Még mielőtt a Ponte di rialtó-t elértük, hajósunk balra 
egy kisebb csatornába evezett és sok felkiáltása közt elér-
tük a vasúti állomás közelében levő S. Geremia-t,a hová szán-
dékoztunk. 

Jeremias ! Ki ne hallott volna siralmairól ! Ki évek 
41* 
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előtt látta Velenczét, ínég mikor katonáink jártak fel s alá 
sz. Márk szép terén, látván a mostani elhagyatottságot, mely-
lyel az Unita Italia e várost szerencséltette, lehetetlen, hogy 
ne jussanak eszébe ama nagy látnók szavai, kivált, ha a 
Mark piaczán a ciceronék hivalkodó seregét látja : Omnis 
populus eius demens, et quaerens panem ! 

S. Geremia előtt egy öreg, mint ez Yelenczében diva-
tos, kampós botjával a lépcsőkhöz szoritá gondolánkat, hogy 
kényelmesen kiszállhassunk, és igy a t. olvasó elképzel-
heti magának, hány jóreménység foka van Yelenczében, 
tudva azt, hogy mindazon helyeken, hol a gondolákat 
ki szokták kötni, ily öregek állanak kampós botjaikkal, 
fel nem kért szivességök fejében remélve a megérdemlett 
jutalmat. 

S. Geremia szép tágas templom. De a mi ide vezetett, az 
egy másik utas volt, ki már régen, születése helyéről, a siciliai 
Syracusaból, hol vértanúságot szenvedett, melyet Caravag-
gio hires ecsete ott a neki szentelt templomban most is hir-
det, Konstantinápolyon átt Velenczébe jött. Sz. Lucia testét 
értjük. A szent szűz teste az evangeliumi oldal kereszthajó-
jának fehér márvány oltára felett van elhelyezve s egy ara-
nyozott bronz rostély eltávolítása után látható. A test gaz-
dag arany ruhába van öltöztetve, szine barna s nyakán lát-
tuk a sebhelyet, melynek következtében meghalt. 

Ribadaneira hiteles iratok nyomán a szent szűz vérta-
nuságának okát igy irja le: Luciát Sz. Ágota Cataniában, 
hol ennek sirjánál édes anyjának Eutychiának egészségeért 
könyörgött, igy szólította meg: „Lucia nővérem, Istennek 
szentelt szűz, miért kéred tőlem azt, mit magad is azonnal meg-
adhatsz anyádnak; mért hited anyád segitségérejött,és ő meg-
gyógyult. Valamint általam Catania városa Krisztustól fel-
magasztaltatott, ugy általad Syracusa fog ékesittetni, mivel 
szived tisztaságában kellemes lakhelyre talált." Látásából 
felébredvén Lucia kérte anyját, hogy ne kivánja, hogy férj-
hez menjen s hozományát adná ki neki. Eutychianak e sza-
vak visszatetszettek s figyelmeztette leányát, hogy halála 
után a reámaradandó vagyonnal tetszése szerint fog rendel-
kezhetni. De a szent viszonzá, hogy az Urnák sokkal jobban 
tetszik azon alamizsna, melyet életünkben adunk, annál, me-
lyet holtunk után osztogatunk. Mert halálunk után azt osz-
togatjuk el, mit magunkkal el nein vihettünk; mit ellenben 
éltünkben adunk, azt mi is használhattuk volna. Végre mé-
gis reábirta anyját, hogy hozományát neki kiadta, melyet a 
szegények közt azonnal el is osztogatott. 

Ennek hallatára jegyese őt Paschasius bírónál bevá-
dolta, ki maga elé idézvén Luciát, nyájasan a babonaság — 
mint a kereszténységet nevezé -— elhagyására, és a pogány 
áldozatokra szólitá fel, kinek a szűz igy felelt : „Elő és szep-
lőtlen áldozat az Istennél és Atyánál ez : az özvegyeket és ár-
vákat nyomorukban vigasztalni. En e három éven át nem 
tevén mást az élő Istennek áldoztam. Már most mivel mással 
nem rendelkezem, önmagamat ajánlom fel az Istennek mint élő 
áldozatot." Kinek Paschasius : „E szavakat magadhoz ha-
sonló kereszténynek mondhatod el ; nekem azonban, ki a fe-
jedelmek parancsait őrzöm, hasztalan beszélsz ilyeket." Erre 
Lucia : „Te a fejedelmek parancsaira figyelsz, én az Isten 
törvényeit tartom szemeim előtt. Te a fejedelmeket féled, én 
az Istent. Te a fejedelmeket nem akarod megbántani, én 

óvakodom attól, hogy az Istent megbántsam. Te nekik kí-
vánsz tetszeni, én egyedül azt óhajtom, hogy Krisztusnak 
tessem. Te pedig tégy ugy, mint azt jónak látod, és én azt 
teszem, mit jónak ismerek." 

A ravasz Paschasius abba hagyván tettetett nyájassá-
gát pazarlásról vádolta most Luciát, ki hozzá igy szóla : 
„Örökségemet biztosságba helyeztem. Lelkem vagy testem 
megrontóival dolgom soha sem volt, milyenek ti vagytok, 
kik az ember lelkének bemocskitását tanácsoljátok, hogy 
hagyják el Urukat, azaz Teremtőjöket és kövessék az ördö-
göt hiú bálványaiban. A test megrontói pedig azok, kik a 
múlékony örömöket, az örökkévalóknak elibe teszik." Mire 
Paschasius: „Megszűnnek a szavak, ha a verések ideje meg-
jött." És Lucia : „Az Istennek szava meg nem szűnik és 
nem hiányzik azoknál, kik a szent Lélek templomai ; mind-
azok pedig az Isten templomai, kik tisztán élnek, és az Ur 
lelke lakik bennök," Erre igy szólt Paschasius: „Az undok-
ság helyére vitetlek, hogy távozzék tőled a Szentlélek." Ki-
nek igy válaszolt : „A test sohasem szennyeztetik be a lélek 
beleegyezése nélkül; tégy bár kezembe tömjént, és kezem ál-
tal áldozd fel, az Isten erre ügyel és megvet, mert az érze-
lem és akarat szerint itél. Mert, ha a tisztaság erőszakot 
szenved, mint rabló mint barbár által szenvedi. Mert ha aka-
ratom ellenére szeplősitendenél, a tisztaság koronája nekem 
mese fos: kettőztetni." 

ö o 
A biró fenyegetése szerint akart tenni. De mivel a 

szentet helyéről elmozdítani lehetetlen volt, tüzet raktak 
körülötte, de mivel ez által meg nem sértetett, kést szúrtak 
nyakába, erre a szent vértanú igy szólt: „Az Isten egyhá-
zának békéjét hirdetem nektek, miután Diocletian országát 
elveszitette és Maximian meghalt ; és valamint Catania vá-
rosának védnöke nővérem Sz. Ágota, ugy tudjátok meg, 
hogy az Ur engem e városnak adott, ha akarata szerint cse-
lekedvén a hitet elfogjátok fogadni." 

Most Velenczében nyugszik szentünk teste, ki Syra-
cusa gyönyörű táját s múltjának nagyszerű emlékeit el-
hagyta. Szenvedése helyén épült S. Lucia-templom főoltá-
rán Caravaggio már emiitett képe, s a félig földalatti kör-
templomban, melybe a templom jobb kereszthajójából jut-
hatni, szobra áll. 

Azok ellenében pedig, kik kételkednek azon, vájjon az 
valóban sz. Lucia teste-e — állhatatosan állítjuk, hogy 
a tisztelet megadandó ezen ereklyéknek, melyek vagy a 
keresztények általános véleménye, vagy az elüljáróság hall-
gatag beleegyezése folytán, szenteknek tartatnak. Mert ha-
bár általában tévedésnek is lehetne helye, az még sem tételez-
hető fel ily komoly és a hithez tartozó dologban. Igy ol-
vassuk ezt XIV. Benedeknél. (De serv. Dei beat. etc. 1. 1. c. 
44. n. 6.) 

Sz. Luciát segítségül szokták hivni azok, kik szembaj-
ban szenvednek, s hogy a hozzá folyamodók ezt nem teszik 
hiába, arról az oltár jobb s bal oldalán elhelyezett ezüst és 
arany hála-áldozatok tanúskodnak. Winter A. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 19. A buda-pesti esperest kerület pap-

ságának határozata. T. Szerkesztő Ur ! A ,Religio' 39-ik szá-
mában olvasom, hogy ugyancsak e lap 37-ik számában jel-
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zett ügyben, vonatkozólag az uj fővárosi kir. tanfelügyelő-
nek a vallás-oktatás iránt tanusitott magatartására, az em-
lített esperesi kerület papsága, f. hó- 7-én tartott gyűlésében 
beható eszmecsere alapján elhatározta, hogy a fővárosi ha-
tósághoz emlékiratot nyujtand be, melynek szerkesztésével, 
a ,Religio' egykori jelestollu szerkesztője, Cselka Nándor, 
pápai kamarás és ó-budai plébános ur bízatott meg. 

Ha már a ,Religio' 37-ik számú ,vegyeséhez' hozzá-
szóltam, nein tehetem, hogy a kerületi esperesség papságá-
nak határozatához ne szóljak ; midőn azonban ezt tenni aka-
rom, legkevésbbé sincsen szándékomban keresni az indokot, 
hogy miért találta jónak a papság, a kormány helyett, em-
lékiratát a fővárosi tanácshoz intézni, ellenkezőleg meg-
nyugszom a határozatban, mert a kerületi papság előtt bi-
zonyára fontos okok foroghattak fenn, melyek követelték, 
hogy igy és ne máskép határozzon, mely okok előttem lehet-
nek ismeretlenek. Elég az, hogy egy lépéssel ismét előbb va-
gyui^k a nagyfontosságú kérdés elrendezésében, elég kezdet-
ben tudni, hogy a lelkes papság ezt az ügyet kezébe vette és 
jegyezzük meg jól, hogy a kezdeményezés dicsősége a buda-
pesti kerületi papságot illeti. Örömmel jegyezzük fele jelen-
séget, mert valóban ideje volt, hogy az irányadó körök, me-
lyek a kath. sajtó felszólalásait e kérdésben figyelemre sem 
méltatták, hivatalos uton értesüljenek azon, hogy többet ne 
mondjunk, figyelmetlenségről a törvény iránt, melynek kö-
vetkezménye nem lehet más, mint vallástalanság és eler-
kölcstelenedés. A buda-pesti kerületi papság emlékiratában 
ezek megakadályozására bizonyára nagy szolgálatot fog tenni, 
mert mindenesetre fel fogja liivni a figyelmet azon állapot 
megvizsgálására is, melyet a közös iskolázás a fővárosban 
alkotott. 

Ez alkalomból azonban lehetetlen, hogy kapcsolatban 
a fennebbi határozattal a fővárosi tanácsot és egyidejűleg a 
közgyűlést, hova ez az ügy véleményem szerint kerülni fog, 
fel ne hivjam a kérdés komoly, igen-igen komoiy megfonto-
lására. Ha megfordult valaha a közgyűlés előtt ügy, mely 
pártfogásra érdemes volt, ha megfordult valaha ügy, mely 
megérdemelte, hogy a közgyűlés tagjai azt, mint a közjó 
létfeltételét tekintsék és az ügy javára határozatot hozza-
nak : ugy a vallásoktatásnak a törvény által is követelt módon 
való tanitása bizonyára ezen ügyek élére teendő. Nem kö-
vetelünk mi a tanácstól, illetőleg a közgyűléstől privilégiu-
mot, nem követelünk, valamint nem követeltünk soha és sen-
kitől törvénytelenséget ; semmi más óhajunk nincsen, mint, 
hogy a törvény hajtassék végre azon pontjában is, mely a 
vallásoktatásról szól, mely a vallást a többi tantárgyakkal 
egyenrangúnak ismeri el. Ily határozatot hozni, tiltakozni 
az ellen, hogy a vallás-oktatás a többi tantárgyak sorozatán 
kivül adassék ; követelni, hogy a vallás-oktatás órája oly 
időre határoztassék meg, midőn még a tanulók elméje nin-
csen kifáradva, a határozat végrehajtását eszközölni, vagy, 
ha erre a közgyűlésnek hatalma nem volna ez értelemben a 
kormányhoz felirni, hogy tanfelügyelőit a törvény megtar-
tására utasítsa, igenis ily határozatot hozni a közgyűlés-
nek nem lehetetlen, mert ekkor törvényes alapon áll. 

A törvényes alap mellett, má3, nem kevésbé fontos, 
magát a családi életet legközelebb érdeklő okok is követelik, 
hogy a tanács, illetőleg a közgyűlés t. tagjai sorompóba lép-

jenek a vallás-oktatás érdekében. Azt mondtuk, hogy ez a 
kérdés a családi életet legközelebb érdekli. Semmiféle csa-
lád-apára, egyáltalában a szülőkre nézve nem lehet közö-
nyös, vájjon gyermekeik vallásosan, vagy vallástalanul ne-
veltetnek-e, vájjon az iskolákban letétetik, tápláltatik-e a 
gyermek keblében a vallásosság vagy nem ; pedig a közgyű-
lés tagjainak épen e felett kell határozniok, ez a kérdés 
azonban behat a családi életbe. Melyik apa, melyik szülő az, 
aki m<?g nem követelné maga részére gyermekeitől, a tiszte-
letet és engedelmességet ? Melyik apa, vagy szülő az, aki 
örömmel látná, vagy legalább közönyös lenne az iránt, ha 
gyermekei iránta tiszteletlenek és engedetlenek ? Van-e csak 
egy is a szülők közt, ki súlyt nem fektetne a család fejének 
tekintélyere ? Ki a családi élet normális viszonyának azt te-
kintené, midőn a gyermek szembe száll ? Vagy ki az a szü-
lők közt, aki gyermekei erkölcstelen, vagy más tekintetben 
pazar életének örvendene ? Nem minden szülő épen abban 
leli-e örömét, ha gyermekei példás életet élnek, ha gyerme-
kei életét mások által is magasztaltatni hallja ? Vagy végül, 
hogy még egyet emlitsünk, ki az a szülők közül, ki a leg-
mélyebb fájdalommal nem telnék el, ha gyermekei közül 
csak egy is, épen erkölcstelen élete, vagy pazarlása, vagy 
más indokok miatt életének erőszakosan véget vet, mint azt 
naponkint tapasztalhatjuk? Ezek, és más számtalan indo-
koknak kell a közgyűlés t. tagjainak szemei előtt lebegni, 
mielőtt e kérdésben határoznának. Meg kell önmagokat kér-
dezniük, melyek azon eszközök, melyek által a családi élet 
rendezett viszonyai fenntarthatók, melyek azon eszközök, 
melyek által az abnormis viszonyok, a családi életre kiható 
aggodalmak elhárithatók. Ilyen eszköz azonban csak a val-
lásos nevelésben található. A vallás tanítja a gyermeket a 
szülők iránti tiszteletre és engedelmességre, a vallás tanítja 
őket az erkölcsös életre, a vallás tanítja arra, hogy az életet 
az Isten adta az embernek és csak neki van joga azt, akkor 

ugy, a mikor és a mikép akarja, visszakövetelni, az em-
bernek azonban kötelessége azt fenntartani. 

Ime, T. Szerkesztő Ur, e gondolatok forogtak elmémben 
midőn a buda-pesti kerületi papság azon határozatáról érte-
sültem, hogy a vallás-oktatás ügyében emlékiratot terjeszt 
fel a fővárosi tanácshoz. Vajha a főváros atyái szívökre ven-
nék azon indokokat, melyek a vallás-oktatás mellet oly han-
gosan szólanak és ez által lehetségessé tennék, hogy isko-
láinkból oly nemzedék kerülne ki, mely a mellett hogy a 
társadalomra üdvös lenne, egyúttal a szülők bölcseségét és 
vallásosságát is hirdetné. A fővárosi atyák határozatát bi-
zonyára mindenki feszült figyelemmel várja, aki csak érte-
sült az esperesi kerület papságának emlékiratáról, valamint 
azok is, kik csak a vallásos nevelés által hiszik elhárítani 
mind azon veszélyeket, melyek a társadalmat elébb, vagy 
utóbb, de mindenesetre elérik, mert már fenyegetik. A kath. 
papság és e lap mindent megtett, hogy a veszély elhárittas-
sék ; a baj forrására, valamint a gyógyszerre nem egyszer 
lett rámutatva : most a főváros atyáin van a sor, hogy a 
gyógyszert alkalmazzák, vagy mellőzzék. Annyi bizonyos, 
hogy amint vetnek, ugy fognak aratni, mert határozatuk 
következményét első sorban ők fogják érezni. Mi azt kí-
vánjuk, hogy e következmény reájok nézve mennél kedve-
zőbb legyen. A 
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Pécs.,november 15. Nagyszerű alapítvány. A pécsi egy-
házmegyének közszeretetben álló püspöke,ft. Dulánszky Nán-
dor ő méltósága, folyó hó 8-án ülte meg székfoglalójának év-
fordulóját. A kegyes főpásztor iránti szeretetnek állandó 
emléket állítandó, megyénk egyik kanonokja, Troli Ferencz 
ő nagysága, oly alapitványt tett le, mely mindenkorra, a 
mint a főpásztor iránti őszinte tisztelet és szeretetnek, ugy 
másrészt tanúsága leend az emiitett kanonok ur bőkezűsé-
gének. Troli Ferencz pécsmegyei székeskáptalani éneklő ka-
nonok ur a kegyelet e napján húszezer forintot tett le a 
pécsi püspök ur kezébe ájtatos alapítványként azon czélra, 
hogy ezen alapitvány kamataiból évenkint a pécsi egyház-
megyének tiz legszegényebb sorsú s ez indokból folyamodó 
papja 100—100 frtnyi segélyt nyerjen a főpásztor kezéből, 
püspöki széküresedés esetében pedig a püspöki helynök által. 

Az alapitó kanonok ő nagysága, áthatva püspöke iránti 
tisztelet s paptársai iránti szeretettől, egyszersmind háláját 
akarja leróni azon megye iránt, melynek ő mindenkor buzgó 
lelkésze és tagja. „Gratitudinem quandam," mondja az ala-
pitó levélben „erga almam matrem meam, Dioecesim Quin-
que-Ecclesiensem testaturus, sed et anniversarium trium-
phalis installations diem Illustritatis Vestrae in praeclaram 
Beati Mauri sedem nobilitaturus, ad pedes apostolicas de-
pono : vigíntí mille florenos" etc. Az alapitványozó e szavai, 
mig egyrészről igazi egyházi lelkületét tanúsítják, addig a 
hála és kegyelet zoináncza által e nagyszerű áldozat fé-
nyét még inkább emelik. 

Püspök urunk ő méltósága azonnal személyesen sie-
tett elismerését kifejezni a szép cselekményért s azonkí-
vül irásbán is megköszönte a jótevőnek nagyszerű adomá-
nyát. Troli kanonok ur, igazán valóságos jótevője püspöki 
megyénknek, mert már ez előtt tett több rendbeli alapitványa 
hirdeti jótékonyságát, s számtalanok azon segélyzések, mely-
lyekben megyénk szegényebb sorsú papjait részesiti. Mind-
ezekről a világ nem tud, az isteni igazságosság könyvében 
azonban föl vannak jegyezve s jutalmuk elmaradni nem fog. 
Ezt az egyet azonban, már nem tagadhattuk meg magunktól, <DJ 7 O O O 7 

hogy a nyilvánosságra ne hozzuk ; hadd lássa a világ, mit tesz 
egy szerényen élő pap megtakarított filléreivel, egy pap, kiről 
elmondhatjuk sz. Maximmal „virtutum eius gratia non sermo-
nibus exponenda est, sed operíbus comprobanda" (Hom. 59.) 
És lia igaz, hogy „maiorum gloria posteris lumen est" (Sali, 
bell. Jug. c. 85.) akkor terjessze fényét e bőkezű adakozás, 
tartsa folytonos lángban a szeretet tüzét megyénk papjaijkö-
zött, kiknek szivében megyénk valódi jótevője, Troli Ferencz 
ö nagysága „exegit sibi monumentum aere perennius." 

Itóma. Nina Lörincz bibornok-államtitkár levele apé-
terfillérröl. Az aixi érsek suffraganeusaival a péterfillérek 
gyűjtése iránt szervezési javaslatot dolgozott ki s ezt a szent 
szék elé terjeszté. O eminentíája az államtitkár az előterjesz-
tésre következő levélben felelt, melyet a nevezett érsek pap-
ságával és híveivel körlevélileg közlött. Mint az apostoli 
szent szék illetékes hatóságának magasztos szellemű és 
nagy fontosságú nyilatkozatát, szóról szóra közöljük ez 
okmányt : 

Méltóságos és Főtisztelendő Ur ! 
O szentsége fenséges kezeihez érkezett a Méltóságos és 

Főtisztelendő Uraságod és tizennégy kartársa által jegy-

zett tiszteletteljes irat, melynek czélja kifejteni, mennyire 
szükséges, hogy a péterfillér ügye ujabb lendületet nyerjen 
és igy gondoskodva legyen a szent szék növekedő szükség-
leteinek fedezéséről, melyek gyümölcsei azon üldözésnek, 
melylyel a szentegyház mindinkább szorongattatik azok ré-
széről, kik e szerencsétlen félszigeten uralkodnak. Az ön-
kénytes óhaj, melyet e tény által oly kiváló franczia főpa-
pok nyilvánítanak arra nézve, hogy az apostoli szék segé-
lyére siessenek, mélyen megindította ő szentsége szivét. 
Ezen óhaj jobban mint valaha bizonyságot tesz a jelen kor 
előtt arról, hogy ugyanazon szék megpróbáltatásai nem sú-
lyosbodtak anélkül, hogy az ön nemes és nagylelkű nemze-
tének püspöki kara ne tartotta volna föladatának az egy-
ház fejének jogait védeni és oltalmazni, vigasztalni őt kese-
rűségeiben és segíteni rajta pénzügyi szorultságaiban, me-
lyekbe a forradalom juttatta annyira, hogy egyre nehe-
zebbé és néha gyakorlatilag lehetetlenné tegye az egyete-
mes egyház kormányzását. 

Abban bizonyára nem kételkedhetik senki, hogy a fiúi 
odaadás, melynek e tiszteletreméltó püspöki kar a sz. atya 
iránt bizonyítékát adta, valamint az élénk érdeklődés, me-
lyet az egész katholikus kereszténység az ő sorsa iránt tanú-
sít, valódi? és fő okai azon égi áldásoknak s kegyelmeknek, 
melyekkel az Ur oly láthatólag elhalmozza. Valóban nem-
csak a papság s a franczia nemzet tiszteli őt inkább mint a 
történet minden más korszakában, hanem magok szent val-
lásunk ellenei is, hacsak a leghitványabb szenvedélyek szel-
leme nem rontotta meg őket, tisztelet és hódolat jeleül meg-
hajolnak előtte s elismerik benne századunk legtisztább s 
legfényesebb dicsőségét. 

A mi illeti a kérelmet, mely a fönnebb einlitett felirat 
tárgyát képezi, hogy ugyanis alkalmas-e, a szent szék szük-
ségleteinek növekedésével szemben, a péterfillér gyűjtésé-
nek állandó, egyetemes, törvényes, a souverain pápa által 
souverain szentesítésének fólségével ellátott szervezetet adni, 
hogy igy a vállalatot nagyobb siker koronázza, — a szent 
atya, érett megfontolás után, magas bölcsesége szerint, nem 
véli szükségesnek nyilatkozni az eléje terjesztett indít-
vány iránt. 

Mostanáig, az kétségen felül áll, hogy valahányszor a 
püspöki kar akár Francziaországban, akár a katholikus vi-
lág bármely más országában, felhivást intézett a hivőknek 
közös atyjok iránti fiúi szeretetéhez, ezek oly készséggel és 
nagylelkűséggel válaszoltak, minőre egyedül azon népek 
képesek, melyek mélyen érzik azon hasonlithatlan megtisz-
teltetést (honneur) és megbecsülhetlen jótéteményt, hogy 
Jézus Krisztus vérével megváltott államokban és az isteni 
Megváltónk által alapított igaz egyháznak tagjai lehetnek. 

E tény nagy becsületére válik a katholikus népek hű-
ségének és ragaszkodásának az igazság legfőbb tanszéke 
iránt ; de egyszersmind szükségképen azt látszik tanácsolni 
a pápának, hogy mint a múltban ugy ezután is a katholikus 
népek önkénytességére legyen hagyva nagylelkűen verse-
nyezni a kegyeletes adományokban, melyeket annyi buz-
galommal s álhatatossággal raknak le lábaihoz. 

Hasonlókép elvitázhatlan tény, hogy valahányszor az 
egyház ellenségei durvaságuk által a pápának ujabb ki-
adásokat okoztak és szent hivatalának viselését még ki-
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nosabbáj igyekeztek tenni : a katholikus népességek minde-
nütt csodálatraméltó módon feleltek meg egyházi hatósá-
gaik fölhívásának, és készségesen fogadták el a leghathatósb 
módokat, melyeket eléjük terjesztettek, a szóban lévő nagy és 
nemes vállalat kivitelére. 

Ez oknál fogva a szent atya jobbnak látja, egészen a 
katholikus püspöki kar buzgóságára és bölcseségére bizni a 
gondoskodást, hogy az illető gyűjtéseket oly módon szer-
vezzék, melyet legalkalmasabbnak fognak tartani, hogy igy 
a gyűjtéseket könnyebbekké tegyék ugy a gyűjtőkre, mint 
az adakozókra nézve, mindenben számba vévén a helyi vi-
szonyokat a katholikus világ különböző részeiben. 

Különben is a hivők közös atyjának szivével semmi 
sem ellenkeznék jobban, mint annak látszata, mintha ő nem-
csak az adományokat, hanem még az arányt s módozatot is, 
mely szerint ezeknek történniük kell, rájok parancsolná. 

A határtalan bizalom, melylyel a püspökök napjaink-
ban méltán megtiszteltetni látják magokat a katholikus vi-
lág bármely népe részéről, több mint bizonyossá teszi a szó -
ban forgó vállalat sikerét, bárminő legyen a módozat, me-
lyet a főpásztorok alkalmazni fognak. Ha a népek el nem 
feledik, hogy a souverain pápát megfosztották világi hatal-
mától, mint forrásától ugy a saját, mint az egyetemes egy-
ház fentartására szükséges eszközöknek, akkor könnyen meg-
győződhetnek, hogy a szent szék nem élhet s nem teljesít-
heti jótékony küldetését az egész világon a hivők nagylelkű 
közrejárulása nélkül mindaddig, mig nem lesz azon vigasz-
talódásuk, hogy lássák őt visszatérni jogos birtokaiba. 

De több. Ki ne tudná, hogy az egyház kormányzására, 
a lelkiismeretek nyugalmára, az egyházmegyék kormányzá-
sának rendes menetére nézve a római congregatiók, melyek 
bibornokokból, főpapokból, tanácsosokból és tisztviselőkből 
állanak, okvetlenül szükségesek. Ez utóbbiak száma jóval 
megszoritottnak tűnik fel, ha összehasonlittatik bármely 
más világi kormány hivatalnokainak számával. Mindazáltal, 
igazi áldozári buzgalom és az Önfeláldozás szelleme, mely-
nek amazok folytonos s megszámlálhatlan bizonyítékát ad-
ják, helyettesitik, amennyire lehetséges, a karok igen növe-
kedő hiányát; adjuk ehhez azt, hogy igen csekély javadal-
mazásban részesülnek. A munkás karok e hiánya onnan 
ered, hogy az egyetemes egyház kormányától, egyiket a má-
sik után, majd mind megvonták a szükséges eszközöket. 

A pápaság világi souverainitásának bitorlását, daczára 
azok gyakran ismételt Ígéreteinek, kik abban vétkesek, nem 
sokára az egyházi javak elkobzása, a szerzetes rendek szét-
üzése, a zárdák, könyvtárak, muzeumok s az ezekhez tar-
tozó minden dolognak usurpatiója követte ; és — a mi a 
jövő tekintetében még rettenetesebb — a világi hatalom 
ezen bitorlása lehetetlenné teszi a papnöveldék, tanintézetek 
s novitiatusok megnyitásását : mig ezelőtt mindezen forrá-
sok az egyház fejének segélyére voltak két száz millió lélek 
kormányzásának nehéz tisztében. 

Ma, — ki nem tudná? — mindebből mi sem marad és 
a szükség nagyobb mint valaha. Igen, azon segélyezésen ki-
vül, melyben a szintén oly kegyetlenül sújtott szegény szer-
zetesek és apáczák részesülnek, a pápának azon püspökök 
személyes szükségleteit is, kik nem akarják elismerni azokat, 
kik Olaszországot jelenleg kormányozzák, és gyakran hozzá 

meg egyházmegyéik többi szükségleteit és papneveldéiket 
is el kell látnia. E nagy zsarnoksághoz járulnak azon, némely 
helyen már valósított fenyegetések, hogy megtagadják a ja-
vadalmak kiszolgáltatását az el nem ismert püspökök által 
valamely tisztségre vagy javadalomra kinevezett egyhá-
ziaktól. 

Ily nagy felforgatás közepette a szent atya lelke meg 
van törve azon iszonyú látvány szemlélésén, melyet azon val-
lástalan iskolák nyújtanak, melyekben a kereszténység ezen 
fővárosában a nép neveltetik anélkül, hogy meg volna en-
gedve a legfőbb Hierarchának, a tévmentes Mesternek, szent 
tanaink őrének, hogy azok ellenében ő is iskoláit felállítsa, 
melyekben az ő alattvalói s fiai egészséges nevelésben ré-
szesülhetnének. 

E tekintetben nem lesz fölösleges tudni azt, hogy midőn 
Amerikából és más országokból, melyek még nem tértek a 
kereszténységre, folytonosan kérik a szent atyát, küldene hit-
téritőket, küldené hozzájok a szent szék delegatusa.it s kép-
viselőit, részint az egyháznak ama távol vidékeken már lé-
tező érdekei biztosítása végett, részint uj lelkeknek a vallás 
és civilisatio számára való megnyerése végett, a szent atya 
szive vérzik, mert a személyek s eszközök fónpanaszolt hiá-
nya miatt nincs azon helyzetben, hogy e kéréseknek ele-
get tegyen. 

Végül a szent atya nemcsak a katholikusok, de min-
den értelmes és becsületes emberek helyeslése közt azon nagy 
terhet viseli, hogy a világi kormány egykori hivatalnokai 
fenntartására habár igen csekély összegeket fizet. Ezen se-
gély nélkül azok a legiszonyúbb nyomornak volnának kitéve 
és sokkal nehezebben viselhetnék el a diadalmaskodó forra-
dalom kegyetlen üldözését, mely nem tudja megbocsátani 
hűségöket s ragaszkodásukat a pápához, mikor pedig ép 
ezen hűség s ragaszkodás bizonyítja leginkább, mily nagy 
vala a szeretet, melyet a pápák atyai kormánya alattvalói-
ban fölkelteni tudott. 

A pápa encyclikái, allocutiói, beszédei és a szent szék 
összes actusai eléggé feltüntetik a fájdalmat, melyet eltűr ; 
ha tehát a püspökök ezen szenvedéseket a katholikusok em-
lékezetében felélesztik, ezek kétségkívül érezni fogják a sür-
gető szükséget neki továbbra is, mint eddig, megküldeni ön-
kénytes adományaikat. 

Ezek folytán a szent atya, midőn a püspököknek kö 
szönetét nyivánitja a buzgalomért, melyet a péterfillér-gyüj • 
tés nagyobb előmozdítása czéljából megkettőztetni szándé-
koznak, nekik akarja átengedni — mint már fönebb mon-
dám — a gondoskodást, hogy megismertessék a hivőkkel 
ezen apostoli szék megszaporodott szükségleteit s megálla-
pítsák azon eszközöket s módokat, melyeket a mondott czél 
elérésére a legalkalmasabbaknak s legkivihetobbeknek fog-
nak, találni felhasználván éhhez a katholikus sajtót, amely 
dicséretet érdemel mindazért, amit annyi év óta a péterfillérek 
érdekében folytonosan tett és tesz. 

Ezek után nincs más hátra mint hogy tudassam Méltó-
ságos és Főtisztelendő Uraságoddal, — aki mindig az elsők 
közt van, midőn arról van szó, hogy az egyház javára nemes 
és nagylelkű kezdeményezés történjék, hogy ő szentsége önre 
s tiszteletre méltó társaira, a fönnevezett felirat aláíróira, 
kikkel a jelen iratot közölni méltóztassék, különös áldását 
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adja, én pedig szerencsémnek tartom, a legkitűnőbb nagy-
rabecsülés kifejezésével, magamat Méltóságos és Főtiszte-
lendő Uraságod szolgájának vallani. 

Kelt Iiómában, 1878. évi oct. 4-én. 
Nina Lörincz, bibornok. 

IRODALOM. 
-f- Aquinói szent Tamás tana a b. szűz Má-, 

r iáról. J)>e Mariologie des hl. Ihomas von A quin. Darge-
stellt von Dr. Franz Morgott, Domkapitular und Professor 
der Theologie am bischöfl. Lyceum zu Eichstätt. Freiburg, 
Herder 1878.8 vét 121. 1. 

Morgott egyike Németország legnagyobb thomistái-
nak, nem azon értelemben mintha valamely thomistikus is-
kolához tartoznék, hanem mivel tüzetes tanulmányozás alap-
ján sz. Tamás műveibe mélyen behatott s már nem egy 
nagybecsű egyedirattal gyarapitá az iskola angyalának ta-
nait terjesztő hit- és bölcsészettudományi irodalmat. A fent-
czimzett mű a tárgy kedvességére nézve, de más tekintet-
ben is, szerző legjobb művének mondható. Iskolai programm-
értekezésnek szánta ezt s igy jelent meg először, szakértők un-
szolására azonban, hogy szélesebb körben nyerjen elterje-
dést, az előttünk fekvő külön lenyomatban is kiadta. Aqui-
nói szent Tamás tana a b. szűzről a nagy egyháztudós mű-
veiben sehol sincs együttesen előadva; szét van az szórva 
nagyobb és kisebb műveiben, a két Summában, lomb. Pé-
ter Sententiáihoz és a szent Íráshoz irt magyarázataiban s 
több apró értekezésében, beszédeiben stb. Teljes, összefüggő 
egészet alkotni a hittudósok fejedelmének magasztos specu-
latióiból inig egyfelől kegyeletes kötelességnek mondható 
maga a szent tudós iránt, annál is inkább, minthogy a b. 
szűz szeplőtelen fogantatásának tanához való viszonya itt-
ott még most sem tekintetik tisztázottnak, addig másfelől 
mindenesetre élvezetes és üdvös munka akár a szerzőre 
nézve, ki ez által a szent szűz tiszteletének fokozásához hat-
hatósan hozzá járul, akár az olvasókra nézve, kik kegyeletes 
mohósággal kíváncsiak megtudni, mily fenséges lehet azon 
eszmény, mely a b. szűzről oly nagy és szent hittudós lelké-
ben ragyogott, milyennek aquinói sz. Tamást mindnyájan 
tartjuk és tiszteljük. 

A Mariologia vagyis a kath. egyháznak sz. Máriáról 
szóló tana az üdvösség tanának s üdvösségünk összes rend-
szerének közepett előkelő helyet foglal el. Meg is látszik ez 
az egyházi életen, különösen az egyházi év ünnepkörén kéz-
zelfoghatólag. összesen 22 Mária-napunk van, melyek közt 
5 nagy ünnep. Felületes ember ezt a dolgot legjobb esetben 
nem érti, s ha még egy kis elfogultság járul a a felületesség-
hez, hajlandóvá lesz a kath. egyházat e tekintetken túlzásról 
vádolni. Aki azonban a b. szűz istenanyaságának titkába 
tiszta lélekkel kissé mélyebben betekintett, az ezen jelensé-
get nagyon természetesnek találja és belátja és nem is tart 
mást lehetségesnek, mint, hogy az egyház híveinek figyel-
mét és kegyeletét a b. szűz iránt soha se engedje szünetelni, 
hanem folytonosan gondja legyen, hogy a szent szűz ma-
gasztos kiváltságainak egyike sem kerülje ki a hívek figyel-
mét, meg levén győződve, hogy a hány kiváltság ragyog a 
b. szűz minden teremtmények föle kimagasló alakjában, 
annyi kegyelem-forrás csörgedez Eva szenvedő gyermekei 
bajainak gyógyitására. Ily mélyebb betekintést eszközölni 
és közvetíteni az egyháznak szűz Máriáról szóló tanába, ez 
azon czél, mely Morgott szemei előtt lebegett. Es czélját el 
is éri bárkinél, a ki művét kezeibe veszi s figyelmesen átol-
vassa, áttanulmányozza. Igen helyesen azon vezéreszméből 
indul ki, hogy a b. szűznek istenanyai méltósága „a mint rö-
vid összefoglalata aChristologiának, ugy egyszersmind köz-
pontja a Mariologiának, . . . alapja az ő minden dicsőségé-
nek." Ennél fogva először is kifejti sz. Tamás tanát az isten-

anyaság tényéről, a megtestesülés titkánál végbe ment ese • 
ményekről, szűz Máriának a megtestesülés titka következté-
ben Istenhez és az emberi nemhez való viszonyáról (6—36 
1.) Bebizonyitja, hogy ezekben fekszik kimagasztosult fen-
sége és méltósága (36—42 1.), malaszttal teljes volta (43—58 
1.), rendkívüli kiváltságai, milyenek : teljes szeplőtlensége 
(59—95 1.), szüzessége szülés előtt és után (95 — 117 1.), tes-
tének romlatlansága (117—121 1.),— melyekkel Krisztus ér-
demeinél fogva felruháztatott. Mind ezt szerző aquinói szent 
Tamás összes művei alapján, folytonos tekintettel a nagy 
hittudós magyarázóinak irodalmi apparatusára, szabatosan 
és világosan fejti ki s egész előadásán a legforróbb kegye-
let ömlik el az angyali tudós és a b. szűz iránt. Örömest alá-
írjuk mindezeknél fogva, a mit e műről az „Eichst. Pastoral-
Blatt" mondott. „Legújabban nem jelent meg hittudományi 
mű, mely a szent szűzről szóló ker. kath. tant oly alaposan, 
oly mély felfogással és oly gyengéd kegyelettel tárgyalta vol-
na mint ez." Egyháziak és hitök mélyebb megértésére törekvő 
világiak egyiránt élvezettel olvashatják e könyvet. Az egy-
házi liturgia értelmét nagyon elősegiti, és Mária ünnepeire 
sz. beszédekhez termék-arany tisztaságú anyagot szolgáltat. 

= Bekiildetett : A Jézus szive ájtatosságának törté-
nete, mivolta, hittani alapja. Irta Zádori ev. János. A főt. 
egyházi hatóság jóváhagyásával. 1878. Budapest és Eszter-
gom. Nagy 8-ad r. 532. 1. Ára 2 ft. 50. Kapható a szerzőnél. 

Ezen művével a fáradliatlan munkásságu és kimerit-
hetlen szellemű szerző nagy, monumentális szolgálatot tett, 
egyenesen kimondjuk, a magyar nemzetnek, a hazai val-
lásosságnak és mindannak, a mi ezen alapszik, — s mi volna 
az, a mi nem ezen alapszik ? — világosan rámutatva azon 
reménycsillagra, melyben, magányunk csendjében, már rég-
óta kerestük vesztére indult nemzetünk jövőjének titkát. 
Most csak ennyit ; mert nem akarunk elejébe vágni azon 
ismertetésnek, melyet t. olvasóink egy igen ismeretes és 
kedvelt tollból fognak élvezhetni. 

Y E G Y E S E K . 
— A bölcsészeti tanulmányoknak a kath. tanintézetek-

ben való fejlesztése és felvirágoztatása szentséges atyánknak 
különös gondját képezi. Ezt rövid pápasága alatt már eddig 
is többször lehetett tapasztalni. Ö szentsége e tekintetben je-
lenleg nagyfontosságú lépésre készül. Erről a ,Défense' ró-
mai levelezője e napokban ezt irta: „A philosophiai tanul-
mányoknak a kath. iskolákban való rrikénti tanításának kér-
dése, melylyel a szent atya oly élénken foglalkozik, hőn 
óhajtván az egyház védőit sikerrel harczolni a vallás ellen-
ségei ellen, ezen kérdés, mondom, igen valószínűleg egy 
igen nagy fontosságn pápai iratban lesz tárgyalva, mely két-
ségkívül nagy hatást fog kelteni. Indiscretio volna e kényes 
ügyben ezúttal többet mondani ; de azt már ki lehet monda-
nom, hogy több franczia és más országbeli püspök vélemé-
nye kéretett ki e tárgyban, és, hacsak előre nem látott körül-
mények közbe nem jönnek, az emiitett pápai okmány ez év 
vége felé meg fog jelenni." 

— A Gambetta-féle államférfiak arczképét nagyon el-
találta lord Beaconséeld, midőn arczvonásuk közöl a lord 
Mayor banketjén tartott beszédében egy jellemző vonást 
következőleg emelt ki: „A világot souverainek kormányoz-
zák, kik államférfiak, — nem pedig nem felelős fecsegők." 
Gladstonenek volt szánva, de mások is érthetnek belőle. 

Meghívás. A Szent-László-Társulat budapesti tag-
jai a társulat védszentjének, szent Erzsébetnek teljes búcsúval 
egybekötött ünnepét, az ünnep nyolczadába eső vasárnapon, 
f . hó 24-én a nt. szent-Ferencz-rendiek pesti templomában 
reggeli 8 órakor tartandó ünnepélyes szentmiseáldozattal fog-
ják megülni, melyre a társulat t. cz. tagjai_s minden rendű ka-
tholikus hivek tisztelettel meghivatnak. Ágoston Antal titkár. 

Iviadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Breznay Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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A magyar nemzet hivatása 
és sorsának titka Isten kezében.1) 

Mint más népeknek, ugy a magyarnak is czélt 
tűzött ki az Isten, hivatást rendelt számára, mely 
végett kelet hemzsegő népei közöl kiválasztatott, 
hogy az emberiség üdvre kalauzolásában magasztos 
eszközül szolgáljon a gondviselés áldott kezében, 
hogy Isten bizonyos tervét foganatosítsa. Ezen hi-
vatás az volt, hogy a nyugati kereszténységet, a jö-
vőben keletkező ellenségei ellen megvédje; mert az 
örökös viszályban és egyenetlenségben élő közép-
kori fejedelmek nem bírtak volna ellentállni a ku-
nok, besenyők, tatárok és törökök dulásainak.2) 

Hazai földünk első kilencz százada történelmé-
ből bizonyosnak látszik, hogy ha Pannoniát nem a 
világhódító hunnok unokái, hanem az erőtlen Sar-o 1 

Zádori ev. János ,A Jézus Szive ajtatosságának 
története, mivolta, hittani alapja' ez. művének előszavából. 

2) „E nemzet ugyanis, mely csak a XI. században lett 
keresztény nyé, a XI I I . században már védelmezte a polgá-
risult Európát a vallás iránt közönyös mongolok, s a XV. 
században a vakbuzgó törökök ellen ; ez altaji faj amaz al-
taji fajok ellen fordult, melyek a szláv, a germán fajoknak, 
sőt talán a latin fajnak meghódítására tódultak. — Ugyan-
ezért a véres korszak rajzolása több mint Magyarország tör-
ténelmének egy külön fejezete, sőt inkább ez az egész Európát 
érdekli, mert kevés esemény terjesztett oly általános és jogo-
sult rémületet, s az akkor szőnyegen levő kérdések, a pápák 
s német császárok közti viszály, erősen érezték annak hatá-
sát." Sayous Ede : A mongolok betörése Magyarország-ba 
Erancziából fordítva. Budapest, 1877. — Dupanloup azért 
mondá hazánkat a hősök földjének, pays des héros chretiens, 
qui les derniers ont repoussé de sol Européen les invasions de 
rislamisme. — Elismerte ezt Michelet, mondván : „Quand 
donc payerons nous notre dette à ce peuple béni, sauveur de 
l'Occident ?" (Vájjon mikor fogjuk leróni tartozásunkat ezen 
áldott nép iránt, mely megmenté nyugatot?) — Es most 
ker. nép készül kiirtani e nemzetet, mely a ker. nemzetek 
bástyája volt oly sok századon át. 

maták lakják: nyugatnak most tudomány és gaz-
dagságban élő népei hihetőleg az ozmán félhold 
uralma alatt, Bosnia s Herczegovina sorsában ten-
getnék darabokra zülledt országokban éltöket. Mert 
csak a magyarban volt akkoron elegendő élet, forrt 
elegendő vér, melyet a kereszt oltalmában bőven 
önthetett, s igy birt az isteni gondviselésnek fönsé-
ges világtervei kivitelében alkalmas eszközül szol-
gálni.3) — Habár a politika azt parancsolta, hogy a 
rokon törökkel állami frigyre lépjen, hogy legyen 
hova támaszkodnia ; a magyar fensöbb hivatásához 
hü maradt, és az emiitettük eszme, habár fölmerült, 
soha pártot alakítani nem birt. Midőn a bolgár al-
bigói, a Wikletf s Huss-féle eretnekség, tűzzel vassal 
pusztítva, a római egyház kiirtását tiizte ki czélul, 
a magyar nép, királyainak vezérlete alatt fékezte 
meg végzetes dúlásaikat. 

De hogy ezen fönséges martyr hivatás betölté-
sére képesüljön, hogy önkényt és örömmel szegezze 
dobogó mellét a vad tatár és török nyilainak : át 
kellett idomulnia. A ker. tan megvilágitá elméjét, 
az isteni kegyelem, mint u j égi növény, szivébe oltva, 
megnemesitette azt; igy miután fölszenteltetett az 
áldozat, kedves lett Isten előtt. Ezen önfeláldozás 
által legtöbbet használt önmagának, mert ez bizto-
sította európai létállandóságát, ennek köszönheti, 
hogy Isten segítsége mellett u j évezredbe fog be-
lépni. Hivatása kifejté az elenyészett vagy pogány-

*) A test és vér politikája. Szerk. 
3) Ezen igazságnak adott kifejezést Mátyás király 

14ti4. ama levelében, melyben Várday István, kalocsai ér-
seknek a bíbornoki méltóság adományozását kéri II . Pius 
pápától. Mereatur regnum hoc apostolicae sedis imprimis 
reverendissimum et christiani nominis non minus diutur-
num, quam fortissimum propugnaculum ; cuius vulnera tunc 
quasi remediis quibusdam allevabuntur, quum se censeat 
honorifica et gloriosa meritorum suorum remuneratione de-
niulceri. Katona, Hist. Eccl. Col. Colocae 1800. I, 432. 
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ságban élő nemzetek zűrzavarából ; jutalmul pedig 
azt kapta, hogy most is a világ miiveit nemzetei 
közt foglal helyet és az istenimádó népek imái közt 
hallik a magyarnak hálás, dalzengö hódolata. 

Az Úristen ajándékait meg nem bánja (Rom. 
XI. 29.) : lia tehát a czélzatokra, melyek miatt fen-
tartotta nemzetünket, alkalmasok leszünk, a népirtó 
csaták között is meg fog őrizni az elveszéstől. De 
mihelyt haszontalanok leszünk az Isten üdvintéze-
tében, a gondviselés háztartásában : elveszünk, mert 
hiszen világok, nemzetek, szeme intésére támadnak, 
enyésznek. Az Isten ugyanis czélzataira kiválasztott 
nemzeteket, ép azért, mivel bővebb kegyelmeit meg-
vetették, jobban sújtja, keményebben bünteti, mint 
egyebeket. Kik ellenszegülést terveznek, nem emberi 
czélzatokkal, hanem a gondviselés akaratjával ta-
lálják magokat összeütközésben.4) 

Példánk van erre nézve Francziaország törté-
netében. E nép rendeltetése az uj-szövetségben 
mintha az volna, a mi volt a zsidóké a Krisztus 
előtti korban. Igaznak látszik, a mit mondott De 
Maistre, hogy „az igazságnak szüksége van Fran . 
cziaországra (la vérité a besoin de la France) s 
ennek tudatában volt, s részben van is a franczia 
nép, melynek régi csataszólama ad kifejezést : Él-
jen Krisztus, ki szereti a francziákat ! (Vivat Chris-
tus qui diligit Francos; vagy: Vivat Christus Fran-
comra. rex!) A nagyszerű keresztény eszmék, az 
életszentség eszményei, e földön keletkeztek s ugyan-
ott hajtattak végre; vértanúi most is öntözik a 
földet, hogy megteremjen pogányok közt is a ke-
reszténység. Már II dik Pius felkiáltott : „Valóban 
ugy látszik, hogy a francziák és királyaik válasz-
tattak ki Istentől az evangélium egyetemes terjesz-
tésére; ez az ö dicsöségök czime!" De midőn e 
fönséges hivatását szem elöl tévesztette, mint ha-
szontalan eszköz elvettetett. Csak nem rég az ö ural-
kodója rendezte a világot s tudta nélkül, vagy elle-
nére, senki nem merészelt nagy czélzatokba kezdeni. 

*) „Hogy az emberek ügyeit Isten vezérli, épen oly 
igaz, mint bármely bebizonyított igazsága a természettudo-
mánynak. Mindig valósítja akaratját, szunnyadozzanak bár a 
halandók tespedésben, vagy őrjöngve szegüljenek ellene. Dy-
nastiák elenyésznek, mint egy elmondott rege ; de véletlenül 
misem történik a világon, bár ugy hinné is az ember az okok 
körüli tudatlanságában. Az idők cselekményeit az örökké-
valóság végzetei vezérlik, s ezek mondják ki rajok az Ítéle-
tet. A múlékony lét szeszélye meghajol a hajthatatlan min-
denhatóság előtt, mely a századok összegére teszi lábát, és 
se szándékát meg nem változtatja, sem pihenést nem ismer." 
Bancroft amerikai történész parlam. beszédje. 1866. febr. 12. 

Mihelyt az egyházra vonatkozó hivatását mellőzte a 
kiválasztott nemzet, ugy letiportatott, bogy most a 
világ sorsa nélküle határoztatik meg. Mi volt oka a 
hallatlan megalázásnak, a legnagyobb vitézség oly 
borzasztó sikertelenségének? Mert erejét bűnös czél-
zatokra pazarolta. Moskva, Vaterloo, Magenta, Se-
dan csatáiban nem hitetlenek ellen harczolt, hanem 
keresztények ellen ; nem is az Isten dicsőségére, ha-
nem saját érdekei, tulajdonképen önzésből, haszon-
talan dicsvágyból, merőben profán ki vánatok miatt. 
Engedte, hogy gazemberei a vallást meggyalázzák, 
oly módon, melynek nincs párja a történetben s 
egyenesen azon szándékkal, mert vélték, hogy „a 
nép soha sem fog térdelni azon oltár előtt, melyet 
megszentségtelenített, nem fogja többé tisztelni a 
képeket, melyeket lábaival tapodott az egyház kö-
vezetén. A nemzeti szentségtörés válaszfalkint fog 

O o 
emelkedni-közte és régi Istene közt." Ezekután váj-
jon miképen igényelhette az Isten áldását, ki egye-
dül adhat sikert bármily erőkifejtésnek. A bűnhő-
dés megtörtént. Ugyanis, miután a nemzetek, mint 
ilyenek, a mint nem üdvözülnek s nem kárhoznak el 
a túlvilágon, — e földön kell bünhödniök. Ez az 
Isten törvénye; s érvényesült is borzasztó mérvben. 
A győzhetetlen nemzetet, az eddig katonailag nyo-
morult német legyőzte, megsarczolta és pedig oly 
módon, hogy egyetlen egy győzelmes ütközetet sem 
tudott a dicső franczia vitéz sereg kivívni; ugy meg-
tiporta a német, hogy a csecsemő is megsiratta har-
czaikat. Ez valóban világszégyen oly nemzetre nézve, 
melynek zászlóihoz századok óta ragaszkodott a 
győzelem. A sebes és kiszámított vágásban még a 
hitetlenek is kényszerültek felismerni, legalább egy 
időre, az Isten kezét. Az igazság büntet, az irgalom 
kegyelmez, azt bünteti, kit oltalmaz, véd. A csapá-
sok által visszahódoltatta magának az országot; és 
habár a praeservativ eszközöket használni elmulasz-
totta, a gyógyszerekhez most annál nagyobb ragasz-
kodással viseltetik. A kegyelmek nagy mértéke száll 
Francziaországra az által, hogy az Isten büntető vas-
veszszejére meghajolt, s vezekelve oltáraihoz járul. A 
mint államilag megbántották az Istent, ugyancsak 
államilag megengesztelik s dicsőítik. Bámulatosan 
emelkedik azóta ; s a mint lehetetlen volt elképzelni, 
hogy III. Napoleon az utolsó népszavazás első évfor-
dulóján trónfosztott fejedelem legyen, ép ugy kine-
vették volna azt, ki a háború előtt azt jövendöli, bogy 
az istentelenség hazája majdan forró szenvedélylyel 
búcsút járjon kegyhelyekre s a nemzet, mint ilyen, 
templomot emeljen Jézus imádandó Szivének. Ime 
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t ehá t a nemzetek sorsa a r á n y b a n van nem csak azon 
j ó v a g y rosz tu l a jdonokka l , me lyeke t bennük a tör-
ténész fe l ismer , de egyszersmind azon jó szolgála t -
t a l is, me lye t az I s ten megvá l t á s i czél ja inak sikere-
s i tésére n y ú j t a n a k . 

Hogy a m a g y a r s á g m i n t nemzet él, hogy m é g 
b i r á l l ami consis tent iával , azon földön, hol anny i 
nép s i r j a domboru l , azt Is ten k ivá ló kegye lmének 
köszönhe t jük . Es ezen há la t a r tozás és kötelessége 
l a p p a n g ó nemzet i ön tuda t . 5 ) V a j h a lenne, a ki a fel-
színen uszó h ibás közérzüle te t , félszeg közvéleményt , 
a va l l á s i l ag tespedő nemzetből k i i r t aná , a kiválasz-
t á s ö n t u d a t á t fölélesztené, hogy e t u d a t elszánt, val-
lásos te t tek gyümölcsöző mezejévé vá l j ék , s k imu-
t a t n é k , hogy van képességünk, miszer in t a lka lmas 
eszközül szo lgá l junk Is tennek. V a j h a volna lángle l -
k ü férf iú, a k i Vezuvba m á r t o t t to l la l a befel legzet t 
haza egére k i i r ná a lángoszlopot , m e l y az igére t 
fö ldére vezessen. V a j h a volna, a ki fe lv i lágos i taná , 
hogy a l ibera l i smus, mely annyiszor e lámí to t t a s a 
l egüdvösebb e lha tá rozásoka t a nemzetben e l foj to t ta , 
nem egyéb, m i n t e l lenségünktő l r o m l á s u n k r a kigon-
dol t háló, azon zsinór, me ly lye l megfo j t sanak . A 
nemzet kész volt mérge t is bevenni, ha csak a libe-

5) Széchényi is azonos meggyőződéssel birt. „Elsülye-
dünk — úgymond — már régóta, mi oly felette ügyetlen 
hajósok, ha földinél erősb kéz, néha meg nem ragadja gyenge 
bárkánk kormányrúdját s tenger zivatarjaink, annyi szirtek 
és sziklák s örökös meghasonlásainak között, valami ma-
gasb láthatatlan hatalom nem ment meg a hajótöréstől mind-
untalan. Már rég el volna temetve a legutolsó magyar, sőt 
egykori létünk emlékezete is örökre elsülesztve már, ha fel-
sőbb hatalom segédkezet annyiszor nem nyújt." (Kelet népe. 
43. 1.) — Ugyanezen művében arra inti a magyar közügyek 
akár hivatalos, akár a közvélemény által megválasztott ve-
zetőit, hogy a nemzet „a férfiú kebel ihletése s a ker. vallás 
utmutatása szerint egyedül az értelem köréből igazgassa 
magát." Némelyek akarják most az „istentelen állam" sze-
repét játszani, és nincsen, ki közéjök dörögné Széchényi lát-
nók szavait, a ki figyelmeztetné, hogy zavarnak vezérelte-
tik a nemzet, hogy szembekötve ne rohanjon a meredélyre. 
Hogy meg nem gondolják a kisérlet veszélyes voltát. Más 
nagy népek bármi válságot nemzeti tönkrejutás nélkül szen-
vedhetnek át, azaz van mit veszteniök, mert egy izmos, 
kompakt ország egynehány százezer embert, egy-két dynas-
tiát, egy pár alkotmányt, nemzeti kárvallás nélkül veszit-
het el, de nálunk, maroknyi magyaroknál e vészteljes — mere 
pokoli tűzzel való játszás, országunk istentelenitése, egyete-
mes nemzetünk elveszésével lehet összekapcsolva. 11a mi 
ránk méri súlyos csapásait az ég, teljes megsemmisülés, or-
szágunk végső felbomlása lesz sorsunk; eztannálinkább kel-
lene szem előtt tartanunk, inert Herder bölcsész nemzeti 
sirunkat természetes okoknál fogva is nemsokára bekövet-
kezendőnek jövendölte. 

r a l i smus poha rában n y ú j t o t t á k , v a g y a hóhér oly 
szint t u d o t t adni a dolognak, hogy ez a szabadelvi i-
ség igénye. Ezen ü r ü g y a l a t t a va l lásosság m i n d e n 
é lénkebb lüktetése, az I s ten i r án t i hódola t ny i lvá -
n í t ása ő rü l t szenvedély lye l r u t a l m a z t a t o t t . Vala-
hányszor hazánk, érdekeivel megfe le lő erőfeszí tés t 
tett , a l ibera l i smus h u r k o t ve te t t l á b á r a s e lha tá ro -
zásában megbén i to t t a . A h iúság , r a j o n g á s nemcsak 
röv id lá tóvá , hanem v a k k á te t te a vezér fé r f iaka t s 
elvesztet ték az érzéket a nemzet közös szent é rdekei 
i ránt . Kerü l ik a b a j va lód i okát , a nemzet I s t en tö l 
va ló e lpá r to lásá t , egészen más i r ányba m u t o g a t n a k . 
De nem csak a va l l á s szenvedet t , hanem országunk , 
melye t m á r most , u g y látszik, m e g nem véd a r á 
a g y a r k o d ó zsa rnokság tó l semmi fö ld i ha ta lom v a g y 
po l i t ika i a l aku lás . Nemzet i l é t é rdekünk a legiszo-
n y ú b b veszélynek evez. Egyedü l i r e m é n y ü n k Is ten-
ben van, m e r t csak az, ki vezeti a tö r téne te t , t u d 
he lyzeteket t e remten i s igy országokat f en t a r t an i . 
Sej te lmeink idegrázók, s a n y u g t a l a n i t o t t s indoko l t 
aggoda lmak tó l g y ö t r ö t t hazafias és va l lás i közérzü-
let m á r is za jong, de a gyógysze r ere jéről , u g y l á t -
szik, t u d o m á s a nincs. (Vége köv.) 

A tudomány szabadsága. ') 
l i a korunk viszonyaii'a csak futó pillantást vetünk, 

meggyőződhetünk, hogy szabadság utáni élénk és folytonos 
törekvés uralg mindenütt. Szabadság az egyház jelszava 
olyan országokban, melyekben az állami gyámság nyo-
mása alatt görnyedez, és az ő polgárositó s üdvhozó tényke-
désének kifejtésében akadályozva van. Szabadság azon mo-
dern államoknak jelszava, melyek magoknak uj alapokat al-
kotni vagy a már megalkottakat szilárdítani készülnek. A re • 
ligio, tudomány és művészet, az iskola, a sajtó, a politika, a 
kereskedelem, az ipar és mesterség mind-mind szabadságot ki-
ván. Mindenütt a szabadság szele fú, mely magának utat min-
den irányban tör, ahol csakáthatlan akadályba nem ütközik. 

Nem lehet természetesen szándékomban a szabadság 
eme szellemét minden viszonyában feltüntetnem és az ő jó-
tékony vagy pusztitó hatását ecsetelnem ; ez ugyanis oly 
tárgy, mely a benne fölmerülő fogalmak sokasága, különfé-
lesége és határozatlansága mellett vastag kötetekre mehetne 
s ép azért az akadémiai értekezés szűk keretébe nem szorít-
ható. Ellenben czélirányosnak tűnik föl e tárgynak főbb mo-
mentumait röviden azon oldalról megvilágosítani, melynél 
fogva az az akadémiai élet- és tevékenységgel a legbensőbb 
összefüggésben áll. Bátor vagyok tehát a tudomány szabad-
ságáról szólni. Én a tudománynak a tudomány és a józan ész 
érdekében korlátlan szabadságot ugyan nem tulajdonithatok, 
de másrészt úgy hiszem, úttól sem tarthatok, hogy a szellemi 
szolgaság javára emelni fognám szavamat. Mielőtt azonban e 
meggyőződésem bevitatásához kezdenék, szükégesnek látom 
azon álláspontot, melyre e kérdésnél helyezkedem, és magát 
a kérdéses tárgyat tüzetesebben meghatározni. 

1) Wenig János, S J. az innsbrucki egyetem néhai hittanárának, 
és volt ngos rcctorának remek székfoglaló beszéde. 
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Először magától értetik, hogy az oktatás szabadsága, 
a tanszabadság (Lehrfreiheit) és a tudomány szabadsága ro-
kon bár, de mégis teljesen különböző fogalmak. Miért is, hol 
az utolsó tárgyaltatik, ott a két elsőt tekintetbe venni nem 
szükséges. Továbbá az is vitán felül áll, hogy össze nem 
függő s talán a számos reál-encyclopaediak valamelyikének 
irány-czikkeiből dilettáns módon szerzett ismeretek a tudo-
mány nevét nem érdemlik meg. A szónak szoros értelmében 
vett tudomány az igaznak rendszeres ismerete, vagy a lélek-
nek azon ténykedése, mely által az a dolgokat alapokaikban 
ismeri föl. A megvitatandó kérdés tehát a körül forog, vájjon 
a léleknek amaz ismeretszerző tevékénysége absolute szabad-e 
vagy pedig bizonyos föltétekhez csatolva vagyon-e ? Miután 
a léleknek ismerő tehetsége az örök helyes kifejezése szerint, 
,potentia necessaria', s azért, ha az ismeret-tárgy az ismeret 
alanyával érintkezésbe jő, ugyanannak tevékenysége szük-
ségképen kell, hogy bekövetkezzék, az ismereti tevékenység 
szabadságáról magában véve és az akarati tevékenységgel 
szemben egyátalán véve szó nem lehet. Habár pedig az aka-
rati tevékenység az ismereti tevékenységtől függ, mind a mel-
lett ebbe amaz is befoly, s e befolyás következtében az ismereti 
tevékenység e természeténél fogva egyedül az akarati tevé-
kenységet megillető szabadságban is részesül. A fölvetett kér-
dés ennélfogva csak ezen másunnan nyert visszaható szabad -
ságra vonatkozhatik, és itt most arról van a szó, vájjon e sza-
badság korlátlan-e, vagy sem, vagy pedig más szavakkal : 
vájjon a kutató ész röptének bizonyos határok vannak-e 
szabva, vagy nem? 

Sokszer lehet jelenleg hallani ós olvasni, hogy a tudo-
mány föltétlen, hogy végtelen haladásban van, sőt, hogy az 
önmagának czélját képezi. Ha a tudományt e tulajdonságok 
csakugyan megilletnék, ugy nem lenne szabad azzal megelé-
gednünk, hogy mi a tudománynak Frohschammerrel*) az 
„Isten kegyelméből" czimet adjunk, hanem azt souverain 
istenség gyanánt tisztelnünk s a tudománynak minden fér-
fiát az istenek sorába iktatnunk kellene. Föltétlenség, vég-
telenség és önelégség nyilván isteni tulajdonok.1 A tudo-
mány ilyformán valóban autonom, tökéletesen független, 
absolute szabad volna. Azonban a higgadt megfontolás azt 
tanitja, hogy épen azok, kik a tudományt bálványozzák, en-
nek rosz szolgálatot tesznek. Azt vélik ők, hogy a tudományt 
az oltárra emelik, pedig azt onnan factice lerontják. Ok a tu-
domány számára absolut szabadságot követelnek, pedig csak 
teljes romlását idézik elő. Midőn ez állitást fölhozom, kénysze-
rülve vagyok, mint theologus, azon már piaczi beszéd tár-
gyává vált nézet ellen védekeznem, mely szerint a theologia 
az igazi tudománynyal és a valódi tudományos törekvésekkel 
ellenkezésben van. E minden alapot nélkülöző nézet miatt, 
mely egyébiránt csak fölületes és egyoldalú képzettség mellett 
tartható fön, kötelességemül ismerem, hogy imént fölhozott 
állitásomat lehetőleg rövid és világos okadatolással be is bi-
zonyítsam. Azt mondják, hogy a tudomány föltétlen, és 
hogy nevére méltó legyen, kell is föltétlennek lennie. De 
vájjon mit értünk a tudomány föltétlensége alatt ? Ha ez 
alatt azt akarják érteni, hogy az ismeret-szerzéssel és tudo-

*) Ueber das Recht der neuem Philosophie gegenüber der Scho-
lastik. 13. 1. 

mányos kutatással foglalkozó léleknek az előítéletektől és 
hamis elvektől mentnek kell lennie, ellene semmi kifogásunk 
sem lenne. Az előitéletek a léleknek szemeit elhomályosítják 
és a következetesen kifejtett hamis elvek uj tévelyeket hoz-
nak elő ; azok is, ezek is elzárják útját az igazságnak, mely 
nélkül valódi tudomány nem állhat föo. Azon nézetnek, 
hogy még a tévelynek tudománya is létezik és hogy a téve-
désnek a legújabb időkben bizonyos részről követelt szabad-
sága a tudósoknak alapjogaihoz tartozik, a józan ész iránti 
tekintetből sohasem hódolhatok. IIa azonban a tudomány 
föltétlensége alatt azt értik, hogy a tudós kutatónak csakis 
azt szabad elfogadnia, a mi bebizonyítható, és mind azt el 
kell vetnie a mit bebizonyítani nem lehet, s ennél fogva, 
hogy a valódi tudományos kutatásnak lényeges kelléke mit 
sem tételezni föl és mindent bebizonyítani, ugy ezt oly té-
velynek kell bélyegeznünk, mely a bölcsészet terén már is a 
legsajnosabb következményeket vonta maga után. Igaz, 
hogy a tudomány férfiának az ő kutatásaiban ugrásokat 
tennie nem szabad ; az is igaz, hogy oly állitások, melyek 
deus ex machina gyanánt tűnnek föl, a valódi tudományos-
ság szellemével össze nem férnek : mindazáltal a tudomány-
nak a legközelebb jelzett értelemben vett föltétlensége ha-
tározottan elvetendő. És miért? Azon egyszerű okból, mert 
nem mindent a mi igaz, lehet bebizonyítani, épen ugy, mint 
az sem mind igaz, a mit könyvekben és tanszékeken, mint 
bebizonyitottat felhozhatni hisznek. Igaz az, hogy azon Én, 
mely minden tudományos tevékenységnek alapja, létezik és 
ezen Én az ő létét még sem bizonyíthatja be. Létezését alap-
tény gyanánt kell okvetetlenül tekintenie, s ez alaptényt, 
mint természetszerűleg szükséges föltevést, elfogadnia. Ha 
itt bizonyíték lehetséges volna, ugy az csak ama tevékeny-
ségből lenne vonható, melynek az Én öntudatával bir. De 
vájjon mi jogosit föl engemet eme tevékenység valódiságá-
nak elfogadására? Hogyha azt mégis elfogadom, ugy ala-
nyát, az Én-t, már föltételezem, mert cselekvés cselekvő 
alany nélkül nem létezik, és állitólagos bizonylatom elvcsusz-
tatáson alapszik. Szóval Cartesiusnak e tétele : „Cogito, ergo 
existo", a logikai következetességnek erejével nem bir. To-
vábbá az is igaz, hogy egy dolognak ugyanazon időben len-
nie és nem lennie lehetetlen, mert ellenkező esetben ama do-
log nem az volna a mi. Ámde ez ok bizonyító ok gyanánt 
nem szolgálhat ; mert valamely dolog csak akkor az, a mi, 
ha annak ugyanazon időben lennie és nem lennie lehetetlen. 
Nekem tehát ez igazságot alapigazság gyanánt kell tekinte-
nem, s ez alapigazságot, ismét mint természetszerűleg szük-
séges föltevést bizonylat nélkül elfogadnom. Igaz végre az 
is, hogy az ember lelke az igazság felismerésére természeti 
képességgel bir, azonban ő magát bizonylatokkal erről sem 
győzheti meg : neki a természeti képességet ismereti tevé-
kenységének alapföltéteül kell tekintenie, s ez alapfoltételt 
mint természeténél fogva szükséges föltevést, bizonyíték nél-
kül elfogadnia ; mert ama képesség nélkül egyátalán véve 
semmi bizonylat sem lehetséges. A mondottakból feltartóz-
tathatlanul következik, hogy a tudományos tevékenység, 
minden tekintet nélkül az irányra, melyet az igaznak és föl-
ismerhetőnek tág terén követhet, természeténél fogva, s ép 
azért kivétel nélkül is, három föltéthez van csatolva, tehát 
nem korlátlan, nem absolut szabad. A tudomány minden fér-
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fiának tehát egy alaptényt, egy alapigazságot és egy alap-
föltételt kell bizonylat nélkül, habár nem egyszersmind ok 
nélkül is, elfogadnia. Mondom: nem ok nélkül; mert e bebi-
zonyithatlan három'föltét is okokon alapszik. A közös ok, 
melyen nyugszanak, lelkünknek természetében rejlik. Mi 
kényszerülve érezzük magunkat, ama föltéteket vagy igazak-
ul elismerni, vagy eszességünkről lemondani, s ez alterna-
tiva elől szabadulnunk teljes lehetetlenség. Ama különféle 
kísérletek, melyeket a skepticismus évszázadok óta külön-
féle alakokban tett, hogy kibúvó ajtót találhasson, mind 
ezéltalanoknak bizonyultak be. Ivánt kriticismusát és a be-
lőle folyt, vagy fölébresztett rendszereket ugyanazon sors 
érte. Sok kutatás, fáradság és erőködés árán végre a világ a 
nagy szellemeknek tantermeiben napfényre jött ama titok-
kal lepetett meg, hogy a tudományok tárgya, az igazság, oly 
ismeretlen X-szel egyenlő, melyet meghatározni tehetsé-
günkben nem áll. E szomorú eredmény, — miután a föltétek* 
melyek azon ismeretlen szám egyenletéhez szükségesek lettek 
volna, mind elphilosopháltattak, — kimaradhatlan lett. Ez 
eredmény azonban azt tanitja, hogy a természet által vont 
korlátoknak átugrása vagy áttörése, mint mindenütt, ugy a 
tudomány terén is romláshoz vezet, és hogy a tudománynak 
emlegetett föltétlensége a tárgyilagos, vagy legalább az 
alanyi nihilismust vonja maga után. A mondottak ugyan 
legközelebb csak az észbeli bölcsészetre (rationelle Philoso-
phie) vonatkoznak, de minthogy itt átalában véve a tudo-
mány-tan alapjáról van szó, azok az emberi tudás minden 
ágára is alkalmazhatók ; e tudomány-ágaknak ugyanis vagy 
semmi valódi, vagy legalább semmi felismerhető tárgy sem 
felelne meg, lia azon eredmény állana, melynek, miután a szel-
lemet a saját természete által parancsolt törvények alól is 
felszabadítani megkisérlették, bekövetkezni kellett. 

(Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 22. A ,péterfillér' Csaknem egy évti-

zede már, hogy a forradalom az egyház fejét megrabolta és 
elvette a ,patrimonium Petri' utolsó maradványát is ; csaknem 
égy évtizede már, hogy ott, hol a sz. szék birtokainak bitor-
lói szabadon élik bűnös éltöket, a jogos birtokos fogságra 
van kárhoztatva; csaknem egy évtizede végül, hogy midőn 
a sz. szék javainak jogtalan elfoglalói az egyház pénzéből 
pazar fényben élnek, a hivők közös atyja gyermekei filléreire 
van utalva, hogy magasztos személyének és az egyháznak 
szükségleteit csak némileg is fedezhesse. A helyzet, melyet a 
forradalom a sz. atya részére létre hozott, ma sem változott, 
ha csak annyiban nem, hogy roszabbra fordult ; a sz. atya ma 
is szegény, szegényebb mint valaha volt, mert a hitetlenség 
elemei mindent elkövetnek, hogy megvonják az egyháztól a 
legszükségesebb anyagi segédeszközöket is, melyeknek pót-
lása a sz. atya vállaira nehezedik. Szegénynyé tenni a pápát, 
kifosztani az egyházat, hogy lehetetlenné tétessék magasz-
tos küldetésének teljesítése az emberi nem ugy földi, mint 
túlvilági érdekében, ez a forradalom czélja, ezt elérni lenne 
diadala ; megakadályozni e czél elérését, ez a keresztény hivő 
nép kötelessége. 

Tagadhatatlan, hogy mióta a sz. szék a hivek szerete-
tére és áldozatkészségére szorult, a hivő közönség tényleg és 

megható példával mutatta meg, hogy részt vesz a sz. atya 
szenvedéseiben és szükségleteinek kielégítésére a legtelje-
sebb készséggel nyújt segédkezet. A szeretet, melylyel a kath. 
világ a sz. atya szegénységének enyhítésére sietett, bámu-
latra ragadta és megdöbbentette az egyház ellenségeit, Akik 
azt vélték, hogy Róma elfoglalásával, az egyházi birtok el-
rablásával, az egyház utolsó órája is ütött, azok megütközve 
szemlélték, mily dús bányára talált a sz. szék a hivek szere-
tetében ; és mi megvagyunk győződve, hogy a 19-ik század 
péterfilléri adakozása a történelemnek mindig fenyes lapját 
fogja képezni. 

De fel vagyunk-e már oldva a kötelesség teljesítésétől, 
hogy tovább ne folytassuk, amit oly áldozatkészen megkezd-
tünk? Megszünt-e már szüksége, hogy feleslegeinket a sz. 
atya lábaihoz rakjuk, vagy hogy önmegtagadással is sies-
sünk az egyház, bizonyára csak ideiglenes anyagi szükség-
leteinek kielégítésére ? Olvassuk el csak Nina bibornok leve-
lét, melyet az aixi érsekhez és püspök-társaihoz intézett és 
meg kell győződnünk, hogy valamint a sz. szék hálás elis-
meréssel emliti fel a hivek eddigi buzgóságát, ugy másrészt 
azon reményének ad kifejezést, hogy a hivek buzgósága a sz. 
szék szükségleteinek növekedésével szintén növekedni fog. Es 
minthogy a katholikus sajtó mindez ideig is egyik föladatá-
nak tartotta a szeretet tüzét a hivek keblében a sz. szék iránt 
éleszteni és táplálni ; minthogy Nina bibornok levelében di-
cséretét fejezi ki a sajtó iránt amiatt, amit eddig évek óta a 
péterfillérek előnyére állandóan tett: a kath. sajtónak min-
denek előtt feladata megértetni a hivekkel, hogy nem jött 
még el az idő, midőn az atya gyermekei támaszára nem szo-
rult, hanem inkábba fokozódott szükség, a szeretet áldozatá-
nak megkettőztetését annál is inkább követeli, minthogy ez 
uton lehet reményleni, hogy Isten végtelen irgalmában an-
nál hamarább fogja nyújtani felvilágosító kegyelmét, hogy 
azok, kiknek kezébe a földi hatalom gyakorlását letette, oly 
állapotba helyezzék földi helytartóját, melyben az egyház 
szükségeit sajátjából, illetőleg a visszaadott ,patrimonium 
Petri'-ből ugy fedezhesse mint fedezte eddig. 

Feladatunknak mi az által vélünk megfelelhetni, ha 
szavunkat paptársainkhoz, Krisztusban testvéreinkhez in-
tézzük, nem azon czélból, hogy csak ők adakozzanak, hanem 
abból is, hogy befolyásukat érvényesítvén a népnél, a híve-
ket buzgóságra intsék a péterfillér összeadásában. Ha vala-
kinek ugy nekünk kell első sorban éreznünk mind azon lelki 
fájdalmat, melyet sz. atyánk érez, hogy megfosztatva min-
dentől, nem képes eleget tenni azon számtalan szükségletnek, 
melynek gondjai az egyház kormányzatában vállaira nehe-
zednek. Vagy kinek kell jobban érezni azon fájdalmas sza-
vak súlyát, melyekkel a bibornok a sz. atya helyzetét ecse-
teli? Hogy csak azon helyet említsük fel, hol a bibornok az 
,istentelen iskolák'-ról szól, melyekkel szemben a sz. atya 
vallásos iskolákat szeretne emelni,hol a gyermekek keresztény 
módon neveltethetnének. „A sz. atya szive — úgymond a bi-
bornok ur — megtörik azon rettenetes látvány szemlélésére, 
melyet az istentelen iskolák nyújtanak, a melyekben a ke-
reszténység fővárosának lakossága neveltetik a nélkül, hogy 
az egyház legfőbb feje, a csalhatatlan tanitó, és sz. hitünk 
őre, azokkal szemben iskolákat állithatna." És ismét, midőn 
arról szól, hogy a sz. atya anyagi szükség miatt nem képes 



missionariusokat küldeni, mert a kormány lefoglalta aszük-
szégeseket, felemlíti, hogy a sz. atya szive e miatt vérzik. 
Igenis, nekünk kell mind e fájdalmat első sorban átérezni, 
hogy lelkesüljünk a péterfillérekért, melyek segélyével annyi 
lelket lehet a hitnek és az örök életnek megnyerni. 

Nem azért emiitjük ezt fel, mintha csak legtávolabb-
ról is feltehetnénk, hogy t. paptársaink nem lelkesülnének 
azon magasztos czélokért, melyek a péterfillérek által elér-
hetők, vagy mintha feltehetnénk, hogy a sz atya fájdalmá-
ban részt vennének és azt adományaikkal enyhiteni nem 
akarnák. Nem, hanem csak azt akarjuk mondani, hogy önt-
sék át lelkesedésöket hiveik sziveibe; azt akarjuk mondani, 
hogy amit önmagunk átérzünk, azt annál élénkebben tudjuk 
leirni és másokkal is közölni. Miért is kérelmünk oda terjed, 
hogy t. paptársaink fessék le hiveik előtt, ugy egyházi szó-
noklatokban, mint magán társalgások alkalmával a szent 
atya lelki szenvedéseit, buzdítsák őket adakozásra : és mi 
meg vagyunk győződve, hogy t. paptársainknak legnagyobb 
örömére a legszebb siker nem fog kimaradni. Amint nem 
szabad, ugy nincsen is reá szükség, hogy e pontban túlzá-
sokhoz folyamodjunk, csak magát a puszta tényt rajzoljuk 
le azok nyomán, miket Nina bibornok mond. Az lehetetlen, 
hogy a hivek, hallván közös atyjok szenvedéseit, 
mát, kettőzött buzgalommal segélyére ne siessenek. Igy fo-
gunk megfelelni nevünknek, hogy katholikusok és magya-
rok vagyunk, mert a magyar katholikus ember hálátlansá-
got nem ismer. Q 

Budapest. Egy szívemelv ünnepély utóhangjául. Rit-
ka és szivemelő ünnepély folyt le folyó hó 19-dikén a buda-
pesti központi papnevelde falai között. Az ünnepelt ngos és 
főtiszt. Pellet József cz. kanonok és papnöveldei aligazgató 
ur vala, kinek a fővárosi főpolgármester, Ráth Károly ő 
méltósága ez alkalommal tűzte méllére a központi papne-
velde könyvtárának ünnepiesen földiszitett helyiségében, 
válogatott vendégkoszoru előtt, ékes szavak közt, a vaskoro-
narend III . osztályú érdemjelét, melylyel őt — miként két 
hét előtt e lapban is jelezve volt már — O Felsége a csá-
szárfürdői Marczibányi-féle alapítvány kezelése körül gond-
noki minőségben 12 éven, nemkülönben a tanügy terén hosz-
szú időn át kifejtett ügybuzgósága által szerzett érdemeiért 
legkegyelmesebben kitüntette. 

A nevezett papnövelde tapintatos rectora, Markusz 
Gyula apát és esztergomi kanonok ur ő ngsága, kit a kitün-
tetthez ifjúkori barátság és ez időszerint a collegialis vi-
szony szorosb köteléke fűzi, mitsem mulasztott megtenni 
ami a központi papnövelde elöljárói személyzetének történe-
tében eddigelé egyedül álló ilynemű e királyi mtvgas kitün-
tetésnek emlékét ugy a kitüntettre mint az intézetre nézve 
örvendetessé és emlékezetessé tegye ; de hogy a magán körre 
szándékolt ez ünnepély nagyobb alakot öltött, és hogy a 
központi papnövelde tudomány- és jámborságnak szentelt 
csendes falai e napon nemcsak az intézet, hanem a főváros 
tekintélyes közönségének és különösen kath. tanintézetei-
nek örömét is visszhangoztatták, — az az ünnepeltnek széles-
körű ismeretsége és általános becsültetésében, nemkülön-
ben azon körülményben leli magyarázatát, hogy ő papnö-
veldei aligazgatói állásán kivül még a fővárosi kath. tanitó 
és tanitónő-képezdék és elemi iskolák igazgatója is levén — 

e téren való ügybuzgó működésében is mindenütt a köz-
tiszteletet és szeretetet vivta ki magának. 

Ott láttuk a már fent dicsért Ráth Károly főpolgár-
mester ő méltósága mellett a belügyministerium részéről 
báró Kemény Gábor államtitkár és a pénzügyminisztérium 
tészéről Ribáry osztálytanácsos ő méltóságaikat, — Bay 
osztálytanácsos és Ráth József apát ő nagyságaikat, a m. k. 
tudomány egyetem hittani karát és a fővárosi papság számos 
tagjait, továbbá az angol kiszasszonyok és szent Vincze leá-
nyainak, nemkülönben a kath. tanitóképezdék és elemi isko-
lák képviseletét, és egyéb tanférfiakat s ismerőit az ün-
nepeltnek. 

A tér szűke nem engedi, hogy e helyütt azon szép be-
szédeket is közöljem, melyek ezen egy órán túl tartó öröm-
ünnep folytában a fővárosi főpolgármester ur ő méltósága, 
valamint ngos Markusz Gyula papnöveldei rector ur ál-
tal a vaskorona-rend uj lovagjához intéztettek, — s me-
lyekre az ünnepelt lovag ő nsga a meghatottság hangján vá-
logatott szép szavakban válaszolva, — ő Felsége a király 
és ő Eminentiája az ország bibornok-herczegprimása, mint 
ez ünnep magas szerzői iránti áradozó háláját és tántorit-
hatlan hűségét tolmácsolta ; — nem méltathatom érdemlege-
sen az angol hölgyek egyik kedves növendékének és a kath. 
tanitónőképezdészek egy szépművü kehely átnyujtásakor el-
mondott szeretet- és hálától ömlengő talpraesett üdvözle-
teit ; — ugy szintén a központi növendékpapság énekkara ál-
tal elzengett gyünyörü alkalmi énekdarabokat sem : röviden 
elég legyen általánosságban csak azt megjegyeznem, hogy 
ez ünnepély méltó volt ugy a legmagasabb királyi kegyhez, 
mint ő Eminentiájának az ország biboros áldornagyának 
egyik hű papja önzetlen szolgálatai iránt való figyel-
méhez, akinek atyai jóságtól telt szive örül, ha papjai vala-
melyikének érdemeit kitüntetheti és örömet okozhat. 

Mi, kik e fényes és élvezetes ünnepélynek tanúi vol-
tunk, és abban a mi szivünk érzelmeit is tolmácsolva szem-
léltük, — a magas fejedelmi kegynek eme ragyogtatásában 
nemcsak egy buzgó kath. papi személy érdemeinek méltatá-
sát, hanem az ország apostoli királyának az egyház iránt 
való jó indulatait és figyelmét is nyilvánitva látjuk, és az 
ünnepély végeztekor a budapesti központi papnöveldét emel-
kedett hangulatban s azon óhajjal hagytuk el, vajha a sa-
cerdotium és impérium e haza polgárai szellemi és anyagi 
jólétének előmozdításán mindenha egyetértőleg — unitis 
viribus —• munkálkodhassanak ; mert hisz a mult és a jelen 
idők egyiránt igazolják : Hogy az emberiség érdekei más-
kép biztosságban nem lehetnek, mint ha a vallás (és a haza) 
ügyei a királyi és papi tekintély által közösen oltalmaztatnak 
és védetnek. (Leo ad Pulcheriam Augustam.) Praesens. 

G y or, nov. 17. A patronatus kérdésének megoldásához. 
A kath. egyház elveivel nem fér meg, hogy tévhitű, vagy 
nem-keresztény, patronatusi jogokat rendesen gyakoroljon. E 
tétel megoldása könnyebb ott, hol egyén a patrónus; sokkal 
nehezebb, mikor az egyházi patronatus vegyes vallásunkból 
álló testületeket illet, minő a legtöbb városi testület. Innen 
pl. a hosszú tusakodás Sopronban s másutt is a felett, kik 
vegyenek részt a papválasztásban. Győrött üresedésben le-
vén az egyik külvárosi plébánia e kérdést szintén el kellett 
dönteni. Ez meg is történt a nov. 13. városi közgyűlésen. 
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Mikép, kitűnik a jegyzőkönyv kivonatából, melyet a ,Győri 
Közlöny' f. é. 94. száma szerint ide iktatunk. 

„Fölolvastatott ő exja Zalka János győrmegyés püs-
pök urnák átirata, melyben a törvényhatósággal tudatja, 
hogy a huzamosb idő óta üresedésben álló győr-szabadhe-
gyi, Győr városa kegyuraságának örvendő plébánia-javada-
lom általa szabályszerű pályázat alá bocsátatván annak a 
győrvárosi közönség kegyeiből leendő elnyeréseért egyedül 
Pader R. győrszabadhegyi helyettes lelkész folyamodott, 
kinek megválasztását ajánlja s ennek foganatosításánál az 
1868. 53. törvényczikk intentióinak megfelelő viszonosság 
elvének alkalmazását. — Nagy Pál, Győrváros polgármes-
tere (protestáns) a győri m. p. ő exjának ezen átiratát a köz-
gyűlés figyelmébe ajánlva, részéről nem mulaszthatja kije-
lenteni, hogy ő ezen ügyet tisztán felekezeti kérdésnek te-
kinti s a betöltendő szabadhegyi plebánosi állomásra a ple 
bános kiszemelésének kérdéséhez hozzá szólni nem kiván. 
De a törvényhatósági bizottság nem-katbolikus tagjainak 
részéről is kijelentheti, hogy ők ő exjának ezen átirata utolsó 
passusában kifejezett óhaját egész készséggel teljesíteni kí-
vánják azon hozzáadással, hogy a város kegyuraságához 
tartozó plebánosi stallumok betöltésének, illetőleg a plébá-
nosok kiszemelésének kérdésébe sem most, sem jövőre avat-
kozni nem fognak s ezen iránybani intézkedésének jogát 
egyedül a törvényhatóság római katholikus tagjainak enge-
dik át. Végül azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
mindez a méltányosság követelménye, s hogy a törvényha-
tósági bizottság tagjai közti eddig szívélyes egyetértésnek 
mindinkábbi szilárdítására fog szolgálni." Hasonló értelem-
ben szólt a győri protestánsok legtekintélyesebb tagja, id. 
Peregi Mihály, és senki részéről ellenmondást nem tapasz-
taltak, sőt ellenkezőleg mindnyájan a legnagyobb örömmel 
nyugodtak bele a kérdésnek ily módon való megoldásában. 
Amiről a jegyzőkönyv ezeket irja : „Ezen kölcsönös s a szí-
vélyes jó egyetértést kitüntetett nyilatkozatok után az elvi 
jelentőségű ügynek az elősorolt mód szerint lett elintézése s 
elfogadása jegyzőkönyvileg megörökíttetni határoztatott." 

Jlodrusbánya. Novemberhó 10. Főtisztelendő Szer-
kesztő Ur ! Hodrusbánya, Selmecz szab. kir. bányaváros kül-
utczájának róm. kath. lakói ma öröm-ünnepet ültek. Ugyanis 
Hodrusbányán eddig csak egy r. k. elemi tanoda létezett, és 
pedig felső Hodrusbányán, mely tanoda a külutcza alsó vé-
gétől 1 1 / i óra távolnyira feküdt, a miért a távol lakó is-
kolakötelezettek a jelzett tanodát igen gyéren látogatták, 
sőt ha akarták volna is látogatni, a felső hodrusbányai is-
kola be sem fogadhatta volna őket, miután az zsúfolásig 
megtelt a közel lakó iskola-kötelezettekkel. E külutcza lel-
késze, támogattatva az iskolaszék tagjai által, nem késett a 
tanügy hátrányára szolgáló hiányt a tekintetes városi tanács-
nak följelenteni, hathatós érvekkel szorgalmazván egy alsó-
hodrusi iskolának fölállítását s külön tanítóval való ellátá-
sát, hogy ez által a völgyi iskolakötelezettek iskoláztatása is 
lehetségessé váljék. A tekint, városi tanács érett megfonto-
lás után belátá a kérelmezett völgyi iskolának égető szüksé-
gességét ; s e czélra a thiergarteni bányatelepnek használa-
ton kivül helyzett bányatiszti lakát 895 frton megvásárol-
ván, azt iskolai épületté átalakitatta, fölszereltette, tanítóval, 
kinek évi fizetése 300 frt, elátta s f. é. novemberhó 10-én a 

reggeli isteni szolgálat után, a buzgó hivek lelki örömére és 
vigaszára a közhasználatnak átadta. Az átadás megtörtén-
tével a külutcza lelkésze élénk szinekkel ecsetelvén a jótéte-
ményt, melyet a tekint, tanács ez iskolának felállitása által 
a gyermekek és szülők, a haza és az egyház iránt gyakorolt, 
szívélyes köszönetet mondott a jelenlevő tek. városi tanács-
nak kegyúri adományaért. Ezt követé a szülők és gyerme-
kek részéről egy egy hálanyilatkozat. Ezek után követke-
zett az iskolaszentelés, melyet ft. Szentinger Ferencz prépost-
plébános ur ő nsga, mint a selmeczi kerület esperese végzett, 
ki a ténykedést megelőzőleg a jelenlevők épülésére kifejté 
az iskolaszentelés czélját, s a ténykedés befejeztével hatható-
san inté a szülőket gyermekeiknek szorgalmas iskoláztatá-
sára, a gyermekeket pedig az iskola szerény látogatására. Az 
ünnepélyes felavatás végeztével egyháziak és világiak mint-
egy húszan a plébánián gyűltek össze, hol a szívélyes egye-
tértés ünnepe méltó befejezését nyerte. Az ünnepély rövid 
ecsetelésével kapcsolatban szoros kötelességemnek tartom az 
egyház és az emberiség, különösen hodrusbányai r. k. hiveim 
nevében hálaadómat leróni a nyilvánosság utján is a bőkezű 
kegyúrnak. Hála, köszönet s elismerés kegyes patronusunk-
nak, mert nagy áldozattal és költséggel — meghaladván az 
a 3000 frtot — állitatá az említett iskolát. Mélyen érző szi-
vem örömtől áradozva rebeg forró köszönetet, és az ég Urá-
hoz emelkedik, kérve őt, jutalmazza meg mennyei kegyel-
mének dús harmatával a bőkezű kegyúr nemesszivüségét, 
ki annyi jámbor kebel óhaját tetemes áldozattal tejesítette. 

Litassy J. plébános. 

IRODALOM. 
-f- A IX. Pius alatt canonizált vértanúk tör-

ténete. Histoire des martyrs canonisés par Pie IX., par M.-
J.-M. Villefranche. Paris, 1878. 12-ed rét I . - X V . 350. 1. 
2 frk 50 c. 

Ha valaki, ugy szerző volt hivatva, ki IX. Pius élet-
irói közt előkelő helyet foglal el, megírni e könyvet, mely-
ben IX. Pius rendkívüli tettekben gazdag életének egyik 
legszebb lapját mutatja be. Az elhunyt nagy pápa, mint 
szerző helyesen megjegyzi, talán aránylag valamennyi pápa 
közt legtöbbet tett arra, hogy Isten az ő szentjei által meg-
dicsőíttessék. Az alatta meginditott és befejezett boldoggá-
és szentté-avatási ügyek száma meghaladja mind azt, a mi 
az e tekintetben leggazdagabb pápai uralkodások alatt tör-
tént. Alatta különösen két alkalom fordult elő, midőn az 
egész világot maga köré gyüjté, hogy bemutassa neki a 
földi élet uj példány-képeit s uj mennyei közbenjáróinkat,... 
1862-iki juniusban s az 1867-iki év jun. és jul. havában." Vil-
lefranche, — ismét saját szavai szerint, — ki más alkalommal 
(IX. Pius életrajzában) már igyekezett ecsetelni ezen az em-
berek emlékezetében páratlan ünnepélyek lelkesedését és fen-
ségeit, jelen művének tárgya körül is tett már sikeres előmun-
kálatokat. Ezen ünnepélyek idején igyekezett ugyanis „meg-
felelni a nagy pápa eszméjének megkísértvén megismertetni 
néhányat a kereszténység hősei közöl, kiket IX. Pius tiszte-
letünk elé állitott." Különösen a vértanukat választá ki, és 
rólok kiadott tanulmányai részint mint hirlapi czikkek je-
lentek meg, részint mint külön füzetek. Kiváló figyelmet 
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keltett ,Les Martyrs du Japon' czimü kis müve, mely hét 
kiadást ért és 40,000 példányban kelt el. 

Most szerző e részleges tanulmányokat egy teljes műbe 
összefoglalva adta ki, „azon reményben, hogy igy is talán 
valami üdvöset fognak eredményezhetni." Azt hisszük, szerző 
e reményében nem fog csalatkozni, különösen Francziaország-
ban, de akár hol, a hol a hitélet a szentek élete iránt érdek-
lődik. Könyvének tárgya általános érdekű és fölöttébb ta-
nulságos. Azok, kiknek erényeit elénkbe rajzolja, külön-
féle korból, nemből, állásból, nemzetiségből valók s a pol-
gárisodásnak különféle fokán ál lot tak. . . . Bátran lehet álli-
tani, hogy nincs hivő, ki valamelyikökben teljes példát ne 
találna azon életmódra nézve, melyben hivatva van magát 
megszentelni. Tegyük hozzá, hogy az előnkbe rajzolt élet-
képek Yillefranche tolla alatt vonzó alakokká válnak. E 
kis stereotyp életrajzok mindannyi lelkesítő szózat a hitval-
lásra, a martyrium azon nemére, melyet mindennap kell 
teljesiteni s mely abban áll, hogy keresztény kötelességein-
ket nemes lélekkel teljesítjük, a közönséges erényeket azon 
hősi kitartással gyakoroljuk, mely annál bámulatra méltóbb 
minél mindennapibb, s minél inkább kell, hogy a magán 
élet fátylának titkában történjék. Meg kell jegyeznünk, hogy 
Villefranche nem csupán csak újra kiadta régibb dolgoza-
tait, ő azokat uj részletekkel is gazdagította, pl. a japani 
egyháztörténelmet egész napjainkig levezeti. Itt-ott igen 
nagybecsű részleteket szőtt közbe, igy például d'Arbues Pé-
ter vértanú életrajza előtt az inquisitio intézményéről he-
lyes észrevételeket tett. Igaz, hogy e nehéz kérdést szerző 
sem általában, sem részleteiben ki nem meríti s különösen 
nem tárgyalja oly praecisióval, milyennel azt a theologusok 
szaktolla szokta bonczolni; hanem azért az ő könyvében is 
elég felvilágosítást nyer az olvasó az uton-utfélen hangoz-
tatott előítéletes rágalmak kellő színvonalra való leszá-
litására. 

Minthogy a IX. Pius alatt canonizált vértanuk élet-
rajzát ily népszerűen s együttesen még senki által sem talál-
tuk előadva, elterjedését szélesebb körben óhajtjuk. 

Beküldettek 1. „Előfizetési felhívás ,A friedlin-
geni káplán' czimü oktató-beszélyre. Irta Dr. Molitor Vil-
mos, fordította Dr. Tódor József." — A hosszú előfizetési 
felhívás helyett csak azt mondjuk, hogy Molitor classicus 
német író. „Égető kérdések" czimü műve hazai nyelvünkre 
is le van fordítva. Jelen művét, mely az egyháznak az is-
kola fölötti jogát védi, a németországi kritika kedvezően fo-
gadta (Lit. Handweiser 1878. 17. év f. 227.), az ,Uj M. Sión' 
pedig érdemesnek tartotta, belőle néhány részletet közölni. 
Az eredetiben 15 ivnyi mű magyar fordításának megrende-
lési ára csekély, csak 60 kr, mely összeg az i. t. fordító úr-
hoz küldendő Gyula-Fehérvárra. A ki nyolcz előfizetőt gyűjt, 
1 tiszteletpéldányt kap. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
nem szerencsés, nem eszményi gondolat ,iíju' káplánt ,öreg' 
plébánossal szemben ugy szerepeltetni, mint e könyvben tör-
ténik. Az ily állapot nem ,/Wedlingeni' állapot. Egyébiránt 
ajánljuk. 

2. ,Előfizetési felhívás, Jézus szenvedéséről el-
mélkedő Ilitszónok'-ra Stanihurst Jézus társ. atya ,Jé-
zus szenvedése' czimü munkájának felhasználásával. Irta 
Hajóssy Gy. Ivrizánt, fer. r. áldozár és simontornyai hitszónok. 

,A hitközönyösség napjaiban' . . . szerző ,oly elmélke-

déseket, vagyis böjti beszédeket kivánt irni, melyek kidol-
gozásában minden törekvése oda irányult, miszerint a szi-
vet megnyerve, szelíd érintéssel ébreszszék fel a kath. hit 
igazságai előtt álomba merült elméket'. Füzetenkint fog 
megjelenni. 5—6 ivnyi füzetára 50—50 kr, az előfizetőknek 
bérmentes megküldéssel. Az előfizetések szerzőhöz (Simon-
tornya, Tolna m.) küldendők. 

3. ,Előfizetési felhívás ily czimü munkára, Philothea, 
vagy útmutatás az istenes életre. Irta Szalézi sz. Ferenc,? genfi 
püspök. Többféle forditás nyomán átdolgozta Haugg Leo a 
szatmári irg. nővérek lelkiigazgatója'. 

A Philotheát ajánlani nein kell. Ezen magyar fordí-
tást pedig már az is ajánlja, hogy ,főleg Szenczy Imre ma-
gyar forditása nyomán' készült. — Imakönyv-alakban a 
jövő év első havában fog megjelenni. Előfizetési ára vá-
szonba kötve 1 ft, bőrkötésben arany metszéssel 2 ft, előfize-
tőknek bérmentes megküldéssel. Megrendelhető postai utal-
ványnyal Lővy Miksa kiadónál Szatmárit. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, Hidasy Kornél esztergomi főszékesegyházi mes-
terkanonokot s a B. Sz. Máriáról nevezett széplaki czimze-
tes apátot, tribuniczi czimzetes püspökké nevezem ki. 

Kelt Budapesten, 1878. évi nov. hó 17-én. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-
jesztésére, Poda Endre soproni társas káptalani őrkanonok 
és sopron-városi Sz. Mihály egyházbeli alesperes-plébános-
nak, a Szt. György vértanúról nevezett ajaki czimzetes apát-
ságot díjmentesen adományozom. 

Kelt Budapesten, 1878. évi nov. hó 8-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Hogyan és mily alkalomból keletkezett Dél-Fran-

cziaországban a 14 p ü s p ö k n e k szervezési munkálata a péter-
fillérek ügyében, arra nézve nem lesz érdektelen tudni, hogy 
„az aixi egyháztartomány püspökei," kikhez, mint a .Liberté' 
263. sz. nov. 14-én irta, „többen mások is csatlakoztak," (as-
sistés de plusieurs autres), msgr Boyer, clermonti coadjutor 
felszentelése alkalmából augusztushóban együtt levén, jónak 
látták a nevezett ügyben együttes feliratot (une lettre col-
lective) intézni a sz. atyához. Erre válaszolt Nina bibornok 
az aixi érseknek. 

— A bosniai és herczegovinai hierarchia visszaállítása 
ügyében a ,Défense' Kómából azt a hírt kapta, hogy az nem 
sokára várható. „A pápa két megbízottja a helyszínének meg-
látogatása után, az osztrák-magyar hatóságokkal egyetértés-
ben ki fogja szabni valamennyi egyházmegye határait. Püs-
pöki székek oly helyeken fognak felállíttatni, hol legnagyobb 
előnyt lehet várni. Ezután a pápa ki fogja jelenteni az egy-
házi hierarchia visszaállítását." Fides penes auctorem. 

— Az oberammergaui passio-játékokat kezdik profa-
náim. Mindenféle jött-ment vándor-színészek járnak körül a 
világban és passio-játékot produkálnak azzal a czimmel, 
hogy az az ammergaui passio-játék. Ezen ámításnak véget 
vetendő az oberammergaui községtanács kijelenté, hogy az 
oberammergauiak a passio-játékot szent dolognak tartják és 
senki közőlük ilyes profanatióra nem válalkozik s hogy az 
oberammergaui passio-játék csak a helyszínén és csak min-
den tizedik évben látható. 

6 f t , 
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A magyar nemzet hivatása 
és sorsának titka Isten kezében. 

(Vége.) 

Sok száz év előtt mondotta Dante hazánkról : 
„Boldog Magyarország, ha nem engedi magát tév-
útra vezetni (o beata Ungheria se non si lascia piu 
malmenare! Par. XX. 142.). Most is boldogulhat-
nánk, ha leráznók az önkényt elvállalt jármot, ha 
nem a liberalismus jelszavai után indulunk, melyek 
csalásnak, önző czélok eszközeinek bizonyultak be, 
hanem Istenhez tériink, mert csupán ö teremt álla-
potokat, melyekben a népözön összecsapásakor is 
megmaradhatnánk, el nem sodorna az u j tatárdulás. 
De ugy látszik, nem térhet immár eszére a nemzet, 
olyannyira konok elpártolásában, azt kell hinnünk, 
Isten elvette kezét róla, el van átkozva, s arra ren-
delve, hogy mivel Isten a kapott nagyobbmérvü 
kegyelmek miatt, a czélzataira kijelölt népeket job-
ban szokta büntetni, fényes múlt ját oly szégyennel 
fejezze be, mint a zsidók, mely gyalázat nem csak 
elhomályosítja minden dicsőségét, hanem örökre 
raj ta marad, mint a koporsó göröngye. 

Ezidőszerint rendes eszközökkel a veszélytől 
való menekülést végrehajtani, ugy látszik, hogy le-
hetetlen. A vallástalanság hóditó divat kezd lenni, 
az eszesség, a felvilágosodás szükségszerű kívánal-
ma : az anyagelvi irány oly mérvekben jelentkezik, 
hogy immár nem egyes kételyek várnak czáfolatra, 
hanem elvétetett a kereszténység alapja, a lélek szel-
lemisége. A titkos társaságok ugy behálózták az 
országot, hogy a vallásszabadság ide s tova meg fog 
bénitatni, a katholikusok elnyomása már is jelszó 
kezd lenni; tudják ugyanis, hogy a többi ker. fele-
kezetek Istentőli elszakítása sokkal könnyebben haj-
tatik végre. Ilyen vészterhes körülmények közt a 

közönséges eszközök, ugy látszik, eredménytelenek, 
azért Jézus Szivéhez kell folyamodnunk. Lelkünk 
legbensőbb, legmélyebb meggyőződése, hogy a Jé-
zus szivének imádása, a mint az Isten utolsó aján-
déka, ugy leghatalmasabb emeltyűje, legbiztosabb 
záloga imáink meghallgatásának. A lehetetlennek 
látszó sikert, hogy t. i. országunk annyi idegen nép 
között el ne veszszen, csupán ugy véljük elérhető-
nek, ha Jézus Szivéhez folyamodunk, ha milliók 
imádni fogják, ha egyesülten emeljük hozzá kezein-
ket, hogy Isten, ki vezére volt Árpád csatáinak, ne 
engedje, miszerint elnyelessünk először ugyan a hi-
tetlenség által, azután a népek, egymással versengő 
óriási államok összecsapásakor. Mentől több az 
imádkozó ajk, annál erösebb védpajzs árnya alá 
menekülhetünk. Rendkívüli állapotok, heves kórje-
lek, rendkiviili gyógyszert igényelnek. Minél söté-
tebb az éj, annál éberebbek legyenek a tábori őr-
szemek. Annyi roszat, annyi lánczától elszabadult 
ördögöt látok az éjben, hogy csak ezen egyetlen 
gyógymódot tartom üdvhozónak. A gyógyszer ere-
jéről kételkednünk nem lehet, mert ime eredmé-
nyeit csak ugy lát juk másutt, mint a vallástalan 
liberalismus vészteljes következményeit. Nem homá-
lyos kisérletekre akarjuk tehát pazarolni erőnket és 
időnket, hanem oly ájtatosságra, mely igaznak, ered-
ménydásnak bizonyult be másoknál, mely képes nem 
csak egyeseknek, hanem népeknek is megszerezni az 
áldást.1) Kiben van hazaszeretet és Jézus istenségé-
ben való hit, ide fog járulni oltalomért, hogy Isten 

*) Hogy ezen áhitat országok és birodalmak áldásának 
is záloga, szent Margit gyakortább említi leveleiben : „Jézus 
szivének tisztelői magokhoz vonják eme szeretetre méltó sziv 
örök barátságát és áldását s a haza hatalmas védelmezőjét." 
94. lev. Munkáinak II. k. 224. lapon. Ezen igazság érvényét 
a munka folytán lesz alkalmunk felemlíteni, hol Belgium, 
Tirol, Ecuador s más országokról lesz szó. 
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védje meg hazánkat, melyet emberi erő, lanyha 
imádság immár megvédni képtelen ; hogy hazánk 
oly hü legyen Jézus keresztjéhez, minőnek látták a 
századok lustrumai. Valóban ránk is illenek Jézus 
ama szavai, melyeket a makacs zsidókhoz intézett: 

Vajha megismerted volna te is ezen a te napodon, a 
mik békességedre szolgálnak, most pedig el vannak rejtve 
a te szemeidtől(Luk. 19, 42.) 

Minden nép, azok is, melyeknek még nem ás 
nemzeti sírt a történelem, a Jézus Szivéhez folya-
modnak, némely helyütt az egyházmegyék mind Jé-
zus szivének ajánltattak ; — mert mind meggyő-
ződtek ezen ájtatosság világot regeneráló erejéről, s 
hogy Urunktól a mai kor kiváltképen veszélyes kór-
jelei, a kereszténységet megölő nyavalyái ellen ada-
tott. Az utóbbi tiz év alatt óriási terjedelmet nyert 
az ájtatosság a világ öt részében, müveit és vad né-
pek egyaránt folyamodnak Jézus szivéhez, a társu-
latok tagjai a XX milliót rég meghaladták. Innen 
van, hogy a mint a különféle népek egyházaiban 
tündöklik a Jézus szive, ugy irodalmaik hemzseg-
nek az ezen áhitatra vonatkozó könyvektől. Mi is 
tehát alkalmazzuk a gyógyszert, azon esetre is, ha 
nincs irva a sors könyvében, hogy állami életünk 
az ezer évet tul nem éli. Vajha megélhetnők hazánk 
felajánlását Jézus szivének ! Vagy legalább, mintán 
egyesek 1875-ben már magokat felajánlották, most 
az egyházmegyék felajánlása következnék s 1884-
ben, midőn ezer éve lesz a magyarság európai lété-
nek, felajánltatnék az egész ország. Ha elismerjük 
Jézus uralmát, ezzel leginkább fogjuk biztosítani 
hazánk fenmaradását. Arpádházi szentjeink esede-
zései biztos sikert Ígérnek a nemzeti hódolatnak. 
Eme szentek azon horgonyok, melyek égbe vetve, 
fentartanak, a népek hullámzása, a nemzetirtó csa-
ták viharában. Az a gondolat is megvillant, hogy a 
mely irodalom buzog Jézus szivének imádásában, 
nem fog elenyészni a világnyelvek Istent dicsőitő 
összhangjában. — A haza, nemzetiség elegendő in-
dok volna Jézus szivének imádására; — csakhogy 
amióta anyagelvi felfogástól telvék iskoláink, oly-
annyira meghidegült a haza és nemzetiség iránti 
szeretet, még az ifjúságban is, oly cosmopolitikus 
irány kezd fejlődni általán, hogy ez idöszerinta haza 
és nemzetszeretet a végső indokok közt szerepel a 
magyar ember elhatározásaiban. Tapasztalati tény, 
hogy a hitetlen ember kivetkőzik a haza és nemzet 
iránti indulatokból, önfeláldozást nem ismer, önzé-
sét világpolgár név alá rejti. Most is bebizonyult, 
hogy a hazaszeretet nem egyéb, mint kiterjesztett 

felebaráti szeretet, de mivel a hitetlen ember csak 
önmagát imádja, emberbarátai iránt irgalomra nem 
indul, hazáját sem szeretheti. 

* 

Igy szól a dogmatika tudós tanárasz. Adalbert 
ősi széke mellől, honnét hazánkra a kereszténység 
fénye és áldása kiáradt. Nemzetünk providentialis 
hivatása és jövő sorsa legbensőbb meggyőződésea sze-
rint Jézus legszentebb szive tiszteletének felkarolá-
sát követeli. Es e meggyőződésében az esztergomi 
hittudós nem áll egyedül. Az ő szózatához hasonló 
lelkes hang emelkedett fel ez év folytán Asztrik ér-
sek ősi széke mellől is, és mi, követve azon bizo-
nyítási szabályt ,in ore duorum vel trium testium 
stet omne verbum', kötelességünknek tartjuk, a ka-
locsai szózatot is föleleveníteni. 

„Isten, úgymond a lelkes magyar jezsuita, a 
nemzetek Ura, mindenható s irgalmas kezeiben tar t ja 
az országok sorsát. Következőleg a legőszintébb s 
legüdvösebb honszeretet sugallja nekünk, hogy ma-
gyar hazánkat Jézus Szivének különös oltalma alá 
helyezzük. 

Kérjük tehát a dicsőség királyának Szivét 
Ki szivet alkotál 
S belé érzelmeket 
Szeretni lángolón 
Hazát és nemzetet, — 

kegyeskedjék száműzni a hon szivéből a hitetlenség, 
közöny és vallásgyülölet szellemét, de főkép az isten-
káromlást, mely felgyújtván ellenünk a harag villá-
mait, — és 

„ . . . . a boszus egeknek 
Ostorait nyomorult hazádon" 

nemzeti nagylétünket, végkép aláása pokoli dühö-
dése által. 

Kérjük az isteni Szivet, hogy támaszsza fel ho-
nunkban a hitbuzgalom s áhitat ama szellemét, mely 
a szentek nemzetének s Mária országának dicsnevét 
szerzé őseinknek. 

Miután Jézus kijelenté, hogy áldását határ- s 
módnélküli bőségben árasztja ki azon helyeken, hol 
szive különösen tiszteltetik, egyesüljünk a négy folyam 
minden pontján az édes Sziv imádására ; ajánljuk fel 
neki családunkat, községünket, iskoláinkat, növel-
déinket és egész hazánkat, ide alkalmazva a költő 
imáját : 

Kinek hatalma szab 
Törvényeket s határt ; 

, O „Szivek" Istene 
Küldj egy reménysugárt !" * 

Eddig a magyar jezsuita. Minthogy ,omne tri-
num perfectum': el nem mulaszthatjuk a sz. Adal-
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bert és Asztrik egyházalapitó ős püspökeink székei 
mellől Jézus sz. szivének tisztelete mellett lelkesítő 
hazafiúi két szózaton kivül emlékezetbe visszaidézni 
harmadik bizonyítékul a legszentebb sziv nemzeti 
cultusának szükséges volta iránt azon szózatot, mely 
f. évi junius 16-án ^ Jézus legszentebb Szive és a ma-
gyar nemzet ezerévi jubilaeuma" czim alatt innen az 
ország szivéből emelkedett fel s a mely igy szól:2) 

„Jézus szive tisztelete hazánkban is termékeny 
talajra talált. Nem hiányzanak sem a fogékony keb-
lek, — sem az okok, melyek az isteni szeretetnek 
eme tiszteletét talán még szükségesebbé teszik, mint 
bárhol e világon. A magyarság egyik uralkodó bűne, 
az istenkáromlás, kimondhatlanul sürgőssé teszi, hogy 
nemzetünk, ha a népek sorsát intéző isteni gondvise-
lés előtt kegyelmet s kiméletet akar nyerni, a meg-
sértett legszentebb Szívet kiengesztelni igyekezzék. 

E ezélra alig lehetne még csak gondolni is al-
kalmasabb eszközt, mint épen Jézus legszentebb 
szive tiszteletének terjesztését s nemzeti isteni tiszte-
letté tételét. 

A franczia nemzet, melynek Isten törvényei 
ellen elkövetett bűnei annyira megsokasodtak, min ta 
tenger part ján a homok, újjászületésének s valláser-
kölcsi ébredésének hajnalát azzal jelezte, hogy ma-
gát Jézus legszentebb szivének felajánlotta s foga-
dalma emlékeülPárisban a Montmartreon, az ország1 

1 ö 
szivében, a legszentebb Szív tiszteletére magasztos 
templomot kezdett építtetni. 

Miért ne tehetne meg ugyanezt édes magyar 
nemzetünk ? íme nem sokára ezeredik éve lesz, hogy 
Európában vagyunk s a kereszténységgel érintke-
zésbe jöttünk. Sok mindenféle gondolat merült már 
fel eddig az iránt, miként lehetne ezen ezerévi nem-
zeti jubilaeumot megörökíteni. En azt hiszem, hogy 
a magyar nemzet, mely Európába való beköltözésé-
ben lehetetlen, hogy Isten vezérlő ujját föl ne is-
merje, vétkeznék, igen, égbe kiáltó bünt követne el, 
ha európai létének ezredévi jubilaeumát vallásos jel-
leggel nem venné körül. 

Nemzetünk sok bünt követett el a múltban és 
csakis mint költői phrasist, nem mint tiszta igazsá-
got lehet tekinteni azt, hogy 

Megbűnhődte már e nép 
A multat és jövendőt ! 

Nagyobb igazság rejlik ama másik költői mon-
dásban, hogy 

Multunkban nincs öröm, 
Jövőnkben nincs remény, 

2) ,M. Állam'. 1877. 136. sz. 

vagy legalább nagyon kevés, kivált, ha most-is, mi-
dőn létünk vagy nem létünk kérdése van feltéve, mi 
mégis folytatjuk a lét Urát és Istenét káromolni, s 
e nemzeti gonosz szokás által a boszus egeknek osto-
rait nyomorult hazánk ellen felingerelni. 

Meg kell tehát engesztelnünk az isteni gondvi-
selést, mely a milyen türelmes, kegyes és elnéző 
egyfelől, ép oly igazságos, szigorú és nehezen en-
gesztelhető másfelől. Bocsánatért kell esdenünk a 
múltra nézve, irgalmat s kegyelmet kell kérnünk 
a jövőre. 

E nagy nemzeti önfentartási tényre alig kép-
zelhető alkalmasabb idő, mint európai létünk ezred-
évi jubilaeuma, valamint viszont alig nyilvánul-
hatna nemzetünk millennarius ünnepe üdvösebb és 
magasztosabb alakban, mint vallásos alakban és 
pedig az által, hogy ama providentialis napon nem-
zetünk előrebocsátott vezeklési és bűnbánati nap 
után, engesztelésül a múltra és biztosítékul a jövőre 
nézve magát Jézus legszentebb Szivének fogadalini-
lag felajánlja s fogadalmának emlékeiil a legszen-
tebb Sziv tiszteletére egy megfelelő monumentális 
templomot ajánl fel." 

Ezután rámutatot t ez, az ország szivéből fakadt 
szózat az épen épülőfélben levő lipótvárosi bazili-
kára. Ugy szólván tenni sem kellene sokat már, csak 
akarni. Egy évig havonkint egy-egy krajczár minden 
katholikustól, hogy legalább elmondani lehessen, a 
nemzet építette, nem csupán az ősök által hagyo-
mányozott alapokból, hanem saját önadta filéreiből 
is. Igy lenne „magában az ország szivében egy mo-
numentális templom,.. . melyben minden oltár, min-
den kép és szobor nemzetünk életének egy szakát 
varázsolná lelkünk elé, s mely egészben véve mint 
az Isten és nemzetünk közti kegyeletes viszony meg-
újításának s ekként nemzeti újjászületésünknek s 
második ezerévi életünknek örökemlékü frigyszekré-
nyét rejtené magánan." 

„A világtörténeti események", mint ezt sz. Ist-
ván trónjáról az apostoli király világosan kimondta, 
megindultak. Veszteni való időnk nincs. Történjék 
bármi; de történni valaminek kell, — különben elve-
szünk. 

A tudomány szabadsága. 
(Folytatás.) :> 

Egy további ok, mely a tudománynak absolut szabadr 
sága mellett küzdeni lászik, lelkünknek az igazság megismé-
résébeni végtelen haladása. Ezen ok az úgynevezett termé-
szeti bölcsészeknek nádparipája. Ők a természet, ez alma 
mater iránt nagy tiszteletet tanúsítanak, tárvényei egyáta-
lán véve tetszésökkel találkoznak, s ép azért az emberi szél-
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lem természetének törvényeit is tiszteletben tartják ; kíván-
ják azonban, bogy természetes ismereti tevékenysége semmi-
féle megszorításoknak se legyen alávetve, bogy igy a hala-
dás, melyhez a léleknek természeti joga van, foganatosíttas-
ték. Azt ugyan készségesen kell bevallanunk, hogy a lélek 
az i g a z s á g megismerésére s e megismerésbeni előhaladásra D Ö O <~> 

képesítve és jogositva van ; sőt azt is el kell ismernünk, hogy 
a lélek e tekintetbeni tevékenysége által csak az ő termé-
szeti rendeltetésének felel meg; de vájjon van-e, és mily 
irányban van végtelen haladás, csak oly kérdések, melyeket 
a sok közül, kik az emberi szellem eddigi vívmányait egész 
az égig emelik, sokan — mint látszik — nem tettek fel, és még 
kevésbbé fejtettek meg. Hogy a haladásnak végtelenség, e 
szónak metaphysikai értelmében, nem tulajdonítható, ez ma-
gától értetik. A haladásnak föltételei a tökély-képesség és 
változandóság; a végtelenség pedig e tulajdonságokat egye-
nesen kizárja. Ki tehát ez értelemben vett végtelen haladást 
állitana, az változatlan változandóságnak, vagyis absurdum-
nak hódolna. It t tehát csupán azon végtelen haladásról szól-
hatunk, mely abban áll, hogy az emberi szellem kedvező föl-
tétek alatt, ugy az egyedekben, mint az összes emberi nem-
ben, idő multával a már szerzett ismeretek kincsét mindin-
kább szaporitandja, a századok folyamában összegyűlt téve-
lyeknek halmazát megkevesbitendi, és az igazság fölisme-
résében vég nélkül tovább haladand. Mondom : vég nélkül, 
pedig sajátlag azt kell mondanom: az idők végéig; mert, 
hogy az idők vége jönni fog, azt a kinyilatkoztatás kétségen 
kivül helyezi. Azonban a kinyilatkoztatás-ellenes progres-
sisták előtt ez eseményt nem vesszük tekintetbe, sem pedig 
azon kérdést nem tárgyaljuk, hogy az idők vége után a ha-
ladással mi fog történni ; miután még az egyátalán végnél-
küli haladásnak föltevése mellett is be lehet bizonyítani, 
hogy az emberi szellemnek végtelenül előrehaladó és termé-
szetszerűleg fejlő ismereti tevékenysége még a lehető legna-
gyobb haladás mellett is bizonyos korlátok közé szorítva 
van, és szorítva mindenha marad is. 

Vegyük először is a tényleges haladást szemügyre. 
Sem a hírhedt középkor ellenségeinek, sem a fólvilágoso-
dottság szenvedélyes barátjainak nem kell lennünk, midőn 
azon állítást igazul elfogadjuk, miszerint azon időtől fogva 
napjainkig minden tudomány majd kisebb, majd nagyobb 
haladást tett. Igy például, a természettudományok haladá-
sát senki sem vonja kétségbe, sőt kiki bámulja. Ugyanaz áll 
a mathematika- és mértanról, s azoknak messze terjedő al-
kalmazásáról. Azt sem tagadhatja senki, hogy a nyelvészet 
és történelem terén oly eredmények vívattak ki, melyek 
bámulatunkat érdemlik meg. A tapasztalati lélektan az 
ujabbi időkben a legbecsesebb észleletekkel lett gazdagítva. 
Szóval, kényszerülve vagyunk bevallani, hogy minden tu-
dománynál kivétel nélkül bizonyos haladás, bizonyos gazda-
godás tapasztalható. Vannak ugyan sokan, kik midőn hala-
dásról szó van, a kath. theologiát fölemlíttetni meg nem en-
gedik, és pedig azért, mert az az egyház dogmáinak válto-
zatlan alap-szabályához lánczolva van ; de ezek nem veszik 
észre, hogy a valódi haladás épen a változatlan szabály és 
alap által tételeztetik föl, és hogy egyéb tudományoknál 
sem lehetne valódi haladásról szó, ha fejlődésök nem valami 
változatlanul érvényesen alapulna. Egyébiránt ha az egyes 

tudomány-ágak nagyobb vagy kisebb haladása fölött egy 
véleményen nem is vagyunk, abban bizonynyal mégis mind-
nyájan megegyezni fogunk, hogy a megismert igazságoknak 
kincse az idők folytában egyátalán igen jelentékeny módon 
nagyobbodott, és hogy az emberi szellemnek nagyságát, 
vagy inkább Annak, ki e szellemet az ő képére teremtette, 
nagyságát meg nem bámulnunk lehetetlen. Azonban még a 
tudomány óriás fájára bámulva tekintünk, mig lelki sze-
münk az általa már termett pompás gyümölcsökön csügg, 
vájjon nem tesszük-e egyúttal azon búsító tapasztalást, hogy 
rajta a termő ágak mellett gyümölcstelen, elsatnyult, vagy 
száraz ágak is láthatók, melyeknek a törzszsel való életkö-
zössége részben vagy egészen is megszakítva van ? A tudo-
mány gazdag kincstárának szorgos vizsgálata mellett vájjon 
nem vesszük-e észre, hogy ott a nemes fém mellett salak is 
található, hogy az igazság jelvényét viselő ismeretek mel-
lett tévelyek sőt vakmerő fictiók és szemtelen hazugságok is 
az igazság szine alatt szerepelnek és miután a hamisság 
gyakran valószínűbbnek látszik az igazságnál, sok bámu-
lóra és védőre is akadnak? E tényt tagadni nem lehet. Mig 
egy részről kétségbevonhatlan, hogy az emberi szellem az 
idők folytában sok igazságot fölfedezett és sok tévelyt kiir-
tott, más részről az is tagadhatlan, hogy uj igazságok fölfe-
dezését uj tévelyek fólinerülése követi, sőt hogy elavult, 
már eltemettetteknek tartott tévelyek uj alakban támadnak 
föl. Szakférfiak be fogják ismerni, hogy e ténynek bebizo-
nyítására a tudománynak minden terén elégséges példa ta-
lálható. De épen e tényben rejlik annak tagadhatlan bizo-
nyitéka, hogy az emberi szellemnek haladása nem korlátlan, 
nem határtalan. Ha azon számos igazságtól, melyet az em-
ber a kinyilatkoztatás tiszta forrásából merített, eltekin-
tünk, ugy nem tűnik föl merész állitásnak, ha azt mondjuk, 
hogy az önmagára hagyott és a saját természeti erejének 
korlátai közé szorított emberi ész több tévelyt szült, mint a 
mennyi igazságot fölfedezett. Ennek okát pedig azon neki 
természeténél fogva sajátos hibázhatóságában kell keres-
nünk, mely őtet soha el nem hagyja, sőt nemzedékről nem-
zedékre követni és a szenvedélyek nagy seregének élén a va-
lódi haladásnak szüntelenül útját állni fogja. Szóval a í'é-
giek eme közmondása: „Errare humánum est", mindig igaz 
marad, még akkor is, midőn az ember már a műveltségnek 
ama legfelsőbb fokára ért, mely egyátalán véve elérhető. De 
ha valaki az ismeretes „errando discimus" szólamra hivat-
koznék és magát ama boldogitó reménynek átadni akarná, 
hogy azon reggnek, melyen az igazság napja teljes fényében 
ragyogni fog, mégis csak egykor majd föl kell tűnnie, hogy 
az emberi lélek szüntelenül folytatott törekvéseinek mégis 
csak egyszer sikerülniük kell a tévelyek éjét eloszlatni s az 
igazság fényének teljes élvezetét kieszközölni, sőt hogy egy 
kornak, ama valódi arany kornak kell jönnie, midőn az em-
beri lélek számára többé mi titok sem leszen, és midőn — a 
természet és törvényei teljesen kikutatva levén — azon a 
középkor iskoláiban a természeti és természetfölötti igazsá-
gok, és egyáltalában a természet és természetfölötti lét kö-
zött felállított különbség végre valahára megszűnni fog, — 
ha mondom, ezen és hasonló képzelődéseknek magunkat 
átengednők, ugy igen nagy és durva hibát követnénk el, 
mely hiba egyrészt az emberi szellem lényegének teljes fél-
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reismerésén alapszik, másrészt pedig a legmerészebb önhitt-
ség forrásából ered. Ha nem volna képtelenség azt mondani, 
hogy az emberi szellem a képződés állapotában levő Isten, 
vagy ha lehetséges volna, hogy az a végesség határát túl-
szárnyalja és a végtelen lénynek magaslatára emelkedjék, 
ugy a progressistáknak ama reményei teljesen jogosultak 
lennének. Ámde az emberi szellem teremtett és azért véges 
lény, és mint ilyen az ismeretek bizonyos határai közé szo-
rítva van. Bármennyire toljuk is ki gondolatban ezen hatá-
rokat, a tér soha sem fog oly nagygyá lenni, mely a min-
denhatóság nevét érdemlené meg. Hosszabbitsuk meg,ameny-
nyire csak kedvünk tartja, a mentelék végérintőit, és ta-
pasztalni fogjuk, hogy azok e görbének szintén meghosszab-
bított száraihoz ugyan mindig jobban közelednek, de velők 
összeérni nem fognak soha. Ugyanazon viszony áll fön a mi 
lelkünk és az igazságnak szentélye között. Bármennyire hatol 
is benne elő, legbensejébe még sem hathat be ; ez ugyauis 
Annak van föntartva, ki mondotta: „Én vagyok, a ki va-
gyok," Annak, ki az igazság maga. Ezekből következik, 
hogy a természeti és természetfölötti igazságok között létező 
különbséget megszüntetni még a legélesebb látású és legel-
mésebb (scharfsichtig und scharfsinnig) vizsgálódásnak sem 
fog sikerülni, és azt bebizonyítani,hogy ez utóbbiak a még ed-
dig eléggé föl nem ismert természet körébe tartoznak, vagy 
egyenesen természet-elleniek; és e következtetés a tudo-
mánynak nem csak jelen, vagy valamely meghatározott ál-
lapotára, hanem mindazon fejlődési fokaira is vonatkozik, 
melyekre az még emelkedni fog. A jelzett különbség ugyanis 
a véges és végtelen közti különbségen alapszik, s ép azért 
csak ugy, mint emez soha és semmiféle foltét alatt sem bont-
ható fel. Kell tehát oly igazságoknak lenniök, melyek a mi 
lelkünk ismereti tevékenységének tárgyát sohasem képezen-
dették ; ha csak azzal egy fensőbb szellem befolyásának ré-
vén nem közöltettek volna ; kell oly igazságoknak lenniök, 
melyek semmi természeti haladás utján el nem érhetők. Nem 
szükséges itt a tételes religionak kinyilatkoztatott igazsá-
ságaira gondolnunk ; a tudomány terén ugyanis elég oly kér-
désre akadunk, melyeket az emberi elme magasabb termé-
szetfölötti megvilágosítás nélkül sohasem fog megoldhatni, 
még akkor sem, miután a haladás legmagasabb fokára emel-
kedett föl. Ily kérdésekkel gyakran találkozunk, például a 
történelemben és ennek segéd-tudomány ágaiban a kortan-
és földrajzban. Az ezen kérdések megoldásához szükséges 
adatok a múltból a jelenre nem hagyományoztattak át, s a 
jelen a jövőtől és haladásától valóban mit sem vonhat, mi-
dőn oly adatokról van a szó, melyeknek forrásához minket 
csak évszázadok, vagy épen évezredek vezethetnének vissza. 
Vájjon lehet-e azt hinni, hogy a jövő haladásának sikerülni 
fogna valaha napfényre hozni ama hatást, mely a népeknek 
történetét a mythologiától elválasztja? És ha föl is tesz-
szük, hogy az bennünket vagy az utókort többé vagy ke-
vésbbé szellemdús hypothesisekkel fogja boldogitani, vájjon 
fogja-e nekünk a tiszta igazságot, vagy c?ak valami igazat 
is nyújthatni? Még azon tudományokban is, melyek eddig a 
legfényesebb haladásnak örvendenek, oly kérdések merül-
nek fol, melyeknek megoldása fölött a legjelesebb tudo-
mánybuvárok is kétségbeesni fognak. Igy például a termé-
szettudomány idő folytán a buvárlatainak tárgyát képező 

tünetek meghatározása- és megfejtésében még bámulatos, a 
csodálatossal határos eredményeket fog létrehozni, de cso-
dát tenni nem fog soha. Az még sok, eddig nem ismert tü 
neményeket fog fölfedezni, és azokat művészi kísérletben 
létre hozni, vagy létrejöttüket magában a természetben is 
eszközölni; de sohasem lesz képes, például, a zivatar, az 
északi fény s i. t. nagyszerű tüneményeit magában a termé-
szetben létesíteni, mivel a világgépezet megindítása- és kor-
mányzásához magától érthetőleg több tudomány és erő kíván-
tatik, mint mely a légszivattyú, vagy a villanygép megindí-
tására szükséges. A természettudomány még sok tünemény-
nek eleddig ismeretlen ok-viszonyát fogja fölfedezni ; de az 
okoknak, rrelyekből azok eredmények gyanánt folynak, benső 
lényegét, vagy mint az okokat nevezni szokás, az erőknek 
benső lényegét sohasem fogja fölérni, és pedig azon egyszerű 
okból, mert ő az erőket nem teremtette, hanem létezésöket 
csak érzékileg észlelt hatásaikból mutatta ki. Sohasem fog 
tehát jönni ama kor, melyben a természettudomány nekünk 
megfejthetné, hogy sajátlag mi a fény, a meleg, a villany-
delej, a nehézség. A feleletek, melyek e kérdésekre a ked-
vencz hypothesisek különfélesége szerint már adattak, tud-
valevőleg nem az alap-erőnek benső lényegét, hanem csak 
azon tüneményt, mely alaptünemény gyanánt vétetik, jel-
lemzik. Hasonlót mondhatnánk a természettudomány többi 
ágai, az észbeli bölcsészet, a mennyiség- és mértán, az or-
vos- és jogtudomány s az egyetemes theologia különféle 
elágazásai, szóval : minden tudomány felől ; de úgy véljük, 
hogy a mondottakra szorítkozhatunk, miután azok nagyon 
is elégségesek annak bebizonyítására, hogy a mi lelkünk is-
mereti tevékenységének haladása elé saját metaphysikai kor-
látoltsága által egy oly határkő vagyon állitva, melyen e 
szavak olvashatók : Eddig és ne tovább ! (Folyt, köv.) 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 26. Két reform-tervezet. A miről szó-

lani akarunk, az t. olvasóink előtt nem újság; nem újság 
először azért, mert nem lephet meg senkit, ha reform-ko-
runkban minden ujjáalakittatik, hogy a réginek még csak 
emléke se maradjon ; nem újság másodszor azért, minthogy 
a két reform-tervezet iskoláinkra vonatkozván, e tekintet-
ben e helyen már máskor is nyilatkoztunk. Ujabban sző-
nyegre jővén azonban a kérdés is lapjainkban felemlittetvén, 
nem mulaszthatjuk el, hogy mi és kötelességünket ne telje-
sítsük, nem azon értelemben, természetesen, mintha mi a re-
formnak, a haladásnak, a mindennemű javításnak ellenségei 
lennénk, hiszen őszintébb barátja a haladásnak nem is kép-
zelhető, mint minők mi vagyunk, hanem igenis felszólalunk, 
hogy a haladást, a javitást, a mennyire az parányi erőnktől 
kitelik, mi is előmozditsuk azon lelkiismeretességgel, mely-
lyel segíteni törekszünk mindannyiszor, valahányszor oly 
kérdések hozatnak szóba, melyek hazánk és nemzetünk bol-
dogitásának alapfeltételei. 

Ily kérdésnek tekintjük pedig mi az iskola-kérdést, el-
kezdve az elemi iskolától, fel egészen a legfőbb tanodákig, 
azt tartva, — és ugy véljük, hogy nem helytelenül, — hogy a 
minő az iskola szelleme ; a mennyire ápoltatik, vagy nem ápol-
tatik benne a vallásosság, olyan lesz a nemzet is, olyan lesz bol-
dogsága, vagy boldogtalansága is. Nincsen, nem lehet egy 
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nemzetnek sem oly fontos, oly mindennemű körültekintést 
igénylő kérdése, mint épen az iskolakérdés. Ha az iskola 
azon szellemben vezettetik, a minőben vezettetni kell ; ha 
csak nem akarunk a nagy keresztény családból kiszakittatni, 
melyre az emberiséget a katkolicismus nevelte : akkor vár-
hatunk rendezett társadalmi életet, hü és lelkiismeretes pol-
gárokat, igazságos birákat ; akkor nem félhetünk, hogy tár-
sadalmilag vészes tanok fognak hirdettetni, nem félhetünk a 
communismus rémeitől, szóval nem tarthatunk a haladás 
kárára annyiszor és annyiszor előidézett forradalmaktól ; ha 
azonban a vallásosság rovására rendeztetik be az iskola, 
ugy okvetlenül be kell következni a vallástalanság minden 
természetes következményeinek, melyek sirba temették min-
denkor és most is sirba temetnék a nemzet boldogságát. 

Ama kettős, a gymnasiumokat és jogakadémiakat illető 
reform-tervezeket is e szempontból kell mindenekelőtt min-
den hazája boldogságát szivén hordó embernek megítélni, 
legyen ez azután pap, vagy világi, az mindegy. A mi külö-
nösen a gymnasiumokat illeti, ezekre vonatkozólag elmond-
tuk nézetünket e lap II . félévi 17-ik számában, e pontra vo-
natkozólag- most már nem is szólalnánk fel, hacsak nem lát-D ' 

nók, hogy van még idő segiteni azon bajokon, melyek leg-
inkább szivünkön fekszenek. Minthogy ugyanis a reform-
tervezet csak az 1879/80-ik iskolai évben fog végrehajtatni, 
szavunkat az országos iskolai tanács t. tagjaihoz intézzük, 
kérve őket a nemzet jövőjére való hivatkozással, hogy tegye-
nek correcturát az utolsó órában javaslataikon, midőn t. i. a 
tervezet végrehajtás végett még nincsen kiadva, és javitsák 
ki azon pontokat, melyek a vallásoktatásra és a bölcsészetre 
vonatkoznak. A mennyire emlékszünk és talán nem csalat-
kozunk, az országos oktatási tanács kebelében katholikus 
tanférfiak is vannak ; de ha nem lennének is, bizonyára vannak 
keresztény férfiak, kiktől jogosan elvárható, hogy a vallás-ok-
tatásra oly súlyt fektessenek, minőt az megérdemel, hogy 
az legalább hetenkint két órában adassák elő akkor, midőn 
más tantárgyak heti hat órán keresztül is előadatnak ; ha-
sonló kérelemmel fordulunk liozzájok a bölcsészet tanítására 
nézve, ne szorítsák meg e tantárgy oktatását, hanem inkább 
az óra számot szaporítsák, hiszen ma holnap odajutunk, 
hogy csodájára kell járnunk oly 8-ik osztályt végzett tanu-
lónak, ki logice tud gondolkozni és beszélni. Az egyház mily 
gondot fordit a bölcsészettan oktatására, elég legyen csak 
felemlítenünk, hogy sz. atyánk XII I . Leo, a legsürgősebben 
lelkére köti a tanférfiaknak a bölcsészet tanítását, jól tudva, 
hogy társadalmi bajainknak egyik főforrása a fogalomza-
var, melyben az emberiség az őt legközelebb és legfőképen 
illető kérdésekben szenved, és hogy mindettől csak a helyes 
és józan gondolkozás által lehet szabadulni. A nemzet jóléte 
érdekében ismételten kévjük az országos iskolai tanácsot, ja-
vítson az emiitett módon reform-tervezetén, mert legyen 
meggyőződve, hogy ez uton fog nevének maradandó emlé-
ket emelni. 

A második reform-javaslat, mint emiitők, a jogakadé-
miákra vonatkozik. Erről a lapok mind ez ideig csak azon 
rövid tudósítást közlik, minden további részletezés felemlí-
tése nélkül, hogy a jogakadémiák gyökeresen ujjá fognak 
szerveztetni. Nem vagyunk azon helyzetben, hogy az ország 
összes jogakadémiáinak viszonyait ismernők, ez azonban 

nem gátolhat meg bennünket, hogy általános észrevételt ne 
fűzzünk a készülő reform-javaslathoz, illetőleg, hogy azt 
meg ne előzzük, önmagától értetvén, hogy itt is a vallásos-
ságra fektetjük a fősúlyt. Mindenek előtt is feltesszük, hogy 
az úgynevezett királyi, tulajdonképen pedig katholikus, mert 
katholikus alapból fenntartott jogakadémiáknál szervezve 
van hitszónoki állomás. A reform-tervezetre vonatkozólag 
tehát, hogy az valóban reformot jelentsen, mindenesetre el-
várjuk, hogy az ily hitszónoki államás nem csak fenntar-
tatni fog, hanem a hitszónok hatás-, illetőleg jogköre ki is 
tágittatik oly formán, hogy a leczke látogatási könyv, a ta-
nárok és igazgató által nem iratkatik alá, hacsak a hit-
szónok nem bizonyítja, hogy az illető joghallgató pontosan 
megjelent a vallási oktatáson és vallási kötelességét más te-
kintetben is teljesítette. Ezt mi nagy reformnak és igen 
nagy örömmel üdvözölnénk, mert hogy az iíju tanuló, ki p. 
o. két hónappal ezelőtt köteleztetett a hittan tanulására a 
szünidői két hónap után oly szabadságot élvezzen, hogy, ha 
tetszik, megyén, ha nem, nem, a vallásoktatást meghallgatni, 
hogy épen a két hónapi szünidő alatt a vallási igazságokban 
annyira megerősödött volna, hogy felesleges lenne reá nézve 
legalább hitszónoklati alakban a vallási igazságokat hall-
gatni, erről bennünket meggyőzni senki sem képes. Ellenke-
zőleg ugy találjuk, hogy a nagyon is nagy szabadság mel-
lett még inkább rászorulnak a vallási oktatásra, mint az 
előtt, midőn mégis inkább korlátok közé voltak szoritva. 
Reformáljuk tehát a jogakadémiáinkat a jelzett módon és 
akkor megmentetik az ifjúság a társadalomnak, de inegmen-
tetik maga a társadalom is. ^ 

Vác t jnov . 20. Necrolog. — Multis ille bonis flebilis oc-
cidit. Nullifl ebilior, quam mihi. . . Horác ód. . . A kegyes ta-
nitórend váczi társházát egy rövid hét alatt kettős, s rész-
ben súlyos veszteség érte. Folyó hó 14-én ugyanis a szerzet 
nestora, nt László Alajos ur alig egy órai, rövid szenvedés 
után jobb hazába költözött. Ma pedig (nov. 20-án) nt. Való 
Jasrse/-bölcsészettudor s ujoncznöveldei mester urnák földi 
maradványait kisértük az örök nyugalom csendes kertjébe, 
kinek munkás életét, a haldoklók vigaszával példásan el-
látva, szintén rövid, alig pár hétre terjedő betegség által ol-
totta ki az engesztelhetlen halál. 

Egy igaz gyönygyel tehát szegényebb mától fogva a 
jeles tanitó rend, melynek nt. Való József ur méltó diszét, 
büszkeségét képezte, mint valódi typusa az Isten és emberi-
ség sz. ügyeért önmagát föláldozó szerzetesnek, ki, miként 
rendjének nagynevű alapitója, Kai. sz. József — kinek kü-
lönben nevét is viselé — ritka szerencsével egyesité széles 
tudományát mélyen érzett vallásossággal, s minden tekin-
tetben betölté a fontos hivatást, melyre őt a gondviselés 
mystikus intézkedése rendelte, és mint ilyen méltán megér-
demli, hogy emlékének hálás kegyelettel adózzunk e tisztelt 
lapok hasábjain. 

Mint papot nemes önfeláldozás, mint szerzetest feddhet -
len élet, mint tudóst hangyaszorgalom, mint tanárt közked-
veltség, mint embert ritka szép műveltség, mint hazafit pé:-
dányszerüség jellemzik. Bizonyságot tehetnek az ő kima-
gasló szép tulajdonairól mindazok, kik a gondviselés rende-
letéből e sorok Írójával együtt tanítványai lehetni szerer.r-
csések voltak. 
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Az ifjúságnak nem csupán tanára volt ő, de valódi ne 
velője, barátja, atyja, — mindene. Midőn tanítványainak a 
tudományok kincseit kinálta, soha sem mulasztotta el azok 
figyelmét a tudományok igaz forrására, Istenre irányozni. 
Nem csupán tudományos, de vallásos és hazafias nemzedéket 
is kivánt ő nevelni a honnak, melynek szeretetére az ifjúsá-
got 89ját példájával oktatta, lelkesítette. Mint tanár birta 
azon, örök derültséggel párosult, ritka tapintatot, melylyel 
még a legelvontabb tárgyakat is, minő a mennyiség- és ter-
mészettan, tanítványaival nemcsak megértetni, de meg is 
kedveltetni tudta. Előadásai oly élénkek áthatok és világo-
sak voltak, hogy az ő tantárgyait csak az nem birta elsajá-
títani, kinek nem volt hozzá akaratja. Nem égetett ő a tu-
domány napjának sugaraival, de jótékonyan hatott, ápolt és 
melegített úgyannyira, hogy az ifjú magyarázatai alatt ész-
revétlenül s mintegy önkéntelenül tette sajátjává az isme-
reteket. Ezt azon egy körülmény is eléggé igazolja, hogy 
amaz évek alatt, melyeket az ő bölcs vezetése alatt a gymna-
sium négy felső osztályában tölténk, a mathematikai és 
physikai tudományokból soha sem volt szükség kézikönyv-
re, mert bőven pótolták és helyettesitették azt az ő változá-
tokban gazdag magyarázatai, s a jegyzetek, melyeket ezek 
folyamában tanitványai magoknak papirosra tettek. 

Ily jeles tulajdonok nem csoda ha tanitványai ked-
venczévé, s tiszteletűk és szeretetök bálványává tevék őt, 
mit még azok is kegyelettel teljesítettek irányában, kik 
hanyagságuk, vagy rosz viseletök miatt tárgyai voltak 
metsző gunyora-, s csipős, de egyébiránt kedélyes és ártat-
lan élczeinek. 

Mind e mellett azonban a tudós tanár nem nyomta el 
benne a buzgó papot, sőt az ő kedves, megnyerő modora, 
mely mindenkit elbájolt és tiszteletére lióditott, a kettőt leg-
szebb összhangzatba hozta az által, hogy kevés szabad ide-
jét, a mint a tanári teendők engedték, ha alkalma nyilt, szives 
örömmel forditotta lelkipásztori teendőkre, miről könyekkel 
tanúskodhatnak a jámbor kecskeméti hívek, kiknek sz. gyó-
nását nagyobb ünnepek alkalmával gyakorta fél napig is a 
gyóntató székben ülve hallgatta. 

E páratlan szerénységü, de ép oly kitűnő pap és tanár 
különben 1817. okt. 17-én Tatán látott napvilágot s utóbbi 
években huzamosb ideig tanárkodott Szegeden, majd az or-
szág szivében Budapesten, majd ismét Kecskeméten, minde-
nütt halhatatlan érdemet szerezve az ifjúság nevelése körül. 
Pár év előtt pedig a szerzet ujoncznöveldéjében Yáczott 
nyert mint mester alkalmazást, mely tapintatos választásért 
a derék szerzet méltán gratulálhatott magának. It t is az az 
önfeláldozó, fáradhatatlan munkásságu s derült kedélyű fér-
fiú maradt ő, ki volt mindig és mindenütt, s növendékei 
minden év végén könyek közt váltak meg tőle, a szeretett és 
tisztelt mestertől. A ki látta a gondos, szeretetre méltó atyát 
kedves övéi körül egész odaadással szorgoskodni, szinte le-
hetetlen volt, hogy egy titkos „ad plurimos annos" ne fakad-
jon szivéből. 

Azonban a mennyei gondviselés valami jobbat rendelt 
számára, s a tetterős férfiút élte 62. évében magához szólí-
totta. Megnyugszunk mindenható Atyánk sz. akaratján, bár 
nem tagadhatjuk, hogy nehéz s fájó szivvel kisértük őt ama 
hosszú útra, melyről nincsen visszatérés, mert ifjú szelleme, 

lia Isten sz. fölségének ugy tetszik, még nagy hasznára le-
hetett volna érdemdús szerzetének. De habár elköltözött is 
közülünk a derék a lankadatlan szorgalmú férfiú, emléke ál-
dásban maradt közöttünk, mit bizonyítottak számos tiszte-
lői, kik főkép a papság köréből végtisztességére megjelentek. 
Emléke él, mert kitörülhetetlen betűkkel van beirva tanit-
ványai lelkébe, kik pedig e széles hazában nagy számmal 
találhatók az első rangú tudósoktól kezdve, a papok, hiva-
talnokok, ügyvédek, kereskedők és iparosok szerény osztá-
lyáig, s kik „aere perennius monumentum" gyanánt késő 
időkig fogják hirdetni a kedves tünemény maradandó becsű 
alkotásait. Bár sok ily jeles tagot adjon Isten a derék szer-
zetnek ! . . . 

Te pedig dicsőült szellem ! kitől oly nehéz szivvel vál-
tunk meg ama határfánál, melyen túl a halandó élet birtoka 
nem terjed, pihenjed édesen sirod álmait, s hű fáradozásaid-
nak Istened örök bírásában leljed legméltóbb jutalmát. Szo-
morúan mondottunk neked jó éjszakát, hiszszük azonban, 
hogy a siron túl szintén életet találtál ! 

Hegyi Antal, 
tanulni, felügyelő s theologiai helyettes tanár. 

Németalföld. A protestantiamus feloszlásban, bizo-
nyíték a katholicismus mellett. Vannak, kik a jövőt a protes-
tantismusénak tartják. Egy franczia protestáns iró plane 
annyira ment, hogy a katholicismusnak Francziaország-
ban egy félszázadot sem igért s azt a több mint meg-
gondolatlan állitást koczkáztatta, hogy Francziaországot 
,keresztyénné' kell tenni. Francziaországot már 15 szá-
zados kereszténysége daczára kereszténynyé tenni, oly gon-
dolat, mely határos a téboly állapotával ! Ennyire vak-
ká teszi az előítélet protestáns atyánkfiait. Nagyobb a 
katholicismus iránti elfogultságuk, mint saját táboruk is-
merete. Ezeknek a katholikus népeket „keresztyénekké" 
tenni akaró protestáns zelótáknak elég lehetne, hogy sze 
mök megnyiljék, látni azt a meg nem keresztelt, tehát 
pogány nemzedéket, mely különösen a német protestan-
tismus körében évenkint ezrével szaporodik. Vaknak keU 
lenni annak, ki a protestantismust általában életerős fejlő-
dés és emelkedésben lenni hiszi. Ha itt-ott a protestantis-
mus hatalmas, — ez vagy onnan van, mert a numericus túl-
súly nálok van, mai nap pedig ez dönt ; vagy pedig onnan 
magyarázható, mert az uralkodó liberalismus nem levén 
egyéb, mint a protestantismus végkifejleménye, természe-
tesen a protestáns vitorlákat felfújja. Bensejében a protes-
tantismus foloszlásának mindenütt kétségtelen jeleit hor-
dozza magában. Csak hallani kell a sok panaszt és jajve-
székelést, melyet a bomlás és feloszlás mindennapi tapasz-
talata protestáns keblekből kisajtol, s akkor hű képet al-
kothatunk magunknak a protestantismus igazi állapota fe-
lől. Ily jajkiáltás hallatszott az itteni „Wagenings Weeg-
blad"-ban, melyet protestáns prédikátorok szerkesztenek. 
Jellemző volta miatt szóról szóra idézzük: „A vallás-
talanság, vagyis jobban mondva, az egyház és vallás 
iránti egykedvűség az ország protestáns lakossága közt 
ijesztően növekszik. It t számtalanokat találunk, kik csak 
igen gyenge kötelékkel vannak az egyházhoz fűződve s a 
kik oly nemzedéket segítenek nevelni, mely attól egészen 
idegen lesz. Teljesen osztozunk ezen pessimisticus gondola-
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tokban s a jövőt azokra nézve, kik utánunk jőnek, fölöttébb 
sötétnek látjuk. Mert habár hitünk Krisztus egyházának 
dicső jövőjébe megingatlan, ez nem akadályozza meg azt, 
hogy ott, hol a társadalom a savat, mely őt eddig a romlás-
tól megóvta, eldobja, maga hivja fel fejére az ítéletet^ 
melyet viselni rettenetes. A protestantismus szomorú időket 
él és gyakran felmerül lelkünkben azon kérdés: „Van-emég 
jövője?" Ily körülmények közt valódi áldás a világra, hogy 
létezik róm. kath. egyház 200 millió hivével, mely birja tit-
kát annak, hogyan kell tagjainak nagyobb részét rendben 
tartani s az általános elvadulástól megóvni. Képzeljük csak 
hogy a római egyház nem létezik, vagy hogy az ő hi vei 
úgynevezett protestánsokká válnának a mi 19. századunk 
izlése szerint ! Ekkor a világ már vége felé járna. Fájdal-
masan esik ezeket a dolgokat kimondani, sokan bizonyára 
nagyon meg fognak botránkozni. De mit használ nekünk a 
strucz- madár politika ? A ,béke — béke, semmi veszély 
sincs'-féle szólam nem segit rajtunk, csak még inkább nö-
veli a nyomorúságot. Csak ha a veszélyt felismertük és el-
ismertük, csak akkor fogunk a szabadulás és üdv eszközei-
hez fordulni." 

IRODALOM. 
-f- A kereszténység apologiája az erkölcstan 

szempontjából. Apologie des Christenthums vom Stand-
punkte der Sittenlehre. Durch Fr . Albert Marie Weiss, O. 
Pr . I. B. Erst Mensch, dann Christ, und so ein ganzer 
Mensch. Freiburg, Herder 1878. 8-rét. I X . 464. 1. 4 márka. 

E mű azon igen szerencsés gondolatnak köszöni létét, 
hogy Hettinger nagyszerű Apologiája a kereszténységet 
csak egyik oldaláról tüntetvén fel, kellett hozzá pendant-ot 
készíteni. Hettinger remek ecsete ugyanis utánozhatlan vo-
násokban s a roppant eruditio gazdag szinpompájával fes-
tette le a keresztény hit-igazságoknak s előzményeiknek ma-
gasztosságát s az emberi természettel, vágyaink és aspiratió-
inkkal való öszhangját.De a kereszténységnek egy másik, nem 
kevésbbé fényes oldala van még. Nemcsak hit-, hanem er-
kölcstana is magasztos és felülmúl minden bölcsészeti iskolai 
morált. Ezen oldalról tüntetni fél a kereszténységet ; rámu » 
tatni a keresztény erkölcsi eszményekre, s ezt napjainkban, 
midőn a szellemeket anyagias világnézet, élv vágy és önzés 
tart ják lenyűgözve ; bebizonyítani, különösen korunk natu-
ralismusával s a modern affectált humanismussal szemben, 
hogy a keresztény vallás és morál, a mint ezt a kath. egy-
ház tanitja, maga a természetesség, maga a legtisztább, a 
megtisztitott humanismus : ez szerzőnek czélja. 

Épen ugy mint Hettinger műve, művelt közönség előtt 
a lelki tökélyesedés előmozdítása végett tartott conferencziák-
nak köszöni létét e mű, mely széles alapra van fektetve s össze-
sen négy részből fog állani. Szerző az e kötetben közlött con-
ferencziákat Münchenben tartotta s hallgatóinak kérésére 
határozta el magát azoknak kiadására. Azonban bárkinek 
fejében született meg e nagybecsű irod. termék kinyoma-
tása, a kath. hittudományi irodalmat hálára kötelezte le. 
Szerző a dömés rendből való, melynek a hittudományok 
körül halhatatlan érdemei vannak, s mely jelenleg magát az 

ősi szellem szerint reformálván ismét nagy jövő felé halad. 
E mű már homlokán viseli a dömés rendben újra föléledt 
életrevalóságot. Ugy tűnik fel szerző az olvasó előtt, mint 
egy igazi, középkori, magasztos speculatióknak élő szerzetes, 
ki kora tudományos levegőjében nevekedvén fel dethesauro 
suo profért nova et Vetera, épen oly jártasságot tanúsítva a 
scholasticus bölcsészeti és theologiai tudományban, mint a 
modern ,culturában' és felvilágosodásban. 

Az előttünk fekvő első kötetben két szakaszban együtt-
véve 18 előadás foglaltatik. Az 1. szól a megzavart ösz-
hangról az emberben, négy melléklettel : az antik világ ál-
lítólagos boldogságáról ; a stoikus morálról ; a régiek azon 
pessimisticus gondolatáról, hogy legjobb nem születűi ; a 
modern blazirtságról. A 2. előadás szól a békére vezető 
harczról, két melléklettel. A 3. a humanitás religiójáról ; a 
4. az arany közép-utról; az 5. a családi életről ; a 6. a tár-
sadalmi kötelmekről, 2 melléklettel : a barátságról s az em-
beri méltóság iránti tiszteletről, mint a kereszténység aján-
dékáról ; a 7. a polgári erényekről, egy melléklettel a hellé-
nek nyilvános életének kórjairól ; a 9 a sziv és fejről, három 
mélléklettel stb. Igy megyen ez végig mind a 18 fejezeten. 
Ennyiből is láthatni, mily becses anyagot ölel fel szerző, ki 
azt oly érdeket keltő s a modern Ízlésnek megfelelő modor-
ban tudja feldolgozni, hogy előszavában mondott szavai iga-
zán nagyon indokoltak : „Sie (diese Veröffentlichung) soll 
Ihnen (t. i. volt hallgatóinak) ins Gedächtnisz rufen was ich 
Ihnen ins Herz prägen wollte, — nicht ohne mitunter den 
Eindruck der Überraschung und des Verwunderns darob her-
vorzurufen, wie ein christlicher Lehrer und vorab ein Or-
densmann solche Anschauungen predigen könne : — die 
christl. Religion ist die Religion der Natürlichkeit, der 
Menschlichkeit." 

Szerző műve még az oly gazdag irodalomban is hiányt 
pótol milyen a német kath. hittudományi irodalom és ha 
valamennyi kötet igy lesz kidolgozva mint az első, bátran 
Hettinger Apologiája mellé lesz állitható, melytől csak any-
nyiban különbözik, mint az egyszerű erőteljes dór styl a 
decoratiókban gazdag corinthusitól. 

V E G Y E S E K . 
— Jótékonyság. Főt. dr. Haynald Lajos kalocsai érsek 

ur ő exclja, mint a ,Kalocsai Néplap' jelenté, a kalocsai fő-
székesegyház részére Angster József pécsi hirneves orgona-
művész által 16,000 ftos nagyszerű orgonát készíttetett. A 
mű sok tekintetben ,unicum'. — Főt. Krausz János kassai 
kanonok ur ő nga a kassai kir. kath. tanitó-képezde növen -
dékeinek élelmezésére 60 ftot, főt. Danilovics Mihály kano-
nok ur pedig a kath. iskola könyvtárának 430 kötet köny-
vet ajándékoztak ; miért nekik a közoktatásügyi miniszter 
köszönetét fejezte ki. 

— A péterfillérekról ne feledkezzünk meg ! Nem ok 
nélkül emelkednek oly megható szózatok, milyen Dupanloup 
és Nina bibornok levelei voltak. Szentséges atyánk sok te-
kintetben igazán kinos helyzetben van. Egy magán levél 
kiemeli, hogy mig IX . Pius a katakombai ásatásokra éven 
kint 18,000 frankot fordított, jelenlegi szent atyánk, n a g y 
fájdalmára, alig tehet valamit. Ez csak egy a legcsekélyeb-
bek és legkevésbbé fontosak közöl. Nina bibornok rámu-
tatott a valóban égető szükségletekre. Ne hagyjuk elhang-
zani szózatát ! 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Ureznay Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, november 30. 44. II. Félév, 1878. 
Tar t a lom: A lelkipásztorság köréből. — A tudomány szabadsága. — Szent-István-Társulat nov. 21-ikén tartott választ-
mányi ülése. — Egyházi tudósitások: Pest. Az ,egyszerű pap'. Budapest. A bukovinai csángó-magyarok hitéletéből. Spa-

nyolország. U j tanitó-szerzetesrend. — Irodalom: Az ó-szövetségi költői művek külalakja. — Vegyesek. 

A lelkipásztorság köréből. 
Két világraszóló egyházi tudósitás közvetlen 

hatása alatt irom e czikket. Még itt süvölt szivka-
marám ablakainál most is a véres szájú Gambetta 
ellen kilövelt prófétai parit tya köve a szentkeblii 
angersi püspök hatalmas kar ja ál tal ; mig abbé Bou-
gaud könyvének ismertetése valóban összeszorítja 
lelkiismeretemet, midőn szeretve ölelt jó anyánk az 
egyház jövőjére függesztem aggódó tekintetemet. 
Az egész világnak ily minden eddig sértetlen szen-
télyt megtámadó korszelleme, hiu reményektől emelt 
vitorláinak kifeszitése ellenünk, igen, az ősi katho-
licismus ellen, melyet minden szellemi bitangnak 
nyilvános szabadalmává lett bántalmazni és üldöz-
n i : kölcsönösen arra intik fővezéreinket, hogy kö-
zelebbre engedjék át fölszentelt személyeiket a küz-
dő sereg kegyeletes szemleletenek.*) Ilynemű távol-
ság még a legmagasabb torony keresztjét is kicsiny-
nek, majdnem hüvelyknyinek mutatja ; pedig nem 
egyszer voltunk szemtanúi, midőn fölemelésekor 
tizenkét megtermett szűznek is volt mit vinni ki a 
templom előtti térre. Mily nagyszerű egy kath. fő-
pásztornak nyilvános megjelenése még napjainkban 
is! Nem látjuk-e mennél gyakrabban, hogy a protes-
táns főpásztorok is mily nagy súlyt fektetnek a kör-
utazásokra! Csak nem rég is megütközve olvastuk 
egy vidéki lapban, mint követelik tisztán katholikus 
községekben is ily körutazás alkalmával a harang-
zugást, a demonstratiót ! Mi ez ? Talán az annyiszor 
vitatott pásztori egyszerűség igénytelensége, mely a 
hindu bálvány isteneket megszégyeníti ? 

Két emberrel találkozott egy hírneves világ-
utazó, kikről érdemesnek tartá bővebb leírással is 

*) Intenek mindnyájunkat a vállvetett közremunká-
lásra. Szerk. 

megemlékezni, mint olyanokról, kiket nem hagyha-
tott egy átvonuló megtekintésre. Ezek pedig — 
úgymond — a római pápa földig érő fehér talárjá-
ban és az amerikai egyesült államok elnöke holló-
fekete frakkjában. E kettő a legolcsóbb és legnép-
szerűbb kormányfő az ismert világon. Az egyik 
most már csak jámborabb hiveinek közalamizsnájá-
ból él, nem ugyan egyszerű római püspökké degra-
dálva, ámbár fogságban ; mig a másik, a fekete frak-
kos, — mint Kecskeméthy Aurél nevezetes könyvé-
ben olvashatni, — meghatározott civillista mellett is 
millió és millió Vtól jr jába kerül az államnak. Igy 
van-e ez a frakkos püspökökkel, kiket nem a Szent-
lélek rendelt a lelkek k ormányzására ? semmi 
közöm hozzá; csak akkor ju t eszembe, midőn ott a 
túlsó oldalon a „holt kezek" örökösödési jogát hány-
torgatják. Tudnak ott latinul is, ha ugy négy szem 
közt — a nyilvános journálokban — akarnak paj-
zánkodni. „Nascitur indigne, per quem non nasci-
tur alter." „Utilitas facit esse Deos, qua nempe re-
mota — templa ruent, nec erunt arae, nec Jupiter 
ullus." Fő szerencsénk, hogy ahol a Gambetták sze-
repelnek, azonnal ott terem Freppel angersi hős 
püspök is szellemi torpedójával. 

A tárgy ugyan, mely megragadta figyelmemet 
a ,Religio'-ban, s melyről már az előbbi évfolya-
mokban s különösen „a papi jellemképzéséröl" i r t 
értekezésben tüzetesebben is szóltam, most egyedül 
azon szomorú körülményt eleveníti föl előttem, me-
lyet a lelkes orléansi püspökhelyettes hangsúlyoz 
ismertetett könyvében, a paphiányról és a papi hi-
vatás elemeinek kárhozatos lerombolásáról azon kö-
zegek által, melyek már is társadalmi válságot idéz-
tek elö, nem csak Francziaországban, de nálunk is. 

A mult napok egyikén két anya a népből kö-
szöntött be hozzám egy két éves kis fiúval ; mind a 
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hárman a szomszéd plébániából valók, nagyanya t. i., 
a gyermek s ennek özvegy édesanyja. Mi járatban 
vannak? kérdém nyájasan. „Ezen fiúcskát hoztuk a 
főt. urnák — felelék — kinek egy féltelke (15 —16 
holdnyi földbirtoka) és csinos cserepes háza van ve-
lünk együtt." „Az volna kivánságunk, hogy a fiú-
ból papot neveltetnénk Isten dicsőségére, ha vala-
mely lelkiatya elvállalná öt a mi költségünkre." Ez 
már a harmadik eset hasonló érdekes ügyben. De 
sok szó fér hozzá. A szándék nem lehet rosz. Kicsiny 
ugyan még a gyermek, iskolába sem járt , külseje 
ajánló, anyásnak látszik, de nincs elkényeztetve. 
Azon kérdésemre: „Hát fiacskám, eljösz ide isko-
lába?" szeliden rám emelt szemekkel intett, hogy 
„igen". A szerencse ugyan — megvallom — e rész-
ben nekem legalább eddig nem igen kedvezett, mi-
vel saját rokoni neveltjeim közöl sem sikerült csak 
egyet is az egyházi pályára édesgetni, kik pedig 
mindnyájan elökészitö, gyakorlati, vallásos nevelés-
ben részesülnek. Egyik fenkölt szellemű, magányt 
kedvelő, tiszta erkölcsű s gondolkozású t.alentumá-
A'al minden jóakaratom daczára — erőszakról vagy 
tolakodásról szó sem lehetvén — egy nagynevű ér-
sek pártfogása mellett is inkább átlépett a szomszé-
dos tanit.ói pályára s azon harmincz éves korában 
jelenleg is nőtlen állapotban nagyobb igények meg-
vetésével érvényesiti tehetségeit a fővárosban. 

Ugyan mit lehetne e kicsinynyel kezdeni ? A mi 
népünk nagyon messze esik a francziától ugy egyes 
tulajdonságaira, mint életkörülményeire nézve, hogy 
úgynevezett parochiális jelölteket képezhessünk. Ez 
az oka, hogy minden más nyelvű s nemzetiségű 
gyermekek inkább hajlandók a szerzetesi vagy álta-
lán a papi pályára, mint a magyarok. Tos gyökeres 
magyar főpapok szintúgy rokonszenvvel viseltetnek 
a kellő szükségleten fölül is más idegen származású 
iljak iránt. Sok szegény, de eredetileg feddhetlen 
szülőpár gyermekei utasíttatnak vissza gyengébb 
osztályzattal. Tudnunk kell azonban, hogy az ily 
gyámoltalan ifjak sokszor kemény szolgálatokat tel-
jesitenek élelmezés fejében éveken keresztül, mig a 
pályaválasztás czélpontjáig elérnek. Láttam én el-
fagyott kezeket és lábujjakat a hiányzó öltözék 
miatt. Láttam életrevaló fiukat az utczai lámpánál 
olvasgatni, vagy a rétek s erdők szélein földi eper 
mellett ebédelni, a kikből jeles emberek váltak mégis 
idöjártával. Ezt is tekintetbe kell venni. 

Arra nézve nem ismerünk rovatot a kerületek 
esperesi informatióiban, hogy valahol szóba jönné-
nek a parochialis kis ujonczok, kiket az illető lelki-

pásztorok jó lélekkel ajánlhatnának a kegyelmes 
főpásztorok atyai figyelmébe. Qui vult finem, prae-
stet et media. Hiszik-e azt, hogy legtöbb faluhelyen 
még tanulókönyveik, papirjok, — de még krétájok 
sincsen az iskolás gyermekeknek ? Maholnap elmond-
hatjuk a liberalismus hős korában, hogy az erőszak-
ra mindig kész parasztnép maga veszi kezébe az 
ügyet és nem engedi iskolába járni gyermekeit, mert 
1 ftot kell évi tandijul fizetni; az elüljárók pedig és 
tisztviselők valóságos orgazdái a legvétkesebb ha-
nyagságnak. Az iskolai időszak alatt ugy a hogy 
csak betanítunk egy-két ministráns fiút az oltári 
segédkezésre ; de azonkívül kötéllel is alig lehetne 
fogni. Ilyen most az a gyakorlati szellem, melyet a 
közösiskolák szele nagyra fáj t . Hanem tegyük föl, 
hogy egyes buzgó lelkipásztoroknak mégis sikerülne 
kiválóbb szegény gyermekeket összeujonczozni pa-
rochialis jelöltekül a gyermeknöveldék számára : 
van-e bár parányi alap valahol ily üdvös kezdemé-
nyezésre ? Nem messze az idő, bátran ki lehet mon-
dani, midőn a kath. egyháznak isteni szerzője pél-
dája után úgynevezett gatyás tyúkokat (paraszt 
gyermekeket) kell a tavak körül, hegyek aljában, 
szalmás viskók puhafából készült asztala mellett 
halászgatni — bizony nem aranyos horoggal, de a 
lelkek üdveért aggódó könytöl ázott atyai arczczal 
és a kath. családok jövőjét féltő áldozatkészséggel. 
A ki ezt nem akarja hinni, boldog ember lehet. 

Ha már Francziaországban is, a keresztény hit 
csodateljes virágzása mellett, bekövetkező nagy ve-
szélyeketjelez a prófétai szellem: nem kell-e nekünk 
kiváltságos helyzetünkben páratlanul mégis azt gon-
dolnunk, hogy egyedül az egyházi birtok, a papi 
javadalmak adnak lendületet ama közérdekeltség-
nek, melyet tönkre jutot t családaink tanúsítanak 
„papnak való" sarjaikkal a hierarchia i ránt? Kö-
zel száz éve lesz, hogy a mindent fölemésztő liqui-
dationalis forradalom tart ja magát a népek vérén 
táplálkozva; ki nem látja a végső tendentiákat 
csak egy kisebb revolutio esetére is hazánkban, 
legyen az a törvény, közadó, vagy à la Spanyol-
ország az állandó katonaság revolutiója — mind-
egy, a hol nincs semmi, ott le nem száll az orv-
madár, a hol pedig van, ott gazdálkodik és ga-
rázdálkodik. Azzal hiába kecsegtetjük magunkat, 
hogy a vész idején világraszóló áldozataink számá-
val, — mely napnál világosabb — sikerül majd de-
mulceálni a gyökeres ellenséget. Hol volt valaha 
néplázadás, vagy valamely jelentősebb kihágás, mely 
első sorban nem a papot és azt, a mi az ővé Isten 
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és v i l ág előt t , t e t t e seramivé? Min tha bizony a mi 
s z á m u n k r a nem i r t ak volna tö r t éne lme t ! 

És hogy á l l n n k ? . . . Fa ta l i t e r . 
H a m é g ö n m a g u n k nem segiteriök elő sorsunk 

roszabbra vá l tozásá t , ha a szédelgéseknek nem tá r -
n á n k kapu t , ha józan e lőre lá tás he lye t t nem ragasz-
kodnánk a leggonoszabb tanácsadó , a szenvedély 
po l i t iká jához (sapient i pauca) : m é g lehetne t a l á n 
r emé ln i egy üdvhozó ú j jászü le tés t lega lább val lás-
erkölcsi é l e tünkben a h ivő nép ál ta l , me ly rő l még-
sem lehet egészben á l l í tan i , hogy kész a zendiilésre, 
a r ab l á s r a . Lehetne reinéleni, hogy a v iha r e lő t t ö 
m a g a t enné k a r j a i n k r a á ldoza tu l kisdedei t , hogy ég-
felé e m e l j ü k ; mer t igy vehető a két jó l e lkű parasz t -
asszonynak is hozzám in téze t t kérelme, h a l l v á n má-
soktól, hogy örömes t fogla lkozom az anyaszentegy-
ház ve teményes ker t j ében . 

A d j a t o k helyet , t es tvére im ! részvevő sziveitek-
ben e lőadásomnak . Egyesek v a n n a k h iva tva elmél-
kedéseik ál ta l , u g y m i n t re t t en the t l en bá to r ságuk-
ban, a téve lygők ú tba igaz í t á sá ra . Si f r a c t u s i l laba-
t u r orbis A vak , t ö r v é n y szerint , sohasem vezet-
he t t e a vakot . A ki m i n d a mel le t t hogy i skoláka t 
végzet t , t a l á n kézzelfogható szerencséjénél fogva 
sokra is vi t te , legyen az bá r pap, v a g y szolgabíró : 
t i sz ta va l láserkölcs i nevelés né lkü l sem egyebe az 
fontos h iva ta lának , m i n t ido luma , — szánandó, el-
h ibázo t t lény. Okka l m ó d d a l azon l e g y ü n k I s t en 
m a l a s z t j á n a k seg í t ségül h ivása mel le t t , hogy az 
u j a b b genera t io m i n d az egyházi , m i n d a po lgá r i 
á l l amban , a népek imá iban fog la l t közbo ldogság 
é rze té tő l mé lyen á t l egyen ha tva . * * 

A tudomány szabadsága. 
(Folytatás.) 

A tudomány korlátlan szabadságát végre még azok is 
követelik, kik azt tanítják, hogy a tudomány önmagának 
czélja. IIa ez állitás helyes volna, úgy a tudománynál mi 
magasabb sem létezhetnék. A mi ugyanis önmagának czélja, 
az minden alárendeltséget kizár, és a mi magát minden alá-
rendeltség alól kivonja, a fölött semmi sincsen, hanem minden 
csak alatta van. IIa ez állitás helyes volna, úgy mi maga-
sabb sem létezhetnék az emberi észnél. A tudomány ugyanis 
az észtől elkülönzött, önmagában létező, önálló valami gya-
nánt nem tekinthető; a tudomány alanyi értelemben, a mi 
lyenben azt e helyen vennünk kell, az észnek tevékenysége, 
vagy maga a tevékeny ész. Ha a fentebbi állitás helyes volna, 
úgy a tudomány s az emberi ész is autonom lenne. Ami ugyan-
is legmagasabb, az nemcsak önmagának czélja, hanem az ön-
magának törvénye is. De hogy a tudománynak, és a tudo-
mány hordozójának, az észnek, állítólagos autonómiájával 
miként állunk, az már részben a mondottakból is kitűnik. 
Ha az ismereti tevékeny ész autonom volna, úgy saját ter-

mészetének törvényeihez volna kötve ; de a törvények őt ép 
oly kevéssé korlátolnák, a mily kevéssé kox-látoltatik ama 
Lény, mely minden tökélyt magában egyesit az által, a mi 
Önmagától fogva. Az Isten is ugyan Önmagától van és csak 
( )nmagától függ : de e függési viszony önmagában véve sem 
nem tökéletlenség, sem nem korlátozása az Isten lényegének. 
Sőt ellenkezőleg az az isteni Lény végtelen tökélyének és 
absolut szükségességének alapoka. Az Isten ép azért absolute 
föltétlen az ő létezése — és ismeretében. Mint Lény, mely 
létének okát Önmagában birja, O, mi okot sem tételez föl, 
hanem absolut; mint oly Lény, melyben lét és tevékenység 
egymással összeesik, mely tiszta lét és tiszta tevékenység 
együtt véve, ismereti tevékenységénél fogalmak, Ítéletek és 
következtetések általi semmi közvetítést sem tételez föl, ha-
nem mindent egyetlen egy eszmében lát, és azért minden-
tudó és csalhatatlan. Az emberi lélek és tudománynyal egé-
szen máskép állunk. A mi lelkünk tudja, hogy ő haladáské-
pes, többé-kevésbbé tökéletes, változandó lény, tudja, hogy 
ő amilyen joggal létezik, épen ugy nem is, vagy máskép lé-
tezhetnék ; tudja, hogy a lét, melylyel bír nem örök, hanem 
mástól nyert lét, szóval : tudja, hogy ő teremtmény, s e tu-
data oly erővel lép föl, hogy azt a pantheisztikus tanok soha 
sem fogják megsemmisíthetni. Ez oknál fogva a fölebb ki-
fejtett féltétek, melyekhez ami lelkünk tudományos tevé-
kenységének mindjárt elején természetszerűleg kötve van, 
megannyi törvények gyanánt tekintendők, melyeket nem ő 
maga hozott, hanem melyek létével együtt neki mint korlá-
tok adattak. Ennélfogva ő magának sem nem törvénye, sem 
nem czélja. Az is eme föltéteken alapuló és bármennyire ha-
ladó ismereti tevékenysége, tudománya és tudományának 
fokozódása oly folyamat alá vetve van, mely bizonyos tör-
vények szerint halad, és e törvényeket nem maga a gondol-
kodó hozta, ki azoktól, liahogy az esztelen cselekvés veszé-
lyének magát kitenni nem akarja, nem is távozhatik el. A 
gondolkodás nem teremtés, miként Cousin*) azt állitotta ; a 
mi ha állana, úgy a gondolkodónak kénye a törvénynek he-
lyét pótolná. A gondolkodás olyan törvények szerint törté-
nik, melyeknek megtartásától maga a tudomány is föltéte-
leztetik. Ez tehát önmagának törvénye, s ennélfogva önnön-
magának czélja sem lehet. De ha a tudomány nem önmagá-
nak czélja, úgy az lényegében véve csakis eszköz valami 
magasabbra, melynek alárendelve van. Neki nem szabad ön-
magában megnyugodnia, hanem a magasabbért működnie és 
annak szolgálnia. 

De vájjon a tudomány, ha mi azt csupán eszköznek 
tekintjük, nem fosztatik-e meg azon magas tisztelettől, mely-
ben mindenkor részeltetett, és mely őt jogosan megilleti ? 
Vájjon nem fog-e ő, az úrnő, szolgálóvá lealacsonyittatni ? 
Nem fog-e ő, melynek nevéhez hatalom fűzve van, gyenge 
eszköz gyanánt tekintetni? E kérdésekre mi tagadó választ 
adunk. Az erény is, melyet, ha a tudomány fölé, mint ille-
nék, emelni nem akaránk, legalább a tudománynak utána 
tennünk sem szabad, mondom, az erény is csak eszköz, éspe-
dig pogány fölfogás szerint az örök hírnévnek, keresztény 
fölfogás szerint pedig az örök boldogságnak eszköze : és az 
erény mégis minden tiszteletx-e méltó, és azoknak is, kik azt 
gyűlölik, tiszteletet parancsol. Miért veszítsen tehát tiszte-

*) Kist. de la philos. 1828. leç. 5-e. 
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létéből a tudomány, lia a természeténél fogva őt megillető 
állást foglalja el? Csak az, a mi saját természete fölé akar 
emelkedni, vagy az alá sülyedni, érdemel megvetést. Ismé-
teljük állításunkat : a tudomány csak eszköz egy magasabb 
czélra, és mint olyan, azon magasztos rendeltetéssel bir, bogy 
az emberi nem örök és ideiglenes jólétének az egyház- és ál-
lamban szolgáljon, s ez által épen nem alacsonyittatik le, 
mert ily nemes szolgálatban állni annyit tesz, mint va-
lóban uralkodni. A tudomány hatalma csak akkor fog a leg-
befolyásosabb módon nyilatkozni, lia magasztos czéljával 
szemközt fog fejleni. Ellenben pedig önmagát fogja leala-
csonyítani, rabbá tenni és gyengíteni, ha a tudomány a 
rendszer, a divat, vagy a párt szellemétől magát szolgálatba 
hajtatni engedendi. A rendszer szelleme, daczára a tudomá-
nyosság azon nimbusának, melylyel magát körülvenni igyek-
szik, egyátalán véve nem tudományos, minthogy az ismeret 
tárgyát a kínpadra vonja. Mi kétség sincs ugyan a fölött, 
hogy elménk valamely közvetlenül igaznak bizonyuló igaz-
ságból hasonrendü, és mind magok közt, mind az elsővel 
összefüggő igazságoknak egész sorát képes levezetni, vagyis 
rendszert alkotni ; de lia ő ezen az egységes ismereti rend-
szer utáni vágyát a fölismerhető dolgok bizonyos körére 
nem szorítja, hanem ha minden fólismerhetőt felölelni akar> 
úgy a lehetetlent kísérli meg, és reá a költő**) e szavai illenek : 

„ . . . . mit Göttern 
Soll sich nicht messen 
Irgend ein Mensch. 
Hebt er sich aufwärts 
Und berührt 
Mit dem Scheitel die Sterne, 
Nirgends haften dann 
Die unsichern Sohlen 
Und mit ihm spielen 
"Wolken und Winde." 

(Folyt, köv.) 

A Szent-István-Társulat 
nov. 21-ikén tartott választmányi ülése. 

Elnökölt Tárkányi Béla, apát-kanonok, társ. alelnök. 
Elnök bemutatta a Szentek Eletéhez készitett egyete-

mes tárgymutatót. A társulat ekként teljesen elkészült négy 
nagy kiadványával, t. i. a Szentírással, Cantù Caesar „Vi-
lágtörténelmével", az „Encyclopaediával" és a „Szentek 
Életével", mely utóbbinak első részét Zalka János most 
győri püspök ő exja irá, bold. Zsicliovics Ferencz folytatá, 
és ennek halála után a mű folytatása és befejezése Debre-
czeni János karczagi plébános ur érdeme, ki a reábízott 
feladatot nagy tárgyavatottsággal teljesítette. Az igazgató-
választmány ft. Debreczeni János érdemeinek méltánylásául 
elhatározta, hogy a társulat elismerésének jegyzőkönyvileg 
adassék kifejezés. A Szentek Élete egyetemes tárgymutató-
jával s a többi, már hónapok óta kész tagilletmények, egy-
szerre küldetnek szét. A szétküldés már meg is indult, és 
rövid idő alatt be lesz fejezve. A Szentek Élete egyetemes 
tárgymutatója fáradságos elkészítéséhez addig hozzá nem 
lehetett fogni, mig a mű szövege teljesen elhagyta a sajtót. 

A társ. titkár ur jelenté, hogy az októberi választmá-
nyi gyűlés óta 56 uj tag lépett a társulatba. 

Elnök jelenté, hogy dr. Zádori János a társulati tagok 

**) Göthe, „Glänzen der Menschheit" czimii költeményében. 

által jól ismert író legújabban megjelent ily czimü jeles mun-
kájának : „A Jézus Szive ajtatosságának törtenete, mivolta, 
hittani alapja" — egy példányával társulatunk könyvtárá-
nak kedveskedett. A választmány szives köszönetének jegy-
zőkönyvileg kívánt kifejezést adni. 

A jövő évi költségvetés egybeállítására bizottság kül-
detett ki, melynek tagjaivá, a társulat tisztviselőin kivül 
Bartlia Béla semmitőszéki bíró, Bornemisza Antal kir. táb-
lai bíró és Buszicska János egyetemi tanár urak kérettek föl. 

A szaesuri gör. kath., a naszvadi r. kath., a bokszegi g. 
kath. népiskolák, a buda-országuti róm. kath. elemi iskola 
szegény tanulói részére tankönyvek adományoztattak. 

A pénztári kimutatás szerint a társulat bevétele f. évi 
január 1-től bezárólag november 21-ig : 63,727 frt 65 kr., 
kiadása : 63,178 frt 60 kr. ; pénztári maradék : 549 frt 37 
krajczár. 

Az ügynökségben október hóban eladatott : 48,904 pél-
dány könyv, 1825 darab szentkép, 3251 drb egyéb nyomtat-
ványok ; kész-pénzben bejött 8189 frt 70 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bita Dezső egyetemi 
tanár és Gervay Mihály miniszteri tanácsos urak kérettek föl. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, november 29. Az ,egyszerű pap'. Hetek telnek, 

havak múlnak, a történelem lánczszemeit ujabb tények sza-
porítják, — szaporítják az igazság győzelmére, a tévely 
meghazudtolására, a katholicismus igazolására, elleneinek 
megszégyenítésére. Valóban, ha a katholicismus emberek 
kényére lenne bizva, ha egyes vezérczikkektől függne léte, 
úgy talán már régen nem léteznék pápaság, nem lenne kath. 
egyház, hanem legfölebb megtüretnék mindkettő még egy 
ideig, az egyik mint,egyszerű pap', a másik mint az államnak 
minden tekintetben alávetett oly társulat, melyet az állam a 
maga czéljaira ugy és akkor használna fel, a hogy és a mi-
kor épen akarná. Hogy ez igy lenne, ha a mondott feltételek 
állanának, arra nézve hivatkozunk a ,Pester Lloyd'-ra, mely 
lap, az ő mindentudóságánál fogva, legalább ő azt hiszi, 
hogy ilyen, IX . Pius halála után világosan kimondta, hogy 
ez volt az utolsó souverain pápa, kivel a fejedelmek mint 
souverainek souverainnel tárgyaltak, a következő pápa azon-
ban már csak egyszerű pap lesz, mert hát IX. Pius halálá-
val a dolgok uj rendje fog bekövetkezni. 

Mióta a híres ,jóslat' elhangzott, mi sem vette jobban 
igénybe figyelmünket, mint azon tényeknek szigorú ellenőr-
zése, melyek fokról fokra mind jobban fogják kitüntetni a 
jóslat beteljesedését, mig végre mi is meg fogunk győződni, 
hogy a pápa csakugyan nem pápa többé, hanem olyan egy-
szerű pap, mint szegény magunk vagyunk. Megvalljuk 
azonban, hogy a sok várakozást már unni kezdjük ós türel-
metlenek vagyunk olyannyira, hogy nagyon hajlandók va-
gyunk az újkori prófétát ,hamis- epithetonnal felékesíteni 
annyival is inkább, mert az ellenkezőnek annyi jeleivel bí-
runk ; annyi jeleivel bírunk t. i. annak, hogy a fejedelmek a 
pápát most is souverainnek tekintik, hogy vele mint souve-
rainnel érintkeznek, miszerint ha eddig nem hittük volna is, 
most minden esetre azon meggyőződésre kellene jutnunk, 
hogy a pápa egyenrangú a többi fejedelmekkel. 

Hogy csak röviden emlitsük fel, mit is tapasztaltunk 
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X I I I Leo pápasága óta ? Ez az ,egyszerű pap' már t. i. a 
pápa, alig liogy trónra lép, tudatja a fejedelmekkel megvá-
lasztatását és a fejedelmek örömüket fejezik ki megválasz-
tatása felett és őt mint az egyház fejét üdvözlik. Ugyan hol 
az az ,egyszerű pap', kiről a történet hasonló eseményt je-
gyezne fel ? Az az ,egyszerű pap' továbbá, kiről beszélünk, a 
Yilmos császár, a spanyol király, az olasz király élete ellen 
intézett merénylet alkalmával, mind a három fejedelemhez 
szerencse kivánatát küldi, mit az illető fejedelmek neki meg-
köszönnek. Ki az a második ,egyszerű pap', kiről a lapok 
hasonlót jegyeztek fel ? De a mi mind annál fontosabb, a mi 
leginkább kitünteti, hogy milyen különös ,egyszerű pap' az 
a pápa, azt abban találjuk fel, hogy fejedelmekkez, fejedel-
mek első rangú államférfiaihoz követeiket küblik és ezek nem 
csak el nem utasíttatnak, hanem ellenkezőleg szivesen fo-
gadtatnak, velők tárgyalások folytattatnak és örvendenek 
az államférfiak, hogy annak az ,egyszerű papnak' követeivel 
tárgyalhatják azon ügyeket, melyek az államukra nézve is 
első fontosságuaknak ismertetnek eláltalok. Azt hisszük, fe-
lesleges volna t. olvasóinkat e tekintetben figyelmeztetnünk 
azon tárgyalásokra,melyek jelenleg Róma és Berlin közt foly-
nak, kell-e ennél csattanósabb czáfolat azon állításra, hogy a 
IX. Piust követő pápa, csak,egyszerű pap'? Sőt hogy a pél-
dát még közelebbről, t. i. magunktól vagyunk, nem tudták-e 
a kormányhoz közel álló lapok a bevégzett, sőt még teljesen 
be sem végzett bosniai occupatio alkalmával jelenteni, hogy 
Andrássy gróf és a pápa közt tárgyalások folynak, nem 
ugyanezt jelentették a lapok általában csak néhány nap előtt 
is? Mind ezen tényekhez meg kell még jegyeznünk, hogy a 
liberális lapok ennek az ,egyszerű pap'- nak minden egyes 
nyilatkozatát oly mohó kiváncsisággal várják, mint várták 
egyidőben III . Napoleonét, vagy várják Vilmos császárét és 
Bismarckét. Miről tanúskodnak e tények ? Kell-e még több 
annak bebizonyítására, hogy a pápa még ma is, társadalmi-
lag is oly tényező, ki nélkül a fejedelmek mit sem tehet-
nek a társadalmi legfontosabb kérdésekben ? Kell-e még 
több bizonyíték annak megerősítésére, hogy a pápa, minden 
törekvés mellett is, nem ,egyszerű pap', hanem oly méltóság, 
melynek egyenrangúságát magok a fejedelmek is elismerik ? 
Kell-e végül még több bizonyíték, arra, hogy kitűnjék, mi-
szerint csak tudatlanság, vagy roszakaratból származó fél-
revezetési szándék mondhatta, hogy a pápa IX. Pius után 
megszűnik souverain lenni és lesz ,egyszerű pap' ? 

A kereszténység a,zon korszakát leszámitva, midőn 
még az egyház a katakombákban élte isteni életét, daczára a 
többszörös üldözésnek, nem volt korszak, midőn a pápák a 
fejedelmek által souverainekül nem ismertettek el és lel-
künkben vagyunk meggyőződve, hogy e kor nem is fog be-
következni soha. A pápa megrabolható, javaiból kifosztható, 
de azért mint kétszáz millió hivőnek feje, mindenkor ugy 
fog tekintetni, mint oly fejedelem, kinek egyetlen szava 
felér egy hadsereggel. Az egyház jelen szenvedései mellett 
is a tények állitásunk mellett bizonyítanak, mert a pápa, 
daczára szegénységének, daczára annak, hogy gyermekei ke-
gyeletes filléreiből tartja fenn magát és fedezi az egyház szük-
ségleteit, mégis azon tisztelet ós figyelemben részesült a 
fejedelmek által, mintha ma is az egész patrimoniuin Petri 
felett uralkodnék. Ha valakinek, úgy nekünk magyaroknak 

van különösen e miatt okunk örülni, mert egy ,egyszerű 
pap'-pal külügyi kormányunk aligha tárgyalásokba bocsát-
kozott volna, ha az nem birna ma minden tekintetben azon 
tekintélylyel, melyet elődje IX. Pius bírt. Igenis örvend-
jünk, hogy az igy van, mert ennek a magyar államiság 
szempontjából, tekintettel az elfoglalt tartományokra, igen-
igen nagy és megbecsülhetetlen hasznát vesszük, mint azt 
csak nem rég épen egyik kormánylap is beismerte. De épen 
azért, mit sem tudnánk lapjainknak hathatósabban ajánlani, 
mint hogy becsüljék meg a pápaságot, és ha nyilatkoznak, 
nyilatkozzanak felőle azon tisztelettel, mely egy fejedelmet 
megillet, mert a pápa nem egyszerű pap, hanem fejedelem. A 

ltudnpest. A bukovinai csángó-magyarok hitéletéből. 
A bukovinai csángó-magyarok ez országban sokkal ismere-
tesebbek, irántok a részvét sokkal élénkebb, — semhogy 
akár bővebb ismertetésökre, akár érdekűkben való reclamera 
szükség volna. 

Alig is lehet érdeklődés természetesebb és jogosultabb, 
mint melyet ugy egyes nagylelkű honfiaink és honleányaink, 
mint valláserkölcsi gondozásukat fölkaroló, sőt ezt egyik 
czéljául tekintő egy egész tekintélyes társulat, a sz. László-
társulat, — tőlünk elszakadt ezen testvéreink iránt nyilvá-
nítanak, — kik annak daczára, hogy vallás- és nemzetiségre 
nézve idegen, többnyire ellenséges érzületű elemek között, 
izoláltan élnek, vallásukat és nemzetiségöket — és ki mer-
jük mondani talán ép azért nemzetiségöket, mert vallásukat, 
— mindez időkig szeplőtelenül megőrizték. 

E napokban a józseffalvi, Bukovinában fekvő egyik 
magyar község derék plébánosának, az öreg Drusbáczky 
György bácsinak — mint ő maga is nevezi magát — levelét 
volt alkalmunk olvasni, melyből mint tükörből sugárzik 
vissza ottani hit- és vérrokonaink szép jelleme, romlatlan, 
nemes szive és példás hitbuzgalma, s melyet átolvasván, 
meg nem állhatom, hogy iratási körülményeit és indokait 
előrebocsátván, az érdeklődő magyarországi közönségnek 
elégtételül és épülésül ezennel, kivonatban, a mostani ma-
gyar helyesírás szerint ne közöljen. 

O Eminentiája az ország bíboros áldornagya ugyanis, 
kinek éles tekintetét és tevékenységét misem kerüli ki, mi 
az ország érdekeit, jólétét, hírnevét emelni képes, s kinek 
szivjóságát, kiapadhatlan adakozásait, nemcsak e haza, ha-
nem távol országok lakói is magasztalva emlegetik, — a 
legközelebb elmúlt nyár folytában is a józseffalvi csángó-
magyarok templomának főoltárára, Jakobey, akadémiai 
festő által egy igen szép, sz. István első magyar királyt 
ábrázoló képet festetett, és azt nekik, miután egy pár héttel 
ezelőtt elkészült, ngos Pellet József, budapest-központi pap-
növeldéi aligazgató ur által elküldetni kegyesen elrendeló. 

O Eminentiája ezen ujabb ajándékának útban létéről 
értesittetvén a józseffalvi buzgó plébános ur, ez értesítésre 
válaszolt Pellet ő nsgának, és válaszában leirja azon határ-
talan örömet és lelkesedést, melyet jó híveinél e tudósítás 
előidézett. De hadd beszéljen itt a levél maga: 

„Hozzám küldött becses levelét — igy kezdi az öreg 
Drusbáczky bácsi — nagy örömmel, novemberhó 14-én vet-
tem. Másnapon, a falu közepén összegyülekezett hiveimnek 
elolvastam, hogy a nagy ajándék útban van és nem sokára 
megérkezik. Nagy örömében könnyezett a hazájától elsza-
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kadt szegény józseffalvi magyar nép és ég felé emelvén ke-
zeiket, szűnni nem akaró lelkesedéssel kiáltozák : ,Éljen ! és 
áldja meg a Mindenható Úristen magyarországi legkegyel-
mesebb biboros-primás urunkat !' 0 Eminentiájának velünk 
éreztetett egyéb és ez ujabb nagylelkű jótéteményeit csak 
az tudja felfogni és méltányolni kellőképen, aki, mint én, 
látta, mennyire el volt itt a magyar nép hanyagolva." —• 
„Ezer és ezer hála a jó Istennek és a kegyes magyarországi 
adakozóknak, templomunk immár most teljesen elkészült !" 

Áttér azután a derék plébános ur, ki 1813-ban, Podo-
linban, a 16 szepesi városok egyikében született, a magyar-
országi jótevők adományaiból fölépült és fölszerelt szép 
templomának leírására, melyet mint boldog vőlegény menny-
asszonyát, áradozó magasztalások közt, a legkisebb részle-
tekig ir le. 

„Templomunk — úgymond -— 15 öl hosszú, 6 öl szé-
les, a nagy torony 16 öl magas, melyen kivül (alkalmasint a 
sanctuarium fölött) még egy kisebb is létez. Fazsindelyes 
teteje vörösre van festve. Hogy a templom fala finom fehér-
séget nyerjen, friss, édes tejjel meszeltetett be. Á józseffalvi 
gazdasszonyok szívesen adták. Ad ingressum ecclesiae, az ajtó 
fölött ezen felirat all i , Porta coeli esto, nulli claudaris hone-
stoí. Az oszlopok egyikén (a bemeneti ajtó két részéről elhe-
lyezett két oszlopot érti hihetőleg) szépen festve, a magyar 
korona díszeleg, ezen körülírással : ,Sceptrum, Oleum, Cor-
nu, Diadema et Purpura et Ara'. A másikon : napóra és 
ezen felírás van: ,Deum esse ubique'. Oldalt ez á l l : , Viola-
tor operis, infelix esto'. A sekrestye bejárata fölött pedig : 
jSacerdotes ingredimini in domum Domini, adorate Deum in 
templo saneto'. A sanctuarium homlokzatán : ,Deo soli honor 
et gloria' I. Tim. 1. In clioro : ,Laudate Deum in ehordis et 
organo'. Psalm. 150. A templom erős és legszebb Bukoviná-
ban" — igy zárja be templomára vonatkozó relatióját a lel-
kes jó Drusbáczky bácsi. 

Elszámlál a nagylelkű jótevők közül is néhányat, kik 
különösen a templom felszereléséhez járultak, igy : gróf 
Zichy Domonkos ő méltóságát, ki egy 6 mázsás harangot 
adományozott, békés gyulai Wenckheim Stephanie grófnőt, 
ki drága fehérszin misemondó ruhát, saját kézi munkáját, 
pár oltárvánkost és fehér ruhákat kegyeskedett küldeni, 
Budapestről Győri Térés grófnőt, gyönyörű drága feketeszin 
misemondó ruhát, szintén saját kezei munkáját, a milyen — 
úgymond Drusbáczky bácsi — „az esztergomi bazilikában is 
aligha van," (!), Pozsonyból Pálffy Matild grófnő violaszinü 
misemondó ruhát, továbbá Ujházy Ferencz tanár, élete 58 
évének alkalmából szép sz. Domonkost ábrázoló képet a 
mellék oltárra, Van de Castel honvéd százados Krisztus és 
Mária oldaloltárképeket kegyeskedtek küldeni. „Deogra-
tias." „Dilexi decorem domus tuae 

A templommal kapcsolatban, ennek leányát az iskolát 
is felemlíti, és erről is azt mondja, hogy „nagy és erős épület, 
melynek nincs párja egész Bukovinában, és hogy a román 
atyafiak irigy szemekkel néznek reá, fedél alatt van ugyan, 
de hogy egészen elkészüljön és fölszereltessék, még legalább 
6 száz forintra van szükség." Azok kedveért, kik Józseffalva 
geografikus és statistikai állapotát illetőleg még valamit 
tudni óhajtanak, ide csatolom az öreg Drusbáczky bácsinak 
leveléből néhány ide vágó megjegyzését : 

„Józseffalva magyar községet 6 mértföldnyi távolság 
választja el a felső bukovinai többi magyar falvaktól. (And-
rásfalva, Istensegits és atb.) Épen a moldvai határszélen fek-
szik. Az utak télen nyáron egyaránt roszak. Egy kis eső 
után borzasztó nagy a sár. Földje nagyon jó. Egyszeri szán-
tásra — mit inkább túrásnak nevezhetni — minden o-abna-o 
nem bőven megterem. Vize rosz és szűk. Postahivatal : 
Illischestie, Józseff'alvától 2 mértföldnyire van. Vaspálya-ál-
lomás: Itzkány-Szuczava 2ï

/'.i mértföldnyire." Utóiratában 
arról tudósit a plébános ur, hogy Moldvában nagy marha-
vész ütött ki és nagyon dühöng, e miatt arra minden utazás 
be van tiltva. 

„Mihelyt a drága kincs — igy zárja be levelét — az 
ő Eminentiája által adományozott sz. István I. magyar ki-
rály képe megérkezik, utána megyünk és ő Eminentiájának 
legalázatosabb hálás köszönetünket azonnal megküldjük."*) 

Ugy hiszem, hogy józseffalvi vér- és hitrokonaink 
ezen legilletékesebb helyről származott jellemzéséhez nem 
kell commentár. Oly nép legyen bár oly maroknyi is, 
mely valódi érdekeit katholikus vallásában keresi és ismeri 
föl, mely a jótétemények iránt oly hálára és nemes lelke-
sedésre képes, mely Isten dicsőségeért kész feláldozni min-
denét, utolsó falatját is, melynek oly józan észjárása van, 
egy ily nép, mondom, bizonyára méltó e nemzet nagy fiainak 
és leányainak figyelmére és részvétére, méltó ő Eminentiá-
jának magas atyai kegyeire, ki, midőn legújabb magas ado-
mánya által is a vallásosság, a hitélet e testvérnépnél való 
ápolásához, fólvirágoztatásához járulni kegyeskedett, bizo-
nyára nemcsak a vallás szent érdekeit mozditja elő, de a 
magyar hazafiságnak keleten levő nagy oltárára is tette le 
áldozatát ; mert hiszen sz. vallásunkban, a katholicismusban 
vannak különösen a mi jól felfogott nemzeti érdekeink ga-
rantiái, és valamint azok, kik korunkban a katholicismus 
gyöngítésére, áldásos befolyásának zsibbasztására törnek, 
talán öntudatlanul a nemzeti létnek ássák a sírt : ugy vi-
szont, a kik nemzeti létünk e panaceajának, szent vallásunk-
nak megszilárdításán fáradoznak, kettős hálára kötelezik e 
nemzetet. 

Nem recriminatiókép hozom fel, de egy el nem fojtható 
általános érzelmet és igazságot vélek itt registrálni, midőn 
mondom, hogy honatyáink nagyon jól — jobban — teszik 
vala, ha, midőn ez országban túlsúlyra, pénzhegemoniára 
vergődött egy fajnak emancipatiójával oly igen siettek, in-
kább Bukovinában élő e józan és becsületes vérrokonaink-
nak hazájokba való visszatelepítésére tették volna meg a 
kellő lépéseket és előkészületeket. — ó. 

Spanyolország. Uj tanitó-szerzetesrend. Spanyolor-
szágot nem divat az európai nemzetek concertjében latba 
vetni ; pedig sehol sincs a társadalom oly kevéssé megin-
gatva mint épen itt, sehol sem áll a néperkölcs oly szilárd 
alapokon mint itt, tehát sehol nem oly egészséges a népélet 
mint itt. Mind ezt Spanyolország azon megbecsülhetlen 
előnynek köszönheti, hogy az egész nemzet egy ősi vallá-
sához ragaszkodik testestől lelkestől, s azért semmiféle val-
lási viszályok s különféle felekezeti érdekek erejét szét nem 
forgácsolják. A természetes fejlődés csendesen történik, nem 

*) Csángó testvéreinktől jö t t óhaj folytán kérjük laptársainkat, 
hogy e közleményről tudomást venni szíveskedjenek. Sterk. 
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üt zajt, mert nem szorul rá. Ezért hallani Spanyolországról 
oly keveset. Ez az ország, mely csaknem másfél világrészt, 
Dél- és Közép-Amerikát benépesité, az igaz, hogy kimerült 
népességében, s több mint száz év óta mintegy megzsibbadva 
látszik lenni. Hanem ez csak látszat. Egészséges vér lüktet 
itt a népben s a társadalom idegrendszerét még nem tompi 
totta el a modern corruptio. Hogy nagyobb lendületet s emel-
kedést nem mutat fel e legkatholikusabb ország a jelen szá-
zadban, azt egyesegyedül annak kell tulajdonítani, mert a 
keresztény vallás- és egyházellenes világforradalom lidércz-
nyomásként nehezedik e nemzet lelkére és megzsibbasztja a 
legszentebb törekvéseket. A kik Spanyolországot látásból s 
közvetlen tapasztalásból ismerik s nem tartja lelköket protes-
táns forrásokból meritett előítélet lenyűgözve, általánosan 
elismerik, hogy Spanyolországra, Európának keresztény szel-
lemben való regenerálása tekintetében, nagy jövő vár ; mert ez 
ország szeplőtlenül megőrizvén kath. hitét s ezzel a tekintély-
nek oly szükséges s a modern társadalomból oly annyira 
hiányzó tiszteletét, a társadalmi rend és erkölcsi alapokra fek-
tetett közbéke helyreállításához a legegészségesebb magvakat 
fogja szolgáltatni. Ennek egyik jeleül tekinthető azon gyors 
kifejlődés, melyet itt egy, a keresztény iskolás testvérek rend-
jének mintájára alakított szerzet ért,mely magát a szent család 
testvérületének nevezi. Alig 5 hónapja, hogy Segorbiában e 
név alatt néhány előkelő, müveit férfiú összeállt, máris az 
egész város gyermekeinek oktatása kezökben van, sőt e rö-
vid idő alatt 700-nál több férfiút; családapákat nyertek meg 
az u. n. felnőttek oktatásának, vagy is az esti iskoláknak. Ala-
pitá maga a segorbiai püspök, a ki a rendházról is gondos-
kodott. Czélja ezen uj rendnek az elemi oktatás és annak to-
vább fejlesztése felnőttek tanítása által. Alapul s kiindulási 
pontul, a mint máskép nem is lehet, a kath. egyháznak val-
lás-erkölcsi elveit és nevelési hivatását vette fel. A tagok 
négyes fogadást tesznek, a szokott háromhoz fogadást tesz-
nek még a felebaráti szeretetnek önfeláldozó gyakorlása iránt. 
Védszentjök sz. József. Igazi s teljes szegénységre alapítot-
ták x-endjöket. Nem pénzzel, nem anyagi birtokokkal kezd-
ték, hanem szellemmel : erős hittel, reménynyel, szeretettel s 
Istenbe vetett határtalan bizalommal. Már annyi rendtag-
jok van, hogy Spanyolország minden főbb városában alapít-
hatnak fiók rendházat. E gyors elterjedés mutatja, mennyire 
szüksége volt Spanyolországnak e tanító rendre, de egyszers-
mind azt is, mily erőteljes vallási élet van ez országban, 
hol a Pyrenóektől a Gibraltárig néhány hó alatt egy nagy 
szerzetes rend képes felvirágzani. 

IRODALOM. 
Az ó-szövetségi költői müvek külalakja. 

A ki azon szerencsés helyzetben volt, hogy a zsoltáro-
kat az eredeti héber nyelven olvashatta, bizonyára el volt 
ragadtatva a gondolatok fönsége, a hasonlatok szépsége és 
találó volta, s azon magasztos költői ihlettség által, mely a 
szent énekekben mindenütt nyilvánul. Csak az volt különös, 
hogy a költői inünek oly lényeges kelléke, a kötött beszéd 
alakja, a héber költeményekben hiányozni látszék. Pedig 
Philo, Josephus, Eusebius, és sz. Jeromos nyiltan bizonyít-
ják, hogy a hébernek is van saját verselése, s ha ezek tanu-
sága nem is volna, már az analógia más népek költészetével 

is utal bennünket e föltevésre. Tudjuk továbbá, hogy né-
mely zsoltárt más ének dallamára énekeltek, mint e zsoltárok 
fölirata mondja, ez pedig nem igen volna lehetséges, ha kül-
alakja meg nem egyezik. Tudjuk végre azt is, hogy a zsol-
tárok nagyszerű zenekiséret mellett adattak elő, a mi valóban 
nevetséges volt volna, lia a zsoltárok csak cantilláltatnak. 

De minden eddigi kísérlet, a zsoltárok verstanát meg-
állapítani, sikertelen maradt, sikertelen maradt pedig azért, 
mert a kutatók téves alapfeltevésből indultak ki. Versegy-
ségnek ugyanis a masorethák verseit (melyek a bibliában 
számokkal vannak megjelölve) tekintették ; a második sze-
rencsétlen gondolat meg az volt, hogy a régi német allitera-
tiót, a római és görög időmértékes verssorokat, egy szóval 
olyasmit akartak a héber költői művekben felfödözni, a mi 
sem a héber nyelv alakjával és szellemével, sem a héber 
költészet korával és körülményeivel nem függ össze. 

Abban állapodtak meg tehát legtöbben, hogy a szó 
szoros értelmében vett verselés nem fordul elő a héber költői 
művekben s nevezetesen a zsoltárokban, hanem egész költői 
külalakjok csak bizonyos sajátszerű szólásmódok használa-
tában s az úgynevezett „parallelismus membrorum"-ban áll. 

Egy tudós franczia benczés, Pitra bibornok, volt az 
első, ki „Hymnographie de l'église grecque" (Roma, 1868,) 
czimü jeles munkájában, reámutatott az útra, mely sikerhez 
vezethet, midőn a görög egyházi liymnusok metrikáját, me-
lyet ő födözött föl újra, a szyr költészetből levezette, ennek 
élőképéül pedig a héber zsoltár költészetét vette föl. De 
ezen utmutatást csak most használta föl teljes mérvben egy 
tudós nyelvbuvár, ki szyr és héber kiadványai által máris 
szép hírnevet vivott ki magának a tudományos világban, Dr. 
Bickell Gusztáv innsbrucki egyetemi tanár, a héber verstan 
megállapítására. Kutatásának eredménye oly íreglepő, hogy 
nem mulatszthatom el a héber nyelv kedvelőit hazámban fi-
gyelmeztetni azon kis füzetre (3—4 iv), melyet Dr. Bickell 
latin nyelven közzétesz s mely még e hónapban meg fog je-
lenni. Czíme : Metrices biblicae regulae exemplis illustratae. 
Scripsit Dr. G. Bickell, Oeniponte, Wagner. 1879. 

Elhagyván a tudományos deductiót és a vitás pontok 
tisztázását, csak főbb vonalaiban jelzem Dr. Bickell kutatá-
sának végeredményét. E szerint szorosan vett időmértékes 
verselés (mint a görög és latin nyelvben) nem fordul elő a 
héber költészetben, hanem csakis hangsúlyos verselés. A 
verslábra nézve tehát nem a szótag hosszúsága vagy rövid-
sége irányadó, hanem a költészeti hangsúly, melynek össze 
kell esnie a nyelvtani hangsulylyal. Hangsúlyos szótagra 
hangsúlytalannak kell következnie és megfordítva : a miből 
világos, hogy a héberben a versláb nem lehet más, mint 
iambus vagy trochaeus, természetesen a fónnebb emiitett 
értelemben, ugy t. i. hogy nem hosszú és rövid, hanem hang-
súlyos és hangsúlytalan szótagok váltakoznak, — A nyelv-
tani hangsúly rendesen az utolsó előtti szótagon fekszik, 
mint a szyr nyelvben; de olykor a masorethák pontozása 
szerint az utolsó szótagon is lehet, a mi nem ritkán történik 
a szyr verselésben is. A félhangzók (sch'wa) és segédhang-
zók rendesen nem vétetnek az olvasásnál tekintetbe. 

Leggyakrabban a szökő (iambus) 7 szótagu verssor 
(három láb csonka lábbal) fordul elő ; előfordulnak azonki-
vül 4, 5, 6, 7, 9, 11 szótagu szökő és 6, 8, 12 szótagu lejti 
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(trochaeus) verssorok. Néhány példát közlök átírásban, 
melyre nézve megjegyzem, hogy a görög gyönge hehezet 
jele héber aleph helyett áll, a görög kemény hehezet jele ain 
helyett, a hiányjel valamely fél-vagy segédhangzó elhagyá-
sát, az ékezet a hangsúlyt jelöli meg. 

A versszakok vagy egyenlő, vagy egyenlőtlen hosszú-
ságú verssorokból állanak. Az előbbire nézve álljon itt pél-
dául Jób 21. fejezetéből két versszak : 

Schim''ú chamó' milláthi, 
'Th'hi zóth thanchúmothékhem ! 
Sa'úni v''nókhi 'dábber, 
Ve'áchar dább'ri thál'ig ! 
Ha'nókhi l'ádam síchi, 
V'im máddu' ló' thikçàr ruch ? 
P'nu 'élaj véhaschámmu, 
Yesímu jád 'alé pä ! 

Előfordulnak oly versszakok is, melyekben 7 szótagu 
szökő sorok 4 szótaguakkal váltakoznak. Ilyen versszakok-
ból áll pl. a 19. (Yulgata szerint 18.) zsoltár második fele, 
melyet sok exegeta önálló zsoltárnak tart. 

Toráth Jahvé termíma, 
Meschíbath náfsch. 
'Edúth Jahvé ne'mána, 
Machkímath p'thí. 
Pikkúde Jáhve j'schárim 
Mesámm'ehe léb. 
Miçvâth Jahvé berúra, 
M'iráth 'enájm. 
Jiráth Jahvé tehóra, 
'Omadt la'ád. 
Mischpéte Jáhve émeth. 
Cad'ku jachdáv. 

Az egyenlőtlen verssorokból álló mesterségesebb vers-
szakokra érdekes példánk vau az 5. zsoltárban. 

'Maráj liazína, Jáhve, 
Biná h'gigí ! 

Hakschíba l'kól sehaví, malkí velóhaj ! 
Ki éthpallél eléklia. 
Jahvé, bokr tíschma kóli, 

Bokr érokh lékha váa§áppeh. 
Ki ló El ehàfeç rásch' 'ta ; 

Lo j'gúr'kha rá'. 
Lo jithjaçç'bù hol'lim lenágd enéklia; 

Sanétha kól po'lé avn. 
Teábbed dób're kházab ; 

Isch dámim v'mírma j'tháeh Jáhve. 

A versszakok gyakran az abc betűrendjét követik kez-
dő mássalhangzóikban. — Előfordul a refrain is. Végre ér-
dekes példákat találunk az acrostichonra a 8. 14. 26. 28. 
zsoltárban és Habakuk 3. fejezetében. Például csak a 14. 
(Vulg. 13.) zsoltár acrostichonját emlitem : ,,'Ajjeh hasch-
schêm", hol van Jahve, „a név", melyet tiszteletből ki nem 
ejtettek. S az egész zsoltár csak felelet ezen kérdésre. 

Ezen mutatványok után ugyhiszem fölösleges volna 
Dr. Bickell kis terjedelmű de nagybecsű iratát még jobban 
a héber nyelv és a sz. irás kedvelőinek figyelmébe ajánlani, 
A tudós tanár „kisérlete", mint ő kutatásainak eredményét 

szerényen nevezi, korszakot alkot a héber költészet isme-
retének terén. 

Innsbruck, sz. Kelemen napján. Haudek Ágoston, 
benczés. 

= Bekiildetett : 1) Kurze Erklärung der sonn- und 
festtäglichen Evangelien des Kirchenjahres für den Schulge-
brauch. Von Johann Panholzer, Weltpriester der wiener 
Erzdiöcese und Pfarrcooperator in Wien. Selbstverlag des 
Verfassers. Wien 1879. 8-rétl52.1. Katechétáknak hasznos. 

2) Schematismus Provinciáé Hungáriáé Riformatae 
nunc Sanctae Marine nuncupatae Ordinis Minorum S. P. 
Francisci ad annum Christi communem 1879. Posonii. 65. 1. 

A rendtartomány védszentje a B. Szűz ; a rend pro-
tectora Bilio bibornok, minister généralisa főt, A Portu 
Romatino Bernard atya; minister provinciálisa főt. Far-
mady Martinián atya. A tartomány rövid, velős története 
után jön a provinciálisok névsora, kik közt az első Joannes 
princeps, Prater regis Francorum név alatt fordul elő. Van 
a tartománynak 19 konventje és 1 residentiája. A rendtagok 
száma 280, közülök 3 missionarius Észak-Amerikában. Theo-
logiai intézete van Pozsonyban, pliilosophiai Nagyszombat-
ban ; tanit az érsekújvári gymnasiumban ; a lelkipásztorko-
dás terén megbecsülhetlen munkásságot fejt ki. 

T E G Y E N E K . 
— A legközelebbi consistoriumra vonatkozólag a ,Dé-

fense' azon h irt hozta, hogy tizenkét bibornok lesz kine-
vezve, kik közé eddig egy franczia és egy német főpásztor 
vau fölvéve. 

— A cambrayi bibornok-érsek tudatta a lillei egyetem 
rektorával, hogy egy névtelen 100,000 frankot tett le ala-
pítványul egy theologiai tanszékre. 

— A kultnrliarcz hazájában elidegeníteni akarták a 
népet a papságtól s épen az ellenkezőt érték el. A német 
kath. nép szeretete, tisztelete sőt lelkesedése papsága iránt 
sokszorosan fokozódott mióta ez a vallás ügyeért szenved. 
E hóelejénBornheimben,Frankfurt egyik külvárosában való-
ságos népünnep volt, mert a szeretett plébános, dr. Rody, a 
,Die kath. Bewegung' lelkes szerkesztője, három havi bör-
tönbüntetését kiállván hivei körébe megérkezett. Este az 
egyházi elüljáróság és a községi képviselet a vasúti állomá-
son üdvözölte az érkezőt s kocsikon kisérték a plébániára. 
A templom és a paplak fel volt koszorúzva s apraja nagyja 
sietett a templomba hálaadó isteni tiszteletre. A protestáns 
császárságból nem lesz semmi. 

— Parlamenti csendélet. Karlsruhében a ,Reichsjustiz-
gesetz' behozatalára vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása-
kor a t. ház előtt napirendre került a hivatalos öltözet kér-
dése is, — és a lándzsák majd a frakk, majd a talárig mel-
lett törtek el, ha igaz. Hufschmid képvselő, ki maga is a bi-
rói karból való, méltóságteljesen felkelve, antik hősiességgel 
mondá : „Én kész vagyok frakkomat a haza oltárán felál-
dozni!" Erre egy biró és képviselő társa egész hidegvérű 
séggel azt jegyzé meg, ugy hogy az egész ház hallhatta : 
„Bizony tán arra való is lesz már az". 

— Bourgesban ,Notre Dame des Soldats' név alatt 
egylet alakult, melynek czélja a hadseregben a hitet és ke-
resztény erkölcsöket megőrizni. 

— A kölni dóm két tornyához szükséges kifaragott kő 
teljesen készen van. Most kezdik a munkásokat elbocsátani ; 
a mi nagyon fájdalmasan esik, mert oly kitűnően iskolázott 
kőfaragó intézet, mint a kölni dóm melletti, alig van az 
egész világon. Ha valahol szükség volna ily munkásokra, itt 
az alkalom megnyerhetni őket. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : Havi szemle. — A tudomány szabadsága. — Egyházi tudósitások : Pest. A felirati vita. Szakolcza. Kegyele-
tes ajándék ő eminentiája a bibornok hg. primás számára. Róma. A szent atya a tudományokról, különösen a bölszészeti 

tanulmányokról. — Irodalom : IX. Pius pápasága. Irta. Füssy Tamás. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
„Rorate coeli desuper, et iiubes pluant iustum ; 

aperiatur terra et germinet salvatorem.1-'1) Éghez 
földhöz kapkodott a bűnben fulladazó pogány ó-vi-
lág; igazságért szomjazó lelkére, a szenvedélyek 
által kiégetett szivére enyhitésül csak legalább egy 
kis harmatcseppért esengett az éghez s megnyitni 
szerette volna a földet, csakhogy siettesse a várva 
vár t Szabadító megérkezését. A Szabadító végre 
megjött De keresztre feszítették. Hanem épen ez 
által lett szabaddá az emberiség Ime, itt a kép a 
keresztény társadalom jelen állapotáról. 

Addig terjed a civilisatio, a meddig Krisztus 
evangeliuma elhatott; azon tá l a régi pogányság 
éji sötétsége, a halál árnyéka borítja a nemzeteket. 
Ott, a pogány nemzetek közt, az emberiség nagyobb 
részében, még most is a próféta régi szivszaggattó 
imája hangzik: Rorate coeli desuper! Illuminare his 
qui in tenebris et in umbra mortis sedent ! Az em-
beriség ösi fészkéből Ázsiából s a többi világrész-
ből, — az egy Európát sem véve ki, mert még itt is 
vannak pogányok, — esengve nyúj t ja ki karjait a 
bűn rabszolgaságában görnyedő emberi sz :llem a 
keresztény vallás által égből nyújtot t mentő kéz 
után ; de e mentő kezet a pogány népek milliói el 
nem érhetik, mert köztük és a kereszténység közt 
válaszfalul fel tolta a fejét az Isten elleni lázadás, a 
világforradalom pusztító szelleme, mely egyik kar-
jával gyilkos vasat emelt a civilisátió édes anyjára, 
a kereszténységre, a kath. egyházra, másik kezével 
eltaszítja, visszatartja az emberiség pogány részét a 
keresztény civilisatio áldásaitól. Ez a helyzet, ez az 
emberiség állapota a szomorú, az iszonyú valóság 
egész nagyságában. 

l) Isai. 45 ; 8. 

Nolumus hunc rejniare 6u,..v, super nos. Nem kell 
Isten-ember szabadító, elég magának maga az em-
ber. Hasebet ejt szivén magának az emberiség, nem 
kell orvos, meggyógyítja ő maga magát, — a beteg, 
a ki magával sem bir. Ha hályog borítja lelki sze-
mét, nem kell orvos, meggyógyítja ö magamagát, — 
a vak, a ki vakságát elismerni nem akarja. Ha szen-
vedélyeinek ösvényén elbotorkázik az igazság ösvé-
nyéről, nem kell útbaigazító, útbaigazítja ő maga 
magát, — a lelki részeg, a ki maga felöl sem tud. 
Ha összetörve kezét lábát összeroskad, nein kell fel-
segítő, felsegíti ö maga magát, — a tehetetlen, a ki 
egy szalmaszálat, egy elvet sem képes kimozdítani 
helyéből. Nem kell isteni szabadító, nem kell isteni 
gyógyitó, mentő, felsegítő kéz, nem kell isteni taní-
tás, nem kell isteni biztatás egy boldogabb jövő 
életről, nem kell semmi, a mi isteni igényekkel lép 
fel, elég magának maga az ember, minek neki az 
isteni igazság napja, mikor ő saját kezében tar t ja 
az ész fáklyáját, melylyel tetszése szerint jobbra 
balra keringhet, gyújthat , füstöt csinálhat annyit, 
hogy mások majd bele vakulnak. Ez az a világfor-
radalom szelleme, mely magát az emberiség pogány 
és keresztény két fele közé feltolta s mindkettőt ma-
gával az istentagadás, a vallástalanság, az Isten nél-
küli boldogulhatás, a vallásnélküli állam, vallásnél-
küli ,független morál', vallásnélküli nevelés, tanítás, 
házasság, vallásnélküli születés, élet, halál és teme-
tés sötét éjébe a modern felvilágosodás, cultura és 
civilisatio fáklyafényénél elragadni akarja. 

Az istentelenség elvetett magva kezdi meghozni 
gyümölcsét. Az itt is ott is elvetett szélből mindé 
nütt viliar kezd kifejlödeni. Az emberiségben mind 
inkább élesebbé válik az ellentét. A tízparancsolatra 
alapított sa kereszten függő Szabadító vérével meg-
termékenyített kereszténységgel szemben, melynek 
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zászlajára: .Minden Istentöl jő, minden Istenhez 
megy' jelszó van irva, ki van tiizve egy másik zász-
ló, fmelyen a lázadás ösi jelszava olvasható : ,Non 
serviam'. Minden belátó és jellemes ember vagy az 
egyikhez, vagy a másikhoz csatlakozik. A két zászló 
közt elterülő nagy téren ott van a rövidlátók, a 
kétszinüek, a bárgyúk és jellemtelenek tömege, kik 
köpenyöket mindig azon az oldalon hordják, a hon-
nan a szél fúj, kik jobbra és balra is tetszeni akar-
nak, kiknek meggyőződését a ,közvélemény' kénye-
kedve szerint fitymálva hanyja veti, játszva emeli s 
mosolyogva veri le, s kik mégis büszkék önmagukra, 
mert ők az események ,szinvonalán£ haladnak, — 
(mint a tuskó, melyet az ár magával ragad.) Ezek a 
Jánus-képüek most szörnyűködve néznek össze, ina-
szakadtlábukon meglátszik mint a nyárfán a reszke-
dés és dadogó ajkukon a bámulat szavai megfagyva 
lógnak le, mint télen az ereszről a jégcsapok: Nini, 
hiszen már gyilkolják a fejedelmeket, a császárokat és 
királyokat ; gyilkok villognak, pisztolyok ropognak, 
puskák recsennek, petárdák roppannak, dynamitók 
robbannak, Orsini-bombák durrannak s az európai 
társadalom alatt a Tájótól a Néwáig, a mosolygó egü 
Nápolytól a homokra épitett német ,protestáns' csá-
szárság intelligenz-fövárosáig inog a föld mindenütt. 
Berlin, Madrid, Nápoly, hogy Pétervárt ne is emiit-
sük, szemével látta, fülével hallotta az általános for-
radalom egy-egy szikrájának felrobbanását. Eddig e 
forradalom megelégedett, valamely fejedelem de-
thronizálásán ; most egymásután leakarja gyilkolni 
s magvastól ki akarja irtani őket, nem azért, mintha 
talán ,személyes' gyűlölet vezérelné, hanem azért, 
mert neki elvből1 nem kell fejedelem, elvből nem kell 
monarchia, mert mind ez arra emlékezhet, hogy van 
az ember fölött hatalom, — mit a világforradalom 
elismerni nem akar. Semmi hatalom az ember fö-
lött, — ez a világforradalom szelleme. 

Lázas, forradalmi korszakot élünk, az bizo-
nyos. Forr, dörög, zug a világ alatt valami. A 
történeti jog sziklái s rajtok a trónok többé ke-
vésbbé mind össze vannak már törve s darabon-
kint egymásután, előbb utóbb behulnak — exem-
pla sunt odiosa — a Vulkán gyomrába s a vi-
lágforradalom méhének izzó lávájába beolvadnak. 
Ki bátorkodik e Vulkán kráterén át leereszkedni a 
romboló elemek földalatti tanyájába s ott szemébe 
nézni a társadalmat, a világot alapjaiban rengető 
duló szellemnek s megmondani szemébe, mi ő, mit 
akar, mily gonosz tervei, szándékai vannak, neki, a 
hazugnak, a csalónak, ki folytonosan humanismust, 

az emberiség felvilágosodását, haladását, culturá-
ját , civilisatióját, boldogságát hordozza ajakán? 

Számukat sem lehet tudni, kik ezt már meg-7 o 
tették. Rövidlátóknak, vakoknak kell lenni azoknak, 
kik azt hiszik, hogy azon forradalmi szellem, mely 
Európa és Amerika civilisait népeinek nyugalmát 
elrablá, csupán csak a régi, úgynevezett absolut 
rendszer ellen van intézve, s csupán csak a köztár-
sasági forma behozatalát czélozza. Ha ez volna a 
czél, Francziaországban, Svajczban és az amerikai 
köztársaságokban a legnagyobb békének kellene ho-
nolnia, hiszen ott már mindenütt elérte volna e 
czélját a világforradalom. A világforradalomnak 
sokkal nagyobb, magasabb igényei vannak. Ö nem 
csupán politikai rendszerváltozást jelent; ö nem 
egyéb mint teljes társadalmi, erkölcsi, vallási fel-
forgatás, melynek éle egyenesen főleg Isten ellen 
van irányozva. Minden rendezett államban a tekin-
tély felülről, Istentől jő. „Non est enim potestas, nisi 
a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt.1-'2) A 
keresztény államban a jog forrása az emberi véleke 
dések és akaratok fölött uralkodó örök törvény ; ez 
szabja ki a törvényhozásnak korlátait, ez követeli 
az alattvalóktól az elöljáróság iránti törvényes en-
gedelmességet. A keresztény államban az alattvalók 
jogokat kötelességeik teljesitése által nyernek, s a 
fejedelmi trónhoz engedelmesség által emelkednek 
fel. I t t minden magasabb eszmények felé törekszik 
s emelkedik fölfelé. A világforradalom az eszményt 
lent keresi a föld sarában, a tekintélyt lerántja az 
országút porába; követeli, hogy a tekintély áll-
jon fel az alattvalók előtt s tegye le előttük a ko-
ronát. A törvényt itt az alattvalók csinálják, az 
elüljárók it.t az alattvalóktól függnek, a tekintélyt 
megillető hatalom itt azok kezében van, kiknek ter-
mészetévé vált a felforgatás. A keresztény állam-
ban a józan ész uralkodik, törvényt az ész az er 
köles örök törvényei szerint szab „lex est ordinatio 
rationis;"3) a világforradalom a tetszést, az akara 
tot teszi a törvény forrásává, szerinte törvény az, a 
mit alulról akarnak, nem kérdve tovább, észszerűen 
akarják e azt vagy nem, Isten törvénye szerint akar-
ják e azt vagy nem. Szóval a világforradalom, mint 
Chambord gróf de Mun grófhoz intézett levelében 
nov. 20-án mondá, a világforradalom „államot akar 
Isten nélkül, vagyis Isten ellen".4) A modern állami 
élet nem egyéb mint tusakodás a felülről jövő te-

2) Rom. 13; 1. 
8) S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 1. 
4) ,Défense' nov. 27. 
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kintély, a fensöbb hatalom ellen. A ki leghangosab-
ban ellenzi azt, a mit. a tekintély a közjóért tenni 
akar; a ki legügyesebben tudja magát a jogrenden 
túltenni, az a legnépszerűbb ember, a ,legszerencsé-
sebb halandó'. Hanem van ám azután csodálkozás, 
ha valaki az ily szerencsés halandókkal szemben az 
ö példájok után akar indulni. A kik pélcl. Olaszor-
szágban most uralkodnak, oda, a hol most állnak, 
az ügyek élére, az által jutottak, hogy a .törvényes 
hatalmak ellen conspiráltak, ellenök zsoldosokat bé-
reltek és vérontás segitségével azokat meg is döntöt-
ték. Es ha kérdezzük, miért tették mind ezt, egye-
bet nem felelhetnek, — mert joguk ugy tenni, a 
mint tettek, egy körömnyi sem volt, — mint, hogy : 
mert nekik ugy tetszett, mert ök czélt tűztek ki 
magok elé s ennek elérésére a használt,morális ' esz-
közöket szükségeseknek tartották. Most, hogy talál-
koznak, kik e példát követni akarják, kik conspi-
rálnak a mostani hatalmasok ellen, kik czélt tűztek 
ki maguk elé, mely a most uralkodók czéljából egye-
nes vonalban következik s annak elérésére ugyan-
azon ,morális' eszközöket, köztük a vérontást is, 
exemplis edocti, szükségeseknek tartják, most bez-
zeg az elöcsahos forradalmár urak, minthogy már ök 
elérték a konczot s ezt nem szeretnék más kezére 
játszani, szörnyűködve gondolnak a Passanantékra 
és a fölött vitatkoznak praeventiv vagy repressiv 
rendszabályokat alkalmazzanak-e azok ellen, kik 
nem tesznek egyebet, mint az ö példájokat követik 
s politikai végrendeletöket hajtják végre. 

Nincs rútabb alak inint Pilátus a Credóban, 
mikor mossa a kezét, azt hivén, vagy akarván elhi-
tetni, hogy hollófekete lelke az által fehér lesz. Az 
ember nem tudja, együgyüségét, képmutatását vagy 
gonoszságát csodálja-e. Ilyen a forradalmi szellem 
által testestől lelkestől áthatott liberalismus. Felállít, 
hirdet elveket s azoknak kivitelét meg is kezdi; de 
midőn mások e forradalmi elveknek a politikai, tár-
sadalmi, erkölcsi és vallási téren való kivitelét szo-
ros következetességgel folytatják : akkor ő mint Pi-
látus ártatlan arczot mutat, kezét mossa s mint bi-
zonyos állat, ha megdühödött, saját lompos farkát 
idegen testnek tartván, kezdi tépni s marczangolni, — 
saevit in propriam carnem. Protestantismus, libera-
lismus, socialismus ugyanazon forradalmi szellem-
nek nyilvánulatai a fejlődés és alakulások külön-
féle foka szerint. A protestantismus, mint neve is 
mutat ja protestált a vallási, egyházi tekintély elve 
ellen, tehát nein egyéb, mint forradalom, felforgatás 
a vallásügy, az egyház terén ; a liberalismus foly-

tatása illetőleg átvitele a protestantismusnak az ál-
lamjogi térre, hol a prot. szabad szellem megereszté 
a politikai, állami tekintély elleni harcz fékeit, nem 
egyéb tehát, mint forradalom, felforgatás az állam, 
a politika terén ; a socialismus a tekintélyen ala-
puló társadalmi rend egész terére ' átvivén a libera-
lismus s illetőleg protestantismus ..stat pro ratione 
voluntas", a teljes felforgatás elvét, nem egyéb, 
mint ugyanazon forradalmi szellem, mely a protes-
tantismust és liberalismust áthatá, kiterjeszkedve 
az összes társadalmi életre. Es mégis protestantis-
mus és liberalismus szörnyűködve néznek a so-
cialismusra, és mint Pilátus kezöket mossák, ár-
tatlanságuk jeleül mind az iránt, mit a socialismus 
művelt, és még inkább csak ezután művelni akar. A 
socialismus iránt a protestantismus és liberalismus 
részéről való ilyetén ferde felfogásnak következ-
ménye azon ferde állás, azon ferde, az emberi észt, 
az államférfiú eszélyt gunymosoly tárgyává tevő 
rendszabályok, melyeket mind a kettő a socialis-
mus ellen használ. (Végeköv.) 

A tudomány szabadsága. 
(Folytatás.) 

Azonban ba az egységes ismereti rendszer utáni vágy 
az igazságoknak bizonyos körére is szorítkozik, kiindulás-
pontul rem ritkán bizonyos kedvencz eszme vétetik, mely lia 
szerencsére nem egészen helytelen, de rendesen nagyon ter-
méketlen, s ép azért a felölelt igazságok mindegyikének be-
lőle való lehozására képtelen. Igy gyakran megesik, hogy a 
legfontosabb igazságok, minthogy a nagyon szűk keretbe 
nem szorithatók, a rendszer-szellemnek (Systemgeist)hozat-
nak áldozatául. — A divat-szellem, lia lehet mondani, még 
tudománytalanabb, emellett meggyőződés nélküli és rende-
sen frivol. 0 leginkább valamely vallástalan, vagy egyház-
ellenes iránynak a tudomány terén való támogatását tűzi ki 
czéljául, de gyakran a rendszer-szellemnek dicstelen szolgá-
latába is szegődik. Midőn okokkal kellene előjönnie, rendel-
kezésére többnyire csak élezek állanak, és hol szent komoly-
sággal illenék föllépnie, ott tréfákat is enged még magának. 
Például, midőn Gesenius, a nyelvtudós, az ó-szövetség fejte-
getésénél a szent patriarkákkal illetlen tréfákat űz ; midőn 
a zsoltárok könyvét odáig magyarázza, mig abból a Szent-
lelket kizárja, s a vallási könyvvel körülbelül épen ugy bá-
nik, mint valamely tudós tanférfiu az ő Ilorácza, vagy IIo 
merével ; midőn a próféták ama magasztos jövendöléseit, az 
Emmanuel, a fiat szülendő szűz felőli jövendöléseket, és ha-
sonló magasztos titokteljes tárgyakat az Ízetlen köznapi és 
nevetséges dolgok sorába lealjasitja: úgy ezt azon divat-
szellemnek kell neveznünk, mely a kinyilatkoztatás-ellenes 
irányba engedi magát tereltetni és a tudomány szentélyé-
ben, mint valami vakmerő kobold az ő nemtelen játékát űzi. 
Ha egy Wegschcider János evangéliumának fejtegetésénél 
minden csodát, melylyel találkozik, a helyett, hogy a hei-
delbergi Paulus után nyelvtani bukfenczek által eleszkamo-
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tirozva, rendesen azon megjegyzéssel lök el, hogy a szerző 
itt ugyan valóban csodát akart elbeszélni, ámde hogy e 
szerző a csodákban hivő, a csodák után vágyó zsidókhoz 
tartozik ; vagy ha egy Okén a világot az aetherből s az em-
bert az ősnyálból eredetezi : úgy ez is ama meggyőződés nél-
küli divat-szellem, mely a tudományt játékká aljasitja, s 
ezzel az ő gondolat-röst közönségét mulattatja. A párt-
szellem végre sokkal szenvedélyesebb, hogy sem igazán tu-
dományos eljárást követhetne, ő az igazságot bizonyos párt 
nézeteinek és törekvéseinek alárendelé, és mindig kész az 
ellenre oldalvágásokat mérni, még ha az alkalmat hajánál 
fogva kell is előrántani. Igy péld., midőn egy Tholuk valódi 
hév- és tűzzel a katholikusok cselekedetek általi megigazu-
lásának s a'jezsuiták enyhe moráljának ront. és anélkül, 
hogy az ezen tárgyak fölötti igazságnak hódolni akarna, 
ezt éveken át minden alkalommal ismételi ; midőn egy Ewald 
a kath. állapotok, intézmények, személyek és tanok felől oly 
módon nyilatkozik, hogy bámulnunk kell, és megütközés 
nélkül nem is olvashatjuk őt, és midőn ugyanő a kath. lite-
ratura terén fölmerülő jelenségeket, valamely átalános szó-
lammal, p. o. eme megjegyzéssel itéli el : „E könyv ujolag 
csak arról tanúskodik, hogy a tudomány a kath. egyházban 
nem virágozhatik" : úgy mindezek csak a pártszellemnek 
lázrohamai és nyilatkozatai.*) 

Különös, hogy épen itt, hol azt emiitettük hármas gyö-
nyörű tényező a tudományt leginkább hatalmába keríti, a 
tudomány absolut szabadsága a leghangosabban kürtöltetik, 
holott világos dolog, miszerint ama szabadalmak, melyeket 
rendszer kovácsolok, divat tudósok és párt-tudákosak ma-
gok számára igénylenek, még azon szabadságot is, mely a 
tudománytól a természet által kitűzött határok között el 
nem vitatható, egyenesen aláássák. Elménk tudományos te-
vékenysége, mint azt kimutattuk, természeténél fogva már 
működésének kezdetekor is bizonyos föltevésekhez csatolva, 
mindinkábbi fejlődésében, sőt legtökélyesebb fejlettségében 
is bizonyos korlátok és törvények közé szorítva, és czél-tö-
rekvéseiben nem önmagára, hanem valami magasztosabbra 
van utalva. A tudomány nem föltétlen, nem végtelen, nem is 
autonom; ezek a tudománynak ama benső határai, melyek 
az emberi léleknek és magának a tudománynak természeté-
ben rejlenek. Hogy a határokon belül a tudomány és ennek 
liordnoka, a lélek számára még óriási nagyságú tér vagyon, 
azt készszivesen ismerjük el, ha meggondoljuk, hogy azon 
határok oly messze kitolvák, a mint csak az a teremt-
ményre s e teremtménynek tevékenységére nézve lehetséges. 

A tudománynak e benső három korlátján kivül van még 
más három, melyek annak lényegét ugyan nem oly közelről 
érintik, mint a mások, de ha a valódi tudományosság jelle-
gét fönntartani óhajtjuk, ezek sem mellőzhetők. E három 
korlát : a lelkiismeret, a hit s az egyház tekintélye. Ez egyes 
pontoknak megvitatása végett bátor vagyok a nagytekinté-
lyű gyülekezet türelmét még igénybe venni. Lehetőleg rövid 
akarok lenni. 

Hogy a valódi tudományosság jellegéhez a következe-
tesség tartozik, azt mint vitán felülit szabad foltennem, miu-
tán még az áltudomány is leginkább a következetesség hiá-

*) V. ö Dr. Martin Konrad „Ein biscliöfl. Wort von die Protes-
tanten Deutschlands . . II. kiadás. 1864. 9, 10, 16. 11. 

nyának szemére lobbantásától fél. De ha tudományos tevé-
kenységünk a lelkiismerettel ellenkezésbe jő, úgy az a kö-
vetkezetes fejlődésre nem képes. Minthogy a lelkiismeret 
nem valami családi örökség vagy iskola-eredmény, hanem 
szellemi természetünkek a külső befolyásoktól független ho-
zománya; minthogy annak hangja bensőnkben teljesen soha 
el nem némul, és arról, hogy erkölcsi rend tőlünk függetle-
nül létezik, folytonosan tanúságot tesz : úgy az ama dolgok-
hoz. melyek valamely tudós vándorgyűlés, vagy tudomány 
akadémia döntvényei által megváltoztathatók, vagy félre-
dobathatók, nem tartozik. IIa már a tudományok művelésé-
nél a lelkiismeret megsértetik ; ha az erkölcsi rendnek fön-
állása vagy egyenesen tagadtatik, vagy el mellőztetik, vagy 
beteges képzelő tehetség eredménye gyanánt vétetik ; ha az 
erény és bűn, a jog és jogtalánság közti különbség megszün-
tettetik, vagy megszűnt gyanánt tekintetik ; ha azon benső 
mély meggyőződés, melyet a lelkiismeretnek ellenállhatlan 
hatalma reánk parancsol, megvettetik, vagy legalább tekin-
teten kivül hagyatik : úgy az igaz és jó között fenálló benső 
összefüggés mellett lélektanilag lehetetlenné leszen, hogy a 
tudományosan működő lélek, bármivel foglalja is el magát, 
az ellenmondások és következetlenségek tömkelegébe ne bo-
nyoluljon. Vagy nem következetlenség-e az, ha péld. valaki 
az emberben erkölcsi tehetségének mellőzésével, más egye-
bet sem lát, mint a mi az ,állati' fogalom körébe tartozik, 
számára ennélfogva más morált nem Ösmer, mint mely az 
állatot illeti meg, és őtet mégis személyes, Önálló, felelős, 
szabad lény gyanánt tekinti, sőt lia a rajta észlelhető jelen-
ségeket megoldhatlan talányul, vagy inkább kézzel fogható 
ellenmondásokul venni nem akarja, kell is annak tekintenie ? 
A pantheisztikus tanok számos következetlensége nem azon 
körülményekben rejlik-e, hogy azok az erkölcsi világrendet 
fatalismusa s a lelkiismeretet üres fantommá változtatják 
át ? Nem hozunk föl több példát, és még csupán azt jegyez-
zük meg, hogy ép oly nehéz a lelkiismeretlen tudományban 
a következetességet, mint a lelkiismeretlen ember cselekvés-
módjában a jellemszilárdságot föltalálni. 

Az igazán tudományos működés lényegéhez továbbá 
az igazság fölismerése utáni komoly törekvés tartozik. Ma-
gától értetik, hogy a törekvésnek a rendelkezésre álló isme-
ret-források egyikét sem szabad kizárnia. Egy ily ismeret-
forrás pedig a kinyilatkoztatás vagy a hittartalom. Ha a 
személyes Istennek kétségbe nem vonható létét fólteszszük a 
kinyilatkoztatásnak nem csak lehetősége, hanem valódi léte 
is teljes bizonyossággal vitatható be. A tudomány féi-fiának 
tehát az ő tudományos kutatásaiban a kinyilatkoztatás té-
nyét s a kinyilatkoztatott igazságokat nem szabad önhitten 
figyelmén kivül hagynia, és még kevésbbé szabad ellenök 
küzdtérre lépnie. Ha a hittartalmat egyszerűn ignorálja, 
úgy az igazság ismerete utáni törekvését legalább az egyol-
dalúság vádja fogja érni ; ha pedig a hittartalom ellen 
harezra kel, úgy nem törekszik az igazság ismerete után, 
hanem a megismert igazság ellen tusára lép. Ha azonban 
megengedjük, hogy a valódi tudománynak sem egyoldalú-
nak, sem az igazság iránt ellenséges indulatúnak lennie nem 
szabad, úgy azon egészen helyes következtetést is kell elfo-
gadnunk. hogy a tudománynak, ha e névre érdemes maradni 
akar, hitetlennek lennie szabadságában nem áll. Ha pedig e 
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szabadságot magának mégis megengedi, úgy rendesen oly 
nyomorult szerepet játszik, mely annak látszatát kelti föl, 
liogy annak eljátszására csak a józan emberi ész kigunyo-
lása végett vállalkozott ; gyakran pedig magát úgy viseli, 
liogy lehetetlen Horáczczal föl nem kiáltani : „Risum tenea-
tisamici!" Ha péld. egy franczia mathematikus a valószí-
nűség számműveletét Jézus csodáira alkalmazza, és minden 
egyes csodánál azon szándékolt és kivánt eredményhez jut, 
hogy e csodának létrejötte nagyon valószínűtlen, úgy ez el-
járás egyenesen oktalan ; általa ugyanis a mennyiségtan egy 
olyan térre ültettetik át, melyen kiszáradnia kell, mert tőle 
oly eredmények váratnak, melyeket az nem adhat meg soha. 
Az pedig nevetséges, ha hitetlen biblia-kritikusok a szent-
írás történeti tartalmával épen úgy bánnak el, mint a bon-
czoló valami hullával : ha péld. Pál megtérésének történetét 
természetes módon megfejteni, és vagy mint eksztatikus lát-
mányt, vagy mint magasabb tudatának valamely rendkívüli 
fény-meteor alkalmávali benső fölvillanását feltüntetni akar-
ják ; vagy ha azt állítják, hogy Izrael népe nem a vörös ten-
geren, hanem mintha ez eseménynek szemtanúi lettek volna, 
csak sűrű ködön ment át, és hogy a ravasz Mózesnek a kor-
látolt eszű izraelitákkal elhitetnie sikerült, miszerint ők a 
vörös tengeren hatolták át. Nevetséges továbbá, ha hitetlen 
physiologusok a patriarkáknak a bibliában jelzett magas 
korát a természet törvényeivel összeférhetlennek tartják ; de 
miután e kornak éveit hónapokkal fölcserélték, azt egészen 
rendjén találják, hogy a 71/2 Enosz Kainant, és a nem egé-
szen 51/, éves Henoch Mathusalemet nemzi, vagy hogy a 
nem teljesen 11 éves Jákob Fáraó előtt mint 12 felnőtt fiú-
nak apja jelenik meg. Nevetséges végre, ha hitetlen geolo-
gusok föltevéseik egész seregével Mózesnek teremtés-törté-
nete ellen síkra szállanak, és midőn e hypothesiseket a hit 
dogmáival párhuzamba állítják, magokat azon reményben 
ringatják, hogv az őstörténet ama sziklavárát halomra dön-
teniük sikerül. E példák melyeknek folytatásával vastag 
kötetet tölthetnénk be, eléggé bizonyítják, hogy a hitetlen 
tudomány, ha nem egyes képtelen állításai, de átalán véve 
azon dogmatismusa által, melylyel a kinyilatkoztatás igaz-
ságait bizonylatok nélkül is elitéli, daczára itt-ott felvillanó 
elmeélének, végtére még nevetségessé is teszi önmagát. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. deczember 3. A felirati vita. Az alkotmányos, par-

lamentaris élet egy ténye befejeztetett, a trónbeszédre adandó 
válasz-felirat felett a vitatkozás bevégeztetett és a kormány 
által is védelmezett felirat a többiek mellőzésével, a többség 
által elfogadtatott és csak kevés nap mult el, hogy az a 
kormány által ő Felsége elé terjesztetett és igy ő Felsége ér-
tesült a többség nézetéről, azon politika tekintetében, melyet 
eddig a kormány követett. 

A tényt magát igy objective constatálva, távol áll tő-
lünk, hogy a feliratoknak bármelyikét is bírálgassuk; azo-
kat helyeslésünk, vagy helytelenítésünk kifejezésével köves-
sük ; a felirat politikai tény levén, annak bírálatát inkább 
politikai lapoknak engedjük át. Nagy tévedés lenne azonban 
azt vélni, mintha e tisztán politikai ténykedéshez, nevezete-
sen pedig a vitatkozás irányához vallási szempontból nem 

lehetne és nem volna kötelesség hozzászólni. Nincsen poli-
tikai kérdés, nincsen vitatkozás, mely a vallási magasztos 
eszmék és elvek szempontjából is mérlegelendő nem volna 
ellenkezőleg a morális hatás, a befolyás, melyet minden ily 
ténykedés gyakorolt, önkénytelenül is azon kérdést veti fel 
mindazoknál kik mindent a vallás fényénél szoktak tekinteni, 
mennyiben felel meg, vagy nem, egyik, vagy másik politi-
kai actio a vallási elveknek? Vallási oldalát a politikai 
tényeknek mellőzni annyi, mint a kérdést nem teljes egészé-
ben fogni fel, annyi mint mellőzni a társadalmi élet legfőbb 
factorát, a kérdések helyes megoldásának legbiztosabb irány-
adóját és legszükségesebb regulatorát. Önmagától értetik, 
hogy evvel nem értjük a vallási dogmák fejtegetését politi-
kai kérdésekről, valamint hogy mindig ellenségei voltunk 
valahányszor csak vallási kérdések tárgyaltattak országgyű-
lésünkön, de ez nem zárja ki, hogy folyton szem előtt tartas-
sék a jiolitikai nyilatkozásokban is a vallás által a társada-
lomra nézve oly kiválólag fontos elv, mely a tekintély fenn-
tartását követeli. 

Nem szükséges hosszú, sem mély tudomány, sem valami 
különös bölcsesség, hogy bárki is beláthassa a tekintély 
szükségét és ennek tiszteletben tartását a társadalomban. A 
vallás e tiszteletet megköveteli, mert az apostol szerint om-
nis potestas a Deo est, a tekintély tiszteletének fenntartása 
nélkül egy községet, egy családot sem lehet kormányozni, 
annál kevésbbé államot. Ez az, fájdalom, amit az ország nél-
külözött, most is, valamint gyakran előbbi években is, a 
felirati vita alkalmával ; ez az minek következményétől mi 
leginkább félünk. Ha nem tagadhatjuk és nincsen is szándé-
kunkban, hogy tagadjuk, sőt ennek örülünk, miszerint vol-
tak felszólalások a vitatkozás folyama alatt, melyek nem 
nélkülözték a higgadtságot és szem előtt tartottak magasabb 
szempontokat, más részt ismét nem lehet senkinek kétségbe 
vonni, hogy voltak felszólalások, melyek mellőzve a méltó-
ságteljes magatartást csak arra szolgáltak, hogy a tekintélyt 
aláássák. Nem feladatunk részletezni és idézeteket közölni a 
beszédekből, mert ez messze vezetne bennünket, de azt ki 
kell mondanunk, hogy ha a mostanihoz még két vagy há-
rom hasonló vitatkozás fog orszsággyülésünkön tartatni, 
hogy akkor ugyancsak el fog enyészni minden tisztelet a 
népben bármely kormány iránt. Parlamentaris kormányzat 
mellett jól tudjuk, hogy nem vitatkozni lehetetlen, az ellenzék 
a kormányt mindig megtámadta és megtámadni fogja, de ha 
a támadás mindig a most divatban volt irányban fog tartatni, 
akkor lehetlenség, még csak képzelni is, hogy a népben a 
legcsekélyebb tisztelet maradjon fenn azok iránt, legyenek 
azok bárkik is, kik a kormányon ülnek. A mostani ellenzék 
a mostani kormányt járja le, fordul a koczka és az uj el-
lenzék az uj kormányt járja le, oly módon, hogy a nép min-
den bizalmát elveszti a kormányférfiak iránt és oly Ítéletet 
mond, melyet mi tiszteletből nem irunk le. Ily körülmények 
közt ki és mily eszközökkel lesz képes a rendet az országban 
fenntartani ? Nincsen érdekében bármily és bárminő időbeli 
ellenzéknek is tehát, hogy megkönnyebbítse magának a kor-
mányzást, hogy biztosítsa már akkor magának a rendet, mi-
kor parlamentariter még ellenzék ? Nincsen-e szóval érdeké-
ben, hogy — úgymondjuk — ne vágja önmaga alatta fát? 
Az ellenzékeknek valóban nincsen sürgősebb teendőjük, mint 
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elismerni állitásunk igazságát a tekintély szükségességé-
ről és eljárásukat a szerint berendezni, mert az eddigi, a 
jövőre nézve semmi örvendetes, semmi vigasztaló kilátást 
nem nyújt. 

Hogy azonban e meggyőződés érvényre jusson a bár-
mely időbeli ellenzékeknél, annak múlhatatlan kelléke, hogy 
a vallásosságot a társadalomra nézve mellőzhetetlennek is-
merjék el oly formán, h o g y arra nemcsak a köznépnek, ha-
nem az ugy nevezett ,művelt' osztálynak is szüksége van, 
mert aki elismeri a tekintély szükségességét, de ezt nem 
vallási elvből, nem a vallás irányadása mellett, hanem pusz-
tán csak érdek, opportunitás szempontjából teszi, az nagyon 
könynyen lesiklik oly térre, hol bármely eszköz jónak tarta-
tik a hatalomra való jutásra és mindez a társadalom rová-
sára. Ha a vallás szükséges a népnek, úgy még inkább szük-
séges azoknak, kik hivatást éreznek arra, hogy a népet kor-
mányozzák. Szívesen megengedjük itt is, hogy az ellenzékek 
közt minden időben találkoztak egyesek, kik a mondottakat 
szem előtt tartották, de ki tagadhatná más részt azt is, hogy 
liberális korszakunk allait a vallás egyáltalában nem nagy 
tiszteletben részesült? Ki tagadhatná, hogy irányadóul is-
mét egyáltalában nem a vallás és közerkölcs, hanem az 
önérdek szolgált ? Szerezzék meg tehát az ellenzékek, szerez-
zék meg egyáltalában mindnyájan, kik a nemzet vezetésére, 
sorsának, a mennyiben ez embernek adatott, irányzására be-
folyással birnak, szerezzék meg a vallásosság szükségességé-
nek meggyőződését, irányozzák tetteiket ennek elvei szerint, 
akkor tiszteletben fog állani a tekintély és nincsen mit fél-
nünk társadalmi rázkodtatásoktól. 

Szakolcza, 1878. nov. 25. Kegyeletes ajándék ö emi-
nentíája a bibornok lig. prímás számára. Mindnyájunk lelké-
ben él még emléke azon nagy ünnepélynek, melynek tanúi 
voltunk, midőn a bibornok herczeg-primás ő eminentiája vá-
rosunkban a bérmálás szentségét kiosztotta. Több év folyt 
le ugyan azóta, de az évek folyásával csak még inkább nö-
vekedett kegyes főpásztoruuk iránti szeretetünk és őszinte 
ragaszkodásunk. Városunk apraja nagyja osztozkodik a tisz-
telet és ragaszkodásban, s a mint ezt néhány évvel előbb a 
lelkesült fogadtatás által bebizonyitá, úgy most is ragaszko-
dásának némi csekély jeléül felajánlá ő eminentiájának ama 
művészies kivitelű ó szőnyeget, mely a város plebánia-tem-
plomában a szent sir előtt használtatott. O eminentiája ke-
gyes volt elfogadni a város ajánlatát s a következő becses 
levéllel tisztelte meg városunk közönségét. 

„Szakolcza sz. kir. városa tekintetes közönségének. 
Igen kedves meglepetésemre szolgált, midőn nem ré-

gen Szakolcza sz. k. városa mlgos polgármestere az ugyan 
ottani nt. plébános ur kíséretében előttem megjelenvén, a 
fenntisztelt városi közönségnek megbízásából, és nevében 
igen értékes, és művészies kivitelű ó szőnyeget, mely hosszú 
időn át az ottani római katholikus templomot díszíté, aján-
lottak fel nekem, arra kérve, hogy azt egyik ujabb jeléül 
tekintsem azon őszinte fiúi érzületnek, melylyel Szakolcza 
sz. k. város közönsége egyházi főpásztorai iránt mindenha 
viseltetett. 

Nem tehetem, hogy e kegyelet-nyujtotta ajándékot ha-
sonló jó indulattal ne fogadjam, annál is inkább, mert an-
nak belbecsét nem csekély arányban neveli a szives érzület, 

melylyel nyújtatott, s melyet a nemes város mlgos polgár-
mestere szép és velős szavakban tolmácsolt előttem. Midőn 
tehát ezért a tettes városi közönségnek őszinte köszönetet 
mondanék, legyen szabad addig is, míg alkalmam leend a 
nemes város iránti viszonos jó indulatomnak megfelelő külső 
jel által kifejezést adni, azon erős reményemet sőt meggyő-
ződésemet hangoztatnom, miszerint a primási szék és a tet-
tes városi közönség közti jó és szép egyetértés, mindenha 
háboritlanul arra szolgáland, hogy a sz. k. város vallási s 
egyéb szellemi érdekeit mint eddig, úgy ezentúl is, kedves 
virágzásukban fentartsa s tovább ápolja. 

Ki egyébiránt stb. 
Róma, nov. 27. A szent atya a tudományokról, külö-

nösen a bölcsészeti tanulmányokról, ma fontos nyilatkozatot 
tett azon beszédében, melyet a XI I I . Gergely által alapi-
tott s azért Universitas Gregorianának nevezett egyetem ta-
náraihoz intézett. A Gergely-egyetem Kóma elfoglalása után 
kénytelen volt ősi helyét a Collegium Remanumot elhagyni 
s jelenleg az előadások a CollegiumGermaniaco-Hungaricum-
ban tartatnak. Ez idő szerint három karból áll ez egyetem : 
hittudományi, kánonjogi, melyen a profán jogok is összefüg-
gésben a kanonival előadatnak, és a bölcsészeti karból. Mind 
a három kar tanárai ma (nov. 27-én) a trónteremben gyűl-
tek össze. 0 szentsége reggeli 11 óra után jelent meg Bar-
tolini, Ledochowski és Parocchi bibornokok, számos praela» 
tus és udvarának előkelő tagjaitól kisérve. Először is meg-
hallgatta Cardella atya üdvözlő feliratát. Azután válaszolni 
kegyeskedett az üdvözletre oly ékes latin classicitással, mely 
a szent atya nyilatkozatait általános csodálat tárgyává te-
szik. Mindkét okmány, de különösen a szent atya nyilatko-
zata a magán jellegű nyilatkozatok szinvonala fölé magasan 
kiemelkedik s általános tanügyi sőt egyetemes egyházi nyi-
latkozat fontosságát ölti magára ott, hol a bölcsészeti tanul-
mányoknak aquinói sz. Tamás szellemében és módszere szerint 
való tanítása iránt a szent atya legfőbb óhajait, tehát akara-
tát fejezi ki. Ez oknál fogva mindkét okmány megérdemli, 
hogy teljes szövegben közöltessek és igy olvashassa őket a 
,Religio' m. t. olvasó közönsége. 

„Beatissime Pater ! 
Nihil optandum magis Doctoribus Decurialibus Lycaei 

Gregoriani, quam ut in ipsa propemoduin studiorum instau-
ratione Tuae Sanctitati testimonium observantiae ac volun-
tatis suae palam ederent et sensa quae dudum animis fove-
bant coram significarent. Cum enim nostrum hoc Lycaeuin 
titulo ac dignitate Universitatis Pontifieiae sit auctum, ae-
quum sane videbatur ut Doctores ipsi cum suo Rectore et 
studiis regendis Praefecto, Auspici et Patrono indulgentis-
simo se sisterent ac veluti cognoscendos se exhiberent. Ac-
cedit munus tradendae in hac Universitate doctrinae nobis 
hominibus Societatis Jesu esse demandatum, illius, inquam, 
Societatis, quae ab ipso sui exordio Romano Pontifici de-
vincta, Sedi Maiestatique Pontifieiae se suaque omnia devo-
vit. Quamobrem, nisi velimus a maiorum nostrorum vesti-
giis abseedere, addictissimos Sanctitati Tuae nos esse opor-
tet, quod ultro effusa animorum veneratione Tuis advoluti 
pedibus profitemur. Atque liaec sensa eo gratiora mentibus 
nostris obversantur, quo novimus Collegii Romani scholas, 
e cuius sede nos impia tempestas deturbavit, Te quoque olim 
celebrasse, iisque studiorum tuorum laudibus decus addi-
disse ; ut propterea nihil decorum magis videatur quam ut 
Doctores Gregoriani Te insidentem Petri solio cum gratula-
tione vereantur, quem Decessores nostri iuniorem studiis 
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operám navantem suspexerunt. Merito itaque gloriamur, no-
vem Romanorum Pontificum nominibus, qui Collegium Ro-
manum adolescentes illustrarunt, nobilissimum quoque Leo-
nis tertii decimi nomen accenseri. 

Verum non hisce dumtaxat obsequii gratulationisque 
officiis partium nostrarum muneri satis nos fecisse arbitra-
mur. Ampliora nobis praestanda esse cognoscimus. Enimvero 
compertum nobis est, Sanotissime Pater, quo animi ardore in 
id totus incumbas ut non modo sacrarum disciplinarum stu-
dia, verum ut ipsae quoque philosophieae disciplinae efflore-
scant; maximé vero ut Boctoris Angelici Tliomae Aquinatis 
doetrina normám quodammodo legemque doeendi constituât. 
Qua in re benevolentiae etiam existimationisque erga homi-
nes Societatis testimonium praebuisti, cum testari dignatus 
es, Te operae curisque Doctorum Societatis iuxta Instituti 
nostri rationem baud parum confidere quo consiliorum tu-
orum optatissimi Tibi f'ructus longe lateque consistant, prae-
sertim quum scholae Archigymnasii Gregoriani non ab Ita-
lis modo, sed a plurimis etiam exterarum gentium auditori-
bus celebrentur. Nostrum itaque est, Beatissime Pater, ut 
omnes ingenii industriaeque vires contendamus, quo votis, 
expectationique Tuae respondere possimus.Id vero nos pro no-
stra tenuitate praestituros plane pollicemur, certi hac dum • 
taxat ratione placitis divinae voluntatis nos obsequuturos. 

Illud unum enixe precamur, Sanctissime Pater., ut 
Apostolicam Benedictionem impertias nobis, nostrisque di-
scipulis universis, quos Dei Providentia instituendos nobis 
infelicissimis hisce temporibus commisit. Huius enim Bene-
dictionis virtute fore confidimus, ut alacriori animo consiliis 
Sanctitatis Tuae in docendi munere obsecundemus, ampli-
oresque laborum nostrorum fructus ad maiorem Dei gló-
riám percipiamus." 

A szent atya, felállván, következő beszédben kegyeske-
dett válaszolni : 

„Jucunda sane ac gratissima cuilibet studioso viro 
subit praeteriti temporis recordatio, quo in litterarum scien-
tiarumque palaestra animus sapientiae cupidus exercebatur : 
dulce est primae institutions sedem in mentem revocare, 
nec non praeclaros illos viros, qui optimis doctrinis mentem 
imbuere mature diligenterque studuerunt. Quapropter non 
mediocris ex verbis conspectuque vestro Nobis est parta iu-
cunditas, quod beatorum temporum memóriám reduxeritis, 
quibus inter Romani Collegii ephebos versaremui\ Memi-
nisse enim iuvat et optatissimam illius aetatis tranquillita-
tem, et Leonis Duodecimi Praedecessoris Nostri, qui Colle-
gium Romanum Patribus Societatis Jesu regendum eo tem-
pore restituerai, in studiis provehendis sapientiam ac profu-
sarn liberalitatem ; meminisse iuvat plurimam discipulorum 
fi-equentiam, publica experimenta, solemnes concertationes, 
earumque strenuos ac praeclarissimos duces, Joannem Cu-
rium, Joannem Perronium, Franciscum Manera, Antonium 
Ferrarinium, Andreám Carafa, Joannem Baptistam Pian-
cianium aliosque, quorum magisterio ac benevolentia usi 
sumus. — Libenter etiam palamque testamur animum No-
strum egregiis quos memoravimus viris vestroque Athenaeo 
tam arctis vinculis exinde mansisse coniunctum, ut ea nec 
abrumpi, nec relaxari unquam vel potuerint vel possint. 

Nec minorem laetitiam ex eo percepimus, quod plena 
animorum docilitate et voluntatis obsequio Nostris votis vos 
respondisse noverimus quae de modo ac ratione tradendi sa-
cras ac philosoi)hicas disciplinas non semel manifestavimus. 

Profecto nemo vestrum ignorât quanta modo urgeat né-
cessitas adolescentes, praescrtim qui in spem Ecclesiae succre-

scunt, sana solidaque doctrina imbuendi, tum ad plurimos ac 
vulgatissimos refellendos crrores. quibus non solum supernatu-
rales veritates impugnantur, sed et naturales veluti a funda-
mentis convelluntur ; tum etiam ut Uli, quae sola modo scien-
tiae nomen temere sibi arrogat, quaeque fidei et rationis ini-
mica primatum in scholis iam fere consccuta est, aliam oppo-
namus solidis principiis subnixam, apta rectaque traditam 
methodo, fidei, ut par est, et revelationi conforment. 

Ilanc autem veri nominis scientiam non aliam esse pu-
tamus quam quae ab Ecclesiae Patribus profeeta, et in perfe-
ctum doctrinae corpus a Scholasticis Doctoribus, praesertim 
vero ab eorum Principe divo Tlioma Aquinatc, redacta, ah 
oecumenicis Conciliis et Romanis Pontificibus summis laudi-
bus exornata, catholicis studiorum Universitatibus et gymna-
siis per plures aetates lex fuit et norma docendi. — Quam 
quidem pristinam dignitatem, ac studiorum incrementum et 
decus, eidem restitui exoptantes, non potuimus curas No-
stras ad Gregorianum Athenaeum non convertere; quamvis 
enim vehementer doleamus, illud e sua sede fuisse exturba-
tum et alumnoruin numerám vitio temporum imminutum, 
adhuc tarnen eiusmodi celebritatis est et momenti, ut pluri-
mum ad optatam studiorum instaurationem et profectuni 
possit conferre. 

Minime vero dubitamus, quin vos, prout spopondistis, 
omne S t u d i u m industriamque vestram in hunc finem sitis 
allaturi. Hoc enim a vobis postulat addictissimum obsequium 
quod erga Pontificiam auctoritatem, pro instituti vestri ra-
tione, profitemini, et Constitutiones ipsius Societatis, quibus 
cautum est, ut theologicae ac philosophieae disciplinae iuxta 
doctrinam et methodum D. Thomae Aquinatis tradantur. 
Postulat tandem ipsa Gregoriani Athenaei indoles et con-
ditio : cum enim ex plurimis gentibus instituendos recipiat 
alumnos, salutares divinae humanaeque sapientiae fontes, 
quibus hie feliciter eorum animi fuerint imbuti, in omnes 
fere gentes brevi faciliterque poterunt refundi. 

Ilanc igitur spem foventes benignissimum Deum, Pa-
trem luminum, a quo omnis sapientia est, enixe precamur ut 
vestras mentes divina luce collustret, vobisque pro veritate 
certantibus vires animosque sufficiat. — Horum autem rau-
nerum auspicem, et praecipuae Nostrae in vos benevolentiae 
pignus, Apostolicam benedictionem vobis, totique Societati, 
ac universis scholarum vestrarum alumnis peramanter im-
pertimur." 

IE0DÁL0I. 
IX. Pius pápasnfjn. Irta Füssy Tamás. I. rész 

A sz.-István-társulat által megindított „Házi könyvtár" 
XXVII I . kötete. Budapest 1878. 639. 1. 

Krisztusnak földi helytartói között a halhatatlan em-
lékű IX. Pius kormányzá leghosszabb ideig az egyházat. 
De nem is volt pápa, kinek uralkodása eseményekben oly 
annyira gazdag s változatos lett volna, mint épen I X Piusé. 
S igy történt, hogy mig más történeti nevezetességű egyé-
nekkel rendszerint csak holtuk után kezd foglalkozni a tör-
ténelem Múzsája : addig IX. Pius már életében is a törté-
netírás kiváló tárgya lett. Még köztünk élt e nagy pápa, — 
még nem volt egészen a történeimé, — s az élettörténetét s 
uralkodása eseményeit tárgyazó munkák már is egész iro-
dalmat képeztek. Magyar nyelven azonban még eddigelé 
nem jelent meg liasontárgyu terjedelmesebb mű. Ép azért, 
midőn a sz.-István-társulat 1876 ban Füssy Tamásnak tet-
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szésben részesült „VII. Pius pápasága" czimü munkáját 
kiadta, azon óhaj nyilvánult, vajha a sz.-István-társulat 
IX. Pius pápaságának történetét is hasonló modorban meg-
iratná. A társulat ez óhajnak az 1877-iki közgyűlésen hozott 
határozatával, annál örömestebb megfelelt, mert ez által 
IX. Pius püspöksége félszázados jubilaeumának emlékét is 
megörökitni vélte. A nagy pápa élettörténetének megírá-
sára ismét Füssy Tamás vállalkozván, azóta érdeklődve 
várja a közönség a „IX. Pius pápasága" czimü munkát, 
melynek első kötete immár megjelent. A kérlelhetlen halál 
nem engedé, hogy Füssynek ez ujabb műve, a mű hősének 
életében láthasson napvilágot. De mivel IX. Pius most már 
egészen a történelemé, szerzőt egy részt a gondolat, hogy élő 
személy történetét irja, nem feszélyezé, — más részt pedig 
szerző teljes művet alkothatott, mely későbbi utánpótlást 
nem igénylend. 

Az előttünk fekvő első kötet, bár 40 ivre terjed, IX. 
Piusnak, pápai trónra emeltetését megelőző életeseményein 
kivül, — pápasága politikai történetének csupán első 29 hó-
napját öleli fel. 

Szerző az első részben a tárgy természetének megfe-
lelőleg inkább as elbeszélő, mint történetíró szerepét viszi. 
Megismerteti gróf Mastai Jánosnak születéshelyét és csa-
ládja eredetét. Meghatóan ecseteli Mastai grófnő vallásos 
lelkületét, — ki gyermekeit a fogságban sinlődő VI. Pius 
pápa szabadulásáért imára serkenti, s a 6 éves János felhá-
borodását az egyház fejének szomorú sorsa felett. Szól az 
ifjúról, ki rövid habozás után az egyházi pályára lép ; — a 
tata-giovanni intézet igazgatójáról, ki teljes odaadással s 
szerető atyakint gondját viseli az árváknak. Majd ismét 
élénk szinekkel festi a sokszoros viszontagságokat, melyeket 
a Muzzi apostoli delegatus társaságában Chilibe utazó fiatal 
uditore tengeren és szárazon kiállott. Továbbá leirja a spo 
letoi érseki székre, s innét kitüntetéskép az imolai püspök-
ségre áthelyezett főpásztornak egyházi és politikai tevé-
kenységét. Az eddigi elbeszélő ezután már történetiróvá 
lesz.*) Többé már nem gróf Mastairól, hanem IX. Piusról, 
a történeti személyről, a pápa-királyról beszél. Most már 
szélesebb tér, az események tágasb mezeje tárul szemeink 
elé. Egy fönkelt szellemű s nemes érzelmű fejedelmet kez-
dünk megismerni. E fejedelem mindjárt trónra léptekor be-
látja, mily válságosak országának körülményei. Jól tudja, 
hogy a korszellem, a külföldi fejedelmek, de magok a pápai 
alattvalók is politikai reformokat sürgetnek. Mint felvilá-
gosodott szellem, s a jogos igényeknek méltánylója s népei-
nek szerető atyja, nem idegenkedik a reformoktól. De nem 
téveszti szem elől, hogy alattvalói, egy nagy, de több feje-
delem jogara alatt élő nemzet tagjai közé számittatnak. 
Tudja, hogy a nemzetben él a vágy a testvérországokat 

*j Véleményünk szerint oly nagy szabásulag initiait műben, mi-
lyennek ez életrajzot a s». István-társulat tervezte, már itt e részben 
kellett volna az egyszerű elbeszélőé helyett a történetíró szerepét meg-
kezdeni. És ezt szerző igen sikeresen ugy tehette volna, ha a mit IX. 
Pius életének több mint feléről (1792—1846) csak 29—84 lapon mond, 
azt a Bevezetésben érintett egykorú történet ke: etében igazi nagy szabá-
sú pragmatismussal adja vala elő, kiindulva a franczia forradalomból, 
melynek véres drámája közepén a nagy pápa született, érintve annak 
okait, sokkal bővebben, mint az a 3. 1. Metastasio szavaival történik; — 
és mindezt azért igy. mert a mi ellen IX. Piu< mint pápa harczolt. a mi 
tőle világi f-jedelemségét elrabolta, s az olasz egységet létre erőszakolta, 
az a franczia forradalomban nyilvánult szellem volt. Az, hogy szerző IX. 
Pius életét 1792—1846-ig, tehát egy fél századot, a koresemények kereté-
ből kivette, a történetírói magasabb conceptio, combinatió és Pragmatis-
mus hátrányára történt s azt okozta, a mit a t. recensens igen találóan 
jelzett, midőn azt mondá, hogy szerző e részben „inkább az elbeszélő 
mint történetíró szerepét viszi." — No de a napban is vannak foltok ; 
emberi műben hogy ne volnának?! Hogy azonbau ezt a bevezető és ki-
kezdő részt jobban lehetett volna adni, az az egésznek általános jóságá-
ból, jelességeből s a magyar sőt külföldi irodalomban is, kivéve a fran-
cziát, eddigelé páratlan terjedelmességéböl nem von le semmit. Bene sed 
fac melius, — ez a legüdvösebb kritika, mert igazságos és méltányos. Sz. 

egymással egyesíthetni. Elismeri, hogy e vágy bizonyos ha-
tárig méltányos s törvényes uton is, vagyis az olasz fejedel-
mek confoederatiója által teljesíthető. Ámde tudja azt is, 
hogy vannak még pedig nagy számmal, kik jogtalan s tör-
vénytelen úton, azaz forradalom s a fejedelmi trónok felfor-
gatása által akarják a nagy nemzet vágyát érvényre jut-
tatni, — s kik a pápai államban inaugurálandó reformokat 
könnyen saját czéljaik elérésére használhatnák fel. Azt is 
érzi, hogy ő nem egyszerű fejedelem, hanem pápa-király, 
kinek királyi hatalma, a pápai hatalom biztositékául szol-
gál, s kinek ezért a királyi hatalmat a netalán törvénytele-
nül létrehozandó olasz egység ellenében megvédni kétszeres 
kötelessége. Mit tegyen a nemes lelkű fejedelem ? Ha a re-
formokat nem létesiti, az alattvalóknak elégedetlensége**) s 
az absolutismus elleni panasza, mely XVI. Gergely alatt 
alatt nem egyszer nyilvánult, még nagyobb leend. Ha meg-
adja a reformokat, a forradalmárok gaz terveitől keilend 
tartania De IX. Pius nem ingadozik, alattvalói iránti hő 
szeretettől vezéreltetve s azoknak viszonszeretetében bizva, 
megadja a rég óhajtott reformokat. A nép határtalan lelke-
sedést nyilvánit. „Evviva Pio nono !" hangzik nem csak a 
pápai államban, de egész Olaszországban, sőt Európa min-
den országában.***) Ámde a gonosz forradalmárok ép ez 
őszinte lelkesedést saját hasznukra óhajtják kiaknázni. Ok, 
kik a pápát szivükből gyűlölik s fejedelmi hatalmának meg-
döntését hőn óhajtják, — ők maguk számtalan tüntetéseket, 
ünnepélyeket rendeznek IX. Pins tiszteletére és dicsőitésére, 
— tulajdonkép pedig azért, hogy nép-csoportositásokat idéz-
hessenek elő, — a nép között allattomban barátokat szerez-
hessenek magoknak, — a népet a munkától elvonják, erejé-
nek s hatalmának öntudatát benne felébresszék s egykor ők 
másnemű tüntetésekre felhasználhassák. Czéljokat el is ér-
ték, — a nép nem sokára nem ugyan a pápa személyét, ha-
nem annak főbb hivatalnokait insultálni kezdi, — elégület-
lenségét nyilvánítja a nyert reformok iránt, többet követel. 
A pápát ugyan még mindig élteti, de már csak ily szavak-
kal : „Evviva Pio nono solo!" végre a „hosanná"-1 crucifige 
váltja fel. A nép ezrei, kik annyiszor áldást esdve jelentek 
meg a Quirinál előtt : fegyverrel kezökben rohanják meg 
ugyan ezen palotát, sa pápa kénytelen Kómából Gaétába 
menekülni. 

Szerző csak eddig haladt IX. Pius élettörténetében, 
nagy ügyszeretettel és fáradhatlan szorgalommal ; szerző 
ugyauis nem kiméit sem fáradságot, sem pedig (s ezt posi-
tive tudjuk) költséget, hogy egybegyüjthesse a szükséges 
történeti adatokat. Noha számtalan külföldi s különféle 
nyelven irt Pius-biographiák állottak rendelkezésére, nem 
csupán ezek, hanem közvetlen adatok fonalán, s ép ezért 
önálló felfogással irta művét. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A kölni dómról a mily örömmel jelentettük, hogy a 

két torony kiépítéséhez szükséges kőfaragó munka már ké-
szen van, épen oly fájdalommal kell most tudomást vennünk 
a ,Défense' azon híréről, miszerint Heim, zürichi műegyetemi 
tanár, megvizsgálván azon szikladarabokat, melyeket a kö-
zépkorban e világhirü templom építésekor a drachenfelsi 
kőbányákból használtak, azt találta, hogy e kövek vegytani 
processus következtében oly állapotban vannak, mely nem 
engedi meg, hogy a jelen századnál hosszabb időt lehessen 
Ígérni a colossalis építmény ép fennállásának. IIa e szaktu-
dós vélemenye igaz, a kölni dóm nem sokára összeomlik. 

**) Ez mind nem a pápaság alattvalóiban szülemlett meg, hanem 
czélzatosan keltetett fel egy igen kis részökben. Szerk. 

***) Erre nézve igen jól jegyzi meg szerző a 110. 1. midőn az am-
nestiáról szól, melylyel IX. Pius a ,reformokat' megkezdte, hogy nem 
.minden hű katholikus' tudott „az örvendezők optimismusában osztozni. 
Ez aggódókat akkor pessimistáknnk nevezték" . . . Szerk. 

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

Nyomatott Dudapesten, 1878. Kocsi üándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tamás. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Minden javításnak, minden orvoslásnak elke-
rülhetlenül szükséges föltétele és alapja a helyes 
diagnosis, a baj okainak ismerete. E nélkül a mi 
javitás akar lenni, legjobb esetben nem egyéb, 
mint kardcsapás az üres levegőben, rendesen pedig 
jobbra is balra is kárt okozó handabandázás a sö-
tétben. Diagnosis nélkül az orvoslás kuruzsolás, mely 
alatt a beteg, ha kiállja a crisist, akkor azt a kuru-
zsolás által meg nem ronthatott jó természeténekés 
életerejének köszönheti; ha nem állja ki, bajá-
ban okvetlenül elvesz, hanyathomiok taszittatva a 
halál karjába épen az által, a minek mentő eszkö 
zül, gyógyszerül kellett volna szolgálnia. 

Társadalmunk nagyon, nagyon beteg. Baja a 
legveszélyesebb jellegű láz, mely minden tagját meg-
bénítja s józan eszének használatában is megzavarja, 
mint a közeledő typhus. A capacitatio elveszté min-
den hatását. A társadalmi pártok nem értik egy-
mást, mert nem egy czélra törekszenek, nem hisz-
nek egymás jóhiszeműségébe, mert többnyire min-
denik „quae sua sunt quaerunt." ' ) A társadalmi 
nyugalomnak és békének vége van; majd itt majd 
ott, majd ilyen majd olyan alakban tör ki az álta-
lános baj, a láz; egyszer mint fejedelem-gyilkosság, 
másszor mint petroleum-láng ; i t t mint a szegények 
osztályharcza az uralkodó elem ellen, ott mint az 
uralkodó elem drákói igazságszolgáltatása' a maga 
érdekében, a társadalmi viszonyok lánczait, csörtető 
lázongó osztályok fenyegetéseivel szemben. Hol rej-
lik ez általános lázas állapot oka, forrása, gyökere; 
hol van a szer, mely a bajon segíthet ; hol az irány-
tű, mely a háborgó tenger közepén az igaz utat 

») Philip. 2; 21. 

megmutat ja; hol van a vezércsillag, melyre minden 
párt bizalommal tekinthet; hol van a tér, melyen a 
viszálykodó társadalmi osztályok egyetértésre tér-
hetnek s egymásnak baráti jobbot nyúj thatnak? El 
lehet mondani a modern társadalomról is, a mit 
Krisztus urunk Jeruzsálem városa fölött mondott : 
„Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, 
quae ad pacem tibi, nunc autem abscondita sunt ab 
oculis tuis."2) A modem társadalom oly messzire 
elbarangolt s annyira eltévedt az emberi bölcselkedés 
vadonjában, hogy a békére, a forrongó, egymás ellen 
küzdő elemek kibékítésére vezető utat nem tudja 
megtalálni. A világ bölcselkedése, melylyel a társa-
dalmi bajon segíteni akar, egészen testies bölcselke-
dés, „sapientia carnis,U3) mely nem lát tovább az 
orránál s azért ott keresi a kivezető utat, hol nem 
vár egyéb rá, mint fejének csak ujabb falbaütése és 
betörése. Hasonló állapotban van sok tekintetben a 
világ ahhoz, melyben volt, midőn Krisztus urunk, a 
roskadozó világ megmentője,— a hőn óhajtott,Sza-
badító', — megjelent. A világ hosannával fogadta . . . s 
utoljára mégis keresztre feszitette. S a világot a bűn 
rabságából nem a .hosanna' szabadította meg, hanem 
a jcrucifige'. Akkor nyílt meg a mennyország ka-
puja előtte, midőn vakon, nem tudva mit tesz — 
„Pater, dimitte illis, quoniam nesciunt, quid faciunta4) 
— a Szabaditót megölte. A halálból élet fakadt ek-
kor, épen ugy mint most az egyház üldözéséből béke 
fog felvirulni. Mert a világ épen ugy nem tudja 
most, kit üldöz, midőn az egyházat üldözi, mint 
nem tudta, kit feszít keresztre, midőn saját, várva 
várt Szabaditóját keresztre feszitette. „Sí enim co-
gnovissent, numquam Dominum gloriae crucifixiä-

a) Lue. 19; 42. 
3) Rom. 8 ; 6. 
*) Luc. 23 ; 34. 
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sent."5) Az emberi bölcselkedés, ,a test bölcsesége' 
akkor is tévedt, most is téved. A társadalmi lázról 
nincs helyes diagnosisa. Nem tudja hol rejlik a baj 
oka. Innen van, hogy a szivbajból származó dagana-
tot a kéz fején gyógyítja, s a szembaj-okozta botor-
kálásokat, összekoczanásokat, fejbetöréseket, a lábra 
alkalmazott ír által véli orvosolhatni. A porosz hí-
res intelligentia bölcsesége azt hiszi, hogy megta-
lálta a panaceát a merényletek ellen, ha Berlin, 
Potsdam és Charlottenburg határában minden lövö, 
szúró és metsző fegyver viselését eltiltja, — pedig 
ez által csak olajat önt a tiizre; azt hiszi, hogy a 
social democratiát gyökerestől kiirt ja, ha annak 
száját sajtó-törvények által befogja, ha annak kezét 
és lábát rendőri törvények és katonai disciplina 
által megkötözi, — pedig ez által csak még inkább 
felingerii a szörnyet. Parva sapientia ! 

A társadalmi bajon, mely már a fejedelmek 
rendszeres gyilkolásáig, elvi kipusztitásáig emelkedett, 
se Német-, se Olasz-, se Franczia-, se Angolország,.. 
se Amerika, se Ausztralia nem segíthet. Ha vala-
mennyi állam összeáll is, a bajon nem lesz segítve. 

Miért? 
Mert a baj gyökere ott rejlik, hova az állami, 

hatalom keze már nem ér el, — az emberi szivben. 
a lélek mélyén. Karddal a lelket meggyógyítani nem 
lehet; a sziv fölött csak a keresztnek van hatalma 

De hol van az a kereszt, melyben társadalmunk ezer 
bajának gyógyereje rej l ik? Krisztusnak csak egy 
keresztje van, csak egyen szenvedett, csak ez egy-
hez van fűződve az emberiség boldogitásának ereje. 
A világon azonban számtalan kereszt van. Van Lu-
thernek, Kalvinnak. Melyik ezek közöl Krisztus igazi, 
eredeti keresztje ? Hol van e z ? . . . Ott van, hol az 
áldozat most is szenved, most is vérzik az emberi-
ség jóléteért. Nézzünk szét a világon : hol vérzik az 
u j szövetség nagy áldozatja egész a mai napig? A 
hol ez van, ott van Krisztus igazi keresztje; ott rej-
lik társadalmi bajaink ellen az egyedüli gyógy-
erö No de „durus est hic sermo" 8 ) . . . Kemény 
eledel ez; adjunk tejet a gyermeknek. Sapiamus ut 
parvuli, loquamur ut parvuli. Azt gyermek észszel 
is be lehet, be kell látni, hogy a mely gépnek ten-
gelye törött el, azon nem lehet segíteni az által, ha a 
rozsdát törölgetjük rajta, vagy apró fogaskerekeinek 
fogait ráspolyozzuk. Ha a fának gyökerére vetették 
magokat a férgek, hiába ápolgatjuk leveleit; a le-
velek is el fognak hervadni, a fa is ki fog dőlni, ha 

5) I. Cor. 2 ; 8. 
6) Joan. 6 ; til. 

csak gyökerein nem segítünk. A baj, melyben az 
emberi társadalom szenved, az erkölcsi világrend 
gyökereit támadta meg. Azért bomlik szét a társa-
dalom szervezete, mert az életerő forrását sikerült 
itt ott bedugni; azért oly nehéz, oly akadozott a jó-
zan haladás lélekzete, mert a levegő tele van mias-
miákkal,mert mind inkább kezd hiányzani az éleny, 
a lélek élenye, a vallásosság. Egy erő tar t ja össze 
az égi testek világrendjét, a nehézkedés törvénye. A 
szellemi világrend azért mutat oly zűrzavaros ké-
pet, mert a szellemek, visszaélve szabadságukkal, 
messze elkalandoztak azon iránytól, melyben a min-
denség Alkotója felé gravitálniok kell. Vedd ki csil-
lagrendszerünkből a napot, az általa kormányzott 
rendből chaos válik. Tagadd ki az emberi tudat és 
hitből az istenség befolyását, vedd ki a társadalom-
ból a vallást, és az egész erkölcsi világrend alap-
jaiban megrendül. Azért nem tud a társadalomban 
visszaállni a béke egyensúlya, mert a mérleg kizök-
kent súlypontjából. A társadalom jóléte, az erköl-
csök szelídsége a vallásosságtól függ. A vallás hiá-o O Ö O 
nya az embert állattá, sokszor szörnynyé teszi. Maga 
Voltaire a modern hitetlenség patriarkája mondá : 
„L'ennemi de Dieu l'est de la société, et qui osera 
nier son existence, rendra toujours la nôtre affreu-
se."7) És egy másik helyen: „Azelméleti istentelen-
ség az eszelösségnek legkiválóbbika, a practicus 
istentelenség pedig a bűnök legnagyobbika. Az is-
tentelenségnek minden véleményéből egy fúria kel 
ki felfegyverezve egy sophisma és egy gyilok által, mely 
az embereket érzéketlenekké, kegyetlenekké teszi."8) 

Sophisma és gyilok ! Mily találó képe a mo-
dern forradalmi szellemnek. Amazzal a liberalismus 
tar t ja fel uralmat a szellemek fölött ; emezzel a so-
cialismus akarja kivívni a ,népjog' diadalát. Mind a 
kettő a vallástalanságból kifejlődött furiának fegyve-
re első sorban Isten, oltár, vallás, azután a trón, 
a fejedelmek s igy az egész társadalmi rend ellen. 
Vájjon egy ugrással termett itt, a hol most van, az 
emberi társadalom, ezen állapotban, melyben a so-
phismától a gyilok kezdi átvenni a társadalom fö-
lötti u r a l m a t ? . . . Valamint az anyagi világban, ugy 
a szellemiben is a salto mortale ritka kivétel. Minden 
— előzményekből fejlődik ki. Hogyan is jutottunk 
tehát a mai rettenetes állapotba, ez a kérdés? Ki-

7) Ouevres, T. 44. p. 107. 
8) „L'athéisme spéculatif est la plus insigne des folies, 

et l'athéisme pratique, le plus grand des crimes. Il sort de 
chaque opinion de l'impiété une furie armée d'un sophisme 
et d'un poignard, qui rend les hommes insensés et cruels." 
Tom. 36. p. 32. 
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csinek látszó kiindulási pontról, igazságnak látszó 
sophismából. A protestantismus kezdte. Kiindult az 
Isten és a szent irás iránti tuláradozó tiszteletből, 
melyben azonban a legnagyobb tiszteletlenség rej-
lett, mert örül a szent depositum mellé a legnagyobb 
sophistát állitotta fel, — az emberi észt, kigyót, bé-
kát kiáltva az Isten által felállitott őrre az egyház 
tekintélyére, melyről sz. Ágoston örökité meg ama 
halhatatlan elvet : Ego evangelio non crederem, nisi 
me ecclesiae auctoritas confirmaret. A protestantis-
mus által felállitott sophista azután kisütötte, hogy 
neki, mint a szent irás őrének csak kell tudni, mi 
foglaltatik a szent Írásban, hogy ebben semmi sem 
foglaltathatok, a mit ö nem tudna; ha pedig ö min-
dent tud, a mi a szent Írásban foglaltatik, akkor ö 
fölötte áll a szentírásnak. Igen, de akkor minek 
neki a szent irás? Elégő magának íme igy tolta 
fel magát a sophista először csak egyház tekintélye 
fölé, azután az összes kinyilatkoztatás, végre a 18. 
század bölcsészetében és ennek megtestesülésében a 
franczia forradalomban, az „ész istennője" alakjá-
ban, maga az Isten fölé. S ezzel vallási téren a pro-
testantismus által kezdett felforgatás be lett tetőzve. 
Az ,ész istennöjé'-nél tovább a 19. század legradi-
calisabb felforgató szelleme, a socialismus és com-
munismus sem vitte. Most a kath. egyházon kivül 
nincs vallási tekintély, nincs támasza, talpköve a 
vallási igazságnak sehol a civilisált világban. A ke-
leti szakadárság nem egyéb, mint élettelen múmia, 
bábjáték a czár kezében, a protestantismus pedig 
egy nagy disputáló iskola, melyből hiányzik a ta-
nitó, melyben nincs senki, a kinek elég tekintélye 
volna az általános scepticismusnak ezen kérdésére : 
quid est Veritas ? — oly feleletet adni, melyben 
mindnyájan bízvást megnyugodhatnának. Büszkén 
tolmácsolá e század elején Jouffroy az isteni kinyi-
latkoztatás és a kath. egyház tekintélye fölé feltola-
kodott rationalismus meggyőződését, midőn igy irt : 
„Most már 18 százada, mióta a világ, a legnehezebb 
problémákra vonatkozólag, a leghatározottabb meg-
oldást feltukmáló kinyilatkoztatás által kormányoz-
tatik. Igy azonban tovább nein haladhat; sőt inkább 
mind ezen problémákra nézve a tudomány segélyé-
vel oly felvilágosításokat kell feltalálni, melyek az 
ész átható tekintete előtt megállnak; mert ennek 
kezeibe tette le a civilisatio az eddigelé a tekintély 
által viselt kormánypálczát."9) 

Ez a vallási forradalom, ez a ,sophisma' ural-
9) Mélanges, V. ö. Die Kirche und das neunzehnte 

Jahrhundert. Hirtenwort des Cardinal-Bischofs von Perugia 

ma a vallási téren De hogyan forgatta fel a so-
phisma az állami, társadalmi rendet s hogyan nö-
vesztette meg a Voltaire által furiának nevezett va-
laminek másik fegyverét, az állami legfőbb tekin-
télynek, a fejedelmeknek élete ellen leselkedő ,gyil-
kot ? Megmondja Louis Blanc: „A 16. század a for-
radalom tudományának százada volt; midőn az egy-
háznál kezdte, minden régi hatalom bukását készí-
tette elő; ez sajátságos jellemző vonása. Az uj idők 
első gyümölcseit a protestantismus termette. To-
vábbi következményei könnyen előre láthatók. Aza 
pápa, kit ö megbuktatni akar, király a szellemi 
téren, tehát mindenesetre király. Ha ez megbukott, 
a többiek nem sokára következnek utána. Igy hozza 
ezt magával a tekintély elve. Hacsak gyengéden in-
gatjuk is meg legtiszteltebb alakját, hacsak távolról 
sértjük is meg legfenségesebb képviselőjét: minden 
vallási Luther után elutasithatlanul politikai Lu-
ther következik."10) 

A protestantismus fellázította a szellemeket az 
egyház tekintélye ellen; fellázadván a szellemek az 
egyház tekintélye ellen, féktelenségre vetemettek és 
lassankint megszokták megvetni magát az Istent is ; 
mert hiszen az egyházi tekintélynek megvetése ma-
gában foglalja magának az Istennek megvetését, a 
mint írva vagyon : „Qui vos spernit, me spernit, qui 
autem me spernit, spernit eum, qui me mis i t . "" ) 
Már most, micsoda tekintély tarthat tiszteletre, en-
gedelmességre igényt ott, hol szabad pórázra van 
eresztve a tiszteletlenség és engedetlenség maga az 
Isten ellen ? . . . íme, ez társadalmunk lázas betegsé-
gének diagnosisa, ez a chronicussá vált forradalom-
nak genesise, a társadalmi elvadulásnak s a fejedel-
mek ellen rendszeresen megkezdett gyilkolási me-
rényleteknek szomorú eredete és leszármazása. „Duo 
enim mala fecit populus meus : Me dereliquerunt 
fontem aquae vivae, et foderunt sibi cisternas, quae 
continere non valent aquas."12) 

Dî multa neglecti dederunt 
Hesperiae mala luctuosae. . . . 

Hoc fonte derivata clades 
In patriam populumque fluxit.. . 

Most tehát mi a teendő ? . . . Megmondja a józan 
ész . . . Vissza kell térni az élet forrásához, Istenhez, 
az igazi objectiv, positiv, keresztény vallásossághoz 
s azon kell lenni, hogy az erkölcsök a keresztény 

Joachim Pecci, nunmehr Papst Leo XI I I . Autoris. Uber-
setz. von Dr. Fr. Elz. Mainz. 1878. 16. 1. 

10) Geschichte der franz. Revolution, I. köt. 17. 19. 1. 
" ) Luc. 10; 16. 
12) Jerem. 2 ; 13. 

51* 
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va l lásosság l á n g j á b ó l P h o e n i x k é n t u jonszülessenek. 
De ez máskép, nem lehetséges, m i n t ha a fékveszte t t 
szellemek ismét v i s szaború lnak a civi l isat io szülő 
a n y j á n a k , a kereszténységnek, a ka th . egyháznak ke-
be lé re ; m e r t hiszen nincs m á s u t t sehol a va l l á snak 
oly fokú f e n t a r t ó s regenerá ló ereje , a menny i az 
egész t á r s a d a l o m fölemelésére szükséges, m i n t csak 
i t t . E lőbb u t ó b b ennek b e k e l l következnie. Igen, bár -
mikor és b á r m i módon , b á r m i l y áldozatok, b á r m i l y 
szenvedések á rán , ennek be kel l következnie. Es 
ezen idő m á r nem messze lehet. Az egyház m á r na-
g y o n szenved, a megvá l t á s tehá t közel van ; me r t 
csak szenvedés, á ldoza t szabadí t meg bennünke t . 
V a l a m i n t Kr i sz tus u r u n k nem az á l t a l vá l t o t t a meg 
a v i lágot , hogy h o s a n n á v a l f o g a d t á k , hanem azá l t a l , 
hogy r a j t a a cruci f igét v é g r e h a j t o t t á k : u g y mos t is, 
nem azon elvek fog ják a t á r s a d a l m a t az á l t a l ános 
e lvadu lá s tó l és önfölemésztés tö l megmenteni , me-
lyeket k o r u n k hosannáva l üdvözöl , mer t hisz ezek 
r a g a d j á k öt az ö r v é n y felé, — h a n e m azok, melye-
ke t crucif igével üldöz, s me lyekrő l egy olyan, k i rő l 
H o r á c azt m o n d t a volna „ insan ien t i s sapient iae con-
su l tu s , t t igy fe jezte k i m a g á t : .Le catholicisme, voilà 
l ' ennemi ' . . . . T á r s a d a l m u n k beteg. E t á r s ada lmi 
betegség pe üg azt m o n d j a : ,a ka thol ic i smus az én 
e l lenségem !' . . . Tehá t a t á r s ada lmi betegség ellen-
szere, gyógyszere a ka thol ic i sm usban rej l ik . 

A tudomány szabadsága. 
(Vége.) 

A valódi tudományosság jellegeül végre mindenha a 
szerénység tartatott. E szerénységnek pedig, melyet a tudó-
soktól elvárunk, fővonása abban áll, miszerint ők azon meg-
győződésben éljenek, hogy ők nem csak mások tanítására 
hivatvák, hanem szükség esetén mások tanának elfogadására 
is kötelezvék. Hogy még a tudomány férfiainak is néha út-
mutatásra, oktatásra van szükségük, arról a tapasztalás ta-
núskodik. A tanitást nem csupán a tudatlanság, hanem a 
tévely is teszi szükségessé. De a tévedés veszélyénék minden, 
még a legtehetségesebb és legszorgalmasabb tudós is kitéve 
vagyon ; sőt még azon állitást is lehet koczkáztatni, hogy 
rendesen a legkitűnőbb tehetségek azok, melyek a legna-
gyobb botlásokat követik el. Ha a tudósok tévedései a hit-
vallást és erkölcsi törvényt nem érintő dolgokra vonatkoz-
nak, találkozik elég sürögve forgó könyv-itész, kik hivatva 
és hívatlanul, fizetve és fizetetlenül, szakismerettel és anélkül, 
jóakarólag vagy pártszellemtől vezettetve a tóvedők útbaiga-
zításáról eléggé gondoskodnak. Az illetők ezen, gyakran a 
vesszőt kezében tartó iskolamesternek tekintélyével adott 
útbaigazítást elfogadják, sőt el is kell fogadniok ; de sem 
nyomasztó gyámságról, sem lelki szolgaságról nem panasz-
kodnak. Azonban, ha ama tévelyek által a ker. hit- vagy er-
kölcstan van veszélyeztetve, úgy napjainkban ellenök csak 
kevés hang emelkedik ; sőt gyakran történik, hogy azoknak 

a tudomány nevében, vagy helyesebben mondva, a tudo-
mány nyilt gúnyjával, szabad menet engedélyeztetik. Ha 
ezen tévelyek ellen bizonyos esetekben ama hang, mely az 
igazság mellett mindig tanúskodott s a világ végéig tanús-
kodni fog, magát hallatni engedi, t. i. az egyháznak hangja ; 
ha az egyház feje e tévelyek szerzői ellenében oktatólag, in-
tőleg vagy megrovólag föllép, és a kinyilatkoztatás-ellenes 
tanoktól hemzsegő könyveket indexbe téteti; ha a püspökök 
a fölburjánzó tévelyt még csirájában elfojtani, vagy tovább-
terjedésének gátot vetni törekszenek : úgy a középkori in-
quisitiónak még jelenleg is fónállásáról, a szellemre gyakorolt 
nyomás, — a szabadság megszorítása, — obscurantismusról 
a legkeserűbb panaszok hallhatók s a tudomány férfiára 
szép fényt vető szerénység helyébe kesernyesség és ellenke-
zési viszketeg lép. Pedig az egyház, midőn a tudományos 
buvárlatoknak kinyilatkoztatás-ellenes eredményeit elveti, 
csakis legteljesebb jogával él ; ő ugyanis, mint isten-emberi 
intézmény, az igazságnak oszlopa és erőssége, és az Isten-
embertől a népek tanítójává rendeltetvén, azon kötelességgel 
s ennélfogva azon joggal is bír, hogy a tudománynyali visz-
szaélésnek tekintélyével ellentálljon. Es vájjon nem vissza-
élés, vagy inkább nem a legnemtelenebb visszaélés-e az, ha 
a tudomány, melynek palladiuma az igazság, a tévelyt 
ápolja és pártfogása alá veszi? Már pedig midőn a kinyilat-
koztatás tartalmával, mely csakis igazság lehet, ellenkezésbe 
jő, a tévelyt pártolja. Röviden mondom, az egyháztól, lia 
annak isten-emberi eredete elismertetik, meg nem vonható 
ama jog, hogy oly esetekben, melyekben a hit letéteményét a 
tudomány által megsértetve látja, a tudomány ellen föl ne 
lépjen. A tudomány ama férfiai pedig, kik az egyháznak ezen 
eredetét, habár a mellette szóló bizonylatokat megczáfolni 
képesek sohasem leendenek, el nem ismerik, magok Ítéljék 
meg, hogy ez eljárásuk a valódi tudományosság jellegével 
hogyan egyeztethető össze. A valódi tudomány szellemével 
ép oly kevéssé férnek meg az alapot nélkülöző tagadó-tételek, 
mint az alaptalan állitások. IIa már az emiitettük jog az egy-
háztól el nem tagadható, úgy a tudományt a kinyilatkozta-
tással! összeütközése alkalmával azon kötelesség illeti meg, 
ho£y az egyház irányadó nyilatkozatának magát aláves-
se, és hogy neki egyház-ellenesnek lennie nem szabad. Hogy 
a tudomány szabadságának e korlátozása által békókba 
nem veretik, hanem, miután álutakra tévedt, csak az igazi 
útra vissza vezettetik, az már a föntebbiekből folyik. 

Ámde, ellenvetik, hogyan lehetséges az, hogy a tudo-
mány az egyháznak szűkkeblű igája alatt szabadon mozog-
jon és valóban tenyészszen? Vájjon Buco Roger az ő tu-
dományosságaért nem volt-e kénytelen a fogságban bűn-
hődni? Vájjon Bruno Giordano nem a máglyán fejezte-e be 
életét, és vájjon Galilei állításainak szégyenteljes visszavo-
nására nem kényszerittetett-e ? E kérdésekben mi elrettentő 
sem találtatik. Ha a halhatatlan Baco kétszer tömlöczbe vet-
tetett, úgy azt sem az egyháznak, sem az akkori pápáknak, 
kik közül az egyik őt kegyelte, bűnül felróni nem lehet, de 
igenis lehet azon rágalmazóknak, k'k a csupán fejlődni kezdő 
kornak nem az egyházban, hanem az emberekben rejlő elő-
ítéleteit saját előnyükre aknázták ki. Brúnót nem tudomá-
nyossága hanem vétkei vitték máglyára, és Galileinek az 
egyház ellenségei által minden lohütséges nagyítással eltör-
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zitott üldözés-története, az igazság keretébe szoritva, állí-
tásunkat nem csak bogy el nem homályosítja, hanem inkább 
a legszebb fénybe helyezi. 

Az egyház a Kopernik-rendszert magát soha sem kár-
hoztatta, és ha azt egy olyan időben, mely a levegőnek sú-
lyát és a légmérséket még nem ismerte, csak mint az égbol-
tozat mozgásainak magyarázatául szolgáló hypothesist tanít-
tatni engedte, ez által a tudomány körül csak nagy érdeme-
ket szerzett. Galilei ugyanis az egyháznak már régtől fogva 
visszavont tilalma ellenében in thesi a földnek mozgását, és 
pedig a levegőn át, melynek súlyát még nem ismerte, állí-
totta fel, s ennélfogva egy oly tantételt védelmezett, mely 
physikai oldalát tekintve, ellenmondásokat és tévelyeket 
tartalmazott. IIa már az egyház ily körülmények között 
Galilei ellen fölszólalt, ez által nem a tudománynak akart 
szünetet parancsolni, hanem a tudomány férfiait körültekin-
tés-, szerénység- és a minden emberi tudomány fölött álló 
tekintély iránti tiszteletre akarta inteni. Egyébiránt azon 
tételek, melyeket Galileinek esküvel megtagadnia kellett( 

t. i. „hogy a nap a világ központja és nem mozog, továbbá 
hogy a föld nem központ és mozog" magukban véve olyanok, 
hogy a megfelelő antithesisek még manap is, midőn a Pto-
lomaei-rendszer már rég a lomtárba van dobva, a csillagá-
szati tudomány haladásával összhangzásban állnak, sőt azt 
még meg is előzték. Tudvalevő dolog, hogy a mai csil-
lagászati tudomány a napot a világegyetem központja gya-
nánt nem tekinti, és neki mozdulatlanságot nem tulajdonít. 
A mi pedig a földet illeti, az ugyan a világnak vagy csak a 
mi naprendszerünknek is központjául többé nem vehető, 
mindazáltal az nem csupán a biblikus fölfogás, hanem a csil-
lagászati természettan vívmányai szerint is bizonyos, hogy, 
habár nem helyi értelemben, a mi naprendszerünket véve*), 
központi állást foglal el, és ellentétben azzal, a mi rajta tör' 
ténik, és physikai állapotát illetőleg, mozdulatlan. 

Megmaradunk tehát amaz állitásunk mellett, hogy a 
tudománynak ép oly kevéssé áll szabadságában egyház-ellenes-
nek lennie, a mint nem szabad hitetlenné, vagy lelkiismeret-
lenné fajulnia, és ezek a tudománynak külső korlátai, melye-
ket, ha a tudomány igazi érdekeit sértetlenül föntartani 
akarjuk, épen úgy kell tiszteletben tartanunk, mint a jelzett 
belső korlátokat. 

Az eddigi fejtegetés öszletéből azon kétségtelen zár-
következtetés származik, hogy a tudomány mind lényegében, 
mind viszonyaiban bizonyos határok közé van szoritva, s 
a épazért nem korlátlan. E határok közt az nem csak a leg-
nagyobb működési térrel, hanem a legszabadabb mozgással is 
bir, s e mozgása csak akkor van akadályozva, hogy ha túl-
lép ama határkövön, melyet eléje „a tudományoknak Is-
tene" vont. 

A plébánosok és kántortanítók jövedelméről. 
Sokszor hallottuk már a lelkipásztorkodásban működő 

testvéreinket, valamint a kántortanitókat is a fölött panasz-
kodni, hogy jövedelmök évről évre csökken. A jövedelem 
tetemes részét sok helyen az úrbéri birtok után a plébános 
és tanítónak járó „fusum" képezi és valahányszor az ily bir-

*) V. ö. Franz Delitsch, Commentar ü. die Gonesis. 3. Ausgabe. 
Lipcse, 1S60. 613. és köv, 11. 

tok tulajdonosa változik s az zsidó vagy protestáns birtokos 
kezébe megy át, ezek rendesen megtagadják a kath. plébá-
nost és tanitót megillető részlet fizetését. Ily esetek nem 
ritkán fordulnak elő. Fájdalom ugyanis, hogy népünk néma 
legjobban gazdálkodik ; könnyelműség, pazarlás, iszákosság, 
gondatlanság, itt-ott elemi csapások is, népünket az uzsorá-
sok kezeibe hajtják, s j a j annak, ki egyszer e pióczák hatal-
mába került. 

Birtokát a legritkább esetben menti meg, mert ez a 
legtöbbször alig képes az uzsorásán fölszaporodott kamatok 
értékét födözni. A zsidó vagy protestáns birtokos, kinek tu-
lajdonába az ily kötelezetstéggel terhelt birtok átmegy, e 
kötelezettség alól fölmentetnek hiszi magát ; azt tartja ugyan-
is, hogy e kötelezettség csakis a hit ugyanazonosságán alap-
szik, s annak teljesítésére, csakis a kath. hivő köteleztetik 
plébánosa és tanítója iránt. Az ily nézet a mint téves és ha-
mis, ép ugy káros a kath. plébánosok és tanítókra nézve. 
Téves és hamis elméletileg, mert e kötelezettség nem sze-
mélyes, hanem ép úgy mint a kegyuraságnál dologi ; nem a 
személyt terheli, hanem a birtokot. A birtok alanyának vál-
tozásával nem változik egyszersmind, vagyis inkább, nem 
szűnik meg e kötelezettség ott, hol annak érvényét az egy-
házlátogatási okmány alapján be lehet bizonyítani. Gyakor-
latilag pedig e nézet károsítja a kath. javadalmast, mert meg-
történhetik, hogy elfogadása mellett, idő folytán, jövedelmé-
nek legnagyobb részét elveszti. Ismerünk községeket, hol 
csakugyan évről évre veszitnek jövedelműkből a plébános 
és a tanító ; hiába veszik igénybe a szolgabíró és a megye 
közbenjárását, a zsidó vagy a protestáns birtokos megma-
rad nézete mellett, s megtagadja a kath. plébános és tanító-
tól a birtok utáni jorandóságot. Ily nézetben volt Epstein 
Dávid, püskői és kisbodoki zsidó vallású földbirtokos is ; 
megtagadta a kath. plébános és tanítótól a gazdáktól megvá-
sárolt telkek utáni járandóságot.Vallására hivatkozott, mely 
őt e kötelezettség alól szerinte felmenti ; s midőn az illető szol-
gabíró és alispán a plébános javára döntötték el az ügyet, a 
minisztériumhoz is föllebbezett. A vallás és közoktatási mi-
niszter ur ő nagyméltósága, a mint jog és igazság szerint 
máskép nem is lehet, szintén a plébánosnak kedvezőleg dön-
tött és ezen döntvényt, azon reményben, hogy kedves szol-
gálatot teszünk vele hasonló helyzetben lévő papi test-
véreinknek és a tanitó uraknak, egész terjedelmében ide 
iktatjuk : 

Másolat 224. sz. Vallás és közoktatási m. kir minisz-
ter. — Epstein Dávid püskői és kisbodoki birtokos felfolya-
modványának, melyben a püskői lelkész és kántor-tanitói 
járandósága ügyében hozott szolgabírói és alispáni határo-
zatokat feloldatni és uj tárgyalás megtartását elrendeltetni 
kéri, helyt nem adván, a mondott határozatokat ezennel jó-
váhagyom, mert a tárgyalás alkalmával becsatolt 1846. évi 
egyházlátogatási okmánynyal, a mely pedig ez idő szerint 
még a lelkészi és tanítói illetmények tekintetében döntő ok-
mányul szolgál, igazoltatott az, hogy Püskőben a fenntebb 
érintett illetmények kiszolgáltatásának alapját az úrbéri bir-
tok képezi, ez tehát nem személyes, hanem birtokkal járó 
kötelezettség és ily kötelezettséget pedig mindenki vallás 
különbség nélkül tartozik teljesíteni. Miről nagyságodat 
mult évi november hó 2í)-án 11918 sz. alatt kelt felterjesz-
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tése csatolmányainak visszaküldése mellett további eljárás 
czéljából értesítem. 

Budapest, 1878. január hó 18-án. Trefort, s k. 
Világos e feleletből, hogy az ily birtok tulajdonosa 

nemcsak ha katholikus, hanem ha protestáns, vagy zsidő is, 
tartozik mind azt megadni a kath. plébános és tanitónak, a 
mivel előbb a katholikus birtokos tartozott. — rn. — 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 6. A berlini ostromállapot. E levél 

czime egyszersmind a berlini helyzet jellemzése, néhány szó, 
de élesen feltünteti, hogy hova jutott a legrüvidebebb idő 
alatt az ország, melyről az mondatott, hogy a ,jó erkölcsük' 
hazája. Az ország fejedelme nyugodtan, mint szokta, kimegy 
sétakocsizásra, és midőn hazatér, egyik alattvalója gyilkos 
fegyverrel akarja életét kioltani. Ez első eset miatt a meg-
döbbenés még el sem múlik, és követi a második, az elsőnél 
sikeresebb merénylet ; a fejedelem saját fővárosában vértől 
bontottan tér lakására, melyet azon reményben hagyott el, 
hogy oda épen fog visszatérni. De még ez nem minden. Azt 
vélhetnők, hogy a veszélynek mind evvel vége is van, azt 
vélhetnők, hogy az ősz fejedelem üdülési útjáról a legna-
gyobb biztosságban térhet fővárosába, hol népei tárt ka-
rokkal fogadják és a veszélynek még árnyéka is eltűnt. Akik 
igy vélekedtek, azokat a legújabb tudósítások bizonyára ki-
ábrándították. Egy erkölcsileg mélyen sülyedt államot nem 
lehet avval erkülcsössé varázsolni, hogy egy-két merénylet-
tevő kivégeztetik, mutatja ezt azon körülmény, hogy Berlin az 
ország fővárosa ostromállapotba helyeztetett. A fejedelem 
tehát még mindig veszélynek van kitéve, az ok még ma sem 
tűnt el, az elemek melyek a merénylet-tevőt szolgáltatták,még 
ma is léteznek és talán még hatalmasabban, habár titokban 
működnek, mint működtek a kétszeres merénylet elköve-
tése előtt. 

Valóban szomorú sors látni és tapasztalni, hogy va-
lamely fejedelem biztonsága végett a közszabadságot el kell 
mintegy kobozni, mert ez a vallásos kegyelet, az erkölcsiség 
legmélyebb sülyedéséről tanúskodik. Jühet, mehet bátran 
mindenki; csak az nem, kinek legbátrabban lenne szabad az 
országban járni ; csak az nem, kinek személyét a törvény 
szentnek és sérthetlennek nyilvánítja. Hogy szegény Vilmos 
császár bátran jelenhessék meg székvárosában, hogy áldoza-
tul ne essék valamely golyónak, nincsen más mód, mint ki-
vételes és csak forradalmi körülmények közt alkalmaztatni 
szokott módhoz nyúlni, a fővárost ostromállapotba helyezni, 
polgárok helyett a várost rendőrökkel megtölteni, a polgáro-
kat, kiknek a fejedelem őreinek kellene lenni, rendőri felü-
gyelet alá helyezni. Mily gondolatok, mily érzelmek támad-
hatnak ennek tudatán szegény Vilmos keblében? Mily öröm-
mel térhet vissza székhelyére, midőn fegyveres katonák és 
rendőrök sorai veszik körül mint valamely rabot, hogy pa-
lotájába kisérjék? 

Ez csak egy kép a legújabb évek türténelméből, de ta-
gadhatatlan, hogy jellemzi az általános állapotot. A bizton-
ság érzete megszűnt, helyét a bizonytalanság, a kétely, a fé-
lelem foglalja el, az okok, melyek Berlinben az ostromálla-
potot előidézték, léteznek többé kevésbé mindenütt, Párizs-
ban, Rómában, Pétervárott és máshol, az uj idők szelleme 

összehalmozta a gyúanyagot és a rendezők csak alkalmas 
időre várnak, hogy az általános explosiót előidézzék. Amit 
Berlinben a két merénylettevő okozott, ez nemcsak az ő mű-
vök, ők szerepeltek mint eszközök, a mozgató erő azonban 
máshol keresendő. Az Európát hálóként átszövő titkos tár-
sulatok, legyen nevök bárminő is, a létező rend felbontásán, 
felforgatásán törekszenek, e társulatok terveznek a klubbok-
ban, működnek a sajtóban, az irodalom minden terén, az or-
szággyűléseken, sőt még a kormánykörökben is ; egyes eszkö-
zök által lassankint kisérletek tétetnek, merényletek intéztet-
nek, hogy a közönség is hozzá szokjék, mig a kedvező pillanat-
ban az általános rombolás munkája megkezdődhetik. Az ed-
digi forradalmak e tekintetben igen tanulságos példát szolgál-
tatnak. Mig tehát a fejedelmek és kormányok a titkos társula-
tokat engedélyezik és igy nekik törvényes oltalmat nyújta-
nak, mig azokat, ámbár nyílt dolog, hogy a társadalmi fel-
forgatás képezi végczéljokat, kedvezményben részesitik, mig 
a titkos társulatoknak tagjait másokon kivül fejedelmi ház-
ból származott herczegek, sőt fejedelmek is képezik, addig 
minden pillanatban készen kell lenni arra, hogy a fejedel-
mek biztonsága tekintetéből a népszabadság mindig jobban 
és jobban szűkebb térre szorittatik, ostromállapot ostrom-
állapotot — és kérdés végre is hogy sikerrel-e, — fog követni. 
Első és főfeladatuk napjainkban az államoknak, a mindin-
kább fenyegető veszély közepette, hogy ne csak ne engedé-
lyezzenek ujabb titkos társulatokat, hanem hogy a még lé-
tezőket is tökéletesen megszüntessék ; mert ma még ily mó-
don meg van a lehetőség a bekövetkező katastropha mege-
lőzésére, de a titkos társulatok fennmaradása mellett minden 
anyagi erőre támaszkodás reménye meg fog hiusulni. A baj 
forrását el kell zárni, hogy a következmények lehetetlenné 
tétessenek, 

E negativ mód mellett azonban van a társadalmi ba-
joknak egy igen-igen hathatós gyógyszere és ez nem más, 
mint a vallásos irány felszabadítása, támogatása az állam 
által. Ha bizonyos az, mit nem lehet kétségbevonni, hogy a 
berlini ostromállapotnak és általában a társadalmi bajoknak 
forrása egyrészt a titkos társulatok működésében keresendő, 
ugy másrészt tagadhatatlan az is, hogy egy igen nagy része 
a jelenlegi aggasztó viszonyoknak, a kormányok többé ke-
vésbbé vallástalan irányában keresendő. Minden legkisebb 
ellenmondási félelem nélkül, egész bátorsággal merjük ál-
litani, hogy a mostani ostromállapotnak oka, a vallás ost-
romállapotában található fel. Az egyházi szószék és iskolai 
tanitás szabadsága a mennyiben az a keresztény irányra vo-
natkozik megszorittatott. Ismeretes tény, hogy nevezetesen 
Poroszországban a szószék, sőt még a gyóntatószék is el-
lenőriztetett, az Isten igéje, mely a polgárokat vallásosakká 
ennélfogva a fejedelmek iránt hódolatteljesekké képzi, mint-
ha ez által a legnagyobb veszélyt rejtené magában, igen, az 
Isten igéjének hirdetése lehetetlenné tétetett az által, hogy 
az egyház szolgái szabadságuktól megfosztattak. Lehet-e 
tehát csodálkozni, hogy a vallás ily ostromlása mellett, a 
másik ostromállapot bekövetkezett? Lehetséges lesz-e cso-
dálkozni, ha majd még szigorúbb rendszabályhoz kell az ál-
lamnak nyúlni ? It t csak azon mód nyújt menekülést, ha a 
fennebbiek mellett az Isten igéje is felszabadittatik békói 
alól, ha a vallásos oktatás és irány ostromállapota megszűr-
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tettetik, szóval ha visszaadatik a keresztény tanitás szabad-
sága minden téren. Kisértsék meg ezt államférfiaink és meg-
látják, hogy evvel az eszközzel kormányozva, meg fog 
szűuni a szükség, hogy a fejedelem és társadalmi rend biz 
tonsága erdekében ostromállapothoz folyamodjanak. A 

Belgium A temetöli kérdése mindenütt ugyan, de 
különösen itt egyik fontos pontját képezi a liberális párt 
programmjának. Nekik a temetőkre nézve is homlok-egye-
nest ellenkező elveik vannak a kath. egyházzal s ha ura-
lomra jutnak, miként itt legközelebb történt, nagyon ter-
mészetesen mindent elkövetnek, hogy czéljaikat érvényesít-
sék. — A temető tőzsgyökeres keresztény intézmény, s je-
lenti a földnek azon kis részét, melyet az egyház megszen-
tel és különösen tiszteletben tart az elhunytak testeinek el-
takarítása végett. Ilyes valami a pogány ókorban nem csak 
nem létezett, de lehetséges sem volt ; mert a pogányok 
vagy nem temetkeztek, hanem hulláikat egyszerűen meg-
égették, vagy ha itt-ott temetkezés volt szokásban, a közös 
szent sírkert eszméjeig nem tudtak felemelkedni. Csak a ke-
reszténység ébresztette fel az emberekben az igazi felebaráti, 
testvéri szeretetet, mely még holtunk után hulláinkat is a 
közös föld hantjai alatt egyesíti. A pogányság az egoismus 
uralma, kiki magának élt, s a mint élt ugy lciki maga felé 
is temetkezett el. Azután a pogányság előtt ismeretlen volt 
az emberi test magas méltósága és hivatása, mely abban áll, 
hogy a mint porhüvelyül szolgált itt a főldöa, épen ugy 
részt vegyen egykor a halhatatlan lélek dicsőségében. Ke-
resztény hit szerint az emberi test meg van szentelve, szent 
dolog, melylyel a halál után is szentül, tisztelettel kell bán-
ni. Pogány felfogás szerint az emberi hulla tisztátalan va-
lami. Azért, mig a pogány világot a sírokhoz sötét gondo-
latok köték, addig a keresztények sirjai sokszor dicsősé-
gesek voltak, mert rajtok tartották az isteni áldozatot, 
mindenkor pedig és mindenütt tisztelet és kegyelet által 
környezteitek. 

Mig az egyháznak nem volt szabadsága, a mint rejtek-
ben élt ugy az elhunytak testeit is rejtekhelyeken temette 
el a katakombákban. A mint azonban megengedtetett Isten 
szabad ege alatt megjelennie, azonnal gondoskodott a legdí-
szesebb helyeken, többnyire a templomok körül, temetőkről 
jobb létre szenderült hívei számára. Egész a mult, a ,philo-
sophicus' századig mindenki tudta s elismerte, hogy a teme-
tők szent helyek ; vallási, confessionalis jellegöket senki sem 
bolygatta. A mint a hitetlenség s a franczia forradalom el-
vei elterjedtek, a temetők szent jellegét kezdte feszegetni a 
,korszellem', s végre kisütötte, hogy annak profán helynek 
fceiilenni ; s a liberalismus ezt, ha törik, ha szakad, minde-
nütt érvényesíteni akarja. Belgium a liberalismus minta-ál-
lama. Érdekes látni, miként igyekszik itt a szabadelvüség 
lábbal tiporni a zászlót, a lelkiiámereti szabadságot, melyet 
lobogtat s miként akarja kényszeríteni a katholikusokat, 
hogy lelkiismeretök meggyőződése ellen a temetőket profán 
helyeknek tekintsék. Példa erre jelenleg maga ez ország fő-
városa Brüssel. Eddig itt három temető volt; mind a három 
a katholikusoké vala s mindenki aki Brüsselben meghalt, itt 
temettetett el. Egy I. Napoleon alatt hozott törvénynek 
megfelelőleg mind a három temetőben elkülönített hely volt 
azok számára, kik az egyház keblén kivül haltak el. A vá-

rosnak ezen temetők fentartása körül semmi terhesem volt; 
minden költség az egyházi vagyonból fedeztetett. Jött idő, 
midőn a városi hatóság a szabadelvűek kezére került. Azt 
mondják a liberalismus nem felforgatás. Dehogynem. Az 
egy temetőkérdés is azt mutatja. Tekintet nélkül a fenálló 
viszonyokra, messze kint telket vett a szabadelvű magistra-
tus ; körülfalaztatta, és kimondta, hogy mindenkinek val-
láskülönbség nélkül oda kell temetkeznie, mert az eddigi 
temetők 1877. aug. 15-től kezdve be lesznek végleg csukva. 
A város plébánosai ő eminentiája a bibornok-primás utasí-
tása szerint azon kérelemmel járultak a városi hatósághoz, 
jelöltessék ki a katholikusok számára egy hely, hogy ők azt 
beszentelhessék. Vájjon nem azt követelte-e a lelkiismereti 
szabadságnak tisztelete, melyet a liberálisok folyton ajku-
kon hordoznak, hogy az egyházi hatóság kérése meghallgat*-
tassék? Minden bizonynyal. De a liberalismus csak ámitja a 
világot a szabadság hánytorgatásával. A városi hatóság a 
legjogosabb követelésre nem is válaszolt. Ugyancsak a bi • 
bornok-érsek utasítása szerint a város két első dignitáriusa 
személyesen ment a polgármesterhez, kitől azt a feleletet 
kapták, hogy az uj temetőben nem szabad semmit beszen-
telni s hogy a rendőri törvény következtében minden hullát 
sorban, a mint jönnek, kell elásni. Aug. 15-én mégis nyílt az 
uj temető ; de a bibornok-primás sem maradt tétlen néző. 
Főpásztori körlevetet adott ki, melyben papjainak meg-
tiltotta az uj temetőbe lépni. Híveihez pedig igy szólt a 
nagy főpásztor : 

„Kényszerítve érezzük magunkat felszólalni oly ügy-
ben, mely reánk és reátok nézve kétszeresen fájdalmas. E 
napokban Brüsselben egy rég ápolt tervet kezdtek fogana-
tosítani. A három megszentelt temető, hol a katholikus csa-
ládok, vagyis a fővárosnak csaknem minden lakója szentelt 
földben, a kereszt árnyéka alatt, az egyház hitközösségében 
elhunytak közt látta szeretett övéit nyugodni, a három te-
mető jelenleg egy világi temetkezési hely által pótoltatik, 
mely minden szent jelleget nélkülöz, a mivel a vallás az el-
hunytak nyughelyét felruházza. E tény több mint fájdal-
mas: ez nyilt megvetése hitünknek s kézzelfogható elnyo-
mása lelkiismeretünknek. Hivatalunk kötelez, hogy egész 
határozottan tiltakozzunk e megvetés és elnyomás ellen ; de 
midőn e kötelességet teljesítjük, egy másiknak is eleget aka-
runk tenni, t. i eszközökkel akarunk nektek szolgálni arra, 
hogy elleneinket felvilágosíthassátok: 1) arról, hogy e meg-
vetés elvakultság, 2) hogy ez elnyomás kétszeresen jogtalan, 
mert sérti az isteni jogot és az országos törvényt (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
IX. Pius pnpnsngn. Irta Füssy Tamás. (Vége.) 

Híven megemlíti a használt forrásokat, sőt igen gyakran ter-
jedelmes idézetekben magokat az adatokat beszélteti ; s igy 
semmi kétséget sem hagy az olvasóban az iránt, miszerint a 
felsorolt történeti tények igazságon alapulnak s részrehajlás 
nélkül adattak elő. Másrészt pedig szerző megezáfolja a IX. 
Pius személyére s élettörténetére vonatkozó valótlan állítá-
sokat. Bebizonyítja, hogy I X Pius soha nem volt katona. 
Nem tagadja, hogy a fiatal Mastai gróf a pápai testőrségbe 
felvételért folyamodott, de kétségtelenné teszi, hogy nehézkor 
miatt, melyben az ifjú szenvedett, kérelme visszautasitta-
tott (38. 1). Magának a boldogult pápának szavait idézve 
kimutatja szerző, hogy tévedésben vannak IX. Pius leg-
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több biographusai, kik azt állítják, liogy Bonaparte Napo-
leon Lajos, a későbbi franczia császár, Mastainál mint spo-
letói érseknél menhelyet keresett (71. 1.). Hasonlókép rága-
lomnak nyilvánítja az 1848-ik év közepén elterjedt ama 
hírt, mely szerint Ausztria IX. Piust a pápaságról való le-
mondásra akarta volna bírni ; avagy helyébe ellenpápát ké-
szült volna választani (231. 1.). De Füssy müve leginkább 
IX. Pius pápasága első éveinek bű leirása által lesz tanul-
ságossá s a történelem barátaira nézve nagy becsüvé. Az 
egyház s a pápaság ellenei -ugyanis IX. Piust ugy szeretik 
feltüntetni, mint a ki rohamosan engedélyezett reformjai 
által az 1848-iki olasz forradalmat előidézte. Sőt, mi, kik e 
sorokat írjuk, csak néhány évvel ezelőtt, egy magas művelt-
ségű és széles ismeretekkel biró, s a mi több, magát jó ka-
tholikusnak (! ?) nevező egyén szájából olyforma nyilatko-
zatot hallottunk, mintha az 1848 iki európai conflagratioért 
senki más, mint ép IX. Pius lenne első sorban felelős ! Fö-
lötte óhajtanánk, hogy az imigy gondolkozó magyar katho-
likusok közül minél többen olvasnák Füssy művét. Meg-
győzné őket e mű afelől, hogy IX. Pius sem rohanva haladó 
reformátor, sem pedig a forradalmárok szövetségese nem 
vala. O ugyanis ép azon reformokat adta meg népének, ine -
lyek életbeléptetését az európai nagyhatalmak 1831-iki me 
morandumukban XYI. Gergelynél sürgették. Továbbá pe-
dig a reformok terén IX. Pius a legnagyobb óvatossággal 
haladott. A reformok s javaslatok alkotására kinevezett bi-
zottságnak, mint szerzőnk mondja, „nem az volt feladata, 
hogy rohammal a régi helyébe ujat állítson fel, hanem, hogy 
az egyházi állam minden részéből nagy számmal érkezett re-
form-kérvényeket vizsgálat alá vegye s a teendő iránt tájé-
kozást nyújtson. Maga a szent atya semmi alkalmat el nem 
mulasztott, hogy a valódi szükségekről személyes meggyő-
ződés utján tudomást szerezzen. Négy hóig ült már IX. Pius 
sz. Péter székén s a várt reformok még mindig az előkészü-
letek stadiumában voltak. E miatt az előhaladottabb re-
formpártiak közt nagy volt a türelmetlenség." Továbbá pe-
dig a reformokat, a pápa nem a forradalmárok óhajára, ha-
nem népei iránti szeretetből, azok hasznát és javát előmoz-
dítandó, adta meg. Valamint az általános amnestia engedé-
lyezésénél: ugy az államtanács, a muuicipiumok, felelős mi-
nisterium s nagyobb sajtószabadság megadásánál is alattva-
lói iránti őszinte szeretet vezérlő a sz. atyát. Kezdetben s 
általán véve később is szívesen fogadta iX . Pius a nép tün-
téseit, inert azokat az irányában nyilvánuló viszonszeretet 
őszinte jelvényének tartá. De többször panaszkodott, hogy a 
tüntéseknél visszaélnek nevével (285. s 430. 1.); s az 1848 ik 
év april 29 én tartott allocutiójában határozottan visszauta-
sitá ama gyanúsítást, mintha ő a forradalom szövetségese 
volna (434—441.1.). Nem tagadta meg a pápa a tüntetőktől 
az áldást akkor sem, midőn belátni kezdé, hogy a tüntetése-
ket a forradalmárok rendezik, — mert azt hitte, hogy az 
általa ily alkalmakkor bár szeliden, de világosan a félreve-
zettetés veszélyére figyelmeztetett nép, szerető atyjának sza-
vára hallgatand ; másrészt pedig nem akarta a sz. atya ma-
gától elidcgeniteni a nép szeretetét, mely által fejedelmi ha-
talmát megerősithetni vélte. Ámde a mazzinisták a pápa ki-
tűnő jó indulatával alávaló módon visszaéltek. Biztatták a 
népet, hogy szünet nélkül dicsőítse IX. Piust- mint a sza-
badság igaz barátját. Elhitették a néppel, hogy a pápa ép 
oly módon óhajtja létrehozni az olasz egységet mint a forra-
dalmárok tervezik. Tették pedig ezt a mazzinisták azért, 
hogy a nép, ha egykor »kiábrándult', a pápát, kit előbb ege-
kig magasztalt, ellenségének tekintse. E gaz eljárásról a pá-
pának elejénte sejtelme sem volt. Hogy is képzelhette volna 
az angyaljóságu sz. atya, hogy a forradalmárok minden mó-
dot és alkalmat p. o. rrég a tudományos congressust is a pápa-
ság elleni összeesküvésre használják fel (153-156.1.) ? Hogyan 

gondolhatta volna a pápa, hogy az általa nagylelkűen enge-
délyezett reformokat a mazzinisták arra fogják felhasználni, 
hogy a tudatlan népet még több s még nagyobb engedmé-
nyek, s végre olyas szabadalnak követelésére ösztönözzék, 
melyeket a pápa meg nem adhatott? Hogyan gondolhatta 
volna IX. Pius, hogy az iránta való lelkesedés és szeretet 
mesterséges uton csak azért élesztetik oly annyira, hogy 
gyorsan egészen ellenkező érzelemre, haragra s gyűlöletre 
változtassék ? Nem, a kristálytiszta jellemű pápa mindezt 
nem hihette. Ezért nem követelte erélyesebben a tüntetések 
beszüntetését. Ezért nem hozott keményebb rendszabályokat 
az izgatók ellen. Ez volt IX. Piusnak egyedül hibája, vagy 
hogy szerzőnk szavaival éljünk, „ha IX. Piusra hibát aka-
runk róni, az nem volt egyéb, minthogy őszinteségnek hitte 
azt, a mi csalás volt." (203. 1.) Nem iX. Pius, hanem a gaz 
mazzinisták az általok szerkesztett lapok s szervezett politi-
kai körök provocákáka forradalmat. Ha talán IX.Pius azon-
nal erélyesen lépett volna fel a forradalmárok ellen, legfel-
jebb rövid időre késleltethesse volna a catastrophât. A go • 
nosz összeesküvők álnoksága s ördögi ravaszsága ellen a 
pápa sikerrel nem küzdhetett. De különben is Ausztria 
tapintatlan eljárása, a piemonti kormány alattomossága bi-
zonyára paralysálta volna mindazt, mit a pápa erélyes fellé-
pése a forradalom ellenében ne talán kieszközlendett. 

Ily meggyőződésre jut az olvasó Füssy műve által, 
mely ép azért lett oly terjedelmessé, azért tartalmaz annyi 
eredeti okmányt, azért idéz oly számos nyilatkozatot a pápa 
barátai és ellenei részéről, hogy ne csak a dolgok mikénti 
kifejlődéséről nyerjünk teljes képet, hanem, beláthassuk azt 
is, hogy szerző vélekedései nem egyéni felfogáson, hanem 
történeti tényeken alapulnak. S szerzőnek előadása annál is 
hitelesebbé válik, mert bár számos szereplő személyt a pápa 
barátai és ellenei közül jellemző vonásokban elénk állit, — 
de sem az előbbieket nem halmozza el émelygős dicséretek-
kel, sem az utóbbiak ellen szenvedélyes modorban nem kel 
ki, hanem többnyire idézi az illetők szavait, elmondja tet-
teiket, s igy maga az olvasó ítélhet felőlük. 

Szerző világos, tiszta irályát, kedves és vonzó elbeszé-
lési modorát nem is említjük, hisz mindezt „VII. Pius pá-
pasága" czimü műve után, melynek méltó párja lett a jelen 
mű, úgyis jól ismeri a közönség. . . . Itt ott találtunk egy-
két javítani valót, p. a 425 lapon szerző következetesen llo-
saven atyát irt llozuven atya helyett, a 488. 1. pedig a ma-
gyar szövegben homályos jelentésű stntutum-ma.1 adja vissza 
az olasz statuto-1, mely szó magyarul alkotmányt jelent stb. 

Adjon a Mindenható szerzőnek erőt és kedvet művé-
nek folytatására s minél előbbi befejezésére. Szeretnénk, ha 
a hátralevő kötetekben (úgy hallottuk, hogy még két kö-
tetre terjedend a mű) a kevésbbé fontos okmányok nem a 
szövegben, hanem jegyzetileg, vagy a könyv végén idéztet-
nének, mert a sok terjedelmes okmány, már a megjelent kö-
tetben is. néhol kissé fárasztólag hat az olvasóra. Kazaly, 

V E G Y E S E K . 
— Jubiláris évbe lépünk f. hó 8-án. Ekkor lesz 25 éve, 

hogy a b. e. IX. Pius a b. Szűz szeplőtelen fogantatásának 
dogmáját kihirdette. A világ minden részében ünnepélyek 
által készülnek ez évet emlékezetessé és áldásossá tenni. 

— A lillei kath. conyressuson msgr Mer miliőd a kath. 
társulás eredete, czélja és hatályáról szólván kifejté, mily cse-
kély volt mind azon társulatoknak kezdete, melyek most 
már az egész világon el vannak terjedve. A szent Vincze-
egyletet tizenkét párizsi tanuló, a lyoni hitterjesztő társula-
tot három szegény lyoni munkás alapitá ; a francziaországi 
és belgiumi kath. comitékat pedig a vatikáni zsinat után a 
mamertini börtönben sz. misét hallgató tizenkét katholikus 
férfiú hozta létre. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Hrcznaif ítél a, hittudor, in. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : A házasság szentsége és a materialismus. •— Et gloria eius in te videbitur. — ,Civil vallás.' — Egyházi tudósi 
tusok : l'est. Akarva nem akarva. Róma. A pápaság és a tudomány. Belgium. A temetetők kérdése. — Irodalom: A ka-

tholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vonatkozó főbb rendeletek. — Vegyesek. 

Á házasság szentsége és a materialismus. 
1. A házasság, hogy az ember észlényi méltó-

ságának megfelelő frigy legyen, vallásos tény nél-
kül nem képzelhető. A rideg ész és az erre alapított 
-erkölcsi elvek teljesen elnémulnak, midőn arról van 
szó, hogy az érzékek fölött uralkodjék valaki ; i t t 
egy fensőbb tekintélyre van szükség, mely erőt köl-
csönözzön a léleknek : — és ez a vallás. Manap is 
közérzület az, hogy a házasság fontos tényéhez Isten 
áldása kívántatik ; minden külcselekmény, melylyel 
» házassági fr igy szentesítést nyer, Istenre vezette-
tik vissza; mindenki érzi, hogy oly ténynél, mely a 
társadalom alapját képezi, első kötelesség Isten 
iránt hódolatot mutatni, és önkényt kifejezni azt, 
mire mindenki fölhíva érzi magát. 

És ez nem is lehet másként; az ember nem ta-
gadhatja meg önmagát. Az egész természetben lát-
ható összhangzat egy mindenható akaratra utal, és 
központot jelöl ki, mely felé minden tevékenység-
nek irányulnia kell az anyagi világban épen ugy 
mint a szellemiben. 

A házasságnak vallásos jellege sokkal mélyeb-
ben fekszik az emberiség öntudatában, mintsem azt 
akár ujabbkori bölcsészeti elvek, akár különféle ál-
l ami intézmények onnan kiirthatták volna; mert a 
szellemiséget az ember szivéből ki nem ragadhatják. 

2. A materialisták téves elveiknél fogva a há-
zasság lényegéhez tartozó tényezőket helytelenül 
fogják föl. Egy mindenható szellemi örök Lényt el 
nem ismernek, mert szerintök az anyagon kiviil 
•*gyéb nem létezik. Ennélfogva mindent, a mi szel-
lemi egységet foglalna magában, szellemi összeköt-
tetésre utalna, kereken tagadnak, vagy részben az 
anyagi törvények szerint Ítélnek meg. Elöttök sze-
retet, önfeláldozás üres szavak : mert szerintök ezek 

nem egyebek, mint az élettani tünetek által előidé-
zett érzések. A házasság összekötő kapcsát, mélyen 
lealacsonyitólag, az állati ösztönökben keresik, me-
lyek megszűntével maga a kötelék is felbomlik, ha-
csak azt valami u jabb anyagi érdek össze nem 
tar t ja . Ekként a házassági összeköttetést is csak minr. 
állati együttélést tüntetik elő, melynek egyedüli 
czélja volna mennél több anyagi hasznot és élvezetet 
nyújtani. Ily irányú törekvéssel szemben az ember-
nek fejlődését előmozdítani lehetetlen; a mi külön-
ben könnyen megfejthető, mert azon elv föntartásá-
val, hogy az ember lényege nem egyéb, mint közön-
séges anyag, és minden tevékenysége csak az anyagi 
elemek módosulataiban és változataiban bírja ma-
gyarázatát, meg kell dőlnie a szó valódi értelmében 
vett nevelésnek, melynek főiránya a fensőbb ember 
kiképezése. 

Az ember rendeltetését nemcsak félreismerik, 
hanem tagadják a materialisták. Az ember szerin-
tök nem egyéb, mint az anyagvilág egy tömecse. 
mely életet mutat ugyan, de sorsa az érzéketlen 
anyaggal azonos. S ha e tan megfontolásánál ön-
keble föllázad, és természetszerűen a halhatatlanság 
után vágyik, a megsemmisülés rémes képével igyek-
szik azt elaltatni. Az életczélnak ily fölfogása mel-
lett mi lesz a házasságból? A szenvedélynek és ön-
zésnek undoritó színhelye. 

3. A házassági kérdéseknél nem mellőzhetők 
azok, a mik a Genesisben vannak megirva. E szerint, 
valamint Isten az ember alkotója, ugy fejlődésének 
és tökélyesbülésének is egyedül ő szerzője és föinté-
zője. „És teremté Isten az embert az ö képére és 
hasonlatosságára. Nem jó az embernek magában 
lenni, alkossunk hozzá hasonlót , . . . és teremté Isten 
Évát és Ádámhoz vezeté, ki ekként szólt hozzá : Ez 
csont az én csontomból és lnís az én húsomból, ez 
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férfinőriek fog hivatni, inert a férfiúból vétetett, 
Miértis elhagyja az ember atyját és anyját és nejé-
hez ragaszkodik, és lesznek ketten egy testben. 
Megáldá Isten őket és mondá : Növekedjetek és so-
kasodjatok, és töltsétek be a földet és vessétek azt 
hatalmatok alá." ') 

A házasságnak e szavakban kifejezett szellemi, 
vallásos jelentősége a zsidónép között élt kiválóan; 
ezt mutat ják a házasság megkötésénél szokásos ál-
dások és szertartások, melyek valamennyien a há-
zasság isteni eredetében és titokszerüségében gyö-
kereznek. De élt az a többi nép között is ; egy for-
rásból merítettek mindnyájan, csakhogy az eredeti 
igazságokat idővel elferditék. A régi népeknél kü-
lönben a házasság nemcsak általában, hanem az 
egyesekre nézve is a rendhez tartozónak és erkölcsi 
szükségnek tekintetett ; a persák és germánok a nőt 
egyenrangúnak tartották a férfiúval, a nőben vala-
mi szentet és látnokit hittek. Hogy mily szent jel-
legűnek ismerték a házasságot, onnan is kitűnik, 
mivel a házasságtörésre roppant büntetések voltak 
szabva. Mi egyéb mint az örök szövetségnek esz-
méje nyer kifejezést, — bár elég helytelenül, mi a 
módot illeti, — midőn sok népnél a nők nem akar-
ják túlélni meghalt férjeiket, hanem azok sírjain 
áldozzák föl éltöket ? Házasságtörésnek nemcsak a 
szigorú értelemben vett bűn maga tartatott, hanem 
minden oly tény, a mi által e bűn mintegy előké-
szíttetik.2) 

A monogamia a régi culturnépek között törvé-
nyesen csak a görögöknél és rómaiaknál volt meg-
állapítva. Azonban a törvény nem szentelheti meg 
a házasságot, ha a nő erkölcsi értéke el nem ismer-
tetik. A házasságból származnak az istenek tiszte-
lői, polgárok, harezosok, az emberinem utóda i : ez 
volt a görögöknél és többé kevésbbé másoknál is a 
házasság czélja; a családi élet által eszközölhető er-
kölcsi megszentelést nem ismerték; Spartában pedig 
az u j nemzedéknek kiválóan physikai fejlesztése 
miatt a házasság végső elemében polyandriává fa-
ju l t el. Görögország különben is legbefejezettebb 
mintaképe azon rendszernek, mely fölforgatván a 
társadalmi oeconomiát, történelmében és haladásá-
ban az államot tűzte ki czélul a családokra ugy 
mint az egyesekre nézve.3) De azért a görög család-
ban is föltalálható volt a taria, a háziisten, ki az 

«) Cfr. Gen. c. 1. et 2. 
3) Dr. K. Werner, Die Religionen und Culte des vor-

christlichen Heidenthnms. §. 99. 
3) L. C. de Breda, Considérations sur le Mariage, p. 

168. etsqq. 

egyetértést, a szeretetet tar tá fönn; az istenséget 
képviselte a családfő. 

A mi a rómaiakat és az ári néptörzset a többi 
fölött különösen kitünteti, abban áll, hogy ezek lu-
ven megőrizték a családi szentélyt. Minden család 
ugy tekintetett, mint Vesta istennőnek szentélye. A 
ház küszöbe a „numen castissimum"-nak volt szen-
telve, azért az uj házasok nem érinték azt, midőn 
először léptek be leendő lakásukba.*) A házasság-
nak titokszerü, vallásos fölfogása adott a római 
matronának oly nagy tiszteletet, ez alapitá meg 
ama rettegett világuralmat, mely akkor indult ha-
nyatlásnak, midőn az ősi erkölcsöket a materialis-
inus megmételyezte.5) 

4. Az egész természetben fokozatokat észlelünk, 
és a tapasztalás bizonyítja, hogy az egyesülési tö-
rekvés jellemző mindenütt. Az anyagvilágban ez 
egyesülés kifejezést nyer a vonzerőben ; egy össze-
tartó erő uralkodik, mely a lények közötti össz-
hangzatot hozza létre. A szerves lényeknél ezen 
egyesülés nagyobb fokot ér el, itt már az életerő-
ben összpontosul. Ezen életerő hatása alatt támad-
nak a szerves vegyi egyesületek és szétbomlások, 
mely utóbbiak különben nem egyebek mint más 
alakbani egyesülések. Az állatvilágban az egyesü-
lési központot az ösztönök összege képezi,mely ma-
gába foglalva minden alanti egységet, mint önálló 
egyed lép föl, és az élettünemények minden nyilat-
kozványát magába zárja. Es ezen egyesülési törek-
vés nem csak az alanti lényekre terjed ki, hanem 
tovább megy : a növény- és állatvilágban öntudat-
lanul nyilatkozik ugyan, de a dolgok fokozatos fej-
lődése mutat ja , hogy annak valahol öntudatosnak 
kell lennie. Az emberben az elemeknek összetartása 
az élet tevékenységével folytonosan nyilatkozik; de 
itt a központot a szellem képezi, mely öntudatos 
vágyat tüntet elő. Az ember Lelkének egész teljével 
egy magasabb, örök lénynyel kiván egyesülni, mely 
vágyát a szenvedélyek harcza sem némíthatja el 
soha. E tiszta, szellemi egyesülésnek már előzetesen 
is át kell hatnia az embert. Es igy a házasságnak 
legmélyebb alapja az emberi természetben rejlik. 
Ez ugyanis, hacsak egy fensőbb hivatás kiválóan 
nem egyesíti az örök Lénynyel, némi űrt és bevégr 
zetlenséget érez magában, melyet csak egy más ha-
sonló lénynyeli egyesülés tölthet be; innen mond-
ják, hogy a házasság „desiderium sui perficiendi". 

Ezen teljes egycsség azonban az embernél, mint 
a szelli ini és anyagi világ összekötő kapcsánál, fő-

<) Dr. Werner 1. c. — 5) De Breda 1. c. 
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kép szellemi lehet, természete hozván magával, 
hogy a fensöbb, a szellem, az anyagot csak mint 
eszközt használja. A legtisztább, szellemi szeretet 
tehát az, mely a két különnemű lényt összeköti, és 
innen fejthető meg, miért kell ezen egyesülésnek 
csak kettő között létesülnie. 

A házasság oly szilárd alappal bir, hogy ez ál-
tal az egész emberiség tökélyesbülési ezélját elér-
heti, mi akkor történik, midőn e szövetség felold-
hatlan és a gyermeknevelés biztositva vari. A neve-
lésnek tiszta felfogása követeli, hogy az olyanoktól 
származzék és olyanok által vezettessék, kik maguk 
is a legbensőbb egységben élnek. A szülői szeretetet 
mi sem képes pótolni, a ki ettől meg van fosztva, 
rideg marad ; a szeretet éltető eleme az egész társa-
dalomnak, e nélkül a jog és a hatalom csak zsarnok-
ságot és romlást idézne elő. (Vége köv.) 

Et gloria eius in te videbitur. 
Egy lap uti naplómból. 

„Bononia docet." Ezt hirdetik Bologna régi érmei; de 
nem is csoda, hogy hirdetik, mert néha tizezer tanulót is 
látott egyetemén. 

Izaias kapujától félórai ut vezet az egykori karthausi 
zárdához, mely 1801-ben eltöröltetett és most a bolognaiak 
Campo Santo-jául szolgál. I t t 1869-től 1872-ig találták és 
ásták ki a régi hetrusk sirokat, melyek csontvázai az Ar-
chiginnasio antico negyedik szobájában vannak felállítva, 
vagy jobban mondva lefektetve, mindenféle egyéb hetrusk 
csecsebecsékkel és házi eszközökkel. Én ugyan nem mértem 
meg, de a Custode, — az őr, ki mellesleg legyen mondva 
magyarul is beszél, — a nő csontvázak hosszát egy öles-
nek mondá. 

Ezen temetkezési helyekről, a földből csak félig kiá-
sott, s azzal ide áthozott s üveg alatt őrzött csontvázak szem* 
lélésénél lehetlen nem gondolni Ezechiel 37. fejezetében leirt 
völgyre, mely száraz embercsontokkal volt eltelve. „Ossa 
arida audite verbum Domini : haec dicit Dominus Deus os-
íibus his: Ecce ego mittam in vos spiritum, et vivetis." 

Az Archiginnasio komoly gondolatai hirtelen elmosód-
tak az óriási palotáktól környezett lármás Piazza Vittorio 
Emmanuele-n. 

Utamat a Corpus Domini czimü templom felé vettem, 
Kol 1462-ben a szomszéd Claris'sák zárdájában ennek előljá-
rónéja Sz. Katalin az utolsó kenet szentségét felvette, mia-
latt alattvalói az Urat kérték, hogy tartaná meg nekik a 
kedves beteget. A beteg elragadtatott, és szép kertben a/. 
Urat fényes trónon ülve látta, előtte pedig egy férfiút, ki 
lantján e szavakat ismétlé: „Et gloria eius in te videbitur." 
Betegünk szivét oly túlságos öröm fogta el, hogy lehet-
lennek gondolta tovább élni ; de az, ki a trónon ült, ke-
zénél fogta és igy szólt : ,Leányom, figyelj arra, mi ott éne-
keltetik', — és ez énekben kinyilatkoztatá, hogy most nem 
fog meo'halni. D O 

A Corpus Domini s »krestvése, később pedig papja 

igen szívesen fogadott, s felzárván a vas ajtókat egy kis ká-
polnába vezettek, hol az 1463-ban elhunyt Clarissának, szent 
Katalinnak, trónon ülő ép testét láttam. „Petrasancta ut de 
incorruptione corporis S. Catharinae Bononiensis judicium 
f e m possit, litteras dedit ad Jacobum Albergatum, quibus 
exquisivit, an corpus huius Sanctae, ante trecentos annos 
mortuae, fuisset umquam ungventis, seu aromatibus delibu-
tum; cumque Albergatus respondisset : „Nullo ungventu 
nisi sanctitatis suae, nullo aromate nisi orationis, nullo bal-
samo nisi virginitatis, nulla myrrha nisi lacrymarum suarum 
incorruptum remanere corpus ;" ex bis infertur, ipsos in ea 
fuisse opinione, ut etiam post oculorum lapsum potuerit 
corpus incorruptum naturaliter servare, et citra miraculum. 
si fuisset aromatibus, aut balsamis illitum." Bened. VIY. 
De serv. Dei beat. 1. 4. p. 1. c. 30. n. 7. és c. 31. n. 1. „Cum 
igitur omnes ad unam causae naturales putrefactionem ar-
cere valentes ab humanis cadaveribus procul absint a corpore 
Beatae (Cath.) quod tot annos imputre, sensibiliter molle, 
carnosum, fiexibile secundum jacturas omnes, et in sedicula 
sedens absque fulcro, rectaque cervice, Bononiae servatum 
veneramur, iam hoc admirabile supernaturalis virtutis effec-
f us est in vera religione, in qua Deus etiam huic sancto cor-
pori dilectae suae dat non videre corruptionem." 

En a szent test előtt letérdeltem s rövid ima után a 
lelkész felszólítására megcsókoltam először a lábait borító 
üveget, ezután bal kezét, mely semmi által sem volt födve s 
bal térdén nyugszik,mert mint Damascenus sz. János kérdezi : 
„An non hi honorandi sunt, qui totius humani generis 
patronos se profitentur ac Deo nostra causa supplicant?" 

Bembi liluminata, ki szentünkkel együtt élt, mind-
járt halála után feljegyezte róla mind azt, mit hallott 
és látott. 

Sz. Katalin halálakor 49 éves volt, s mindjárt halála 
után igen széppé lett s maga körül a legkellemesebb illatot 
terjeszté el. Midőn hulláját a templomban az oltári szentség 
előtt elvitték, mosolyogni kezdett, minek következtében társ-
női kezeit s lábait, arczát s ruháit csókolgatták. Temetése-
kor ugy szintén később a sírjából felszálló kellemes illat az 
egész környéket eltölté : s miután sirjánál többen egészségö-
ket visszakapták, az apáczák sajnálták, hogy koporsó nélkül 
temették el. Később eltemettetése utáni 14-ik napon gyón-
tató atyjuk kérésökre megengedé, hogy a testet kiáshatják 
s koporsóba tehetik, de csak akkor, ha rothadt szagot nem 
éreznek. Az apáczák, kik a szent testet a kiásásnál megsér-
tették, a készen tartott koporsóba tették, hogy ismét elás-
sák; de valami láthatatlan erő mintegy kényszeríteni lát-
szott őket, hogy a kapu alá vigyék ; ott a behorpasztott orr 
előbbi alakját visszakapta, s a halott szine hasonló lett az 
egészséges emberéhez, még körmein sem látszott a halál 
nyoma ; s ez alatt a legkellemesebb illatot terjeszté maga 
körül. Az apáczák, kik reggel a tomplomba mentek, kimond-
hatlanul meg voltak örvendeztetve a szent látása és a kel-
lemes illat által s mintegy elragadtatva nem szűntek meg 
a szent testet csókolgatni. Erre néhányan a testet felemelték 
s láthatatlan erő által kényszerítve a templomba, az oltári 
szentség elé vitték, hol az öröm félreismerhetlen jeleit látták 
arczán, mialatt majd a szegfű, majd az ibolya, majd más 

és más fűszer illatiát terjeszté maga körül, s az illat azok 
47« 



testéhez tapadt, kik érintették, és senki sem tudta magának e 
dolgot megmagyarázni. Az apáczák gyóntató atyjukat hi-
vatták, ki Marcanova János hires orvossal a zárdába ment. 
Nemsokára papok, orvosok s más világiak siettek e csoda 
megtekintésére, s miután hét napon át a chorus ablakánál 
megtekintés végett ki volt állítva, egy külön erre készített 
oltár alakú sírboltba tették. Húsvét reggelén a szent testet 
újból megnézték, és szépségét a rozsához hasonlították, ezen 
állapotban látta a város elüljárósága s a papság. Mivel pe-
dig mindenünnen Bolognába jöttek az ajtatoskodók, hogy a 
szentet ereklyéiben tiszteljék, egy külön kápolnában gazdag-
trónra akarták ültelni, de az eddig hajlékony test hirtelen 
merev lett. Ekkor a ház elüljárónéja Bembi igy szólitá meg : 
„Anyám és nővérem Katalin ! hivatalom erejénél fogva, me-
lyet én érdemetlen viselek, és azon engedelmességnél fogva, 
melyről velünk mint gyermekeidnek és tanítványaidnak oly 
sok szépet mondottál, parancsolom neked, hogy engedd ma.-, 
gad e székbe ültetni, Isten dissöségére és a mi vigasztalá-
sunkra." Es a szent engedelmeskedett. 

E csodák hallatára egész Európából seregestül siettek 
Bolognába a szentet ereklyéiben tisztelni. Azok közül csak 
1 zabella nápolyi királynőt ésSporza Hyppolita milánói her-
ezegnőt említjük, kik fejedelmi koronáikat sz. Katalin fejére 
tették, s lábait csókolgatták. „Et gloria eins in te videbitur!" 

Winter A. 

. C i v i l v a l l á s . ' 
Mi lehet ez ? kérdi a szives olvasó. Hát biz ez nem 

egyéb, mint az emberi találékony elmének épen oly uj talál-
mánya mint a milyen uj találmány a telephon azzal a kü-
lönbséggel, hogy a telephon igazi, nagy becsű találmány 
mely becsületére válik az emberi kutató szellemnek, a ,civil 
vallás' pedig kontárkodás és a régi balgaságoknak uj czég 
alatti kinálgatása. Yan ,civil házasság', Jaicus közokta-
tás'. hitvallás nélküli állam, független morál, s több ilyféle 
modern találmány: miért ne lehetne már egy ,modern val-
lás ' is? Csak ez hiányzott még. Es már meg is van. Fel-
találták, a kik minden balgaságot legelőször elkövetnek, 
a francziák. A civil vallás nem egyéb, mint a modern val-
lástalanságnak vallása. Nem képtelenség ez? Egy cseppet 
sem. Azaz, a hogy vesszük. Ez a legnagyobb képtelenség és 
egyszersmind a legtermészetesebb dolog. Képtelenség, s ezt 
bizonyítani sem kell. Igen természetes dolog, mert a kinek 
positiv vallása nincs, annak tulajdonképen semmi vallása 
sincs. Korunk baliránya erre tereli a szellemeket. Nem kell 
a positiv kereszténység, ezt tudja és ki is mondja : de azt, 
hogy mi kell hát neki, ezt a világért sem tudná határozot-
tan megmondani. Valami más, mint a kereszténység, — ez 
az, a mit akar. 

Vannak emberek, kik még jó ha csak vállat vonítanak 
ha az evangéliumot hallják ; midőn pedig az ó vagy uj szö-
vetség csodáiról hallanak vagy olvasnak, szánalmas mosoly-
lyal gondolnak azokra, kik ilyesmikben a X I X . században 
még hinni tudnak. A ,természetfölötti hiedelmek'kora lejárt, 
igy szólt egy valaki, a ki most a más világon már bizonyo-
san más meggyőződésre jutott. Nem kell természetfölötti 
hiedelem az ily erős lelkeknek, de azt minden erőslelküsé-
gök daczára sem tagadhatják meg maguktól, hogy egy ki-

csit ne higyjenek a legtermészetellenesebb babonákba. Ex-
trema se tangunt. A ki a kereszténység magasztos tanaival 
szemben a leghitetlenebb hőst játsza, rendesen egv ,kis babo-
nának' szokott rabszolgája lenni. Ki ne tartaná p. a pénteket 
szerencsétlen napnak s kit ne szálna meg, ha még oly bátor 
is, a félelem, ha tizenháromnak kell asztalhoz ülni? Hja, 
az ember már ilyen. Eszét felülmúló hiedelmek nélkül el 
nem lehet. Volt egy orvos, igen ,művelt', igen tudós, igazi 
.philosoph', ki midőn pappal találkozott, soha sem mulasztá 
el <igy kis darab vasat megfogni, melyet mindig magánál 
hordozott hogy igy a ..feketék'nek ártalmát kikerülje. Nemde 
pompás ? Ez az ember bizonyára nem hitt a szentségekbe 
s a Krisztus által művelt csodákba, mert ez szerinte mái-
nem volt volna hozzá illő, ez most nem divat ; de bezzeg 
hitt a vasba. 

Szóval az embernek valamibe hinnie kell; mindent, 
eszével föl nem ér. IIa nem hisz a kereszténység dogmáiba, 
az Isten Fia megtestesülésének hittitkába, hisz az asztalok 
kopogtatásába, a médiumokba bújt szellemek kinyilatkozta-
tásaiba, a spiritismus szemfényvesztésébe ; hisz a pénteki 
napba, a tizenhármas számba s maga sem tudja még mi min-
denbe nem hisz. A szabadkőművesség babonának tartja a-
szent misét, a halottakérti könyörgést, az egyháznak sok 
épületes szertartásait. A franczia szabadkőműves hit kézi-
könyve (Manuel) világosan kimondja, hogy épen oly képte-
lenség a „keresztény szabadkőművesség mint a szögletes 
kör, vagy a köralaku négyzet." Es mégis mennyi titka, 
mennyi szertartása van ; mily sokat kell egy szabadkőmű-
vesnek hinni és tenni, a minek okát nem tudja, csak hiszi, 
mert hát azt mondják, s a nagy architectus ceremóniáiban 
ugy van elrendelve. Miért épen szabad kőműves ő például és 
miért nem inkább szabad ács, szabad kerékgyártó vagy csiz-
madia? Ki tud erre biztos feleletet adni; — és arra, miért 
kell először tanulónak, azutáu legénynek és csak igy mester-
nek lenni minden szabadkőművesnek ? 

De hogyan találták fel, és ki találta fel a,civil vallást'? 
Francziaországban ós Belgiumban ismeretesek az u. n. 

solidairek, azok az ,erős szellemek' t. i., kik megfogadják, 
hogy a mint életükben minden positiv vallást megvetnek, 
ugy haláluk óráján és temetésökkor is a vallásnak minden 
vigaszát, minden áldását mellőztetni kivánják. S már sokat, 
eltemettek igy ,szárazon', laice, pap, ima és minden más val-
lási szertartás nélkül. Ja j , de ez igen száraz valami és fád. 
Az embereknek egy kis cerimouia kell, mert nem mindenki 
képes a ,philosophia' azon magas szempontjára fölemelkedni, 
hogy a vallást minden teketória nélkül megvesse. „Cette 
défaut de solennité, cette morte laissée au fond d'une fosse-
ouverte et cette foule qui, en s'écoulant, n'emport que l'ab-
sence et le vide," az ünnepélyességnek a hiánya, ez a tátongó 
űr fenekén ott hagyott halott, és ez az elvonuló tömeg, mely 
magával nem visz el semmit csak a hiányt és az ürességet, — 
mindez arra inditotta a ..Rappel' egyik szerkesztőjét, hogy 
azon inditványnyal lépjen fel, miszerint ezután a ,civil te-
metéseknél' a ,civil vallás' minden pompája kifejtessék. In-
dítványa igy szól : „Mindenkit, ki,civil hit'-ben hal meg, biz-
tosítani kell az iránt, hogy hitsorsosai temetésének oly jelle-
get fognak adni, hogy a temetés rokonainak vignsztalódására. 
indokul, mindenkinek épülésül és az ő hitének terjesztésérc 
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eszközül fog szolgálni." Igen, de ha a ,civil hit'-ben elhalá-
lozottnak életében nem lesz semmi, a mi mindenkinek épü-
lésére szolgálhatna, vagy nagyon kevés talál ilyesmi lenni : 
— mi történjék akkor, miben fog akkor állani a ,ci vil te-
metés' pomp;'ja? Qu'd tunc? — Erre nézve is kész tervvel lé-
pett fel a ,civil vallás' prófétája. Akkor úgymond, az ,emel-
kedett gondolatokat' máshonnan kell venni. „A mi prózai 
íróink és költőink bámulatosakkal szolgálnak. Csak lapoz-
gatni kell Victor Hugóban és hasonlithatlanul szép gondo-
latokat lehet találni . . . Egyszerű felolvasása az ily textu-
soknak lényeges és elégséges alkatrészét fogja képezni az 
illő végtisztehtnek." 

íme ebből áll a ,civil vallás'. Vallástalanul élni s ne-
vetségesen eltemettetni. Ez a ,civil hit'. Már most mondja 
meg kiki, nem volt-e igaza annak, a ki mondá : „Dixit insi-
piens in corde suo : non est Deus." ? 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 10. Akarva nem akarva. Rövid idő-

közben akarva nem akarva, harmadszor szólunk egy és 
ugyanazon ügyhöz, értjük a pozsonyi egyetem ügyét. Mig 
azonban mindezideig törekvésünk főleg oda volt irányozva» 
hogy a kath. alapok az egyetem ügyében a katholicismusnak 
megtartassank, mert tudvalevőleg a pozsonyi egyetem, az 
ottani jogakadémiából szándékoltatik létrehozatni,mely utób-
bi kath. alapítványokból tartatik fenn : addig jelenleg fel-
adatunkat az képezi, hogy megvizsgáljuk, lehetséges-e re-
ményleni, hogy az az uj egyetem katholikus jellegű legyen? 

Nem minden ok nélkül tesszük fel a kérdést. Mióta 
ugyanis a pozsonyi egyetem felállítása körül, talán nem hi-
bázunk, ha azt mondjuk, hogy nem minden felsőbb kezde-
ményezés nélkül nagyobb mozgalom észlelhető, protestáns 
körökben ujabban feléledt egy protestáns egyetem létesíté-
sének eszméje, feléledt ujabban mondjuk, mert tudtunkkal 
az alkotmány visszaállítása óta nem ez az első eset, hogy 
egy protestáns egyetem létesítésének eszméje az illető körök-
ben megpendittetett ; de legyen bármikép is, annyi bizonyos, 
hogy a protestáns egyetem kérdése összefüggésben van a 
pozsonyi egyetem kérdésével annyiban a mennyiben az 
előbbinek létesitése avval szokott indokoltatni, hogy Po-
zsonyban kath. egyetem fog emeltetni. Igy a ,Honban' leg-
újabban valaki egy czikkben egész határozottsággal állítja, 
hogy a pozsonyi egyetem katholikus lesz és ez sikerülni is 
fog, miből azután azon következtetésre jut és azt sürgeti is, 
hogy Debreczenben protestáns egyetem alapittassók, mert 
hát ezt a nemzetiség és a tudomány érdeke követeli. 

Nem vizsgáljuk, állitanak-e, vagy sem a protestánsok 
Debreczenben vagy máshol egyetemet, nem vizsgáljuk azt 
sem, követeli-e ezt a nemzetiség és a tudomány érdeke, vagy 
•sem, ezt mellőzzük, részben mint a protestantismus belügyét, 
részben, mert az utóbbi pontot vitatni túlhaladott állás-
pont; de azt már mégis óhajtanok tudni, hogy az illetők, 
kik oly minden kétséget kizáró határozottsággal beszélnek 
a pozsonyi egyetemről, mint katholikusról, hogy ezek, hon-
nan, kitől vették tudósításukat? Mily alapon beszélnek a po-
zsonyi egyetem katholikus jellegéről ? Mi, kik e kérdést kez-
dettől fogva figyelemmel kisértük minden stádiumon keresz-
tül, mi nem voltunk képesek felfedezni egyetlen egy tám-
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pontot sem, melyre támaszkodva, a pozsonyi egyetem katho-
licitásáról bátorkodnánk beszélni, ámbár épen mi vagyunk 
azok, kik nem csak szivünkből óhajtanok, hogy az alakú 
landó egyetem, ha már lesz, katholikus legyen, a budapesti 
egyetem katholikus jellegének csorbítása nélkül, hanem jogi 
szempontból is ugy tartjuk, hogy csakis a katholikus jelleg 
felelne meg a tiszta jog és igazságnak az uj egyetemen. Ha 
ugyanis tekintetbe vesszük, akár azon felhívást, melyben a 
miniszter ő exja egy bizottság összehivását rendeli el a főis-
pán utján az egyetem ügyében, akár azon tanácskozásokat, 
melyek e kérdésben tartattak, akár a miniszter ő exjának 
nyilatkozatát Pozsonyban léte alkalmával : mindezekből csak 
egy tűnik ki, az, hogy Pozsonyban egyetemet kell alapitani ; 
de mind ez ideig semmiféle hivatalos nyilatkozattal nem bi-
runk, mely az uj egyetem jellegéről beszélne, akár állami 
akár bármily felekezetű, vagy épen katholikus jelleget kép-
zeljünk magunknak. 

Ami tehát eddig történt, az nem jogosít fel senkit sem 
arra; ámbár azt jobban szeretnők és csakis azt szeretnők, hogy 
az egyetem katholikus jellegéről beszéljen; sőt habár be kell 
vallanunk, hogy fensőbb körök titkaiba egyáltalában nem 
vagyunk beavatva, de mégis tekintve azt, ami rendelkezé-
sünkre áll, tekintve t. i. az idők szellemét, mi semmi vérmes 
reményt nem vagyunk képesek táplálni a felől, hogy a po 
zsonyi egyetem csakugyan katholikus leend. Lehet-e az or-
szágban ember, kinek figyelmét az idők szelleme elkerülhette 
volna? Vájjon maguk a protestánsok nem látnák be, hogy 
az idő, melyben élünk, minden egyébre kedvező, csak nem a 
nemzetet fenntartó katholieismusra? Lehetséges-e, hogy ők 
azon meggyőződésben élnének, hogy nekünk katholikusok-
nak az, ami csakis nekünk kedvezne, sikerülhetne ? Ha van 
valami, a mi nekünk is kedvez, miérettünk történt-e, vagv 
inkább másokért? Nem másodízben és csak azért jutunk e 
mi kedvezményhez, mert mint a sz. írás mondja : salutem 
ex inimicis ? Ellenben nem mondható-e, és pedig nemcsak 
szóval, hanem tényleg az igazsággal megegyezőleg, hogy 
történtek intézkedések, melyek másoknak, a protestánsok-
nak egyedül kedveznek a katholicismus hátrányára? Nincsen 
még oly messze az idő tőlünk, hogy a katholieismusra sé-
relmes intézkedésekről megfelejtkezhettünk volna ; sőt ha 
emlékező tehetségünk e tekintetben megfogyatkozott vol-
na, a történt intézkedések következtében naponkint meg-
megujuló események elég élénken juttatják eszünkbe az 
idő szelleme által a katholicismus rovására alkotott törvé-
nyeket. Amint mi hátrányát, úgy érezték előnyét eme törvé-
nyeknek a protestánsok. Ott van p. o. a gyermekek nevelé-
séről szóló törvény, ott főleg és mindenek előtt az áttérhe-
tést egyik vallásról a másikra rendező törvény, ott van meg-
szüntetése a kath. sz. székeknek mint a végrendeletek érvé-
nyességgé feletti bíróságoknak stb ; a mely szellem e törvénye-
ket alkotta, várható-e attól, kogy az katkolikus egyetemet 
alapítson, oly egyetemet, melynek tanszékeiről a tudomány 

öszhangzatban a katholicismus hitelveivel, szellemével hir-es 
dettessék ? 

Azt hisszük, hogy a mondottak után bárki is alapos-
nak fogja tartani, hogy többet ne mondjunk, kételyünket, 
melyet csak egyetlen egy eset volna képes megszüntetni, ha 
t. i. hivatalos nyilatkozat történnék az iránt, hogy az egye 
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tem csakugyan katholikus. Ha valaki, úgy bizonyára mi len-
nénk azok, kik legelőször fejeznők ki e fölötti örömünket, 
nem csak azért mivel az egyetem katholikus lenne, hanem 
azért is, mert e tény egy jobb korszak hajnalát hirdetné, oly 
korszakét, melyet mindazok óhajtanak, kiknek a nemzet, a 
haza jövője szivükön fekszik, kik e jövőnek garantiaját egye-
dül a katholicismus támogatásában tálálják fel. Adja Isten, 
hogy e kételyünk megczáfoltassék és azoknak legyen iga-
zuk, kik a pozsonyi egyetem katholikus jellegét hirdetik : 
mi, mint mondtuk, rnegczáfoltatásunkat a legnagyobb meg-
elégedéssel vennők. 

ilóma. A pápaság és a tudomány. Róma a pápaság 
gondoskodása folytán mindenkor központja volt nemcsak a 
hitnek, hanem az igazi tudományosságnak is épen ugy mint 
a legmagasztosabb, a keresztény művészetnek. Most, a poli-
tikai felforgatások következtében, az egyház által alapított 
könyvtárak egyesítés czime alatt nagy részben feldulattak 
és elkótya-vetyéltettek, a pápaság által szervezett fő isko-
lák, tudományos, irodalmi intézetek a pápaság befolyása alól 
többnyire elvonattak. Hol ez előtt a mennyeiekkel öszhang-
ban haladó tudomány és művészet virágzott, ott most leg-
jobb esetben a hithidegség ütötte fel tanyáját, vagy a hitet-
lenség kígyója terjeszti szét hideg leheletét. Róma katholi-
kus ifjúságának hitét azon magasztos boltivezetek alatt gyil-
kolják meg obseurus existentiák, melyek alatt ez előtt vi-
lághirü tudósok neveltek nagy embereket és keresztényeket. 
Ez kimondhatlan fájdalommal tölti el az egyház nagylelkű 
fejedelmének szivét. Fájdalmát megható szavakban önté ki 
már nem egyszer s fájdalmának szavai viszhangra találtak a 
katholikusok keblében mindenütt. Azonban szentséges atyánk 
nem az az ember, a ki csak szóban hatalmas, — tettekben is 
nagynak és alkotó erejűnek bizonyul ő be mindinkább. Folyó 
hó 2-án egy uj felsőbb iskolát nyitott meg a történelmi és jogi 
tudományok művelésére. Ez az intézet közép helyet van hi-
vatva elfoglalni az akadémia- vagy szaktudós társulatfélék 
közt egy felől, más felől pedig a szoros értelemben vett is-
kolák között, — mert nemcsak vizsgálatok tételére kötele-
zett tanulók fogják látogatni, hanem bárki eljárhat a felolva-
sásokra, a k i é két szakból magasabb műveltséget akar szerezni. 
Valóságos pharosz lesz ez az örök várost elözönlő sötét hi-
tetlenség fölött. Különös kegyét az által akarta a szent atya 
ezen intézet iránt megmutatni, hogy a legfontosabb tárgyak 
egyikének, a jogbölcsészetnek tanszékére fivérét mgs Pecei 
Józsefet nevezte ki, kinek tudományánál csak szerénysége 
nagyobb. A keresztény archaeologia tanára Rossi lovag lesz. 
Mondani sem kell, hogy párját ritkitja Európában. Aliprandi, 
ki 1870-ig a római jogot tanította a pápai egyetemen, előadá-
sait ezen intézetben újra megkezdi. Külön tanszék lesz az 
európai modern törvényhozás összehasonlító jogtudománya, 
valamint szintén az összehasonlító nemzetgazdászat számára. 
Ezen intézet, ugy látszik nekünk, hivatva lesz nemcsak Ró-
ma és Olaszország, hanem sz egész katholikus világ nagyra-
törekvő ifjúságát magához vonzani. Valóban nagyszabásu-
aknak kell elismerni XI I I . Leo eszméit. A bölcsészeti ta-
nulmányok emelését az Universitas Gregorianának nem rég 
tartott beszéde által életre ébresztett maradványára bízta, a 
jogi és történeti tudományoknak pedig most egészen uj gyu-
pontot teremtett. Igazi teremtő szellem a ,lumen de coelo 

pápája s a világ meg fogja érni, hogy Róma, a mint eddig 
theologusokat, művészeket, régészeket adott a világnak, épen 
ugy fog XII I . Leo intézkedései folytán az emberiségnek 
igazi bölcsészeket és keresztény politikusokat, keresztény 
államférfiakat adni, kiknek faladata lesz a philosophiának 
nevezett sophistaság által felhalmozott absurdumok uralma 
alól az emberi szellemet felszabadítani, s illetőleg a hit és a 
tudomány, az egyház és állam közt az öszhangot helyreállí-
tani s ez által az emberiségnek vissza adni a lelkiismeretek 
békéjét. Adja Isten mennél előbb ! 

Belgium A temetők kérdése. (Folyt.) Idézzük fel lel-
künkben, — igy szól a mechelni bibornok érsek és Belgium 
primása a temetők elközösitése ellen intézett főpásztori körle-
velében, — szent hitünknek tanítását a halálról és élvezzük 
teljes szivünkből azon világosságot, melyet a keresztény ki-
nyilatkoztatás az emberi élet szomorú végére kiáraszt. — 
Az ember halhatatlan lelkére, de halhatatlan testére nézve is, 
a lélek miatt. A halál, a testnek elválása a lélektől, az emberre 
nézve büntetése a bűnnek, mely a lelket Istentől elszakítja^ 
Hanem az isteni igazságosság az irgalom által legyőzetett ; a 
büntetésnek eleget tett urunk Jézus Krisztus. O halála által 
legyőzte a mi halálunkat : qui mortem nostram moriendo-
destruxit et vitám resurgendo reparavit. A megváltás nél-
küli halál, a halál a kereszt nélkül kétségbeesésre vezetett,, 
most azonban a megváltás és kereszt által az élet forrásává 
vált, nem ugyan lelkünk, de testünk részére. Kiki közölünk 
bevallja e hitét ezen szavakkal : „(Hiszem) a testnek feltá-
madását és az örök életet. Amen." A megváltás való io-az-
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ság. Valamennyi század, mely a megváltó eljövetele előtt 
lefolyt, reményét helyezte belé. Erőszakkal kellene szemét 
becsukni a köztudomásu tények előtt, ha valaki tagadni 
akarná, hogy az egész ó világban erős remény uralkodott a 
szellemekben a megváltás iránt, még ott is, hol a tévely 
árnyai vegyültek az ősi, a pátriárkák és próféták által hiven 
megőrzött ígéret fényébe. Az uj világ hisz a megváltásba, 
melyet a kereszt-áldozat hajtott végre s ezen magasztos 
igazság öntudatában kiált fel Bossuet: „Váratni, megér-
kézni és imádatni azon utókor által, mely addig fog tartani, 
mig a világ fennáll, — ez jellemvonása Annak, kiben mi hi-
szünk." Igen is, a kereszt világosaága a világnak és minden k i 
köztünk elmondhat ja szent Pállal : Scio cui credidi et certus 
sum; és a királyi látnokkal ; Et caro mea í-equiescet in spe. 

Azt mondtuk, hogy e hitnek megvetése vakság. Az is 
ez valóban, mert ha valami be van bizonyítva az emberi 
ész előtt, akkor az a kereszténység isteni való igazsága. Isten 
igen különféle módon nyilatkoztatja ki magát az emberi 
szellemnek. Sokszor egészen rendkívüli módon teszi ezt, a*r 
által, hogy az elszunnyadt lelkeket erővel felébreszti, mi-
ként ez a csodák által történik, melyekben természetfö-
lötti hatalmát mutatja meg ; hanem ő rendes uton is nyilvá-
nítja magát a természet és a kinyilatkoztatás által. A ter-
mészet rendje, a világmindenségnek szép öszhangja és egy-
sége nyilvánitják Istent mint teremtőt ; az idők rendje, a 
századok harmóniája, az emberiség történetének egysége és 
Jézus Krisztus egyedül, nyilvánitják Istent mint az emberi-
ség megváltóját. Hogy e két kinyilatkoztatásnak isteni jel-
legét a természetben és a kegyelemben tagadni lehessen, 
előbb az észt és hitet kellene megtagadói. Jézus Krisztus, a 
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ki az ígéretet szerint a maga idején jelent meg, istenségét 
az által bizonyította be, liogy magát mint minden idő, a 
mult és jövő urát, mutatta be. A mult idők urának bizo-
nyitá magát az által, hogy földi működésének történetét 
előre, századokkal előbb följegyeztette; a jövő idők urának 
mutatta magát, minthogy parancsolatokat adott, melyeket 
emberek saját erejűkből végre nem hajthattak, s melyeket 
mégis az egyházban hiven teljesülve látunk. Néhány sze-
gény halászhoz mondá : „Menjetek és tanítsatok minden né-
peket, — én veletek vagyok a világ végéig"; és íme az egy-
ház élő, szakadatlan apostolságában ez emberfeletti szóza-
tot beteljesedni látjuk. Péternek mondá : „Te Péter vagy, 
az az szikla, és e sziklára akarom egyházamat alapítani, s a 
pokol kapui diadalt nem vesznek rajta" ; és ima a sz. Pé-
terre alapított apostolság egységében látjuk az egyházat 
mindig diadalmasan kiemelkedni a harczokból, melyeket 
ellenségeinek üldözésével, az eretnekek tévtanaival, sőt saját 
hűtlen gyermekeinek botrányaival szemben szünet nélkül 
kénytelen vivni. Az uj szövetség papságához mondá: „Ve-
gyétek a Szentlelket, kiknek megbocsátjátok bűneiket, meg 
lesznek bocsátva, kiknek megtartjátok, meglesznek tartva" ; 
és ime látjuk, miként nyílnak meg a lelkiismeretek, miként 
vádolják magokat egy ember előtt, kit Isten a bűnök bocsá-
natának hatalmával ruházott f e l . . . 0 mondá: „Ha felma-
gasztaltatom a keresztre, mindent magamhoz vonzok" ; és 
ime minden nép közt látunk megszámlálhatlan sokaságot 
követni az ő szeretetét, ki érettünk szeretetből meghalt. . .• 
O miként ura az időknek, ugy ura egyszersmind a szivek-
nek. Ezek napnál világosabb isteni tényálladékok, melyek-
nek való igazságát semmi sem ingathatja meg és szent Pál-
nak mindig igaza lesz : Christus heri et hodie, ipse et in 
saecula. 

Igen, a kereszténység, mely az egyházbau él, megdönt-
hetlen isteni való igazság és tény ; és ha azok, kik önvétkök 
nélkül nem ismerik, csak azon világosságnak foka szerint 
fognak felelni, melyet kaptak : akkor ellenben azok, kik az 
isteni kinyilatkoztatás fénykörében állnak, de szemeiket az 
igazságtól elfordítják, Isten előtt szigorúan fognak számot 
lidni adományainak vak megvetése miatt. (Vége k.) 

IRODALOM. 
-f- A katholikus főpapi hagyatékok körüli 

eljárás és erre vonatkozó főbb rendeletek. A val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából 
közli Boncz Ferencz, miniszteri tanácsos, közalapítványi 
kir. ügyigazgató. Budapest 1878. N. 8-rét 112. 1. 

E mű két részből áll. Az első részben (1—48. 1,) szer-
ző, némi megfelelő változtatásokkal, újra kiadja, illetőleg 
özszefoglalja azon czikksorozatot, melyet a főpapi hagyaté-
kok körüli eljárás jogtörténelmi fejlődéséről a Jogtudomá-
nyi Közlöny' ez évi folyamában röviden közlött. A máso-
dik részben (49—112 1.) függelékül összeállítva adja a ka 
tholikus főpapi hagyatékok körüli eljárásra vonatkozó fôbb 
•rendeleteket. Mindkét irányban jogtudományi irodalmunk 
egy igen érezhető hézagát tölté ki s mindazoknak, kik a 
a felölelt tárgy iránt akár hivatalból, akár köz- vagy magán 
érdekből, vagy tudományos szempontból érdeklődnek, ked-
ves szolgálatot tett. A művében tárgyalt ügy oly jogi kér-

déseket érint, melyek nemcsak canonjogi, hanem polgári 
közigazgatási s magán-jogi sőt egyúttal közjogi érdekekkel 
vannak összefűződve, oly jogi kérdéseket érint tehát, me-
lyekkel az életben gyérebb előfordulásuknál és kiválóan saját-
ságos voltuknál fogva, kivált az ifjabb jogtudósi s jogügyek-
kel foglalkozó ügyvédi körökben nem igen nyílt alkalom meg-
ismerkedni. Innen van azon téves felfogás, mintha a szőnye-
gen forgó hagyatékok elintézése a közönséges törvényes eljá-
rás alá esnék. Minthogy ujabbi örökösödési eljárásunk (1878. 
54. tcz. VII. fej ) sem terjesztette ki erre figyelmét, sőt még 
csak azt sem tette meg e tekintetben, a mit az ezelőtt ná-
lunk is egyideig fenállott osztrák perenkivüli eljárás 57. §-a 
kimondott, t. i. mennyiben kell a főpapság tagjai hagya-
tékánál a haláleset felvétele végett még az államkincs-o o 
tár vagy a közalapok képviselőit vagy a politikai hatóságok 
küldötteit is meghivni, különös szabályok által határostatik 
míg : az imént emiitett félreértés csak erősbödött, ugy hogy, 
mint szerző mondja, fordultak elő esetek, hogy az eddig tör-
vényesen fenálló eljárásról vagy tudomással nem biró, vagy 
mivel az 1868. 54. tcz. VII. fej. ezen különös eljárást vilá-
gosan fenn nem tartotta, azt szándékosan mellőző biráink a 
főpapi hagyatékok tekintetében is a közönséges örökösödési 
eljárást kívántak alkalmazni. Ez azonban szerző indokolt 
meggyőződése szerint, — a dolog természetéből napnál vi-
lágosabban folyólag, „határozottan törvényellenes álláspont." 
Ez, és azon körülmény, hogy a törvényhozási eljárás reformja 
legközelebb fog tárgyaltatni, indította szerzőt arra, hogy 
egyrészről az ekkorig kevesek által ismert főpapi hagyatéki 
tárgyalásmódot legalább főbb vonásaiban vázolja, másrész-
ről pedig, hogy ezentulra is a különszerü eljárás szükséges-
ségére rámutasson. (Vége köv.) 

= Köszönettel vettük : Schematismus Ordinis S-
Benpdicti de Sacro Monte Pannoniae ad annum 1878 9. Sa-
bariae 1878. 83. 1. 

A főapátság védszentje sz. Márton püspök és hitvalló. 
A'rend protectora Bartolini bibornok ; főapát : ő mga az or-
szágosan tisztelt Kruesz Chrysostom. A főapátság czime: 
Archi-Abbatia de Sacro Monte Pannoniae nullius dioece-
seos 8edi apostolicae immediate subiectae Congregationis 
Cassinensis alias S. Justinae de Padua. Bakonybéli apát főt. 
Sárkány Miklós, tihanyi főt. Simon Zsigmond, dömölki főt. 
Hollósy Justinián ő ngaik. A rendnek van a 4 dignitáson 
kivül 134 áldozára, a növendékekkel együtt 182 tagja. A 
főapátság által gondozott plébániában van 27,235 katholi-
kus. Tanit a rend 3 fő- és 3 kis-gymnasiumban. Egyébiránt 
a nagyérdemű rend minden egyes tagját föl kellene emlí-
teni, ha nevezetességeit kimeríteni akarnók. 

-f- Beküldetett : 1. Kis pásztorjáték az elemi ifjúság 
számára. Irta Petheö József. Eger 1879. 16 lap, ára 10 kr., 
tiz példány után két tiszt, példány jár. Megrendelhető az 
egri érseki nyomdában vagy szerzőnél Apátfalván, Borsod-
megyében. 

Jó ifjúsági iratok oly szükségesek a mai ,paedagogiai 
korban', mint a mindennapi kenyér. Különösen eredeti, ma-
gyar, kath ifjúsági irodalmunk hagy igen sok kiváni valót, 
melyek közt legelső az, hogy csaknem oly ritkán jelennek 
meg ily termékek, mint a fehér holló, s igy e tért egészen 
ellepi a dudva s a búzát elöli a konykoly. A legmelegebben 
üdvözöljük ennél fogva az előttünk fekvő kis füzetet, mely-
ben a könnyű versekbe szedett szöveg Zsasskovszky Endre 
ur szívességéből néhány alkalomszerű gyermekhangra átírt 
éneket is tartalmaz. Becsét az is emeli, hogy a körüljáró 
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bethlehemesek játékainak és énekének nemesítésére szintén 
fel lehet használni. 

2. Történetekkel és magyar közmondásokkal felvilágosí-
tott egyházi beszédek minden vasár- és ünnepnapra. Ir ta Hu-
szár K., esperes-plebános. 6. évi folyam. Az egyházi ható -
ság jóváhagyásával. Budapesten, 1878. 446. 1. 

3. Egyházjogtan különös tekintetűi a magyar protestáns 
egyház jogi viszonyaira. Ir ta Kovács Albert. I. füz. A prot. 
theologiai könyvtár X. köt. I. füz. Budapest 1878. Kiadja a 
„Magyarországi protestáns egyletXII. 340. 1. 

— Megrendelési ftíl/iivás Dr. Zwerger János se-
ckaui herczeg-püspök „A legszebb erény és a legundokabb vé-. 
tek" czimü művére Nem szándékunk, igy szól a felhi-
vás, hosszas dicsérgetések által e müvet ajánlani ; eléggé 
ajánlja azt nagynevű szerzője s azon körülmény, hogy egy 
év lefolyása alatt az eredeti 5500 példányban kelt el. A mű 
megjelenik jövő, február hó végén mintegy 21—22 ivnyi 
terjedelemben. Ara 1 ft. 80 kr, növ. papoknak 1 ft. 50 kr. 
ï i z egyszerre megrendelt példány után egy tiszteletpéldány-
nyal kedveskednek a veszprémi növ. papság Fá.zmány-kö-
rének ez évi tagjai. 

V E O Y E N E K . 
— A bambergi érsek Rómából visszatérte után elŐbb-

való teendőt nem ismert, mint hiveit a péterfillérek égető 
szükségességére figyelmeztetni. Az ő főpásztori levele már 
harmadik nagy fontosságú szózat es ügyben, néhány hó, mond-
hatni, néhány hét alatt. Ez sokat jelent. Értsük meg s ne fe-
ledjük ! „Az a gondolat, úgymond a lelkes főpásztor, hogy a 
kereszténység atyja valóban szükséget szenved, szent féle 
lemmel s bizonyos szégyennel kell hogy bennünket eltöltsön." 

— A bécsi szent-István templom m. hó 25-én megszent-
ségtelenittetett. Egy nő tollkéssel fölmetszette ereit s annyi 
vért vesztett, hogy önkivüli állapotban vitték a sekres-
tyébe, hol az utolsó kenetet feladta reá az épen jelenlevő 
pap, a gyorsan előhívott orvos pedig beköté a sebét, mely 
műtét után a szerencsétlent kórházba szálitották. Másnap 
Angerer püspök reconciliálta a dómot. 

— Európa legészakibb lakóhelyén, Hammerfestben, oc-
tober 31-én szentelték fel sz. Mihály tiszteletére az első ka-
tholikus templomot. Három hó alatt épült ; azért ily gyor-
san, mert fából van. 

— Xaveri szent Ferencz szent testét Goaban, hol 1859 
óta a Donna Maria Secunda portugalli királyné által épitett 
pompás mausoleumban fekszik, a pápa és a portugalli király 
beleegyezésével, jövő évben, az egyház és állam legfőbb te-
kintélyeinek jelenlétében nagy ünnepélylyel újra ki fogják 
emelni sírjából. 

— f Részvéttel veszünk tudomást a következő gyászje-
lentésről : A jászóvári prémontrei kanonok-rend tagjai a bá-
natos sziv fájó érzetével jelentik szeretett rendtársok, néhai 
főtiszteletü Gondolovszky Lajos, prémontréi r. kanonoknak, 
élte 44-ik, áldozárságának, tanári s lelkészi működésének 
21-ik évében, f. év és hó 1-én történt gyászos elhunytát. A 
megboldogultnak hűlt tetemei f. hó 3-án d. e. 9 órakor, a 
jászóvári székesegyházban megtartandó gyászistenitisztelet 
után, a jászói közsirkertben fognak örök nyugalomra leté-
tetni. Jászón, 1878. évi deczember 1. A boldog feltámadás 
örömeiben részesítsd őt Uram ! 

Kegyeletes adakozás. 
Pannonhalmáról a szent atya számára péterfillérüí 

N. N 10 frtot. 

F e l h i v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Nincs helyén a sok szó ott, hol magától érthető tettre van szükség. A mit mondhatnánk, annak közvetlen czél-

ját az i. t. olvasó közönség e sorok cziméből már tudja. 
A ,Religio'-nak neve maga egy nagy programm; 38 éves inultja s eddigi működése pedig, — igénytelenségünk 

szerkesztése alatt is talán szabad hinnünk, — elég világosan szóló commentár e programmhoz. Ehhez tehát nincs mit* 
hozzáadnunk, nincs mit tovább szólnunk. Ha van, a mit ezen a közönségesnél ünnepélyesebb alkalommal kötelességünknek 
tartunk kifejezni, az mindenek előtt imádatos hála Isten iránt, ki több tekintetben nehéz körülmények közt nem hagyott 
e l ; azután pedig a legforróbb köszönet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, tiszta ügyszeretetből, önzetlenül, szere-
tett anyánk a kath. egyház jól felfogott érdekében, akár becses dolgozataik és leveleik, akár a lap olvasó körének terjesz-
tése által előmozdítani, vagy bennünket akár csak elismerésökkel is támogatni szívesek voltak. Minél inkább általánosabb 
s erősebb szokássá válik a gomba módra szaporodó irodalmi termékek olvasása; minél számosabb s gyakorlottabb toll 
működik a hit, vallás, egyház, a kereszténység magasztos eszméi ellen, vagy legalább azoknak öntudatlan elhomályositá-
sára, — és igy, természetesen, szeretett hazánknak is nagy kárára e veszedelmére : — annál élénkebbé kell válni azon 
testületben, mely mindenkor az értelmiség élén haladt, igen, a kath. papság keblében annál élénkebbé kell válni azon 
érzelemnek, hogy irni s az eszmék tisztázásában, a keresztény elvek védelmében bármiképen közreműködni, kötelesség 
s az apostolságnak, de egyszersmind a hazafiság gyakorlásának, egy igeu korszerű neme. 

Minthogy lapunknak közérdekűségét csak is az ily testvéries lelkes közreműködés biztosítja minden irányban: 
azon remónynyel indulunk a közelgő újév által reánk rovandó, még az isteni gondviselés imádandó titkaiban rejlő munka 
elé, hogy a kiknek elismerését és becses közreműködését birni eddig szerencsések voltunk, azok, — tudva azt, hogy egy 
oly lapját a magyarországi katholicisinusnak, milyen a ,Religio', mely összes magyar időszaki sajtónknak Nestora, fenn-
tartani s a fokozodó igényekkel versenyt emelten átadni az utókornak, nem egyedül, vagyis jobban mondva, nem egy 
szerűen az időszerinti szerkesztőnek magán-ügye, hanem édes mindnyájunk közös szent érdeke, — becses figyelmöket cs 
ügyszeretetüket ezután sem fogják e laptól megvonni, sőt kegyesek lesznek megtenni, mit a szerkesztő egymaga, etsi tra-
diderit corpus, és ha láng-betűkkel irja is tele a lapot, meg nem tehet, — kegyesek lesznek a lapnak olvasó körét terjesz-
teni s annak uj előfizetőket szerezni. Ott, hol a főt. egyházmegyei hatóság kegyesen megengedni méltóztatott, hogy a 
,Religio', mint más az egyház érdekében kiadott lapok, az egyház pénztárából is megrendeltethessék, szeretettel kérjük 
i.t . paptársainkat, hogy e kedvezményt a folyton élénkebb felkarolásban részesülő plébániai könyvtárak érdekében itt, 
igénybe venni szíveskedjenek. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre 10 ft, félévre 5 f t o. i . Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budapest, Jóxsef-utesa 

17., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legozélszerübb a /.osta-utaloányokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lukkelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ez évi czimsyalagot felragasztani. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: Ureznuy Helft, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, deczemta 14. 48. II. Félév, 1878. 

Tartalom : A házasság szentsége és a materialismus. — A tudomány mint czél és eszköz az emberi általános tökély ösz-
liangjában. — Egyházi tudósitások •. Pest. ,Clericalis irány'. Budapest. A »Défense' pesti levele. Belgium. A temetetők kér-

dése. — Irodalom : Parlatore Fülöp. Emlékbeszéd. — Vegyesek. 

A házasság szentsége és a materialismus. 
(Vége.) 

5. A házasság, e mély titokszerü szövetség a 
bűnbeesés előtt is oly magas méltósággal birt, hogy 
már akkor képviselője volt az isteni szeretetnek a 
földön.1) De, valamint az egész ember, ugy ez is sü-
lyedt a bűn következtében ; mi először is abban nyil-
vánult, hogy a többnejűség kezdett lábra kapni. 
Már Lamechröl följegyezte a szent irás, hogy két-
nejii volt.2) Az ókorban is megvo l t a házasság isteni 
eredetéről és rendeltetéséről a helyes fogalom, de 
a roszra hajlandóbb emberiség letért az igazság ös-
vényéről; a bűnnek káros hatása szembetünőleg 
élénken mutatkozott épen a házasság köriili téve-
désekben. 

Azonban, miként a pogány világ nem maradha-
tott a romlottság posványában, hanem a megváltás 
által kellett megtisztulnia, ugy a házasságnak is át 
kellett alakulnia és fölemelkednie lealacsonyított 
állapotából. 

Minden e világon létező fejlik,mig csak el nem éri 
a tökély meghatározott fokát. A házasság első ter-
mészetfölötti fejlődését megakadályozá a bűn ; erre 
következett azután a büntetés, mely szomorú követ-
kezményeivel áthatva az egész társadalmat, okvet-
lenül arra íigyelmezteté az emberiséget, hogy ismerni 
tanulja a házasság szentségét és előnyeit. Csak ezen 
előkészület után lépett föl a regeneráló erő. Innen 
látjuk, hogy az isteni Megváltó természetfölötti 
megjelenésével megszenteli a családi kört, és enge-
delmességével megörökiti és mindenek fölött kitün-
teti a szülői tekintélyt. A család boldogságának alap-
föltétele, a szülői tekintély, általa nyert szentesítést 
és tökélyesbülést. 

i) Cfr. Eph. 5; 29. - *) Gen. 4 ; 19. 

Midőn tehát a materialismus föelvül tiizi ki, 
minél inkább meglazítani a házassági köteléket, a tár-
sadalom alatt vágja a fát, kétségtelen lévén az, hogy 
tekintély nélkül mindennemű anyagi előny és ezek-
nek fenntartója és képviselője, az állam is, e felfor-
gatásoknak esik zsákmányul. A vallásosság minden 
társadalmi intézménynek talpköve; — azért a val-
lásnélküli házasság nem képezheti azon titokszerü 
örökös szövetséget, melyre a házastársak megnyug-
vással tekinthetnének. A materialistikus törekvés-
ben látjuk a mai fonák intézményeknek legbensőbb 
rugóját. De valamint maga ezen alapelv ellenkezés-
ben van az emberiség legbensőbb meggyőződésével, 
ellenkezésben van a kiáltó történelmi tényekkel : 
ugy az e szerint létesített intézmények is mint ki-
áltó ellentétek fognak mindig föltűnni és megczá-
íolhatlan tanúi lesznek az emberi ész tévedéseinek. 

6. A házasság, mint az emberiségnek drága kin-
cse, az egyház őrizetére bízatott. Az ó-szövetségben 
meglevő tisztán természeti és részben természetfö-
lötti jelleget az uj-szövetségi magasabb jelleggel 
egyesítve, az egész intézményt az idő és körülmé-
nyek szerint hözott törvényei által az egyház fejté 
ki mindinkább. Az egyház fölséges képe előtt elkeli 
enyésznie a materialismusnak ! Az egyház ismerteti 
meg az emberiséggel természetfölötti hivatását, és 
a mit különben is kimagyarázhatlan öntudatában 
hord, a természetfölötti lét igazságát. Az ember 
egész ittlétének e szerint kell alakulnia. A termé-
szetes rend a természetfölöttiben nem enyészik el, 
hanem tökélyesbül, átszellemül: igy az állam sem 
enyészik el az egyházban. Ez mint egy magasabb 
életprincipium uralkodik a keresztény lelkiismeret 
fölött, a mi azonban nem kényszer, hanem az er-
kölcsi tökélyesbülés ereje. A kereszténység objective 
tekintve nem egyéb mintegy erkölcsi átszellemités 
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tisztulás, mindez pedig csak előjátéka az összvilág 
befejező tisztulásának, melynek előképül az Isten-
ember Krisztus adatott . Miként 0 megdicsőült em-
berisége által a teremtést és az Istenben bevégzett 
világot tüntet i föl, ugy Őbenne van rejtve a világ-
egyetem megújulásának és teljességének ereje. Ezen 
isteni erőnek gyúpont ja a kath. egyház. 

Ha tekintetbe vesszük a kereszténység első 
századait, azt tapasztaljuk, hogy a házasság mindig 
a legszentebb vallási cselekmények között köttetett. 
Nagy szó az, mit a nemzetek apostola mondot t :  

„Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in 
Christo et in ecclesia."3) Erre valának alapítva a 
házassági rendszabályok az apostolok idejében. A 
sz. atyák világosan előtüntetik, mi volt a házasság 
a pogányok között, és mivé lett az a keresztények 
által. Ezt a materialismus nem tagadhatja. A tör-
vény, ha hivatásához képest rendet akar létesíteni, 
a házasság erkölcsiségét védelmezze és működésé 
nek a lapjául ne vegye az ingatag bölcselők üres el-
veit. A materialismus nem törülheti le a házasság-
ról a vallásos jelleget, és valamint nem létesitette 
azt, ugy jogában nem áll meghatározni, mikor 
lesz azzá. 

Kétséget nem szenved, hogy az egyház a há-
zasságot mindig magáénak tekinté, és tekintetbe 
vévén az állam szükségeit is, a házassági ügyek 
elintézésénél mindig bebizonyította, hogy fölállított 
elveivel jogkörét nem téveszté és tekintélyét fön-
ta r to t ta ; és ez öntudatában rejlik, mivel regeneráló 
hatalmának ez is egyik alapföltétele. 

Valóban különös színben tűnnek föl a materia-
listikus állam elvei. Ma a házasságot oly képen sze-
retnék szervezni, mintha a kereszténység nem is lé-
teznék, pedig mélyen megfontolandó, hogy ez a vi-
lágot a házasság terén is regenerálta és nevelte, va-
lamint joga van nevelni ma is. 

Küzdelmes átalakulási időket élünk. Nem ta-
gadhatni, hogy mind ebben az emberiség fejlődési 
élete tűnik elő, mely mindinkább a szellemi irány 
felé tart . De mily küzdelmen megy keresztül csak 
egyetlen fejlődési fokozat is! Ezer köny, szenvedés 
előzi meg az emberiség történelmének minden fon-
tosabb mozzanatát. Miként az elvesztett, ugy a visz-
szanyert boldogságnak is fájdalommal vegyes képét 
viseli magán minden ember ; egy kimagyarázhatlan 
bánatos fény dereng lelki világában, mely bágyasz-
tó sugarai t minden időre kiterjeszti, és bús világí-
tásban tüntet i föl a történelem nagy eseményeit, 

" s y l p h . 5 ; 32. 

épen ugjr mint szivének legtitkosabb rejtekeit. A 
kinyilatkoztatás napja ragyog, és mégis a materialis-
mus sötét árnyaival kell megküzdenünk ,Lux 
venit in mundum, et di lexerunt homines magis te-
nebras quam lucem : erant enim eorum mala opera."*) 

Dr. Kádár Ambrus. 

A tudomány mint czél és eszköz 
az emberi általános tökély öszhangjában*) 

„A szellemi tehetségek miveltsége, a tudomány 
nemcsak czél önmagában, hanem az egyszersmind 
észszel és szabad akarat tal felruházott ember álta-
lános haladásának, tökélyesedésének, eszköze s hat-
hatós előmozdítója is. Hol ész, érzet és akarat ösz-
hangzólag fejlödnek, művelődnek: ott az ember esz-
meképe az egyénben teljesedni indul. S vajmi jól 
esik látni, hogy a kit tudományos haladása ember-
társai fölé emelt,- annak egész valójában sugárzik a 
jellem, a nemes akarat, az erkölcsi szépség, a haza 
szeretete, a magasb érdekek iránt való kegyelet, a 
családi élet szépsége és boldogsága. 

Ha a nemzetek életében körültekintünk, csak a 
nem rég múltból is szivrenditö bizonyítékait tudnók 
felhozni annak, hogy az óriási tudományos képzett ' 
ség sem óv meg gyakran nagy tévedésektől és gyá-
szos végre vezető sülyedéstől. De vádolni nem aka-
runk senkit, hol az ellenkezőnek fényes példája áll 
ma (Parlatoreban) előttünk. Nem én magam — 
mint az elhunytnak egyik őszinte barát ja — szólok 
igy, igy érzettek mindnyájan, kik ismerték. Előttem 
fekszik a hírneves „Revue botanique" szerkesztőjé-
nek s egy kitűnő franczia növénytan szerzőjének 
Duchartre-nak magánlevele, melyben, miután Par-
latore halálának hírét vevé, igy ömledezik : „Nem-
csak kitűnő tudós vala ö, ki hazájának diszére vált , 
hanem a legjobb emberek egyike, kit, ha valaki 
csak futólag is látott , benne a szívnek és észnek 
ajándokait egyaránt méltányolni kényszerült ." A 
jeles franczia tudós al ta l igy dicsőített ferfiu kitűnő 
tulajdonai között föntündöklöt t vallásossága. 

0 a tudomány embere volt, gondolkodó, bú-
várló fő ; de nem olyan, ki a küljelenségek fölött a 
lét magasabb szellemi föltételeit s czéljait feledte 
volna; ö Isten müveit éles észszel vizsgálta, ele-
mezte, viszonylásaikban tanulmányozta, — de a mű 
fölött a művészt nem veszté el szem elől. 

4) Joan. 3; 19. 
*) Mutatványul kis részlet ura. és főt. Dr. Haynald La-

jos kalocsai érsek urnák Parlatore Fülöp felett tartott em-
lékbeszédjéből. Lásd mai számunk,Irodalom'czimű rovatát. 
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Kit egész életén át nemcsak szaktudományának min-
den ágában munkás nyugtalansággal vizsgálódni, hanem 
ezen tudománynak az összes emberi tudathoz való viszonyát 
s abba szerves beilleszkedését tanulmányozni látjuk : annak 
ezen nyughatatlan működése közepette teljes megnyugvását 
a minden lények és minden tudomány kútfejében, és innen 
eredő boldogságát jótékony érzettel tapasztaljuk Tudomá-
nyos fejtegetéseibe mindenkor szépen belefűzi ő ezt. Példa 
okáért, midőn ily czimü értekezésében : „Come possa consi-
derarsi la botanica nello stato attuale dellescienze naturali," 
(Firenze 1842. 31. 32. 33. 11.) előre küldé, mint ismétlik a 
felsőbb növények szervezetökben az alsóbb növények foly-
tatólagos fejlődését, mint mutatják föl magukban az alsóbb 
állatok egy bizonyos pontig az alsóbb növények typusait, 
mint kezdődnek a növények és állatok két sorai párhuza-
mosan, de mig egyike t. i. a növényeké egy bizonyos határ-
nál tökéletlen marad, akkor a másik t. i. az állatoké tovább 
haladva uj szerveket és uj működéseket, az érzelmiséget és 
mozgóságot (la motilità) veszi föl magába; igy fejezi be 
okoskodását : „Az ember ismétli az állatokat és mint állat 
a növényeket, azaz minden szerves lényeket, pedig a legtö-
kéletesb módon ; ő áll a szerves teremtmények sorának élén, 
ő az Istentől intézett teremtésnek czélja! Evvel mutatja ki a 
tudomány, mire a hit tanit."1) Nem ritka Parlatore munkái-
ban az ily jóltevő szellemi fölemelkedés. S mit életében szive 
vallott, szája, tolla hirdetett : vallásos meggyőződését vég-
rendeletében is megható szavakkal tolmácsolta. — Ö tudott 
és hi t t ; nem kényszerült tehát a kedves költőnél, Tiedge-
nél3) panaszkodó tudós kétkedővel följajdulni : 

„0 des Lichtes, das den Glauben ärmer 
Und die Weisheit doch nicht reicher macht ! 
Stolze Weisheit ! durftest du mir's rauben, 
Bas erhabene, stille Seelenglück ? 
Nimm was du mir gabst ; nur meinen Glauben, 
Meine Hoffnung nur gio mir zurück." 

Nem igy ő ; őt a komoly kutatással szerzett tudomány 
hitében koldussá nem tette ; birta egész tudományát s erő-
sen tartotta ; de birta egész boldogitó hitét is ; egyet a má-
sikért áruba bocsátani nem kényszerült ; s nehéz megpróbál-
tatásának napjaiban, midőn hosszú és fájdalmas betegség 
kinzá, szerencsés volt, mint személyesen tapasztalául, egy-
aránt gyönyörködni tudományában és Istenbe vetett biza-
lommal tűrni a szenvedéseket. 

Emlékbeszédem semmikép sem lehet hivatva tudomá-
nyos nézetek és elméletek mellett vagy ellen rendes polé-
miát vinni vagy előidézni ; miért is csak a tanok és ellenté-
teik, az egyik vagy másik mellett álló tudományos nyilat-
kozatok egyszerű lajstromozására szoritkozom azon állás-
pontnak kitüntetése végett, melyet Parlatore elfoglalt. 

S ezt szem előtt tartva állithatom, hogy tudósunk nem 
tartozott azokhoz, kik semmi helyes induction nem alapuló 

') Mintha magát a tudomány nagy mesterét Linné-1 hallottuk 
volna szólni j ki, mint szamtalan máshelyen, ugy „Species Plantarum" 
müvének előszavaban is, virágos tudománya élvezetében hangoztatja ma-
gas emelkedésű eszméit mondván : „Homo sui conscius observât mun-
dum, omuipoientis theatrum, undique adornatum summis omnisciae sa-
pientiae miraculis, — se vero iu hune tanquam hospitem introauctum, 
ut hisce deliciis sese delectando magiiiticentiam Domini aguoscat. Indi-
gnus profecto is censendus hospes, qui, pecoris instar, tantum gulae in-
servit, nec magiialia possessoris intueri atque aestimare novit." Conf. 
Codex bot. Linn. Lipsiae ed. Bidder. 1885. 18. 1. 

'') Urania, Gratz, 1836. 11. és 12. lap. 

s szappanbuborékként támadó és elmúló föltevéseket (hypo-
thesiseket) mély alapú nagy igazságok rovására elfogadni 
mindenkor hajlandók, s kiket megróni a transscendentalis-
mu8Í túlzásról valóban nem vádolható Dr. Virchow is szük-
ségesnek látta, midőn a német természetvizsgálók s orvosok 
Münchenben 1877. szeptember 17-től 22-ig tartott 50-dik 
vándorgyűlésén óva intett „oly tanok terjesztésétől, melyek 
tiszteletreméltó ős tanokat alapjaikban megrendítenek," s 
pedig „oly elméletek kedveért, melyek tettleges bizonyítékok 
hiányával vannak." (Alig. Ztg. 1878. febr. 6. Nr. 37. Bei-
lage). Az Augsburgi Alig. Ztg. tudós referensének épen 
most szószerint idézett jelentését igazolják Virchoiv beszéd-
jének következő szavai, melyeket Bakody Árpád fordítása 
szerint3) kiirok : „Minden kisérlet, mely arra irányul, hogy 
problémáinkat tantételekké alakitsa át, hogy vélekedésein-
ket az oktatás alapjává tegye és különösen azon kisérlet, 
hogy az egyháztól a hatalom egyszerűen elvétessék és dog-
mája minden további kérdés nélkül egy leszármazási hittel 
pótoltassék,... kell, hogy ezen kisérlet hajótörést szenved-
jen." 25. lap. S mily „problémákat," mily „vélekedéseket," 
mint a „melyeket még be kell bizonyitani és ténylegességö-
ket megállapítani" 6. 1. ért Virchow : lássuk u. o. előforduló 
köv. sorokból : „Ha Häckel ur azt állitja, hogy a nevelőre 
tartozik a kérdés, váljon most tegyék-e a nevelés alapjává a 
leszármaztatás elvét és a plastidul-lelket fogadják-e el min-
den szellemi lényre vonatkozó képzelet alapjául ; váljon az 
ember phylogeniáját a szerves világ legalsóbb osztályáig, 
sőt még azon túl az ősképződésig kövessék-e ; ez nézetem 
szerint föladataink helytelen választása." 8-ik lap. — „Mig 
a széneny, köneny, éleny és légeny tulajdonságait nekem 
ugy nem tudják meghatározni, hogy fölfoghassam, miképen 
támad összegökből egy lélek, addig el nem fogadhatom azt, 
hogy föl volnánk jogositva a plastidul-lelket az oktatásba 
fölvenni." 12.1. „Még mindig éles határvonal létezik az em-
ber és majom között. Nem tanithatjuk, nem tekinthetjük a 
tudomány egyik vivmányának, hogy az ember a majomtól, 
vagy más valamely állattól származik." 27. 1. 

Miként járul e megrovó Ítélethez akadémiánknak egyik 
mult évi nagy halottja, a sz. pétervári Baer Károly Ernő, 
halljuk meg a tudós Huber Jánoshoz 1876. elején intézett 
levele ezen szavaiból: „Sötét szinben tűnik föl előttem a 
jövő, midőn tapasztalom, mily ujjongással gúnyolnak most 
gyakran minden vallást, minden erkölcsi törvényt, egyszó-
val minden eszményi dolgokat — mint elavult babonát 
S épen ez az, mi a Darwinismust veszélyessé teszi . . . Hogy 
pedig az emberi nem boldogabb lesz, ha minden eszményit 
távol űz magától ; egész határozottsággal kétségbe vonom. 
Hiszen az ember az egyetlen lény, mely az eszményire nézve 
érzékkel bir. Ezt elrabolni tőle annyit tesz, mint őt állattá 
tenni." Ezeket nem én mondom, hanem a Uarwinistáktól 
Darwinistának kikiáltott Baer, kinek häckel csak az alig 
mult években dedicálta egyik munkáját.J) Buer megrovó sza-
vai irányához méltó módon csatlakozik báró Eötvös Józse-
fünknek egy csípős gunyoru mondata, melylyel „Gondola-

3) „A tudomány szabadsága a modern államban. Virchow B. be-
széde." Budapest, j87«. 

l) Baer K. E. Huber János-hez 1876. 22. jan és 3. febr. irt leve 
léből. Augsb. Alig. Ztg. 1877. 21. octob. Nr. 291. Beilage 44i8. 1. 

48* 
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tok" czimü gyöngy munkájában (Pest 1864.) azon néhány 
év előtt elterjedt hirről szólván, hogy Afrikában emberfaj 
találtatott, melynél a hátgerincz néhány hüvelykre kiáll s a 
majmok farkához hasonlit ; fölemlíti, mily nagy megelége-
déssel fogadtatott azon hir egyes tudósok ütal . „Ha egy uj 
Plato — folytatja szószerint Eötvös — „ha egy uj Plato, 
Newton vagy Shakespeare lép föl, bizonyosan nem örülnek 
inkább, mint midőn ezen afrikai majom-farku felebarátaink-
ban a lánczszem állítólag főlfódöztetett, mely a majmot az 
emberrel összeköti. Ugy látszik — adja ő hozzá — mintha 
maga a tudomány napjainkban nem az emberi méltóság bi-
zonyságait, hanem csak az okokat keresné, melyekkel bru-
talitásunkat igazolhassa." 152. lap.5) — Az igy megrovot-
takhoz számíttatni nem akarván, szívesen másokra bizta 
Parlatore, hogy — kiknek kedvök telik benne — az állat-
kertek majom-ketreczeiben atyafiságos örömérzettel nézzék a 
kifejlődésökben kissé hátrább maradt, hol komoly, hol fürge 
rokonokat vagy a természetrajzi muzeumokban a négyke-
züek osztályát őscsaládi mauzóleumként üdvözöljék. 

Soha nem eshetett a föntidézett megrovások alá Par-
latoré, nem tartozván azokhoz, kik mint Baer Vilmos és Hell-
wald Fr.6) a természettudományi vizsgálódás összes eredmé-
nyei által azon következtetésre kényszerítve hiszik magukat, 
hogy valamennyi szerves lényeknek, tehát az embernek is, 
pedig az ember egész szintúgy szellemi, mint anyagi valójá-
nak eredetét, a legegyszerűbb szerkezetű kevés ősalakokban 
keressék, milyenek a Monerek, tengerben talált fehérnyés 
gomolykák (Klümpchen), közöttük a Bathybius, azaz : egy 
alaktalan nyák, egy legalsóbb nemű Sarkodé ; mely egy-
szerű, szervnélküli szervezetektől (Organismus ohne Orga-
ne!) indulna ki, mint minden más szerves lénynek, ugy az 
ember állati őseinek lánczolata is, oly módon, hogy azon ős-
nyák másodsorban egy egyszerű sejtté vált, s továbbá szá-
mos fokozatokat, a Synamoebákon, Planulatákon, ázalag-
állatkákon, örvényállatkákon, puhányférgeken, s végre a ge-
rinczesek hosszú során keresztül emberré fejlődött. 

Parlatore nem szegődött ezen elmélethez, mely az 
anyagtól lényegileg különböző szellemi tehetségekkel fölru-
házott embert ily családi fa végágaira ülteti. De a melynek 
védelmezői csak legújabban is nagy zavarba jöttek, midőn 
azon az atlanti tenger fenekéről kiemelt rezgő testre nézve, 
melyet mint a szerves világ képződésének kezdetét üdvözöl-
vén Huxley7) Bathybiusnak, a mélységben élőnek, faj sze-
rint pedig Häckel tiszteletére Bathybius Häckeliuek keresz-
telt, Zittel pedig még Palaeontologiájának 1876-ban megje-
lent első és egyetlen füzetében8) is a Monerek osztályának 

5) Egy más nyomon járó. (Ifi hasonló végczélu tévrdést kárhoztat 
ugyanazon munkájában Eötvösünk következő igaz szavaival : „Ha büsz-
kéikedve tudományukban azért, mert az idegrendszer egyes működéseit 
ismerik. . . azt hiszik, hogy scalpellumaikkal ketté vágták a sűrű fátyolt, 
mely a nagyanya képét eddig eltakarta, s hogy mindaz, mit physiologiá-
jokkal és chemiájokkal megmagyarázni, mit tudományos rendszereikben 
elhelyezni, osztályozni s bebizonyítani nem lehet, — nem létezik : akkor 
e tudósok nem józanabbak oly embernél, ki, mert csak azon szerveket 
ismeri, melyek által a növény a földből táplálkozik, ebből azt következ-
tetné, hogy a növényre a föld minőségén kivül semmi egyéb • (tehát sem 
magasabb erők, sem a meleg, sem világosság) befolyást nem gyakorol-
nak." Gondolatok. 159. lap. 

6) „Der vorgeschichtliche Mensch." 1874. Leipzig. 512. 513. lap. 
') Iiuxley on some organism living at great depth in the north-

antlantic Ocean. Journ. of Microscop. science VIII. 186S. Nr. (i — Häckel 
Das Protistenreich. Leipzig. 1878. és Jenaische Zeltschrift V 1870. 3—18. 

8) Handbuch der Palaeontologie, München. 1876.1. Lief. 59. lap. 

élén a Protozoák első családjaként hirdetett, — ezen tudo-
mányos elmélet elhamarkodottnak, hiúnak mutatkozott ; — 
mert az 1873—6-iki Challenger-féle atlanti tengeri körha-
józás tudósainak Murray és Buchanan-nak vizsgálódásaiból 
kiderült, hogy a minden szerves lények azon állítólagos ős-
szülője nem egyéb, mint a tenger vizében létező kénsavas 
mésznek (gipsznek) csapadéka, melyben a szerves lényt el-
áruló fehérnyének semmi nyoma nincs, s melynek sajátsá-
gos rezgése a szervtelen lények parányain is észlelhető 
Brown-féle tömecsi mozgástól („Molecular-Bewegung") 
származik. 

Huxley ez ujabb észleletek helyességét elismerve meg-
tagadta saját gyermekét, elejtette a Bathybiust9) Häckel 
nagy megütődésére, ki azt még a pár hó előtt megjelent né-
hány munkáiban is — jóllehet nem egész bátorsággal — 
megvédeni igyekszik.10) 

Laparcnt párisi egyetemi tanár a föntjelzett eljárás 
könnyedséget megróván a Bathybius tudományos teremtőit 
azon csillagvizsgálóhoz hasonlítja, ki a holdban egy állat-
szörnyet vélt felfödözni, midőn a távcsövébe esetleg beju-
tott egeret meglátta.11) 

Parlatore őrizkedett tudományának ily eliszapodásá-
tól ; annak a szellemi élet legfőbb követeléseivel jótékony 
öszhangzását hite s vallásos érzete megtartani tudta." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 13. Clericalis irány. Magyarország-

ban az uj aera alatt egy rendkívüli eset történt, melyet az 
utókornak feljegyezni már csak azért is kötelességünknek 
tartjuk, minthogy az bennünket katholikus papokat közelről 
érint. Megtörtént ugyanis az, ami tudtunkkal még semmi-
féle társulatban sem történt, ma a testvériség és egyenlőség 
ez uj korszakában, hogy a történelmi társulat elnökévé és 
egyik alelnökévé két katholikus pap választatott meg, az 
egyik püspök, a másik és utóbbi pedig kanonok. Mily 
hallatlan eset, két kath. papot, egy társulatban két ily magas 
állással felruházva látni ! Mily páratlan esemény, hogy a 
szavazatok törpe minoritása helyett, melynek a jelenlegi vi-
szonyok mellett természetszerűleg kellett volna a kath. pa-
pokra esni, nagy majoritással választatott meg mind a kettő. 
Azt mondják, hogy csodák korunkban nem történnek. A kik 
ily véleményben vannak, azokhoz semmi közünk, ami azon-
ban a jelenlegi esetet illeti, annyi bizonyos, hogy abban elég 
meglepő,elég csodálni való van; mi legalább hihetetlennek tar-
tottuk, midőn a gyűlés összehívásáról értesültünk, hogy an-
nak eredménye sem több, sem kevesebb jelentményü ne le-
gyen, mint épen két kath. papnak megválasztatása. 

A kiket azonban ez esemény olvasása meglepett, azok 
velünk együtt megjárták. Volt rá gond, hogy a clericalisok 

*) Quaterly Journal of the microscop. science. Vol. XV. 1875. 392. 
lap, hol igy szól : „Professor Wyville Thomson . . . . informs me that the 
best efforts of the „Challenger"^ staff h ive failed to discover Bathybius 
in a fresh state, and that it is seriously suspected, that the thing to 
which 1 gave the name is little more then sulphate of lime precipitated in 
a flocculent state from the seawater by the strong alcohol in which the 
specimens of the deep-sea soundings, which I examined, were preserved." 
iS' Thomsonnah némi csekély érvelése daczára a Bathybius mellett, azon 
semleges eredményben megnyugszik. 

I0) Lisd : Kosmos, Zeitschrift für einheitliche Weltanschauung etc. 
Leipzig 1877. 4-res Heft. 303. s a köv. lap. 

u ) Revue des questions scientifiques publ. par la Société Scient, 
de Bruxolles 1878.1. G7-ik és köv. lapokon. 
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örömüket ne élvezhessék, hogy meglepetésükből mihamarább 
felébredjenek. Miért is lenne Thaly Kálmán—Thaly Kálmán, 
ha megengedné, hogy a történelmi társulat élére két kath. 
pap állittassék? Mi értelme volna annak, hogy Thaly Kál-
mán tagja legyen a társulatnak, egykor pedig a .Századok' 
szerkesztője és ne tiltakoznék két kath. pap ily kitüntetése 
ellen? Hogy tűrhetné az Th. K., hogy a clericalismus ily 
praegnans módon jusson kifejezésre azon társulatban, mely-
nek föladata, ő szerinte, a kath. papok mint előfizetők pénzén, 
a magyar történelmet protestáns érdekben kizsákmányolni ? 
És hogy ő nem hiában tagja a társulatnak, hogy ő nem hiá-
ban volt jelen a választáson, azt ő fényesen igazolta. Mint 
Rákóczy korának tanulmányozója, bátran, mások talán azt 
mondanák egész vadsággal, kikelt a ,clericális irány' ellen, 
mely a társulatban jelentkezik, és tiltakozott az ellen, hogy 
két pap állittassék a társulat élére ; még csak az hiányzott, 
hogy revolvert nem tartott valamely megválasztott pap mel-
lének, ily formán is kifejezésre juttatván tiltakozását, ha a 
lemondást az alelnök nem foganatosítaná. 

Azt mondtuk fennebb, hogy páratlan eset két kath. 
pap megválasztatása valamely társulatban ily magas hiva-
talra, Thaly eljárására pedig azt mondjuk, hogy páratlanul 
botrányos eset épen ő általa, mint történész által, megtámad-
tatva látni kath. papokat azért, mert a többség bizalma tör-
ténetesen bennük központosult. Igen, de a clericalis irány, 
ez a veres posztó, bántotta Th. szemeit. Azt hisszük, felesle-
ges volna Th. úrral a felett vitatkozni, mit nevez, mit tart ő 
jclericalis iránynak'; egy pontra azonban figyelmeztetjük 
Th. urat és ez az, hogy a magyar nemzet magna chartájá-
nak, alkotmányának megalapításánál az a ,clericalis irány' 
uralkodott, melyet ma Tk-nak tetszik kigúnyolni ; a magyar 
alkotmányosság bölcsőjénél a clericalis kath. püspökök áll-
tak őrt, azok védelmezték nem egyszer életök feláldozásával 
az alkotmány alapján a nemzet életét, azoknak köszönhető, 
hogy ma még létezik Magyarország. Ézt ma minden gyer-
mek tudja, a ki legalább is a harmadik elemi osztályt elvé-
gezte, annál inkább megvárható volna tehát attól, kh'ől azt 
mondják, hogy történész. A megválasztottak bizonyára nem 
várták Th. szavazatát ; ezt adni, vagy nem adni jogában 
volt; de neki, épen neki nem volt semmi joga a ,clericalis 
irányt' megtámadni akkor, mikor mindenki jól tudja, hogy 
-ő minő egyoldalú protestáns irányban szerkesztette egykor 
a ,Századokat', Nagy, igen nagy türelem szükségeltetik, 
hogy megérdemelt módon vissza ne toroljuk ama kiállhatat-
lan türelmetlenséget, hogy ne mondjuk gyűlöletet, melyet 
ez esetben Th., bizonyára minden becsületes ember megbot-
ránykozására, a kath. papság, maga a katholicismus ellen 
tanúsított. Oh ! ha két protestáns tiszteletest választottak 
volna meg, ha ez ellen valamely kath. ember ,protestáns 
irány' miatt szólalt volna fel, ugyan mi lett volna akkor? 
De nem, kath. ember ilyesmire képtelen, kath. ember, fájda-
lom, még a maga ügyében sem szólal fel ugy mint kellene, 
műveltsége pedig nem engedi, hogy közbotrányt okozzon. 

De Th. urnák lett volna oka még más tekintetből is 
hallgatni, csak egy kissé tekintett volna körül. A történelmi 
társulat ugyanis gyűlését a magyar tudományos akadamiá-
ban tartotta. Mielőtt felszólalt, igen jó lett volna megfontolni, 
hogy hol, minő helyen beszél, talán elhallgatott volna, vagy 

ha nem is, ugy még roszabb. Nem tudná-e Th. azt, hogy kik 
ülnek az akadémia első helyén ? Nem tudná, hogy kik kor-
mányozzák a legnagyybb részt kath. pénzből élő tudományos 
intézetet? Nem ismerné azokuak vallását? Lónyay gr.,Csen-
gery Antal, Arany János stb. ezek is a clericalis irányhoz 
tartoznak? Nem megütköztek-e mára múltévben, nem ultra-
montán lapok is, a felett, hogy, mint egyik kifejezte magát, 
katholikus tudósokra a sor csak akkor kerül, mikor az utolsó 
kálvinista rector is beválasztatott? Igen, ez értelemben nyi-
latkozott mult évben egyik politikai lap? Miért nem talál-
kozik az egyenjogúság nevében az ily irány ellen is Th. K ? 
Miért nincsen szava az ellen, hogy az akadémiában, protes-
táns irány uralkodik ? Ha ő talán az akadémiának nem is 
tagja, miért nem szólal fel hirlap utján? De ki ne értené 
Th. hallgatását itt, és felszólalását ott, a történelmi társulat-
ban ? E kirivó protestáns fanatismus, azt hisszük, hogy fel-
nyithatná a katholikusok szemeit, ha már azt nem akarják 
sokan látni, ami szelídebben történik ugyan, de Th. végczél-
jával végre is csak megegyez ; felnyithatná szemét, mondjuk, 
nem azon értelemben, hogy a katholikusok Th. modorát el-
sajátítva, azt a protestánsok ellen alkalmazzák, hanem oly 
értelemben, hogy belátnák, miszerint ők a protestánsoknak 
semmiképen sem kellenek, sem itt, sem máshol és hogy en-
nek következtében, az a sok jeles tudományos erő, mely ugy 
a clerus, mint a kath. világi körök közt létezik, egyesülve 
alapitana uj különvált társulatot, mely a haza érdeke mel-
lett egyenesen a katholicismus érdekével foglalkoznék. A 
történelmi társulatban történtekből mi ez eszme valósításá-
nak szükségességére jutottunk. Az eszmét felemlítettük rö-
viden, kivitele azonban nem tőlünk függvén, meg kell elé-
gednünk avval, hogy ezt ismételten ajánljuk. ^ 

Budapest. A ,Défense' pesti levele főt. Strossmayer 
diakovári püspök ur római útjáról. —Figyelemmel kisérjük 
ab. e. Dupanloupnak e lapját sok tekintetben, a többi között 
azért is, mert nem régen olvastuk benne, hogy egy munka-
társa Diakovárott járt, és mert azt vettük észre nem egyszer, 
hogy általa specialis horvát, illetőleg délszláv aspiratiók 
igyekeznek tért foglalni. A politika nem tartozik hozzánk. 
Erről tehát hallgatunk s átadjuk a szót politikai lapjaink-
nak. De az egyházi kérdések már a mi illetőségünk körébe ' 
tartoznak, azért el nem mulaszthatjuk t. olvasó közönségünk-
kel megismertetni, mit irnak ,Pest'-ről a diakovári püspök 
római útjáról s ezzel kapcsolatosan a boszniai és herczegovinai 
kath. egyházi kérdésekről a Rómában nem közönséges figye-
lemmel kisért ,Défense'-nak. — „Legújabb informatiók sze-
rint, igy szól e ,pesti' tudósítás, msgr Strossmayer Rómába 
hivatott (été mandé), hogy részt vegyen a katholikus h ie ra r -
chia ezen vidékeken való újjászervezésének tervezési mun-
kálataiban. A jeles diakovári püspök valóban az ország ala-
pos ismeretén kívül tekintélyes befolyással bír a népre. E 
befolyást törekvéseinek s folytonos áldozatainak köszönheti, 
melyek által a bosnyák katholikusoknak hitét biztosítani 
igyekezett. Az általa Diakovárott alapitott ferencz-rendi 
papneveldében ujonczoztatott hosszú időn át azon buzgó ön-
feláldozó bosnyák papság, mely magas értelmisége által ké-
pes volt megnyerni a mohamedán és orthodox elem tisztele-
tét és szeretetét, mely utóbbinak lelki vezérei, a phanariotai 
(konstanitinápolyi patriarchától függő) pópák, nagy rész-
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"bon megvetettek (exécrés) mind hibáik, mind pedig külö-
nösen piszkos ragadozásuk miatt . . . . A görög keleti raják, 
kik rég óta saját nemzetiségűkből kivánják püspökeiket és 
pópáikat választani, valószínűleg nemsokára teljesedni fogják 
látni vágyaikat és a konstantinápolyi patriarchatus egyházi 
joghatóságát a karloviczi patriarcháéval fogják fölcserélni. 
A musulmánok, vagyis a bégek, kik mint a többi népség 
szláv eredetűek, ők is magok közül kivánják választani füg-
getlen seik-ul-islam- jókat és a dolgok természetes erejénél 
fogva czélt is fognak érni. o o 

Magától értetik, hogy ezen átalakulások ideje alatt, a 
komolyan szervezett katholikus actio, hála a már elért befo-
lyásnak és azon tekintélynek, melylyel rendelkezik, hatalmas 
előnyöket vivhat ki, melyek csak hasznára válhatnak ezen 
szerencsétlen vidékek civilisatiójának. Az orthodox raják s a 
mohamedán bégek közt sokan igen hajlandók a kath. val-
lásra s igy elég lenne a meglevő rokonszenves áramlatot, mely 
lappangó állapotban van, fejleszteni, hogy az egyháznak 
végleg megnyeressenek. Ezen körülmények közt, ugy látszik, 
kérdés lesz a felől, hogy msgr Strossmayer püspöki székhe-
lyét Diakovárról Serajevóba tegye át, a végből, hogy befo-
lyását közvetlenül gyakorolja a népre. Kétség kivül msgr 
Strossmayer jelenléte Bosznia fővárosában csak hathatósan 
elősegíthetné e tartomány evangelisatióját. Iianem a horvát 
praelatus kétségkívül nehezen fogná teljesen elhagyhatni 
diakovári megyéjét, mely már magában is fontos és minden 
gondját igénybe veszi. Mind az által biztosak lehetünk 
benne, hogy ő semmi áldozattól nem fog visszariadni, me-
lyet tőle az egyház érdekei kívánnak. 

Önök minden bizonynyal tudják, hogy msgr Stross-
mayer, kinek minden jövedelme ajtatos alapítványokra hasz-
náltatott fel és adományokra a dél-szláv népségek erkölcsi 
művelődésének czéljából, körülbelül 12 év óta egy Díaková-
rott emelkedő fényes székesegyház építésén fáradozik, mely-
nek építése és diszitése már körülbelül 3 millió frankba ke-
rült. Ezen basilika még három vagy négy évet fog igénybe 
venni, hogy készen legyen és a püspök, ki reá igen büszke, 
látogatóinak mutogatva, azt szokta mondani: „Itt van Dél-
Szlávia katholika egyháza." Reméljük, hogy e szentély, da-
czára nagy arányainak, még kicsiny lesz azon számos hivők 
számára, kik oda fognak jönni térdelni." 

Belgium. A temetők kérdése. (Vége.) Azok, kik a ki-
nyilatkoztatás világosságában állnak, számolni fognak to-
vábbá mindenért, a mit hitünk szabad gyakorlásának elrab-
lására tesznek. A cultus, vagyis a nyilvános isteni tisztelet 
a hit szükségképeni gyakorlásához tartozik: a vallás, a tet-
tekben élő szeretet mellett, nem egyéb mint maga az élő hit. 
A nyilvános ima, az áldozat, a szentségek kiszolgáltatása s 
hasonlóan az egyháznak szent ténykedései a haldoklók viga-
szára s a halottak tiszteletére — mind ez hitünk életszük-
séglet tevékenysége. Az egyház nemcsak azt mondja a 
halállal küzdő léleknek ; Kelj útra e világból, keresztény 
lélek, a mindenható Atya nevében, ki teremtett, az egyszü-
lött Fiu nevében, ki megváltott, és a Szentlélek nevében, ki 
reád kiárasztatott : hanem az egyház telve tisztelettel a test 
iránt, mely a léleknek szentélyül s a Szentléleknek templo-
mul szolgált, a testet a földnek adja á t . . . bízva Isten sza-
vába, melyet irgalomból mondott.: Et ego resuscitabo eum 

in novissimo die. Az egyház a mint templomokat, szent he-
lyeket szentel gyermekeinek gyülhelyül mig élnek, épen ugy 
templomokat, szent helyeket szentel, hogy azokban gyer-
mekei a halálban is egyesülve maradjanak a szentek egysé-
gében s a feltámadás reményében ; mert a test fel fog tá-
madni. Miként a mag feloszlik és megsemmisülni látszik a O o 
földben, mielőtt mint pompás növény ismét előterem, épen 
igy fognak testeink is, melyeket a mindenható Isten mintegy 
elvet a földbe, megdicsőült alakban feltámadni s hű leikök-
kel egyesülni. Az egyháznak eredete óta, a hol csak szabad 
volt, kétféle szent helye vala, egyik az élők, másik a holtak 
számára és a temetkezési szenthelyek mindenkor épen oly 
lényegesen tartoztak a valláshoz, mint a templomok. Üldö-
zések idején, igaz, tűrni kellett az egyháznak maga fölött 
ellenségeinek erőszakát, az utolsó században ugy mint az el-
sőben. . . . Midőn a franczia forradalom orgiái kitombolták 
magokat és az állami rend helyreállíttatott, az állami hata-
lom az egyház vallási szabadságát s ez által a kath. temetők 
létjogát elismerte. Köztársaság és császárság azon alapelvet 
vallották, hogy azok, kik a temetkezést ugyanazon temető-
ben erővel vegyessé akarják tenni, azok épen oly jogtalanul 
cselekszenek, mint a kik a vallási-gyakorlatok különfélesé-
gét szintén egy s ugyanazon templomba akarnák beerősza-
kolui. A ki az egyház előtt azon ajánlattal lép fel, hogy cultu-
sát közös temetőben gyakorolja, annyit tesz mintha azt aján-
laná,hogy az egyház istenitiszteletét a páholyokban tartsa. . . . 
I t t a magasztos szellemű főpásztor azután bebizonyitja, meny-
nyire nincs igazuk,kik a temető szabadságát a kath. egyháztól 
megtagadják. Az egyház, úgymond, Belgiumban saját jogá-
nál s az alkotmánynál fogva szabad. A vallásellenes szenvedé-
lyek igen uj keletűek. Belgium valódi államférfiai, bármeny-
nyire más véleményben legyenek is más tekintetben, a te-
mető-kérdésben az egyház jogai mellett vannak. A vallás-
vegyités, a farizeusi pártatlanság látszata alatt, homlok-
egyenest ellenkezik az alkotmánynyal, mert a cultus sza-
badsága helyébe annak elnyomását teszi bizonyos állami 
doctrina, állami cultus nevében, mely nem más, mint a 
hitközönyösség. Az államnak nincs joga ezen indiíferentis-
must valakire ráoctroyálni ; és nekünk mindnyájunknak jo-
gunk van ez ellen tiltakozni. A hitetleneknek, a páholy affi-
liáltjainak szabadságában áll költségükön hitközönyös isko-
lákat, templomokat, temetőket létesiteni, de nincs politikai 
tekintély, sem községi, sem megyei, sem állami, melynek 
joga volna, az ily hitközönyös dolgokat reánk erőszakolni az 
által, hogy azokat a katholikus családok, vagyÍ3 Belgium 
adófizetőinek költségén állítják fel. Az alkotmány vallásunk 
számára temetőket garantiroz épen ugy, a mint hogy tem-
plomaink és iskoláink vannak. Hanem a liberalismus, a sza-
badságnak ez állítólagos apostola, végre eldobja az álarczot. 
Neki többé szabadság nem kell ; ő csak kényszerre gondol. 
Hajdan a két hatalom elválasztását hirdette, most kezeibe 
akar egyesíteni minden hatalmat, hogy a népekre az uj ál-
lamvallást, — a kötelező keresztényteleuséget (antichristianis-
me) ráerőszakolja. Ránk akarja ezt erőszakolni most az ő 
iskolái és temetői által ; s azt hiszi, eljő az idő, midőn majd 
templomai által is ránk erőszakolhatja. A szó-, sajtó-, tansza-
badság neki már nem elég. Egyesegyedül akar szabad len-
ni, — és bárminő név és alak alatt jelenik meg, mindenütt 
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nem egyéb ő, mint a mi, — despotismus, — mert arra törek-
szik, bogy az állam fegyverébe felöltözzék, bogy igy létesít-
hesse azt, o, mit másként létesíthetni nem hisz, és mindenki-
nek befoghassa a száját, a ki nem ugy gondolkodik, mint 
ő Végül kijelentvén, hogy a katholikusok soha sem 
fognak a felforgatás fegyvereihez nyúlni, reményét fejezi 
Dechamps bib. az iránt, hogy a katholikusok hitök megve-
tése és lelkiismeretük elnyomásával szemben nem fognak né-
mák maradni. Nektek, úgymond, beszélni, irni, bátran til-
takozni és jogaitokat ismételve követelnetek kell, hogy vég-
re hitetek, vallástok és vallási intézményeitek teljes szabad-
ságát visszavívjátok. 

Ezen hatalmas szózat körül vannak most egyesülve Bel-
gium katholikusai. Szembe velők a szabadkőművesség áll, a 
befolyásos titkos kabinettel, a ministeriummal, a páholyok-
kal s ennek összes igavonó szellemeivel. A harcz kemény ; 
de a belga katholikusok nem csüggednek. Si Deus pro no-
bis, quis contra nos?! Ez jelszavok, s e jelben győzni fognak. 

IRODALOM. 
Parlatore Fülöp. Emlékbeszéd, melyet irt s a 

magyar tudományos akadémia 1878. junius 16-ki közgyűlé-
sén kivonatosan felolvasott Dr. Haynald Lajos, kalocsai és 
bácsi érsek, magyar tud. akadémiai igazgató és tiszteletbeli 
tag. (Külön nyomat a Magyar Növénytani Lapok II. évfo-
lyamából.) Kolozsvárt 1878. 8-rét 46 1. 

Szerencsés halandó, vagyis inkább halhatatlan az, ki-
nek emlékezetét dicsbeszéddel megörökíteni, nála nagyobb 
szellem válalkozott. Parlatore Fülöp, mult évi kisasszonyhó 
4-én Flórenczben elhunyt hírneves növénytudós és a magyar 
tud. akamémia külföldi tagja e ritka szerencsében részesült, 
midőn a közmegtisztelés dicskoszoruját akadémiánk ez évi 
ünnepélyes közgyűlése előtt közéletünk egyik legkiválóbb 
alakja s az elhuny tudós szakának világhírű tekintélye tűzte 
fel emlékoszlopára. Ez, emelte a megtisztelt férfiú érdemeit, 
emelte az akadémia ünnepélyét is. És Pailatore nem volt 
méltatlan ama kettős megtiszteltetésre, hogy sírja fölött egy 
nagy férfiúnak s épen a kath. egyház egy tudós főpapjának 
ajkairól hangozzák az érdemeket kimagasztositó szónoklat. 
Mert ő nem tartozott azon tudósok közé, kik csak mint a 
rideg tudományosság száraz megjegeczedése állnak a világban, 
minden melegebb vonatkozás nélkül az élet erkölcsi viszo-
nyaira. Parlatore Fülöp kimagasló tulajdonai emberi életé-
nek minden viszonyát, Isten, fejedelem, haza és család iránt, 
a hiven megőrzött kegyelet szép jelenségeivel övezték kö-
rül. Parlatore az öszhangzatos műveltség embere volt. O 
nem számitotta a tudományosság kellékei közé a sz. kegye-
letekkel, a hittel való meghasonlást, a hitetlenséget, s bölcs 
elméje távol volt a szappanbuborékok gyanánt fel- és eltűnő 
,tudós' hypothesisek után való rajongástól. Nem föltevések-
kel, csalódásokkal, hanem tényleges vívmányokkal, mara-
dandó becsű alkotásokkal gyarapította a tudományt, gazda-
gitá az emberiséget. Ez tette méltóvá, hogy a szent kegye-
leteknek, a vallásnak egyik fölkent avatottja mondja ki 
hamvai felett az öszhangzatos műveltség nevében az elisme-
rés háláját. A rideg tudománynak, mely örömét a dishar-
móniák ápolásában leli, természetesen nem tetszik a maga-
sabb rendű kegyeletes igazságokkal öszhangban haladó tu-

dománynak az akadémia falai közt tartott ez ünnepélyes 
diadalmenete. Ki is fejezte disharmonious hangokban vélemé-
nyét a , Természettud. Füzetek1 II. k. IV. füzetében ; de szava 
hasonlóvá lett az elemek tompa morajához, mely különben is 
késő jött arra, hogy a szellemek magasabb harmóniáját, me-
lyet az akadémia csarnokában perentáló magas elme keltett, 
megzavarja, vagy elnémitsa. Egy a levegőben szétrobbanó 
meteor korántsem fogja a rendre keringő csillagok, az ,or-
bium coelestium' csendes és csak a békés contemplatiónak 
élő szellemek által hallott concertjét megzavarni, — vala-
mint Parlatore Fülöp szép lelkének öszhangját sem zavar-
ták meg, hogy reá visszatérjünk, azon politikai felforgatá-
sok, melyeknek a toscanai nagyherczegnek, a nagy botanicus 
Maecenásának trónja áldozatul esett. O egész életén át loya-
lis kegyelettel ragaszkodott a legitiraatáshoz, melyet ismét 
öszhangban ápolt a legtisztább hazaszeretettel s ekként pél-
dányszerü megtestesítőjévé lett azon élet-elvnek, melyet 
nemzetünk költője a következő szavakban örökített meg : 
„Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derűi !" Hogy a 
nagy tudós, jeles hazafi is volt, az nem csoda. Csoda volna, 
ha nem volt volna jó hazafi. Szaktudománya a haza föld-
jéhez fűzé a scientia amabilis minden kedves kötelékeivel 
nemesen érző szivét. Jól mondja Baer Károly: „A növény-
termelés által hazájává lett földből szíjjá annak emberi la-
kója a hazaszeretetet, mely a legnagyobb áldozatokra és erő-
kifejtésre kényszerit."... Az egész emlékbeszéden, de különö-
sen itt, hol a „kedves tápláló anya, a hazaföld" és a scientia 
amabilis közti viszonyt említi a parantaló szónok, mintegy 
Italia ragyogó poesisének forró lelkesedését érezzük ömlen-
gem a sorok fölött. Ki fog azon csodálkozni, igy szól költői 
lelkesedéssel a szónoklat, ha a botanikus, a hazaföld Ceres 
fonta köntösének szemei előtt feltáruló viránypiperéjét, vi-
rágcsokrait és füzéreit, az anyaföld magát meg nem tagadó 
női hiúságának ezen bájoló tárgyait, lelkesedettebben meg-
bámulja és szivét kedélyét a jó anyának ezen növény ékes-
sége által is hozzá szorosabban fűzni engedi? . . . Az is jel-
lemző vonásai közé tartozik Parlatorének, hogy midőn az 
általa közelebbről ismert növénytudósok sirja fölött emlék-
beszédet tartott, bizonyos lelkesedéssel emlité föl az illető 
családi erényeit. Ez viszhangja volt saját lelkének. Nagyon 
szerette a családi erényeket s mit másokban magasztalt azt 
tulajdon tűzhelyénél meglionositva ápolta. „Az észnek mű-
veltsége, úgymond szónok, és a szivnek jósága, Isten boldo-
gító szeretetében egyesülve, jóltevő atmosphárában tartsák 
Parlatore szép családi életét." 

Nem bocsátkozunk részletes ismertetésébe annak, mit 
a tudós szónok beszédjének harmadik részében (23—46. 1.) 
Parlatorének növénytani működéséről, a szaka fölött magas 
fölénynyel uralkodó tekintély mély alaposságával és széles 
látkörü tudományosságával mond. Ez maga a botanica en-
cyclopaediája, melyet azonban mindenki megérthet ; a ma-
gasabb népszerűség oly nemes egyszerűségével van az elő-
adva. Szónok, peraratiójában azzal végzi emelkedett szellemű 
beszédjét, hogy valamint Jourdan Pascal algiri növenytu-
dós ,Flore du tombeau de la Chrétienne' czimü művében 
azon növényeket irja le, melyek az algir-vidéki köznép 
nyelvén ,Kereszténynő sirjá"-nak nevezett mauritaniai rom 
falain díszlenek : ugy ő is „egy keresztény férfiú" sírján 
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"termő virágot igyekezett föltüntetni hallgatói szelleme előtt, 
hogy gyönyörködve szemlélhessék a vallási, hazafiúi, család-
életi kegyelet, a hála és lelkesedés, a bessületes munkásság és 
tudományos élvezetnek dúsan diszlő virágait és hogy egy-
szersmind a seientia amahilist megkedvelvén a legbájosabb 
teremtményekben, a virágokban bámulják és örvendve di-
csőítsék a Teremtőt. . . . A mit szónok igy kifejezve czélul 
kitűzött, azt, a mint elérte hallgatóiban, ugy elfogja érni min-
denkiben, a ki ezen ragyogó eszmék és magasztos tanulsá 
gokból fűzött beszédet olvassa. Ha Parlatore semmivel sem 
kötelezett volna le bennünket magyarokat, lekötelezett az ál-
tal, hogy alkalmul szolgált e gyönyörködtetve nemesitő be-
széd megírására, mely által classicus alkotásokban nem igen 
bővelkedő irodalmunk egy kiváló becsű gyöngygyei lett 
gazdagabb. 

V E G Y E S E K 
— 0 eminentiája, az ország főm. herczeg-primása s ke-

gyelmes főpásztorunknak legújabb nagy tervéről ezt olvas-
tuk az ,Esztergom' 49. számában : „A ,kerek templom1, he-
lyesebben Anna rotunda kápolnája, melyet boldog emlékű 
1iudnay Sándor érsek és primás építtetett, s melynek építé-
szi formáit sokan a műértők közül a basilika fölé is helye-
zik, melyről már Kazinczy Ferencz is az olasz művekre való 
reflexiókkal lelkesülten emlékezik meg, mint hallottuk, ma-
gára vonta O eminentiájának a herczeg-primásnak figyelmét 
annyiban, hogy a kápolnát, melyet az idő vasfoga megviselt, 
helyre állíttatni és stílszerűen diszittetni szándékozik s ez 
alkalomból a gyönyörű kápolna belsejét Jakobey festesz elő-

nyösen ismert ecsetjével al fresco fogná festetni. Valóban 
már nem is lepne meg Ö eminentiájának ez ujabb áldozat-
készsége, holott a vallást a művészettel kapcsolatban átöleli, 
oly sok jelét adta már tisztult aestheticai érzékének, hazafi-
asságának és bőkezűségének ott is, hol a szép művészetek 
anyagi támogatását igényelik." 

— A péterfillérekröl ismét egy nagyfontosságú nyilat-
kozat fekszik előttünk. Manning bibornok lapjában ez volt 
i rva : „Biztos forrásból tudjuk, hogy X I I I . Leo pápa trón-
ralépte pillanatától fogva a Vaticánnak minden egyéb mint 
pazar udvartartását még jobban megszorította ; azt is tud-
juk, hogy saját személyes szükségletei igen csekélyek és ta-
karékosan vannak kimérve . . . Megtudtuk továbbá és pe-
dig szintén legbiztosabb forrásból, hogy a fundált tulajdon-
ból befolyó évi jövedelem teljesen elégtelen a szentszéknek 
s az udvartartásnak jelenlegi legszükségesebb kiadásait fe-
dezni, sőt tudjuk, hogy már szükségessé vált az elhelyezett 
tőkéhez nyúlni, s hogy e tőke nemsokára maga is föl lesz 
emésztve, ha a hi vek, értesülvén a szent szék szükségéről, 
kötelességöket meg nem teszik és tisztes módon segítségére 
nem sietnek. A péterfillér „utolsó mentő eszköze" a Vaticánba 
zárt pápaság jelenlegi függetlenségének. Egy pillanatig sem 
kételkedünk, hogy az egyház, minden országban, meg fogja 
a hivek lelkiismeretét indítani, hogy a szent szék iránti kö-
telmöket a lehető leggyorsabban teljesítsék." íme, itt már 
világosan ki van mondva minden. Nem hiába hangoztatjuk 
mi folytonosan, hogy a péterfillérekről ne feledkezzünk meg! 

Kegyeletes adakozás-
A Sz.-László-társulatnak Mézes Antal Váczról. 5 ftot, 

(Átküldtük.) 

F e l h i v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Nincs helyén a sok szó ott, hol magától érthető tettre van szükség. A mit mondhatnánk, annak közvetlen czél-

ját az i. t. olvasó közönség e sorok cziméből már tudja. 
A ,Religio'-nak neve maga egy nagy programm; 38 éves múltja s eddigi működése pedig, — igénytelenségünk 

szerkesztése alatt is talán szabad hinnünk, — elég világosan szóló commentár e programmhoz. Ehhez tehát nincs mit 
hozzáadnunk, nincs mit tovább szólnunk. Ha van, a mit ezen a közönségesnél ünnepélyesebb alkalommal kötelességünknek 
tartunk kifejezni, az mindenek előtt imádatos hála Isten iránt, ki több tekintetben nehéz körülmények közt nem hagyott 
el ; azután pedig a legforróbb köszönet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, tiszta ügyszeretetből, önzetlenül, szere-
tett anyánk a kath. egyház jól felfogott érdekében, akár becses dolgozataik és leveleik, akár a lap olvasó körének terjesz-
tése által előmozditani, vagy bennünket akár csak elismerésökkel is támogatni szívesek voltak. Minél inkább általánosabb 
s erősebb szokássá válik a gomba módra szaporodó irodalmi termékek olvasása ; minél számosabb s gyakorlottabb toll 
működik a hit, vallás, egyház, a kereszténység magasztos eszméi ellen, vagy legalább azoknak öntudatlan elliomályositá-
sára, — és igy, természetesen, szeretett hazánknak is nagy kárára s veszedelmére : — annál élénkebbé kell válni azon 
testületben, mely mindenkor az értelmiség élén haladt, igen, a kath. papság keblében annál élénkebbé kell válni azon 
érzelemnek, hogy irni s az eszmék tisztázásában, a keresztény elvek védelmében báriniképen közreműködni, kötelesség 
s az apostolságnak, de egyszersmind a hazafiság gyakorlásának, egy igen korszerű neme. 

Minthogy lapunknak közérdekűségét csak is az ily testvéries lelkes közreműködés biztosítja minden irányban : 
azon reménynyel indulunk a közelgő újév által reánk rovandó, még az isteni gondviselés imádandó titkaiban rejlő munka 
elé, hogy a kiknek elismerését és becses közreműködését birni eddig szerencsések voltunk, azok, — tudva azt, hogy egy 
oly lapját a magyarországi katholicismusnak, milyen a ,Religio', mely összes magyar időszaki sajtónknak Nestora, fenn-
tartani s a fokozodó igényekkel versenyt emelten átadni az utókornak, nem egyedül, vagyis jobban mondva, nem egy 
szerűen az időszerinti szerkesztőnek magán-ügye, hanem édes mindnyájunk közös szent érdeke, — becses figyelmöket és 
ügyszereteteket ezután sem fogják e laptól megvonni, sőt kegyesek lesznek megtenni, mit a szerkesztő egymaga, etsi tra-
diderit corpus, és ha láng-betűkkel írja is tele a lapot, meg nem tehet, — kegyesek lesznek a lapnak olvasó-körét terjesz-
teni s annak uj előfizetőket szerezni. Ott, hol a főt. egyházmegyei hatóság kegyesen megengedni méltóztatott, hogy a 
,Religio', mint más az egyház érdekében kiadott lapok, az egyház pénztárából is megrendeltethessék, szeretettel kérjük 
i. t. paptársainkat, hogy e kedvezményt a folyton élénkebb felkarolásban részesülő plébániai könyvtárak érdekében is, 
igénybe venni szíveskedjenek. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k . 
Előfizetési dij egész évre JO ft , félévre 5 f t o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budapest, József-utcza 

17., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a /, osta-utaloányokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lukkelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ez évi czims?alagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten, deczember 18. 49. II. Félév, 1878. 
Tartalom : Adalékok kath. iskoláink elközösitésének történetéhez. •— Az egyházi rituális zene-könyvek hiteles kiadása. 
— A Szent-István-Társulat decz. 12. tartott választmányi ülése. — Egyházi tudósítások: Pest. A fővárosi egylet egyház-
politikája. Budapest. Túlságos követelések. Francziaország. Az északfrancziaországi katholikus egyletek lillei nagygyű-

lése. — Irodalom : A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vonatkozó főbb rendeletek. — Vegyesek. 

Adalékok 
kath. iskoláink elközösitésének történetéhez. 

Az egyházunk elleni harcz különböző időben, 
különböző fegyverekkel szokott vivatni ; a fegyve-
reken kivül az ellenfél változtatja a csatatért, vál-
toztatja megtámadásának helyeit, és ezekkel a meg-
támadandó személyeket; de akár hol veszi kezdetét, 
mindenütt legelsöbben a kereszténységben alapí-
tott s nagygyá nőtt vallási, vagy mint szokás ne-
vezni, felekezeti oktatás képezi a liberalismus mér-
ges nyilainak czéltábláját. A számítás nem is rosz, 
hiszen igy tett már Jul ián s igy tesznek napjainkig 
mindazok, kik „boldogító eszmeiknek" a fiatalság 
által a jövő nemzedéket biztosítani akarják. 

Németországnak a kulturharcz bekezdéseül, a 
nagy franczia háború után ezen sebből vérző népe 
számára, legelső ajándéka volt a századokon át erő-
sen a kereszténységben gyökerező iskolák elközösi-
tése. Francziaországban, midőn a conservativ fér-
fiak buzgó törekvései ismét jólétre jut ta t ták az or-
szágot, most az uralmat magához ragadott fölfor-
gatás, a kiadott- jelszó szerint, mindenekelőtt a 
katholikus oktatás ellen inditotta meg az irtóhá-
borút. Paris, Marseille, Lyon s más nagyobb vá-
rosokban legelőbb is a tanitó-szerzetesek kezéből 
vették ki az iskolákat, s világiakra, azaz olyanokra 
bizták, kik a forradalmi elv hűséges szolgáinak bizo 
nyúltak be, kik meg is értve megbízatásukat, első 
kötelességöknek tartották, a hitoktatás kiküszöbö-
lését ajánlani, a ini a kath. egyház tanainak ujabb 
kigunyolásával el is fogadtatott. 

Olaszország ugyanezt már előbb tette; még 
anyaszentegyházunk központján is kiküszöbölte az 
iskolákból a vallásoktatást. Szentséges atyánk XIII. 
Leónak levele Monaco Lavaletta bibornokhoz con 

statálja s elitéli az olasz forradalmárok e legújabb 
erőszakoskodását. 

Németalföldön szintén az elemi oktatás tere az. 
melyen az u j liberális Kappeyne ministerium biz-
tosítani akarja magának s elveinek a jövőt, az ifjú-
ság liberális szellemű idomítása által. A törvény-
javaslat, melyet e czélból a kamarák elé terjesztett, 
mindkét törvényhozó testület liberális többsége által 
elfogadtatott, mert a positiv hivő protestáns és ka-
tholikus pártok most határozott kisebbségben van-
nak mindkét helyen. Az alsóházban a kisebbség val-
lásos meggyőződésének ékesszólásával küzdött a val-
lásellenes törvényjavaslat ellen ; a protestáns és ka-
tholikus hivők 1260 kérvényt nyújtottak be; de a 
„liberális' ' többség, mindezzel nem törődve, a vallás 
szolgáinak kigunyolása és a „felvilágosodás" nagy-
kongásu frázisának hangoztatása mellett megsza-
vazta azt. 

A kis Belgiumban, mely eddig a kath. kormány 
alatt Európa államai között a legjobb jólétnek ör-
vendett, aFrére-Orban szabadkőműves párt, a ^sza-
badság" nagyobb dicsőségére, a kath. iskolák meg-
rontását tűzte ki legelső föladatául.! 

Igy tehát akár merre fordítjuk figyelmünket, 
azt látjuk, hogy a liberalismus, mintegy parancs-
szóra, Európaszerte üldözi a keresztény felekezeti 
iskolát; legelőször is közös, nagy állami iskolákat 
ál l i t ; a lelkésznek némi kicsiny, alárendelt és sze-
repnek sem nevezhető befolyást kegyesen ,bizto-
sit' ; a vallástant valami módon csak még fölveszi a 
tárgyak közé, mert hiszen egyszerre ezeket mind 
teljesen kiszoritani annyi volna, mint fölnyitni a nép 
szemeit; de midőn ez nérniképen már „megszokta 
a dolgok rendjét," akkor „ki a pappal," s mint-
hogy a pap a vallásnak Istentől rendelt őre, szolgája 
a vallásnak, utána, „ki a vallással" az iskolából. 

41) 
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Ez oda künn történik, de nálunk hála Istennek 
még nincs igy, mondja békeszerető hazánk ka-
tholikusa, s mintha semmi veszély sem fenyegetné 
az ö iskoláját, nyugodtan helyezi fejét Morpheus 
karjaiba s csendes éji áloin után ismét nyugodtan 
üdvözli a felkelő hajnalt, s a mint nem látta az al-
konyat vészthozó fellegét, ugy figyelemre sem mél-
tat ja a hajnal jelezte veszélyt. 

Krisztus urunknak, mint az örök igazságnak, 
örökké szép példabeszédei között van egy elévül-
hetlen szépségű a megvetőről. Sz. Máté följegyezte 
azt (13. fejez.) s ismerjük mindnyájan. Mindazonál-
tal egy-két szót á tveszünk. . . „Mikor pedig aludtak 
az emberek." Mikor aludtak? s kik azok, a kik 
aludtak? A katholikusok, kik könnyű szerrel áten-
gedték azt, a mi nem is volt tulajdoriképen az övék, 
hanem katholikus apáiké, gyermekeiké, az egész ka-
tholikus egyházé, — a katholikus iskolát. 

Az 1868-ik évi XXXVIIII. tvcz. 11-ik pontja 
biztosítja nekünk a jogot, felekezeti iskolák állítá-
sára, és ebből folyólag meglévő felekezeti isko-
láink eme jellegének megtartására ; e törvény azon-
ban arról is gondoskodik, hogyan kelljen a feleke-
zeti iskolákat elközösiteni, s még inkább mint a 
törvény, a ministerium által 1876-ban 20311. sz. 
alatt kiadott ..Utasítás a polgári községek számára". 
Ezen utasítás szerint időről időre, (különösen a vá-
lasztások után, mert hiszen a választások előtt és 
alatt más gondjaik vannak az uraknak s nem is vol-
na tanácsos akkor ujjat hozni a katholikusokkal), egy 
kis vadászat indíttatik meg kath. iskoláink ellen, s 
megkezdődnek a már rég elcsépelt frázisok a fele-
kezeti iskolák szomorú állapotáról. Ez már nem le-
het igy, ezen segíteni kell, a községnek iskolát kell 
állítania stb. panaszszavak egymásután felhangzanak 
a tanfelügyelő s egyéb hivatalos személyiségek szá-
jából. A tanfelügyelő ur eljön a községbe, miután 
egy nappal előbb a szolgabíró vagy jegyző által 
összehívta a község képviselőit s előadja az igy 
minden felekezet községi képviselőiből álló bizottság-
nak, hogy iskolájok rosz, hogy ujat kell építeni 
és, hogy az „virágzóbb" legyen, községi iskolát. De 
melyik az a rosz iskola, fogod kérdezni szives olva-
sóm, a mint azt az összegyűltek kérdezték, — mert 
az itt előadottak megtönténtek,— miután a községben 
három felekezeti iskola van. A zsidó iskola valódi 
zug; a lutheránusoké ennél ugyan jobb, de a katholi-
kusoké mindakettöt jóval megelőzi jóságban ; de azért 
mégis ezt kell először elközösiteni. Mintha e szó „is-
kola" csakis katholikust jelentene ! Mondja azután 

valaki, hogy nem a kath. iskolák ellen fordul az el-
közösitési kedv ? Egy helyen különben azt mondta egy 
befolyásos ur a szolgabírónak, hogy a protestánsoknak bé-
két kell hagyni, mert azoknak autonomiájok van. 

Az 1868-ik évi XXXVIII. tvcz. 15. §. és az 
1876-ik évi XXVIII. tvcz. 6. §. 4. pontja értelmé-
ben, ha a felekezeti főhatóságok ut ján félévi időkö-
zökben ismételt háromszori megintés után sem felel 
meg a felekezeti iskola a XXXVIII. tvcz. 11. 12.13. 
§§. szakaszaiban foglalt föltételeknek : akkor a tan-
felügyelő községi vagy állami iskola felállítását hoz-
za javaslatba a ministernél. Nem akarunk e helyen 
azzal foglalkozni, mennyiben vihető keresztül anyagi 
szempontból a törvény ez intézkedése ; de annyi áll, 
hogy legalább ezt a kis időközt kötelességök szem 
előtt tartaniok a törvény végrehajtóinak mielőtt 
valamely községet, községi vagy állami iskola fölál-
lításával boldogítani akarnak. 

A megyei közigazgatási bizottság vagy a tan-
felügyelő az emiitett utasitás 14. § a szerint „maga 
részéről barátságos uton, a községbeli hitfelekezeti 
lakosok beleegyezésével, hasson oda, hogy a létező 
felekezeti iskola az idézett törvény 26. § a értelmé-
ben községi iskolává alakíttassák át, és mihelyt az 
illető felekezet erre késznek nyilatkozik, a község 
azonnal tegye meg a községi iskola állításához szük-
séges . . . . intézkedéseket." E rendelet, ugy hisszük, 
eléggé világos s nem tudjuk, hogyan lehet „a hitfele 
kezeti községi lakosokat" keresni a község házában 
akkor, mikor ök ott nem mint „hit-felekezeti lako-
sok," hanem mint a „község" képviselői ülnek, és a 
községnek községi ügyeit képviselik. 

Igaz ugyan, hogy a katholikusok ott is ka-
tholikusok maradnak s kötelességök egyházok s hi-
tök érdekeit védeni ; de ha a központi bizottságnak, 
vagy ha tetszik, a tanfelügyelőnek gondja épen a 
katholikusok iskolájára i rányul: akkor legelső sor-
ban hozzájok forduljon s tőlük sürgesse az iskolá-
ban netalán észlelt hiányok eltávolitását. Ez lesz 
azután a törvény és ministeri utasitás szelleme sze-
rinti eljárás. Katholikus hitközségben kath. fele-
kezeti iskolákban az iskolaszék mint „a hitközségi 
népnevelésügy őre és képviselője", a nagymélt. ma-
gyar püspöki kar által kiadott rendszabályok értel-
mében, ama közeg, melyhez a kormány képviselőinek 
kell fordulniok, valahányszor a kath. iskolával van 
valami dolguk. A kath. iskolaszék tehát, élén egy-
házi elnökével, a plébánossal és az illető egyházke-
rületi esperessel, köteles megadni a kath. feleke-
zeti iskolákra vonatkozó felvilágosításokat, valamint 
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másrész t , ök kötelesek gondoskodni a r ró l , hogy isko-
lá jok a t ö rvényszab t a fe l té te leknek megfelel jen. 

Nem m o n d j u k u g y a n , hogy a községnek m i n t 
i lyennek semmi köze se legyen a ka th . felekezeti is-
kolához ; m e r t . . . ez a püspök i ka r u t a s í t á s á v a l el-
lenkeznék. A rendszabá lyok 59. § a u g y a n i s ekké-
pen szól : „ A hol eddig a t an i tók fizetését, az isko-
lák f e n n t a r t á s á t , az épüle tek j a v í t á s á t ; a po lgá r i 
község e lö l j á rósága a katli. iskolaszékkel egyetértve 
gondozta, ezen g y a k o r l a t t ovább ra is f e n n t a r t a t i k 
de épen e szakasz el i tél i a követe t t e l j á rás t és har -
czot s az á l t a l unk véde t t á l l á spon t me l l e t t szól. 

A község gondoskodik a kebelében lévő fele-
kezeti iskoláról , de ezt, a m i n t a rendszabá lyok 
mond ják , egye té r tve a ka tho l ikus iskolaszékkel te-
szi ; az iskola felekezeti je l legének m e g t a r t á s a mel-
le t t te l jes i t i népnevelés i kötelességeit . Hogy iskolai 
vagyoná t i ly módon haszná l j a föl, ahhoz joga van s 
l á t v á n ama veszélyeket , melyekkel a közösiskolák 
fenyeget ik a va l lásos nevelést , kötelessége is. 

(Vége köv.) 

Az egyházi rituális zene-könyvek hiteles kiadása. 
Bartolini bibornok eszméje volt, midőn még a SS. Ri-

tuum Congregatio titkára vala, hogy a Cantus Ecclesiasti-
ous könyvei hiteles correct alakban adassanak ki s ez által 
az egyházban a magasztos gregorián zene tisztultan s min-
denütt egyformán terjedjen el. IX . Pius pápa örömmel fo-
gadta a lelkes főpap indítványát s a műnyomdászati kivé-
tellel az apostoli szent széknek világhírű nyomdászát Pustet 
Frigyes lovagot bízta meg Regensburgban ; az egyház classi-
cus cantus Annusának correct szövegben való revisiója s il-
letőleg teljessé tételele végett pedig római jeles zenészekből 
bizottságot nevezett ki. Tagjai ezen bizottságnak msgr Ricci 
Lajos kanonok elnök ; rev. Don Caroti Tamás Mária a Ca-
pella pontificia camerlengója, lovag Capocci János a Capella 
Pia és lovag Meluzzi Salvator a Capella Giulia karmes-
tere. Ezen szakférfiak alapos vizsgálatok után abban álla-
podtak meg, hogy az authenticus kiadáshoz alapul a kö-
vetkező editiók szolgáljanak u. m. a , Gr aduale'-hoz a Medi-
eei 1615-ből, a ,Directorium Chori' számára a hires Guidet-
ti-féle kiádás, végre az ,Antiphonarium Iiomanum' számára 
a Liechtenstein-féle velenczei kiadás 1585-ből. A bizottság 
azonban nem állt meg ennél, hanem felhatolt egész a forrá-
sokig s mindent elkövetett, hogy az egyházi rituális zene 
authentikus kiadása méltó legyen correctsége által a zene 
magasztosságához. X I I I . Leo pápa Bartolini bibornokot a 
SS. Rit. Congregatio elnökévé nevezvén ki, e nagylelkű egy-
háznagy sietteté a munkát, ugy hogy már készen van a Gra-
duale és legújabban megjelentek a Antiphonarium és Psalte• 
rium napi órái (Horae diurnae). Nagy érdeme van ezen uj 
kiadás körül különösen msgr Ricci kanonoknak, a bizottság 
elnökének, ki e történeti fontosságú válalatnál az ,egyházi 
zene' nagy ismerője és mesterének bizonyult be, a minek már 
előbb is számos jelét adta különösen Officium et Hissa de 

Immaculata czimü szerzeményével. Nagy elismerést vivott 
ki Habért xav. Ferencz áldozár is, kire az első correctura volt 
bízva s ki ezt szakszerű bírálattal teljesítette. Az általa ja-
vitott szöveg revisiója a római bizottság elé küldetett, mely 
aztán a szükségesnek mutatkozó feliiljavitást végezte. Min-
den megtörtént tehát, hogy az egyház rituális zenéje egy-
öntetű, correct kiadása megjelenhessék. S most, midőn az 
nagyobb részben már napvilágot látott, nincs egyéb hátra, 
mint hogy minden székes és káptalani egyház igyekezzék 
ezen authenticus kiadást megszerezni s ez által megtenni azt, 
a mire nézve az egyház feje alább következő apostoli leve-
lében nyilatkozik, elismerését kifejezve egy részt Pustet 
kiadó iránt, más részt pedig az általa kiadott könyveket 
legfőbb tekintélyével authenticusoknak nyilvánítván és a 
főt. egyházi hatóságoknak s a kiket a dolog egyébként illet pá-
pai tekintélyével sürgősen ajánlván. 

LEO PP. XI I I . 
Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Sacroruin concentuum dignitati consulere, potissimum 

vero Gregoriani Cantus uniformitati providere semper Sum-
mis Pontificibus curae fűit. Quapropter peculiari benevolen-
tia ac laudibus eos viros prosequuti sunt qui ad tam salubre 
ecclesiastici cantus institutum propagandum in choricis Ro-
manae Ecclesiae libris accurate edendis artis typographical' 
subsidium contulerunt. Hac ratione Pius IX . Praedecessor 
Noster tecum, Dilecte Fili, se gerere non dubitavit, quod 
cum Typographi Summi Pontificis et Congregationis SS. 
Rituum titulo insignitus sis, Gradualis, quod vocant, Ro-
mani editionem accuratissimam, juxta normás ab memorata 
SS. Rituum Congregatione tibi praeseriptas, ad exitum fe-
liciter perduxeris. Nunc vero pari studio ac diligentia, ut 
inehoatum olim a fei. inem. Paulo V. Praedecessore Nostro 
opus perficeres, Antiphonarii acPsalterii universi cum cantu 
editionem, juxta praedictas normás, ea servata ratione, quae 
in Romana Aula viget, adornare aggressus es. Cujus operis 
cum pars continens boras diurnas jam absoluta sit aequum 
plane est, ut curam industriamque tuam ea in re collocatam 
commendemus. „Itaque memoratam editionem a Viris eccle-
siastici cantus apprime peritis ad id a SS. Rituum Congrega-
tione deputatis revisam, probamus, atque authenticam déclara-
mus, Reverendissimis locorum Ordinariis, caeterisque, quibus 
Musices Saérae cura est, vehementer commendamus ; id potis' 
simum spectantes, ut sit cunctis in locis ac Dioecesibus, cum 
in caeteris, quae ad Sacram Liturgiám pertinent, tum etiam 
in cantu, una ea dem que ratio servetur, qua Romana utitur 
Ecclesia." Práeterea jura omnia et privilégia, quae ob ec-
clesiasticorum librorum a te peractas editiones, ab hac San-
cta Sede per SS. Rituum Congregationem, concessa tibifue-
runt, hisce Litterls confirmamus, iterumque, si opus fuerit, 
elargimur, ac certissimtim benevolentiae Nostrae pignus 
Apostolicám Benedictionem tibi, tuisque omnibus peraman-
ter impertimur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo 
Piscatoris die XV. Novembris MDCCCLXXVIII . Pontifi-
catus Nostri Anno Pritno. 

(L. S.) Pro D. Card, Asquinio 
D. Jacobinï, Substitutus. 

Dilecto Filio Equiti Friderico Pustet Dioecesis Ratisbonensis. 
49* 
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A Szent-István-Társulat 
decz. 12. tartott választmányi ülése, 

Elnökölt: gróf Cziráky János elnök. Alelnök Tarká-
nyi B. apát-kanonok. 

Elnök ő exja megnyitván az ülést, társ. alelnök ur je-
lenté, hogy az 1878-ki tagilletmények kiosztattak és szét-
küldettek. Jelenti továbbá, liogy az 1879-ki tagilletmények 
közöl sajtó alatt vannak, részben a sajtót már-már elhagy-
ták: Dr. Fraknói Vilmostól , Vitéz János élete'; Füssy Ta-
mástól ,IX. Pius pápasága' II. kötet ; Soos Mihálytól ,A 
keresztény álláspontja a természetben' II. kötet. Ami örven-
detes tudomásul vétetik. 

Társ. alelnök ur jelenté, hogy Bárány Ignácz Olva-
sókönyve az V. és VI. osztályokra már korábban szakszerű 
bírálatra dr. Kubinszky Mihály püspök, kalocsai egyházi fő-
tanfelügyelő ő mgához adatott, ki a munkát szakok szerint 
szaktanárok által megbiráltatta, s ezek bírálati jelentéseit 
felküldötte. — A választmány nagy köszönöttel vévén mind 
Kubinszky Mihály püspök ő mga, mind a szaktanár urak 
szives fáradozásait, elhatározta, hogy a munka hasonló czél-
ból dr. Majer István pápai praelatus és apát-kanonok ur ő 
méltóságához is küldessék. 

Következnek az uj tagok bejelentése. 
A titkár továbbá jelentette, hogy néhai Martinszky 

József, volt csanádi nagyprépost 10 forintot hagyományo-
zott a társulatnak. 

A fővárosi szeretetház az egyházgellei r. kath. elemi is-
kola, a nagyszebeni szent-ferencz-rendi apáczák intézetének 
szegény tanulói számára, végre az alistályi iskolai könyv-
tárnak eleini tankönyvek adományoztattak. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat be-
vétele f. évi január 1-től decz. 12-ig; 69,524 forint 6 kr. ; 
kiadása 68,464 frt. 15 kr., pénztári maradék 1059 frt. 91 
kr. — Az ügynökségben november hóban eladatott : 60,217 
példány könyv, 1296 db. szent kép, 3287 db. egyéb nyom-
tatvány ; készpénzben bejött 7048 frt. 93. kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bossányi László és dr 
Czobor Béla választmányi tag urak kérettek föl. 

Végül gróf Cziráky János elnök ő exja azon alkalom-
ból, hogy az igazgatóválasztmány ez évben utolsó ülését 
tartja, visszatekintvén a Társulat ez évi működésére, öröm-
mel constátálja, hogy az általában kedvezőtlen pénzviszo-
nyok daczára, a Társulat újra jelentékeuyen gyarapodott. 
Tagjai folyton szaporodnak ; pénzviszonyai rendezettek ; 
anyagi virágzása emelkedőben vau. Köszönetet mondott a 
társ. alelnök urnák, kinek feláldozó munkássága és körülte-
kintése által nigy mérvben előmozdítja a Társulat prospe 
rálását ; köszönetet mondott a társulat tisztviselőinek és az 
igazgató-választmány tagjainak a buzgó és lankadatlan köz-
reműködésért. Azon óhaját és reményét fejezi ki, hogy a 
Társulat a jövőben is fölismerve magasztos feladatát, ön-
feláldozással fogja azt teljesíteni, és a hozzá kötött igények-
nek méltóan fog igyekezni megfelelni. 

Válaszul Tárkányi Béla társ. alelnök ur köszönetet 
mondott gróf-elnök ő exjának, ki Társulatunk bölcs veze-
tése által föladatai teljesítését megkönnyíti, s az igazgató-

választmányt és tisztviselői kart továbbra is jóindulatába é» 
magas kegyeibe ajánlja. 

E G Y I Í Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest3 deezember 18. A fővárosi egylet egyház-politi-

kája. Azon számtalan hibák közt, melyek korunkat jellem-
zik, nem utolsó helyet foglal el azon napról napra tapasztal-
ható törekvés, hogy mindenki, vagy legalább is igen-igen 
sokan avval szeretnek foglalkozni, amihez nem értenek, a mi-
hez épen semmi közük nincsen. Innen keletkezik az a fel-
fordult állapot, hogy mesterembereket, kereskedőket, ügyvé-
deket, hivatalnokokat stb. oly kérdésekkel látunk foglal-
kozni, melyeket sehogy sem tudunk állásukkal megegyez-
tetni, hanem igen csodálkozva kérdezzük magunkat, mikép 
jutottak ezek az etrberek a gondolatra, hogy bizonyos kér-
désekhez még csak hozzá gondolni is merészkednek. Ha nem 
tudnók, hogy a sokféle oktatás, melyet az uj korszak nyújt 
mire képesiti ma az iskolában a hallgatókat, azt kellene 
hinnünk, hogy minden egyes ember, egyetemes alapos isme-
rettel kerül ki az iskolából és ez az oka, hogy mindenhez ért 
is. A tapasztalatok után Ítélve nevezetesen azt kellene vél-
nünk, hogy minden egyes ember nagy államférfiú, mindenek 
felett pedig, hogy legnagyobb egyháztudománynyal bír, és 
igy legnagyobb egyház-politikus is. 

Üdvözöljük, azaz hogy még sem, hanem csak felje-
gyezzük, hogy a ,fővárosi egylet' is e mindentudók sorába 
tartozik. Ez az egylet is, a helyett hogy avval foglalkoznék 
a mi feladata ; a helyett, hogy oly hosszas vizsgálat után 
végre valahára már kiderítené, hogy ki a Judas', vagy kik a 
ludasok' a fővárosi kőanyag kezelésénél ; a helyett, hogv 

kellő rendszabályokhoz nyúlna a közbiztonság érdekében, 
igenis, ezek és sok más helyett, ez a fővárosi egylet is magas 
politikával és pedig egyház-politikával foglalkozik. Még pe-
dig mily okbol? Mily incidensből? Az ó-budai plébános ur, 
ki a hivek meggyarapodása következtében nyújtotta be ké-
relmét egy uj kápláni állomás szervezése ügyében, e buzgói-
kodása alkalmával bizonyára épen oly kevéssé gondolt arra, 
hogy jogos kérelme ,nagyszabású' egyház-politikára fogja 
vezetni a fővárosi egyletet, mint nem gondol a hegyről meg 
indult kis hógörgeteg arra, hogy belőle, mig a hegyről leér, 
nagy hólavína fog képződni ; de valamint az utóbbi megtör-
ténni szokott, ugy megtörtént az előbbi is, mert mi lenne a 
világból, azaz akartuk mondani, a fővárosból, ha időközön-
kínt egy kis egyház-politika nem űzetnék? Mit keresne Ki-
rályi Pál a fővárosi egyletben, ha az egyház-politika elő-
hurczolása által az egyletet a kor színvonalára emelni nem 
akarná ? 

Valóban a mi már K. P-ról e téren várható volt, azt ő 
meg is tette, de sem többet, sem kevesebbet. Ö elmondta 
magáét ugy a mint tudta, sem jobban, sem roszabbul azon 
czélra, mely szeme előtt lebegett és a t. egylet igen bölcsnek 
találván azt, amit K. P. mondott, elfogadta a végből, hogy a 
határozat a fővárosi tanács elé terjesztessék, ós pedig minő 
határozat? íme itt a veleje a dolognak. A fővárosi egylet 
nem pártolja, hogy Ô Budán egy harmadik kápláni állás 
szerveztessék, hanem indítványozza, hogy a fővárosi tanáca 
feliratot terjesszen a minisztérium elé, hogy a kormányhoz 
felterjesztett kath. autonomiai szervezet szentesitessék é» 
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^letbeléptessék, hogy igy a főváros megmeneküljön a pat-
ronatusi terhektől. Ez az a határozat, melyet az egylet 
elfogadott. 

Nem kételkedünk egy perczet sem, hogy K. P. indít-
ványát a logbölcsebbnek tartja, mert fel kell tennünk, hogy 
különben elő sem terjesztette volna, nagyon sajnáljuk tehát, 
hogy mi, kik a bölcsességet • nagyra becsüljük, épen Ki-
rályi Pál bölcsességét vagyunk kénytelenek saját érdekére 
leszállítani Ugy látszik ugyanis, hogy Királyi Pál vagy a 
patronatussal, vagy az autonómiával, vagy egyikkel sin-
csen tisztában ; már pedig akár melyik esetet vegyük figye-
lembe, azt kell mondanunk : si tacuisses . . . Ilogy ne is 
emlitsük azon körülményt, hogy a főváros autonómiá-
val' biró felekezeteknek is szokott évenkint különféle czi-
men szép összeget adományozni azon adók összegéből, me-
lyek katholikus zsebből folynak a főváros pénztárába ; azt 
hiszi K. P. hogy ha az autonomia az ő kérelmére csakugyan 
valósittatnék, hogy akkor a főváros azonnal megmenekülne 
azon terhektől, melyek a patronatussal összekötve vannak ? 
Ez óriási nagy tévedés. A főváros, vagy igy, vagy máskép a 
terhet mindenesetre viselni tartoznék. Az autonomia, higyje 
el K. P., a fővárost kötelezettségétől fel nem oldaná, hanem, 
ha épen ugy mint most nem akarná a főváros terheit, a 
mennyiben az a kath. cultusra vonatkozik, teljesiteni, e te-
herrel arányos, annak teljesen megfelelő összeget kellene az 
egyház részére biztositani, mi által K. P. czélja el nem 
éretnék. Már hogy a fővárosra mi kényelmesebb, a mostani 
módozat-e, vagy pedig ennek olynemü megváltoztatása, 
hogy a város ujabb kölcsönt felvéve, polgárait ujabb kama-
tok fizetésével terhelje, e felett azt hisszük, felesleges vitat-
kozni, mi mindezekből azon következtetésre jutunk, hogy 
K. P. bölcsessége épen nem azon fajtából való, mely a bírá-
latot kiállhatná és ennek következtében sokkal bölcsebb do-
log lett volna hallgatni, mint oly kérdéshez szólani, a mihez 
a t. képviselő ur nem ért. 

Hogy mennyire helyesen Ítéltük meg K. P. és a fővá-
rosi egylet bölcsességét, kitűnik a mondottakon kivül abból 
is, hogy az indítvány minden erőszakoskodás mellett is meg-
bukott a fővárosi közgyűlésen, ugy Ítélvén a fővárosi képvi-
selő testület, hogy ily fontos és mélyreható kérdés elinté-
zése nem történhetik meg csak ugy mellékesen ; amit ugy 
hiszünk magyarázhatni, hogy a főváros e kérdést ad graecas 
calendas halasztotta el. Mi a fővárosi közgyűlés e határo-
zatához csak szerencsét kívánhatunk a fővárosnak, mert ez 
által meg van kiméivé a főváros oly küzdelemtől, mely bár-
mikép dőlne is el, visszahatással lenne a főváros nyugalmára, 
a mennyiben azt minden szükség nélkül felzavarná. A fővá-
rosi képviselő testület mindenesetre igen helyesen járt el, nem 
avatkozván oly kérdésbe, mely illetékességén kivül esik. Ha 
netalán eljönne az idő, midőn a kath. autonomia az egyház ér-
dekében valósitható lenne és ezen valósitás óhajtandó lenne,-— 
azt majd competensebb helyen fognák megítélni, mint minő a 
fővárosi egylet és bizonyára lépések is fognának történni an-
nak valósítására,— ez esetben a katholikusok is megnyugod-
hatnának, hogy az az autonomia olyan lesz, mely nem az 
egyház ellen, hanem az ő érdekei védelmére irányoztatik. 
Várjuk be ez időt és addig foglalkozzék mindenki avval a 
mi saját köréhez tartozik ; mert igy sokkal üdvösebb, a tár-

sadalomra nézve sokkal maradandóbb eredmény érhető elr 

mintha mindenki abban kontárkodik, amihez nem ért. í 
Budapest. 1878. decz. 10. Túlságos követelések. Több-

ször volt már említve e lapokban is, hogy a különféle hivata-
lok mennyire terhelik a plébánosokat mindenféle anyakönyvi 
kivonatok hivatalos kiszolgáltatásával, átiratokkal s ehhez 
hasonló ügyekkel. A fővárosban a városi tanács, az árvaszé-
kek, kerületi elülj áróságok, kórházak igazgatóságai s a ka-
tonai hivatalok minduntalan „fölszólítják," „fölhívják" 
vagy „megyhagyják" a plébániai-hivatalnak, hogy emez 
vagy amaz adatot „mielőbb", „három nap alatt" stb. szol-
gáltassa be. A statistikai hivatal hetenkint, hóuaponkint s 
hogy a lépcsőzetes haladás meg legyen tartva, még éven-
kint is bekivánja a népesedési adatokat ; azonkívül az adó-
hivatal a meghaltak jegyzékét követeli. 

Ha ezekhez hozzávesszük azt, hogy cselédkönyvet 
váltók is anyakönyvi czédulákat, a beiratás alkalmával már 
a népelemi iskolai igazgatók is anyakönyvi kivonatokat 
kérnek, sőt a falusi jegyzők is „fölszólítják" a plébániai-
hivatalt egyes adatok „hivatalbóli" kiszolgáltatására, ha, 
mondom, mindezeket s egyéb anyaköuyvi Írásokat hozzá-
vesszük, láthatjuk, hogy a plébániai hivatalnak, ha egyéb 
teendői nem is volnának, csakis ezekkel elég dolga volna ; de 
ez nem képezi jelenlegi felszólalásunk okát. A plébániai-hi-
vatalok, daczára a sokoldalú elfoglaltságnak, mindezen ada-
tokat a legnagyobb pontossággal beszolgáltatják ; belátják, 
hogy egyesek, községek, az állam java érdekében szüksége-
sek a kivonatok s meg is vannak győződve, hogy a kivona-
tot kérő hatóságok el fogják érni a czélt, melyért az ily ada-
tokat követelik ; vagy ha nem is érik el tényleg, legalább 
meg van a valószínűség vagy lehetőség, hogy ez el fog éretni. 
A közjó érdekében tehát végzik a fáradságos munkát, mely-
ért sem az állam, sem egyéb hatóság részéről semmiféle dij-
ban nem részesülnek; végzik, mert a mint mondtuk, re-
ménylik, hogy munkájok nem lesz fölösleges, haszontalan 
időpazarlás. 

Máskép áll a dolog, ha a hatóság oly követeléssel lép 
föl, mely, ha teljesíttetik is, semmiféle eredményre nem ve-
zet. Egy ily követeléssel épen e napokban tisztelte meg a 
plébánia-hivatalokat a főváros katonai ügyosztálya. 

A fennelsoroltakon kivül a plébánia-hivatalok éven-
kint a hadkötelesek névjegyzékét adják át a hatóságnak ; 
ebben föl van tüntetve az illetőnek és szüleinek neve, foglal-
kozása és lakása. Ez az idei évre is beküldetett ; egyszerre 
azonban egy ujabb, a honvédelmi ministerium rendeletére 
hivatkozó felhivás jön a várostól, melynélfogva felhivatik a 
cz. hivatal, „hogy lelkészi hivatala területén 1858-ik évben 
született s ./• alatt csatolt névjegyzékben foglalt minden 
egyes fiúgyermekről egy külön rendes keresztlevelet állítson ki." 
A jegyzékben foglaltak ugyanis fól nem találhatók. Ez az, 
a mi ellen föl akarunk szólalni. A főváros katonai ügyosz-
tályát nem terheli a felelősség e rendeletért; előhozta ő a 
ministeriumnak, hogy ez haszontalan, fölösleges munka 
lesz. A keresztszülők segítségével sem fogják kipuhatolni 
az elmaradottakat, de azért a ministerium nem enged ; kö-
veteli a rendes keresztlevelek kiállítását. Sok munkával ter-
heli a plébánia-hivatalokat, s minthogy czélját ugy sem 
fogja elérni, tehát haszontalanul. Egyik fővárosi plébánia-
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hivataltól kétszáz hetven ily keresztlevelet követel ! Mennyi 
fölösleges és haszontalan időpazarlás ! Avagy gondolják csak-
ugyan az urak, hogy a keresztszülők segítségével ki fogják 
puhatolni az eltűnteket? Nem tudják, hogy a fővárosban 
mennyire változó a népesség ? A munkások, mesteremberek, 
szolgák, hivatalnokok addig laknak itt, mig munkát, szolgá-
latot, hivatalt kapnak s azután tovább indulnak családjaik-
kal keresni mindennapi kenyeröket. Ki fogja most keresni 
annak a tót, vagy lengyel munkásnak fiát s keresztszüleit, 
kik 1858-ban itt laktak s azóta Isten tudja hol tartózkod-
nak ? És ha a keresztszülők csakugyan itt is laknának, ki 
teheti ezeknek kötelességévé, hogy szemmel tartsák kereszt-
fiok tartózkodását? A katholikus tan szerint, kötelesek 
ugyan a keresztszülők a gyermekek vallásos neveléséről gon-
doskodni, ha azt a szülők elmulasztanák, vagy teljesiteni 
képesek nem lennének, de a liberalismus kioltotta már a 
szülők szivéből a kötelességérzetet, az állam részéi-e is üdvös 
kiváltságaitól megfosztott egyház pedig nem kényszeríthet 
senkit. Jó volna ugy-e, ha az egyház eme tanítása tiszteletben 
tartatnék ugy mint hajdan ? A honvédelmi minisztérium 
vagy a főváros katonai ügyosztálya által rendezendő nyo-
mozás semmis lesz tehát ; haszontalanul fognak dolgozni a 
plébániai hivatalok annyi keresztlevél kiállításán. Kár lesz 
minden percznyi időért, melyet ez ügyben töltendnek : min-
den sor hiába való időrablás leszen ; de ezzel a minisztérium 
mitsem törődik s csak elrendeli az iratok kiállítását, mintha 
bizony a plébánia-hivataloknak is állam által fizetett dij— 
nokai, Írnokai volnának, kik különben, ha volnának is, nem 
állithatnák ki az ily felelősséggel járó kivonatokat. 

De ha a minisztérium meg is van győződve, hogy némi 
eredménye lesz a keresztszülők segítségével eszközlendő nyo-
mozásnak, mégis nagyban megkönnyithette volna a plébániai 
hivatalok dolgát, ha már az egyszer kiállított s a most kö-
vetelt adat hiányán kivül minden egyébbel ellátott névjegyzé-
ket visszaküldte volna; ezen ugyanis még könnyebb lett 
volna föltüntetni a keresztszülők nevét és a hiába való mun-
kán kivül nem kellett volna még fölöslegest is végezni. 

(Vége köv.) 

Francziaorszáy. Az északfrancziaországi katholi-
kus egyletek lillei nagygyűlése. Minél ellenségesebbé válik a 
hivatalos köztársasági közvélemény az egyház és intézmé-
nyei iránt s minél komorabb felhők emelkednek a katholi-
kusok itteni jövőjének egére, annál örvendetesebbek a buz-
galomnak s az egyházhoz való ragaszkodásnak olyan nyilat-
kozatai, milyennek képét nyújtotta e napokban, nov 28 tói 
decz. 2-ig, a lillei katholikus eongressus. Lille Francziaor-
szág leggazdagabb vidékeinek egyikén fekszik, közel Bel-
giumhoz s igy nem csodálhatni, ha az e vidéki nagygyűlé-
sek évről évre nyernek fontosságban és befolyásban. Tudo-
mány, művészet, ipar itt igen ki vannak fejlődve, a társa-
dalmi kérdés megoldása szintén igen előhaladott stadiumban 
van, mert már rég elhagyta a meddő elméletek, a hírlapi 
discussio terét, s a tényleges rendezkedés alapján mozog, 
igazi keresztény szellemben. It t a munkánál, az ipar- vála-
latoknál, a tudományos és művészeti törekvéseknél nincs ki-
feledve az, ki nélkül egy hajunk szála sem esik le s kit ki-
feledni az emberi törekvésekből, egymaga a társadalom bol-
dogtalanságának forrása. Szóval, ezen vidéke Francziaor-

szágnak már messze előrehaladt a keresztény szellemű rege-
neratio ösvényén. Ha igaz az, hogy Francziaország a ke-
resztény civilisatio élén halad : ugy, a mik az itteni katholi-
kus congressusokon, kivált ezeknek legerdekesebbjein. az 
északvidékieken történnek, fölöttébb tanulságosak minde-
nütt mind a felölelt tárgyak és ügyek fontossága, bősége, 
magas szempontú felfogása, mind azoknak sok évi tapaszta-
láson alapuló elintézése által. A mik ily kath. nagygyűlése-
ken történnek, arról vaskos kötetben szokott szólni a rendező 
bizottság jelentése, mely azonban bármennyire kimerítő, nem 
képes pótolni azon benyomásokat és lelkesítő hatásokat, 
melyekkel az ily congressusokon való személyes jelenlét szo-
kott jutalmaztatni. Ilyenkor többet lehet tanulni, tapasz-
talni néhány nap alatt, mint elszigetelten, magánosan hosszú 
évek lefolyásában. S a kinek valami életre való terv szülem-
lett meg lelkében, biztos lehet benne, hogy azt az ily nagy-
gyűlések felkarolják és átviszik az életbe. De a mily nagy 
hatásúak az ily congressusok épen oly nehéz róluk rövid 
közleményben teljes képet adni, annyi sokféle érdekes moz-
zanat és árnyalat fordul elő rajtuk. A hitterjesztés, ima, za-
rándoklat, a hadseregbeli lelkipásztorkodás, templomépítés, 
felszerelés, péterfillér, kath. jogászok egylete az egyház vé-
delmére, tudomány, művészet, ipar, társadalmi kérdés, mun-
kások, munkaadók, iparválalatok, a vasárnap megtartása, 
munkarend a gyárakban, mester-, legény-, tanoncz-egyletek, 
elemi, közép- és felsőbb oktatás, sz. Vincze-egylet a ker. 
szeretet testi s lelki gyakorlására, bor. sz. Károly, Pius-egv-
let jó könyvek kiadására és terjesztésére, kath. bibliographiai 
társulat, sz. Lukács-egylete, egyházi zene-egylet, ker. anyák-
egylete, ima-apostolság, a kath. sajtó apostolsága a sz. Pál 
apostolról nevezett egylet vezetése alatt, népies irodalom, nép-

lapok ügye, kath. tudakozódási, közvetitő intézetek munká-
sok, cselédek, iparosok, kereskedők számára, a kath. tudósok 
congressusának ügye, kath. tudós társaság létesítésének kér-
dése képezte e gyűlés tárgyát, és még sok más ügy, annyira, 
hogy egyszerűen felsorolva is elég anyagot szolgáltatnak az 
elmélkedésre, kimerítő léirásukat adni pedig rövid jelentésbeu 
lehetetlen. Azért tehát csak a főbbek jelzésére szorítkozunk. 
Mielőtt ezt tennők, megemlítjük, hogy a nagygyűlésnek igen 
alkalmas helyiségül szolgált a ,Cercle Saint Augustin' nevű 
kath. egyleti ház diszterme, mely 2000 embert fogadhat be. 
Igen behatóan volt tárgyalva mindenek előtt a lillei kath. 
egyetem ügye. Ennek palotájára egy ismeretlen, mint már 
emlitve vala, legújabban 300,000 frankot adott. Maga a telek 
800,000 frankba került. Jelenleg már 50 tanár működik. Az 
évi kiadások 7—800,000 frankra rúgnak. — A vasárnap meg-
szentelésének terjesztésére egylet alakult nem rég, inely igen 
örvendetes eredményeket mutat fel. A szent atya nem régen 
tüzetes kimutatást kért az egyletről. A eongressus fölöttébb 
practicus határozatokat hozott e tekintetben, a többi közt fels 
szólitja a kath. munkásokat és munkaadókat, hogy minden 
iparválalatnál a vasárnap megülését szerződésileg kikössék, 
vasárnap ok nélkül útra ne induljanak, stb. — A vallásos isko-
lák fentartására a eongressus egyletet inditványoz iskolafillé-
rek gyűjtése végett. — A tudományoknak a kereszténységgel 
öszhangban való művelésére a eongressus óhajtja, hogy Fran-
cziaországnak kath. tudósai egyetemes tudós congressusra 
hivassanak össze s hogy Lilieben, más kath. tudós társaságok 



391 

mintájára kath. tudományos akadémia alapittassék. — Külö-
nösen lelkes felkarolásban részesült a sajtó-ügy. Elragadó 
ékesszólásával msgr Mermillod püspök, a congressus elnöke, a 
kath. publicistikat a hitküldéri intézmény mellé állitá. Felho-
zatott a kath. sajtó fejlettségének mintájául Belgium, hol pél-
dául a 9000 lelket számláló Termondeban egy év alatt 62,000 
példány újság adatott el. Kimondá a congressus, hogy áldo-
zatokkal is mindenütt kis, sou-áru napilapokat kell kiadni a 
nép számára s vasárnapi olvasmányul külön heti lapot. Ki-
mondá továbbá, hogy a kath. iratok és lapok terjesztésére 
fel kell használni a törvény által megengedett s az ellenfél 
által kizsákmányolt colportage-t. A kath. jogvédő egyletek 
feladatául különösen az iskolatestvérek s más szerzetes ren-
dek ügye tüzetett ki működési térül. Nagy tetszést és elis-
merést aratott a ,Société bibliographique catholique', mely-
nek nevezetesebb kiadványai : a Polybiblion, mely critiká-
val s könyvészettel foglalkozik, felölelve minden szakot s 
lehetőleg minden országot ; továbbá 25 centimes röpiratok a 
nép számára ; kath. classicusok kiadása a műveltebb közön-
ség s az ifjúság részére; történeti és tudományos évkönyv a 
vallásos és helyes nemzeti önérzet, ébresztésére ; végül illus-
trait családi olvasmányok szépirodalmi s más hasznos és 
mulattató czikkekkel. A congressus a lillei kath. tud. egye-
tem mellett tervezett műegyetem felállítását megsürgette. 
Gandból érdekes jelentés olvastatott fel a sz. Lukácsról neve-
zett művészeti iskola felől, melyben archaeologia, aesthetika 
<ís a leer, symbolika taníttatik elméletileg és gyakorlatilag. 
Ezen iskola mintájára már több helyen alakultak hasonló in-
tézetek. — Sok mindenfélét kellene még fölemlíteni, ha kime-
ríteni akarnók e kath. nagygyűlés történetét. Annyi áll, hogy 
minél nyomasztóbb a franczia katholikusok helyzete, annál 
lelkesebb tevékenységet fejtenek ki. Meglátszott ez a congres-
sus egész lefolyásán ; tetőpontját a lelkesedés azonban a zár-
ülésben érte el Chesnelong senator és Mermillod püspök be-
szédeinek hatása alatt. Mind a két férfiú nagyhirü szónok. 
Sokat vártak tehát tőlük. Es ők ennél többet tettek. Mintegy 
vetélykedve, felülmúlták egymást, és kiki maga magát. Kép-
zelhetni mily emelkedett szellemben tért másfélezer, tettre 
"ltokéit katholikus kötelességének teljesítésére. 

IRODALOM. 
A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljá-

rás és erre vonatkozó főbb rendeletek. Közli Boncz 
Ferencz. (Yége.) Szerző mielőtt a hagyatékok körüli jelen-
leg fenálló törvényes eljárást ismertetné, szól röviden az 
egyházi javak keletkezéséről, és itt érdekesen emelkedik ki 
a különféle korszakok szelleme s a közállapotok sajátossága. 
Az Árpádok alatt Kálmánig szabad volt mind az adomány-
zás mind a szerzés. Az ő kormánya óta kezdett divatba jönni 
az egyház birtokolhatásának megszorítása, mely megszorítás 
később az u. n. holt kézről szóló törvények által nyilvánult. A 
vegyes házbóli királyok alatt hozott törvényeken meglát-
szik a gyakori féktelenség, a mennyiben töbször kellett tör-
vényeket hozni az egyházi javaknak világiak által való el-
foglalása ellen. A szerzési korlátozások fennmaradtak a je-
lenleg uralkodó dynastia alatt is. Szerző nem ereszkedik az 
egyházi javak jogi természetének fejtegetésébe, csak azt 
hangsúlyozza, hogy azok különféle forrásból eredtek. Át-

térve az adományozás módjára kiemeli Verbőczy H. K. I. 
R. II . cz. szerint, hogy az egyházi főjavadalmasok az ország 
förendeivel és nemeseivel mind a nemesi jogokra mind pe-
dig világi javaikra nézve ugyanazon egy szabadalommal 
birnak," — a miből következik, — és e következtetést szerző 
világos szavakban meg is teszi, — hogy az egyházi java-
dalmak az egyháztól el nem vehetők. A kir. kegyúri jo-
got helyesen „egyházjogi intézmény"-nek nyilvánítja 14.1 ; 
csakhogy egy lappal alább már ugy tünteti azt fel, mintha 
egészen független volna a római apostoli szent széktől : a 
mi, hogy mennyire téves felfogás, a ki a kánoni jog elemeit 
ismeri, tudni fogja. Kiemelvén a különbséget a törzsvagyon, 
és a felszerelvény (fundus instructus) közt s ebben ismét a 
f. i. nobiliort vagy majort és az ingyenes felszerelést (fundus 
gratuitus), mint az egyházi nagy javadalmak alkatrészeit, 
átmegy azon jogviszonyra, mely a javadalmasok és javadal-
mukjövedelme közt van, melyből azután kifejti,történeti szét-
tekintéssel, mi felett lehetett és lehet, és hogyan, rendelkez-
nie a javadalmasnak. Sz. László király alatt az 1298. évi 
pesti országgyűlés végzeménye a 27. pontban kimondja, 
hogy „a meghalt püspök birtokait sem a király ur, sem 
bárki más el ne vehesse, hanem azok az egyház hasznára 
fordíttassanak, midőn a főpap végrendelet nélkül hal meg." 
A 28. pontban pedig világosan kifejeztetett, hogy a püspö-
kök szabadon végrendelkezhetnek. Ez volt azon kor, midőn 
az egyház javait csakis egyházi czélokra volt szabad fordí-
tani. A belvillongások és pénzügyi zavarok következtében a 
királyi fiscus később oly igényekkel lépett fel, melyek nem 
gyökereznek a kegyúri jogban. A szabad végrendelkezési jog 
sok ideig megtagadtatott, később, igaz csak korlátoltatott. II . 
Ferdinand még csakis reményét fejezte ki az iránt, hogy a 
végrendelkező-főpapok a véghelyekről, tehát állami czélról, 
nem fognak megfeledkezni, s igy a kánoni végrendelkezési 
szabadságot fentartotta. I. Lipót 1679-ben már elrendelte, 
hogy a kir. kamara kiküldöttje is részt vegyen a hagyaték 
összeírásánál, 1677-ben pedig ugyanő egy rendelet által a ha-
lálesetutáni eljárást, mint szerző mondja, megfosztotta, tisz-
tánegyházi színezetétől.' Általa a véghelyekre, tehát állami 
czélra való hagyományzás kötelességgé tétetett. E rendeletek 
sok panaszra adtak okot, mely állapoton az u. n. ,Conventio 
Kollonichiana' volt hivatva segíteni, mely most is érvény-
ben van, megtoldva az azóta kibocsátott királyi, udvari és 
helytartótanácsi, valamint a legújabb keletű miniszteri ren-
deletekkel. Mindezek azonban nem felelnek meg a kánoni jog 
szellemének és az egész főpapi végrendelkezési és hagyatéki 
ügyet következtetik tisztán egyházjogi jellegéből. Ezt szer-
ző igy nem fejezi ki ; de kötelességünknek tartjuk mi hang-
súlyozni és pedig annál inkább, mert szerző sem őrizkedik 
az egyházi javakról oly kifejezéssel élni, t. i. hogy azok ,bi-
zonyos tekintetben' államjavak 42. 1., mely kifejezés semmi-
féle jogban sem gyökerezik s a jogtudomány eddigi szójárá-
sával homlokegyenest ellenkezik, azok által levén ravaszul 
kigondolva, kik szeretnék elhitetni, hogy az egyházi javak 
állam-javak, melyeket a status, ha tetszik, el is vehet és sa-
ját feneketlen üres zsákjába dughat. I] megjegyzések mel-
lett ajánljuk e füzetet t. olvasóink figyelmébe. 
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Előfizetési felhívások : 1) A ,,Magyar Állam-
Idők Tanuja" 1879-i vagyis huszadik évi folyamára. Mi-
ként 1859-i deczemberben, ugy most, viszontagságteljes 
évtizedele után, Istenbe és a correct katholikus gondolkodású 
olvasó-közönségbe vetett bizalommal bocsátjuk szét lapunk 
előfizetési felhivását az 1879-iki vagyis huszadik évfolyamra. 
Ha van valami, a mit minden év kezdetén újra meg újra 
hangoztatni érdemes : az a kath. sajtó magasztos fontosságá-
nak általános felismerése, a kath. sajtó becsülésének, elvszerü 
és lelkes felkarolásának sürgetése. Szép idők lesznek azok, 
midőn a liberális elfogultsággal vastagon bekérgesitett el-
mék Magyarországon is annyira felvilágosittatnak, hogy a 
destructiv sajtót mint társadalmi mételyt kerüljék, ellenben 
az igazság sajtóját azon termékenyítő áldásos erőnek tekint-
sék, mely megmentve a társadalmi rendet, a corruptio és 
gonoszság uralma helyett ismét az igazság uralmát fogja 
felragyogtatni, általános érvényre emelni s ekkép az emberi 
nem békés haladását s fejlődését visszaállítani. Jelen voltam 
Rómában a kereszténység dicső központján épen azon na-
pon, melyen megdicsőült szentséges atyánk, a halhatatlan 
IX. Pius, az igazság sajtójának az összes müveit országok-
ból oda sereglett sok száz képviselőjét ünnepélyes kihallga-
táson elfogadni, a kath. sajtó zászlajára irt magasztos elve-
ket tévmentes szavával szentesiteni s a nevezett zászló baj-
nokait lelkesiteni, kitartásra buzditani s apostoli áldásával 
megerősíteni méltóztatott. Ama nagy pápa és méltó utódjá-
nak szent intelmeit, valamint biboros főpásztorom magasz-
tos egyházfejedelmi és hazafiúi intentióit fogom ezután is 
biztos kalauzul tekinteni arra, hogy a kipróbált hűségű ka-
tholikus nagy napilapot anyaszentegyházunk érdekeiért s a 
szeretett haza valódi üdveért való harczaiban ingatagságot 
nem ismerő szilárd következetességgel vezessem. Adja az 
értelem és világosság Istene, hogy a keresztény szellemű 
sajtó méltó felkarolása mennél előbb magyar hazánkban is 
általánossá váljék s annak javára a keresztény^civilisatio ál-
dásait biztositsa és gyümölcsöztesse. A „M. Állam" elvba-
rátait, kik a jelen megpróbáltatásteljes időszakot jól isme-
rik, fölösleges figyelmeztetnünk, de a tájékozatlanok kedve-
ért mégsem fölösleges megjegyeznünk, hogy a „M. Allamu 

sem kormány, sem párt, sem testületek s társulatok subven-
tióját nem élvezvén, egyes egyedül a m. t. katholikus olvasó 
közönség lelkes és elvhű pártolása által tartatik fenn. Mind-
azonáltal a szegény lelkészek, káplányok és kath. szegény 
tanitók igen örömest az eddigi kedvezményekben részesittet-
nek. Budapest, decz. 14. 1878. Lonkay Antal. 

Előfizetési ár egész évre 20 ft, félévre 10 ft, negyed-
évre 5 ft. 

2) Az j , E g r i Népújság" X. és az ,,Irodalmi 
Szemle,f IV. évfolyamára. Mind a kettőt a fáradhatlan 
Luga László adja ki és szerkeszti Egerben igazi ügyszeretet-
tel és műgonddal. Mind a két lap nagyon érezhető űrt tölt 
be katholikus időszaki sajtónk körében s mi egyszerűen nem 
csupán publicistikai kötelességünket akarjuk teljesiteni, mi-
dőn e két lapot i. t. paptársaink figyelmébe ajánljuk, hanem 
azon forró óhajunknak is akarunk egyúttal kifejezést adni, 
vajha a ,Népújság' mennél több, igen sok ezer példányban 
forogna, falun és városban, kath. népünk kezén s mennél előbb 
heti lapból napi lappá alakulhatna át s kiszoríthatná vagy 
legalább hathatósabban ellensúlyozhatná, a kalocsai néplap-
pal ka/öltve, a nép szenvedélyeire speculáló rém-románokkal 
telitett fővárosi u. n. képes zsidó és nem zsidó nép-, illetőleg 

zuglapokat. A ,Népújság' előf. ára egész évre 2 ft, félévre 1 
ft. negyedévre 50 kr. ; az ,Irod. Szemle'-é egész évre 1 ft. 

-f- Beküldetett: „Bízzál Istenben !" Irta Manning 
H. E. westminsteri bibornok érsek. Fordította Molnár Já-
nos, esztergom sz. k. városi segéglelkész. Esztergom, 1878. 
Nyom. Buzarovits G. 83. 1. 

Manning bibornok életének folyama elég kezesség arra 
nézve, hogy ő az Istenbe helyezendő bizalomról avatottan 
képes irni ; forditó neve pedig már előnyösen ismert kath. 
irodalmunkban. A mű ára egyszerű kiadásban 40 kr ; gyö-
nyörű diszkiadásban, stylszerü diszitményekkel belül, s ki-
vül művészi kötésben 3 forint. Pompás ünnepi ajándék vál-
hatik belőle. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előter-

jesztésére, dr. Pauler Tivadar igazságügyi miniszteremet, az 
országos közoktatási tanácsban viselt elnöki tisztéből saját 
kérelmére, és e téren tett kitűnő szolgálatai teljes elismerése 
mellett fölmentvén, az emiitett közoktatási tanács elnö-
kévé Ipolyi-Stummer Arnold beszterczebányai püspököt ne-
vezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1878. évi deczember hó 9-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A legközelebbi consistoriumban, mint a ,Défense'-nak 

Rómából táviratozzák, bíbornoki creatio nem lesz, csakis 
püspökök fognak kineveztetni. A bíbornoki creatio el lesz 
halasztva a február 20-a táján, tehát XI I I . Leo pápaválasz-
tásának évfordulata alkalmával tartandó consistoriumra. Az 
uj bibornokok közt emlegetik Capacelatro oratorianus atyát 
Nápolyból. Párisi nuntius lesz msgr Roncetti, riojaneirói 
nuntius, Franchi bibornok benső barátja. 

— Nina bibornok pápai államtitkár ur ő emjának Al-
fonso spanyol király III . Károly rendjének nagykeresztjét 
adományozta. 

— Avignonban a B. Szűz szeplőtelen fogantatása ünne-
pének estéjén a város nagy része ki volt világítva. Spuller 
préfet, Gambetta kebelbarátja, más bosszút nem tudott állni, 
mint hogy rendőröket küldött szét, kik a kivilágított házak 
előtt tüntelőleg megálltak és azoknak számát nagy prosopo-
peiával egy táblára ónvesszővel följegyezték. 

— j- Paptársaink imáiba ajánljuk, kiről a következő 
gyászjelentést kaptuk : A pannonhalmi sz. Benedek-rend 
soproni székházának tagjai szomorodott szivvel jelentik 
nagytiszteletü Fábián Ambrus, sz. Benedek-rendi áldozár, 
kiérdemült gymnasiumi tanár- és egyházi szónoknak, házi 
lelkésznek, folyó hó 9-én reggeli 3 órakor a szentségek ájta-
tos felvétele után 69 éves korában történt csendes kimultát. 
Hült tetemei f. hó 11-kén reggeli 9 órakor tartandó isteni 
tisztelet után a sz. Mihályról czimzett temetőben fognak el-
takarittatni. Sopron, 1878. év deczember hó 9-én. Nyugod-
jék szent békességben ! 

— f Ajánlásunkba zárjuk, kiről az utolsó perezben 
vettünk gyászjelentést az érdemdús főt. Román V. Jánost, 
jászóvári prem. kan. rend egyik kiváló tagját, ki f. hó 12-én 
halt el az Urban. R. I. P. 

Kegyeletes adakozás-
„N. N. küld szentséges atyánknak, XI I I . Leo pápának 

péterfillérül 2 db cs. kir. aranyt és 5 o. é. forintot." 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k , 
Előfizetési dij egész évre 10 ft, félévre 5 ft. o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budapest, Júzsef-utcza 

17., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Buda] est, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a / osta-utalványokat használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lukkelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ez évi czims?alagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 



^Megjelenik e lap heten-°> 
kint kétszer : 

; szerdán és szombaton. : 
; Előfizetési dij : : 
! félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 f r t . 
; Szerkesztői lakás: Buda- • 
; pest, YIII., József-utcza ; 
; 17., hova a lap szellemi : 
; részét illető minden kül- j 

^ demény czimzendő. ^ 
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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 O L Y Ó I R A T . 

HARMINCZHETEDIK ÉYFOLYAM. 

r ^ 
^Előfizethetni minden kir .? 
i postahivatalnál ; \ 
i Budapesten a szerkesztő- í 
i nél, és Kocsi Sándor ! 
: nyomdaiirodájában, mu- ; 
: zeum-körut 10. sz. alatt, j 
; hova a netaláni reclama- ; 
j tiókis, bérmentes nyitott ! 

i íPc^ 
levélben, intézendók. 

Budapesten, deczemta 21. 50. II. Félév, 1878, 
Tartalom : Adalékok kath. iskoláink elközösitésének történetéhez. — Szabad-e misedijak helyett könyveket elfogadni ? 
— A Sz.-László-Társulat decz. 14-én tartott választmányi ülése. — Egyházi tudósítások-. Pest. Gyulai Pál és a katholi-
cismus. Budapest. Túlságos követelések. Németország. A birodalom sírásói. — Irodalom : Válasz egy bírálatra. — Vegyesek. 

Adalékok 
kath. iskoláink elközösitésének történetéhez. 

(Vége.)^ _ ri 

Községeink, hála Istennek, legnagyobb részt ra-
gaszkodnak még felekezeti iskoláikhoz; a nyilt és 
egyenes felszólitás, az allami segélyzést kilátásba 
helyező Ígéretek mindeddig nem birták őket meg-
győződésükben megingatni, s nem is hisszük, hogy 
lesznek kath. többséggel biró, különösen vidéki köz-
ségek, melyek, — ha a tanfelügyelő urak a miniszteri 
utasitás e kérdését: „Minden oly községnek, mely-
ben eddig valamely felekezeti iskola községi jöve-
delemből segélyeztetett, vagy tartatott fenn, nyilat-
koznia kell az iránt, hogy e segélyezést továbbra is 
akarja-e folytatni, vagy pedig ezentúl a községi va-
gyont és jövedelmet kizárólag csak a községi iskola 
fentartására fordí t ja?" nyiltan és egyenesen hozzá-
jok intéznék, — igenlő, illetőleg tagadó választ nem 
adnának. 

Okosak azonban az u rak ; filiihuius saeculi pru-
dentiores sunt. Nem tar t ják tanácsosnak ily kérdést 
intézni a néphez ; mert a nép vallásos érzülete erősen 
nyilatkoznék és romba döntené a tervet. Mit tesz-
nek tehát ? Ha a fönnt leirt módon egy községben 
nem sikerül elközösiteni a kath. iskolát, mert a köz-
ség buzgó lelkésze kimutatja az elközösitési eljárás 
helytelenségét, ellátogatnak a szomszédhoz s ott 
más módon igyekeznek megnyerni a népet a közös 
iskolának. Es minő ez a mód ? Az összegyűlt köz-
ségi bizottság előtt szóba sem hozzák az iskola fele-
kezeti, in specie kath. jellegét ; a község határozati-
lag kimondja s lekötelezi magát mindannak megte-
vésére, a mit iskolájára nézve tőle követelnek. Hogy 
is ne ? Hisz azok szép dolgok, a miket tőle követel-
nek, s ha anyagi viszonyai engedik, szivesen áldoz 

a népnevelés oltárára. A község katholikus, mert az 
egy-két zsidó számitásba sem jöhet ; a képviselők 
mindegyike, kivéve talán a zsidót, az iskolának mint 
felekezetinek szavazza meg a szükséges átalakitá-
sok, nagyobbitások stb. költségét, aláirja a jegyzö-
könyvet s bizton hiszi az iskola katholikus jelle-
gét. Adná Isten, hogy csakugyan igy volna, s ne 
csalódnának azok, kik az ily eljárásban semmi ve-
szélyt sem látnak a kath. iskola jellegének elvesz-
tésére nézve ! Mi azonban más véleményben vagyunk 
s tekintve korunk egyházellenes szellemét, nem eléggé 
biztosítottnak látjuk az ily iskolák kath. jövőjét. 

Ha a község az ily tanácskozmány elején ki 
nem nyilatkoztatja s a jegyzőkönyv legelső pontjául 
föl nem veszi, hogy ő kath. iskoláját megtartja, és 
csakis kath. iskolát akar építeni, sőt a mikről jelen-
leg a tanfelügyelő ur jelenlétében tanácskozik, azok 
csakis az ő iskolájára, mint katholikusra vonatkoz-
nak : akkor pl. ha nem is azonnal, mert igy ismét 
veszélyeztetve lenne a terv, de későbben, egynéhány 
évi gyakorlat után, egyszerűen, brevi manu, kimond-
hatják, hogy az iskola közös, mert az országos tör-
vény elrendeli : „Általában nem tekintetnek ezen-
túl felekezeti iskoláknak azon tanintézetek, melyek 
községi vagyonból és jövedelmekből a község összes 
tagjai által, felekezeti különbség nélkül tartatnak 
fenn." 1868. XXXVIII. tvcz. 25. §. V. ö. az emiitett 
minist, utasitás 15. §-át. 

Nem volna e szerint jó, ha a törvény e rendel-
kezése kikerülné a lelkész figyelmét. A mint köteles 
„a polgári és iskolai hatóságok között a jó egyetér-
tést fenntartani," ugy kötelessége az iskolát illető 
minden ügyet éber figyelemmel kisérni, nehogy va-
lamiképen veszélyeztetve legyen iskolájának katho-
likus jellege és csak későbben legyen kénytelen be-
vallani Izaiással: „Vártam, hogy Ítéletet cseleked-

50 
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jék és igazságot, de ime a panaszkiáltás." 5. 7. Mi 
szivesen vesszük a kormányképviselőinek közremű-
ködését iskoláink rendezésében, de csakis akkor, ha 
látjuk, hogy tiszta szándék vezérli őket; hogy csakis 
a népnevelés előmozdítása czéljok s legkisebb utó-
g-ondolatuk sincs iskoláink elközösitése iránt. Nem ta-ct 
gadjuk, hogy vannak felekezeti iskolák, melyek nem 
mindenben felelnek meg a törvény követeléseinek ; 

de ennek nem a felekezetek az oka. Nem lehet azt 
minden községben keresztül vinni, a mit a törvény 
elöir; sok ama törvény által követelt 30 iskolás 
gyermekkel biró község oly szegény, hogy semmi 
módon sem felelhet meg minden tekintetben a tör-
vény igényeinek; a kormány pedig hiába igéri, vagy 
közegei által igérteti a segélyt, mert azt megadni 
nem képes, hanem a nagyobb teher ismét csak a 
községekre fog nehezedni, ezek pedig már úgyis 
adósság nélkül nem birják födözni rendes és rend-
kívüli kiadásaikat. 

Ausztriában a községek eme kényszerítése fé-
nyes iskolai paloták emelésére annyira adósságba 
verte a községeket,hogy nemcsak vagyonukra, de még 
a „szegények alapjaira" is kényteletek voltak köl-
csönt fölvenni. Igy panaszkodik az alsó-ausztriai 
tartománygyülés előadó bizottsága, mely pedig 
soha sem volt ultramontán. (Vaterland 1877. april 
12-iki, 99. sz.) Nálunk ez a szomorú helyzet még 
hamarább bekövetkezhetnék, mert népünk anyagi 
állása sokkal alantabb áll amazénál.*) 

Ha mindazonáltal valaki azt mondaná, hogy 
iskoláink és tanitóink ellátása az állami és közös-
iskolák mögött áll, s hogy ennélfogva mégis taná-
csosabb „közös erővel virágzóbb tanintézeteket fol-
állitani és fenntartani", erre igen könnyű a felelet. 
Mindenekelőtt meg akarjuk jegyezni, hogy általá-
ban az aránylag sokkal csekélyebb számú állami és 
községi iskolák bő pénzforrásokból merítvén, még 
sem nyúj t ják egészben véve azt, a mit felekezeti 
iskoláink. 

A felekezetek kötelesek saját iskoláik fenntartá-
sáról gondoskodni és azon adójok mellett, melyet 
az államnak fizetnek s melyből ez azután állami 
iskolákat állit, még a netalán a községben lévő fe-
lekezetnélküli iskola javára adóztatnak meg, s e 
mellett, ha hitöket szeretik, még felekezeti iskolájo-

*) Stremayer kultusminister egyik legújabb rendele-
tében meghagyja az iskolai és községi hatóságoknak, hogy a 
mennyire lehet, kiméljék a községeket a költséges építke-
zésektől, és ha a régi iskolai épület pl. kis ablakokkal bir, 
ezeket nagyitsák, vagy ha talán nem elég tágas, alkalmaz-
zák a kettős, olcsó szellőztetést. 

kat is fenntartják. E kétszeres megadóztatás, ugy 
látszik, mintha csak azért volna behozva, hogy a 
felekezetek annálinkább eltántorittassanak saját is-
kolájok támogatásától s vessék le vállaikról az 
egyik terhet. Nem hiába mondjuk ezeket, mert egy 
község egyebek között azért is nyilvánította iskolá-
já t közössé, nehogy kétféle iskolára kelljen fizetnie; 
de nagyon csalódott számításában, mert a mit ak-
kor nem akart a katholikus felekezet, vagyis in-
kább annak liberális tagjai, azt jelenleg a község te-
szi azon különbséggel, hogy három iskolát kell fenn-
tartania, illetőleg segitenie, t. i. a felekezetnélkülit, 
a jH'otestans és zsidó felekezetit. 

Foglaljuk össze röviden mindazt, a mit mon-
dottunk, s lássuk, mi következik belőle. Mindenek-
előtt : 

1) hogy nálunk is tart még a harcz felekezeti 
iskoláink ellen; 

2) hogy az hazánk különböző vidékein, egyes 
megyék különböző községeiben, különböző utakon 
halad. Mindenütt azonban egy a czélja: iskoláink 
elközösitése. 

Régi közmondásunk az, hogy saját kárunkon 
tanulunk s vajha csak tanulnánk; de fájdalom nem 
mindenütt történik az, mi a liberalismus iskolai 
működését ellensúlyozná s biztosítaná a fölserdülő 
nemzedék kath. hitét. Avagy nem látjuk ama hit-
beli lanyhaságot és bizonyos közönyt mind ama na-
gyobb és kisebb községekben, melyekben közösis-
kola létezik ? E közönyösségben legnagyobb bűnös a 
liberalismus közösiskolás nevelése. Hiában fárado-
zik ott a lelkész a hittantanitás számára kijelölt 
rendkívüli tanítási időben. A kézimunkák-, a rajz-
s ehhez hasonlóknál, sőt még alantiabb rangra degra-
dált hittannal sohasem fogja azon eredményeket el-
érni, melyeket a felekezeti iskolában elérhet. Erről 
különben kár beszélni ; a ki csak némiképen kétel-
kednék, annak, lia lelkész, tanácsoljuk, szerezzen 
magának hitoktatói állást valamely községi iskolá-
ban s azután ítéljen. Facta loquentur. 

Közoktatási törvényeink nem a nép szellemé-
ből nőttek ki s nem is felelnek meg annak val-
lása, szokásai s erkölcseinek, nem veszik tekintetbe 
gazdasági viszonyait s anyagi állását. Nem mi 
vagyunk, kik igy szólunk, s nem is akarunk ma-
gunk szólani, mert hiszen a mi fölvilágosult ko-
runkban csakis a liberalismus mondhat igazat a nép-
ről. Az osztrák liberalismus főtrompitása, a ,N. Fr. 
Presse', a legutóbbi tartománygyülési választások-
nál tapasztalt kudarczok után ezeket vallotta be: 
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,.A liberális párt törvényhozásában mégis igen kevés 
tekintettel volt a falusi nép erkölcserei, szokásaira, 
nézeteire és szükségleteire, és törvényeket alkotott, 
melyek részint elvi tekintetekből, részint azok nél-
kül, haszonnélküliek az összlet számára és oly ron-
tólag hatnak az életviszonyokra, hogy jogosult elé-
gedetlenséget provocálnak. Legelőször a sokat meg-
támadott iskolai törvényekről szólunk. Ezek a libe-
rális pártnak büszkeségét teszik, s valóban méltók, 
hogy egy tekintélyes szabadelvű párt köréjök sora-
kozzék. (Ezt a dicsőséget ugyan nem irigyeljük tő-
lük). De nem minden része ezen törvényeknek bir 
egyenlő befolyással az iskola fejlődésére." Itt azután 
némelyeket fölhoz, miket az iskola-törvényből el-
távolitandóknak gondol azért, hogy a nép el ne ide-
genedjék az egész törvénytől és a clericalisok meg 
ne buktassák utoljára „a törvénynek magvát is". 
Késő jön s nem is őszinte ez a „peccavi". Az álmá-
ból fölébredt katholikus nép félconcessiókkal nem 
fog megelégedni ; vissza fogja követelni egészen Isten 
és természetadta jogát, s a mint most már sok he-
lyen az előbb pártolt liberális hősöktől megtagadta 
szavazatát, ugy fogja ezt jövőben is tenni. A „gazda-
sági jólétc '-röl lerántotta már a fátyolt a gazdasági 
krach, a „vallásszabadságot" „polgári házasságot'-' 
nyomban követi az erkölcstelenség s vallástalanság, 
valamint az iskolai lendületet, az iskolai krach s elsze-
gényedés. S nem is csuda. Ezek a liberalismusnak 
önvallomása szerint : saját törvényei, melyeknél eddig 
mindig csak azt hallottuk, hogy „a nép javá t" moz-
ditják elő s most, midőn ez a háladatlan nép meg 
nem becsüli a jótéteményeket, oly vallomást tesz, 
melylyel tiz évi működését elitéli : „Igen kevés te-
kintettel volt a falusi nép erkölcseire, szokásaira, né-
zeteire és szükségleteire." 

A századok óta egy uralkodóház kormánya alatt 
egyesült népek erkölcsei és szokásai bizonyos tekin-
tetben hasonlók ; a mi az osztrák s különösen német 
részről áll, az az iskola-kérdés tekintetében még in-
kább mondható nemzetünkről, és ha az osztrák nép 
nem birja elviselni a közös-iskolák terheit, ha nem 
tudja magát beleélni eme „szükségleteit tekintetbe 
nem vevő" törvényekbe, annál kevésbbé lesz képes 
ezt megtenni a mi népünk. 

Ha minden megyének alispánja megyéjének oly 
részletes és hü leirását küldené föl a ministeriumnak 
és az országgyűlésnek, mint ezt Pozsony megye ér-
demes alispánja tevé, meggyőződnének a roppant 
gazdasági nyomorról, mely országszerte uralkodik 
s naponkint szedi áldozatait községeink legjobb gaz-

dáinak sorából s őket pauperismusra jut tat ja . És 
mindez nem egyéb, mint a külföld szolgai utánzásá-
nak eredménye. Átültet tünk idegen intézményeket 
anélkül, hogy előbb számot vetettünk volna népünk 
szellemi és anyagi szükségleteivel és saját erőnkkel. 

A népiskolai törvényt nem lehet ugy keresztül 
vinni, a mint az irva van. Discite quae virtus, et quanti 
boni sit, vivere parvo. Szivböl óhajtjuk az iskoláink-
nál tapasztalt hiányok orvoslását, u j iskolai épületek 
állítását, vagy a régiek czélszerii átalakítását, a tan-
eszközök beszerzését, a tanítók fizetésének javítását, 
nyugdijok biztosítását, a szorgalomidő megtartá-
sá t : de mindezt maga módjával, a hely és idő kö-
rülményeinek figyelembe vételével. A józan „pa-
rasztpolitikának" egyik paraszt képviselője egy al-
kalommal igy szólt az iskolákra nézve sokat köve-
telő urakhoz: „Uraim, ha ezt mind meg kell ten-
nünk, a mit önök tőlünk követelnek, akkor bennün-
ket mind az uzsorások körmei közé kergetnek." 

Kárhozatos eljárásnak tartanok egy bajt ugy 
orvosolni, hogy azt más és talán nagyobb, nyomban 
kövesse; a szellemi fölvirágzásnak egyenlő lépést 
kell tartania az anyagival, egyik föltételezi a mási-
kat, az első előidézi, létrehozza ezt, a másik azt 
fenntartja. Egyiket sem szabad lerombolni a má-
siknak látszólagos előnyére, mert akkor mindakettö 
egyszerre bukik. 

Szabad-e misedijak helyett könyveket elfogadni ? 
Gyakran előfordul, hogy a papoknak misedijak helyett 

könyvek ajáltatnak azon kötelezéssel, hogy a megfelelő 
szándékra miséket végezzenek. Tagadhatlan, hogy ezen az 
uton igen sok jó könyvet szerezhetnek könnyii módon azon 
papok, kik a szent mise alkalmazását illetőleg nincsenek le-
kötelezve ; de másrészről az is bizonyos, hogy tekintve az 
emberi gyarlóságot, vajmi könnyen visszaélések kaphatnak 
lábra, melyek a legszentebb cselekményt lealacsonyítják és a 
hívek részéről botránykozásra adnak alkalmat ; azért az egy-
ház mindenkor szent kötelességének ismerte vigyázni s a mi-
sedijakra vonatkozó visszaéléseket megszüntetni. A vezér-
elvet, melyet az egyházi törvényhozás ezen nagy fontos-
ságú ügyben követ, szép szavakkal kimondottta XIV. Be-
nedek 1741 iki június 30-án kelt körlevelében: „Quanta 
cura adhibenda sít, ut sacrosanctum missae sacrificium non 
solum omni religionis cultu ac veneratione celebretur, verum 
etiam ut a tanti sacrificii dignitate cujusvis greneris merce-
dum conditiones, pacta et importunae atque illiberales elee-
mosynarum exactiones potius, quam postulationes, aliaque 
hujusmodi, quae a simoniaca labe, vei certe a turpi quaestu 
non longe absunt, e medio tollantur, nemo est ex catholi-
cae fidei cultoribus, qui ignoret." Midőn ujabb időben, legin-
kább azon eljárás körül, melynél fogva a misedijakat a keres-
kedésnek mintegy közvetitéseül használták fel, visszaélések 
terjedtek el, IX. Pius pápa érezte magát arra inditva, hogy 

50* 
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a „S. Congregatio Concilii" által ezeket kárhoztassa és 
szigorúan megtiltsa, megparancsolván egyszersmind, hogy 
az illető decretum, mely 1874-ben szept. 9-én kelt (1. Reli-
gio, 1874. II, 35. sz.), a püspököknek megküldessék avégre, 
hogy joghatósági területökön azt sértetlenül megtartassák. 
A S. C. C. azonban nem akarta az illető eljárást egészen és 
minden tekintetben kárhoztatni, mert a felhozott decretum 
6. dubiuma nem mondja tiltottnak, ha valaki az elvégzett 
misékért a megfelelő misedij helyett könyveket vagy más 
áruczikkeket fogad el. „An illicite agant ii, qui pro Missis 
celebratis recipiunt stipendii loco libros merces, seclusa qua-
vis negotiationis, vel turpis lucri specie? Resp. Negative." 
Tehát azon kérdés merül fól ; micsoda feltételek alatt engedi 
meg az egyház, hogy valaki nyugodt lelkiismerettel a mise-
dij helyett könyveket adhasson vagy fogadhasson el mástól ? 
Müller, a hazánkban is jól ismert „Theologia morális" jeles 
szerzője, a linczi „Theologisch-praktische Quartalschrift" 
czimü folyóiratban (30. évfolyam 299. lapján), az ezen kér-
désre vonatkozó decretumok nyomán következő szabályokat 
állit fól. 

1. Könyvkereskedőknek mindenképen tiltva van, mi-
sedijakat összeszedni és a papoknak a misedijak helyett 
könyveket vagy más áruczikkeket adni azon kötelezettség-
gel, hogy a megfelelő szándékra végezzék a misét ; ugyan 
azért papoknak is tiltva van a kereskedők ezen törekvését 
előmozdítani, nekik misedijakat felajánlani, vagy tőlük mi-
sedijak helyett könyveket elfogadni. Ámbár magában véve 
nincsen megtiltva, misedijak helyett könyveket adni vagy 
elfogadni, mégis kárhoztatni kell minden a misedijakkal 
összeköttetésben levő kereskedelmi üzletet, még akkor is, ha 
nem történnék épen nyerészkedési szándékból. S. C. C. 9. 
sept. 1874. dub. I—VI. 

2. Papoknak nincsen megtiltva vallási könyveket vagy 
folyóiratokat egyházi férfiaknak adni azon kötelezettséggel, 
hogy a visszatartott misedijak mennyiségének megfelelő mi-
séket elmondják, de csak a következő feltételek mellett : a) 
nem szabad azon szándékra misedijakat összeszedni (exclusa 
quacunque stúdiósa collectione missarum) ; b) szükséges, 
hogy annak szándéka, ki a misedijakat adományozta, telje-
sítessék, például a hely vagy időre nézve ; c) megkivántatik, 
hogy az illető misék elmondása bebizonyítva legyen. Kitűn-
nek ezen feltételek a S. C. C. következő határozatából : „An 
et quomodo improbandi sint moderatores vel administrato-
res diariorum religiosorum, qui sacerdotibus missas cele-
brandas committant, retento ex earum eleemosynis pretio 
diariis ipsis respondente in casu ? Resp. : Negatíve, dummodo 
nihil detrahatur fundatorum vel oblatorum voluntati circa 
stipendii quantitatem, locum ac tempus celebrationis missa-
rum, exclusa quacunque stúdiósa collectione missarum et 
docto cui de iure de sequuta missarum celebratione, facto 
verbo cum Ssmo." S. C. C. 24. apr. 1875. ad. 6. Világosan bi-
zonyítják ezen feltételek az egyház ama törekvését, hogy a szent 
mindig szentül kezeltessék az egyház szolgái által. — Vidéki. 

A Szent-László-Társulat 
1878. decz. li-ikén tartott választmányi gyűlése. 

Elnökölt főt. dr. Schlauch Lőrincz, szatmári püspök s 
társulati elnök ur ő méltósága. A választmányi tagok igen 

szép számmal jelentek meg, kik között a társulat nagyér-
demű volt elnöke ft. Peitler Antal ur ő exját is volt szeren-
csénk tisztelni. 

Elnök ur ő méltósága megnyitván az ülést, üdvözölte 
az egybegyűlteket s örömmel constatálta, miszerint azon 
felhívásnak, melyet a választmány a társulat ügyeinek me-
legebb fölkarolására a kath. közönséghez intézett, már ed-
dig is szép eredményei vannak s a társulat vagyona bár las-
san, de folytonosan gyarapszik. 

A titkár jelentése, hogy a néhai Fekete János szom-
bathelyi kanonok által tett s a vasvár-szombathelyi kápta-
lan által kezelt alapítványnak egyik haszonélvezője elhalá-
lozván, az esedékes 3106 forintnyi tőkerészlet a végrendelet 
értelmében az öt általános örökös között kiosztatott, s a tár-
sulat mint egyik örökös 621 frt 20 krt kapott. — Néhai 
Martinszky József csanádi székesegyházi kanonok 10 ftot 
hagyományozott a társulatnak. 

Az utolsó közgyűlés óta alapító-tagokká lettek : a 
nagyváradi 1. sz. papnövelde 20 írttal ; Sujánszky Antal pré-
post esztergomi kanonok 20 írttal ; Asztl Lajos apát, győri 
kanonok 20 írttal: Mayrhofer József győri kanonok 20 írttal ; 
Irsik Ferencz szathmári kanonok 100 írttal ; Pellet Ödön 
apát, székesfehérvári kanonok 25 írttal : Pauer György fő-
városi polgár 30 írttal. — A folyó költségekre nagyobb 
összegeket adakoztak : Pauer János félsz, püspök, Vénosz 
Imre czimz. püspök, Matuska János székesfehérvári kanonok 
egyenkint 25 frtot ; dr. Bartlia Béla semmitőszéki biró egy 
darab cs. aranyat. 

Elnök ur ő nagyméltósága bemutatta ezután a társu-
lat által segélyzett bukaresti kath. iskola nyomtatott jelen-
tését az 1877/78 tanévről. A bukaresti apostoli vicarius, 
Paoli Ignácz püspök, rendkívüli buzgalmat és tevékenysé-
get fejt ki az iskolaügy körül, s a bukaresti kath. iskolaügy 
örvendetes föllendülést nyert. Van egy főiskola és egy fiók-
iskola. Amaz 4 elemi és 2 reál-gymnasiumi osztályból áll, a 
fiókiskolának 3 osztálya van. A két intézetben összesen 10 
tanitó tanit. A főiskolában 377 tanuló volt, ezek között nem-
zetiségre 126 német, 123 magyar, a többi pedig tiz külön-
féle nemzetiség közt oszlik meg: vallásra nézve 256 katholi-
kus volt. A fiókiskola tanulóinak száma 127, nemzetiségre 
nézve 41 német, 36 magyar ; vallásra nézve 78 katholikus. 
Az 504 tanuló közöl 218 ingyenes oktatásban részesült, 158 
mérsékelt tandijat fizet, s csak 128 növendék fizette a teljes 
iskolai tanpénzt. Ebből eléggé láthatni, hogy az intézet fen-
tartása nem csekély gondot ad a püspöknek. A tanárok kö-
zött két magyar van : Vizi Dénes és Tones Sándor ; ez utób-
bi bukaresti születésű s a Szent-László-Társulat neveltette 
és tanittatta Budapesten és Esztergomban. A magyarnyelv 
az első és második osztályban hetenkint 4 órán át, a 3. és 4. 
osztályban hetenkint 3 órán át, a két reál-gymnasiumi osz-
tályban hetenkint 2 órán tartatik. Ezen két osztályban Laky 
Demeter irodalmát adják elő. A felsőbb osztályokban a ma-
gyaroknak, mint nem kötelezett tantárgy, a magyar történe-
lem is előadatik. Ezt Vizi Dénes tanitja. — Az idén meg fog 
nyittatni a 3-ik reál-gymnasiumi osztály. A választmány 
megelégedéssel és örömmel értesült elnök ur ő méltóságának 
előadásából a bukaresti magyarok tanügyi viszonyainak a 
körülményekhez képest elég kedvező állásáról, s ezért a bu-
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karesti püspök ur ő méltóságát hálás elismerés illeti, ki fá-
radhatlan buzgalommal ügyekszik az iskola felvirágoztatá-
sára s a magyarság oktatására különös gondot fordítani. 

A társulat alapítványi tőkéi a felolvasott pénztári ki-
mutatás szerint készpénzben: 17,626 frt 53 kr,értékpapírok-
ban 19,550 frt. 

Megszavaztattak a'következő adományok : a szürke né-
nikék terézvárosi és krisztinavárosi intézetének, a ferencz-
városi Mária-intézetnek egyenkint 50—50 f r t ; Holczmány 
erdélyi egyházmegyei r. kath. községnek iskolai czélokra 
100 frt ; a galatzi r. kath. községnek iskola építésre 80 frt. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bornemisza Antal kii-, 
táblai biró és Dr. Buszicska János egyetemi tanár urak ké-
rettek föl. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 20. Gyulay Pál és a katholicismus. 

í íem létezik valami ritkább eset, de épen azért nem létezik 
nyomósabb bizonyíték sem, mint ha a katholicismus érdeme 
mellett, hazafiúi szempontból, protestáns körből valaki fel-
szólal. Ily felszólalás valóságos fehér-holló kivált napjaink-
ban, midőn divattá vált a katkolicismust pellengérre állítani, 
tőle minden hazafiúi érdemet megtagadni és azt is, mit egye-
sek követtek el, -de nem a katholicismus, a katholicismusnak 
bűnül felróni. Ily támadások értékének feltüntetésére köte-
lességünknek tartjuk felmutatni időnkint azon nyilatkozato-
kat, melyek az ellen oldalról amily becsületes nyiltszivüség-
gel, épen oly elfogulatlanul jönnek. E szerencsés helyzetben 
vagyunk jelenleg is, midőn egy támadás ellenében, mely, 
hogy ugy mondjuk, még a keresztvizet is letagadni akarja a 
katholicismusról, mintha annak csaknem semmi érdeme nem 
volna a nemzet körül, hanem minden érdem a protestantis-
must illetné meg, Gyulay Pálnak egy pár, a katholicismust 
dicsőítő nyilatkozatát, az általa irt , Vörösmarty Életrajza' 
czimü műből a következőkben közöljük. 

Gyulay Pál egy helyen ugyanis következőleg rajzolja 
a vizonyt, mely Vörösmarty és három kath. pap közt léte-
zett ; miből az is kitűnik, hogy mik voltak a kath. papok a 
magyar irodalomra nézve : „Épen azt találta itt meg — úgy-
mond Gyulay — amit Pesten hiába keresett : könyveket és 
irótársakat. E három pap, —- t. i. Egyed Antal bonyhádi 
lelkész, Teglér László és Klivényi Jakab kath. káplán — 
lett Vörösmartynak társasága, közönsége, barátja, bírálója, 
versenytársa, kikre mindig hálával emlékezett. Körükben 
találta magát legjobban, könyvtárukból tanulta ismerni az 
ujabb és régibb magyar irodalmat, általok ismerkedett meg 
a külföldi költőkkel, tőlük vett ösztönt költői pályája foly-
tatására, és mert nevezetes költőt jósoltak belőle, önbiza-
lomra ébredt geniusa. Mind a három pap, különböző jellemű 
és tehetségű volt, de mindenik buzgó hazafi és testestől, lel-
kestől hive a nemzeti irodalomnak. Megható jelenet, hogy 
mily nevezetes szerepet játszott a magyar katholikus alsóbb 
.clerus nemzeti irodalmunk újjászületése korszakában, sokkal 
nevezetesebbet mint a protestáns. Faludytól Czuczorig, hány 
nevezetes iró áll ott elő a lelkes phalanxból, e mellett minde-
nütt ott találjuk őket, hol az irodalom ügye forog kérdésben. 
Berzsenyi versei kiadására néhány katholikus papnövendék 
gyűjt segélyt,Kazinczyt örömriadással fogadja Pannonhalma, 

Kisfaludy ,Aurorájának' legbuzgóbb terjesztői leginkább 
katholikus papokból telnek ki. E derék férfiak közé tartoz-
tak Vörösmarty barátjai is." E rövid idézetből, ugy látszik, 
hogy a magyar irodalom körüli érdemet, talán még sem 
confiscálhatja maga részére a protestantismus, ugy látszik, 
hogy azok a tudatlan katholikus papok mégis tudtak egy 
keveset irai és olvasni és azt értékesítették, sőt ugy látszik, 
hogy, bocsánat vakmerőségünkért, a mennyiben Gyulay után 
hangsúlyozni bátorkodunk, a katholikus papság a nemzeti 
irodalom érdekében sokkal többet tett, mint a protestáns. 
Vagy hol van az feljegyezve, hogy protestáns theologu-
sok ugy buzgólkodtak a nemzeti irodalom mellett, mint a 
kath. papnövendékek ? Gy. P. ez utóbbiakról tud valamit 
mondani, az előbbiekről nem igen hallunk. De hát ki kétel-
kednék mind ezek mellett is a felől, hogy holnap, vagy hol-
napután valamely protestáns lap avval nem fog előállani, 
hogy a kath. papok még olvasni sem tudtak mind ez ideig, 
mig csak erre őket valamely protestáns és tiszteletes meg nem 
tanította ? 

Van azonban az idézett helyen kivül Gy. P. ur művé-
ben még egy pont, melyet nem idézni valoságos bűnnek tar-
tanánk, mert abból kitűnik, hogy a katholikusok egyaránt 
lelkesültek vallásukért és hazájokért, mig a protestantismus, 
mindakettőnek ártott : „Legrégibb lyrai költeményeinkben, 
— mondja Gy. — melyek alkalmasint még régibb idők 
viszhangjai, a katholicismus és királyság fejezik ki a ma-
gyar hazafiság eszméjét. Szűz Mária, Magyarország védasz-
szonya, vallásos és hazafi cultus tárgya egyszersmind. Képe 
leng a magyar zászlón, és a hazafi, mint a Peer-codex 
egyik költeménye bizonyítja, ugy sóhajt fel hozzá, mint a ki 
halottak feltámasztója, az ellenség megnyomorítója, a kirá-
lyok jó tanácsadója, magyarok megoltalmazója. Sz. István 
és László nemzeti védszentek, a keresztény hit és nemzeti 
dicsőség hősei. Sz. István jobb keze, mely a kereszténységet 
és monarchiát megalapította hazánkban, vallásos és nemzeti 
ereklye, melyet az ének magasztal. Sz. Lászlót a Peer-codex 
éneke, mint szentet és hőst dicsőíti, a sz. Háromság szolgá-
ját, szűz Mária választott vitézét, mint deli termetű és orosz-
lán szivű lovagot, kegyes királyt, ki két országban tündök-
lik, Magyar- és menyországban. E két országért lelkesül a 
magyar honfi. Isten választott népének hiszi nemzetét és a 
magyar korona, mint az isteni pártfogás, királyi jog és nem-
zeti szabadság jelképe, földi és mennyei hazájának összekötő 
kapcsa. A tizenhatodik században a protestantismus megrontja 
mind a hit, mind a hazafiság egységét. Idegenek tolultak be 
keletről, nyugotról, a „magyarbirodalom darabokra szakad. 
A kath. Zrínyi innen vette eposza alapeszméjéhez az Isten 
haragját, mely az uj hit és erkölcsi elfajulás miatt bünteti 
a magyart." 

Felesleges volna, ugy véljük, az idézetteket magyaráz-
gatásokkal megtoldani, oly világosan beszél itt Gy. P., hogy 
csak a legnagyobb elfogultság, a történeti igazság elleni vak-
merő tusakodás mondhatja ezek után, hogy a katholicismus-
nak nincsen érdeme a nemzet körül, vagy, hogy a protestan-
tismus áldást hozott a magyar nemzetiségre. Mi a legnagyobb 
köszönettel tartozunk Gy. P. urnák, hogy felülemelkedve az 
uralkodó vallási gyűlöleten, az igazságot ily bátran ki-
mondta, habár az a katholicismusnak kedvez és nem a pro-
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testantismusnak, fogadja azért legbensőbb elismerésünket. 
Mi pedig katholikusok, ha az ellenféltől megtámadtatunk, 
mutassuk fel a most közlött idézeteket Gy. Vörösmarty 
Életrajzából, és ha bennük az igazság iránti érzéknek csak 
egy szikrája van, kell hogy elnémuljanak. 

Budapest. Túlságos követelések. (Vége.) Más szem-
pontból is kell kifogásolnunk e rendeletet. Az esetleg fölta-
lálható keresztszülőkre nézve a nyomozás nem lesz ment bi-
zonyos nemű zaklatástól ; a kérdezősködés, tudakozódás, ha 
még oly finomul és gyöngéden történnék is, kellemetlen lesz 
a keresztszülőkre nézve s hátrányos a keresztény szeretet 
eme gyakorlására. A keresztszülői tisztnek elvállalását igen 
sokan a keresztény szeretet cselekedetének tekintik ; a sze-
gény ember örül, ha gyermeke a gazdag szülőtől némi cse-
kély ajándékban részesitttetik, a vallásos gazdag pedig 
meggyőződésénél fogva magára válalja e tisztséget. Egy 
keresztszülőnek sincs eszében hogy ő husz éven át keresztfiá-
nak rendőre legyen s azt katonakötelezett korában az állam-
nak köteles legyen bejelenteni. Már pedig ezen rendelet 
tényleg ezt foglalja magában ; a keresztszülő felelősségre fog 
vonatni, kérdeztetni fog husz év előtti keresztfiának tartóz-
kodásáról, kiről talán azt sem tudja már, él-e, vagy sem. 
Gyakorlati következménye ez eljárásnak pedig az lesz, hogy 
a szégény szülő nem fog találni keresztapát fia számára, 
mert senki sem fogja magát akarni arra kötelezni, hogy husz 
esztendőn át őrszemmel kisérje keresztfiát azon czélból, 
hogy azt majd idején följelenthesse. A kik e rendeletet kiad-
ták, vagy nem ismerték a főváros népviszonyait, vagy ha is-
merték, nem gondolták meg, hogy olyas valamit követelnek, 
minek semmi jó eredménye sem lesz. Meglehet, hogy ők ma-
gok husz év előtt valamely szegény munkás, vagy szolga 
fiának keresztszülői voltak, s aligha tudnának válaszolni, ha 
most kérdeztetnének keresztfiok tartózkodása felől. A bajt 
ezen az uton orvosolni nem lehet ; van az orvoslásnak egy 
módja, mely leghamarább fog némi eredményre vezetni. 

A cselédügy rendezése és lelkiismeretes ellenőrzése 
sok oly katonakötelezettet fog kipuhatolni, kik most lelkiis-
meretlen munkaadójok védszárnyai alatt lappangnak. Bün-
tessék meg példásan az olyanokat, kiknél akarmiféle szolgá-
latban állanak oly ifjak, kik katonakötelezettségöknek ele-
get nem tettek. Az ily ifjak illetőségi hatóságai ki nem 
nyomozhatják mindenkor tartózkodási hely őket s ha a szol-
gálatadó, kinek parancsa alatt állanak, őket kötelességökre 
nem figyelmezteti, vagy talán maga is segit elhallgatni azt, 
az állam haderejére nézve elvesznek. Nem a keresztszülők 
vonandók tehát felelősségre, hanem a munka-és szolgálatadók, 
kik katonakötelezett és be nem jelentett egyéneket tűrnek 
meg magoknál ; kik nem figyelmeztetik szolgáikat s alatt-
valóikat e kötelesség teljesítésére, vagy az eredménynélküli 
figyelmeztetés esetében, magok föl nem jelentik. Ez uton 
orvosolható némileg a baj, teljesen pedig soha. Mindig lesz-
nek, kik az e nemű törvények ellen fognak vétkezni, épugy 
mint mindig voltak más törvények áthágói is. Ennyit az 
emiitett rendelet érdemére nézve. Volna végre még egy 
más megjegyzésünk. 

A plébánia-hivatalok nem alárendelt hivatalai a váro-
soknak ; csak alárendelt hivatalokkali közlekedésben hasz-
náltatnak a „felhivatik", „felszólittatik", „meghagyatik" s 

ehhez hasonló parancsoló kifejezések. A plébánia-hivatalok 
magok nemében független hivatalok, és a mennyiben az állam 
részére is vezetik az anyakönyveket, szivesen teljesítik a ha-
tóságok megkeresését, kívánságát, ha erre felkéretnek ; de 
van a megkeresésnek más, sokkal ildomosabb hangja és 
módja az emiitettnél. Ezt, a mint mondtuk, azelüljáró aláren-
delt hivatalával szemben használja és a „felhivatik"-féle 
parancsszavakkal az alárendeltségi viszonyt jelzi ; ily vi-
szony pedig a plébánia-hivatalok és egyéb világi hatóságok 
között nem létezik, s hogy valamikép idők folytával ki ne 
fejlődjék, azért kifogásoljuk az ily kifejezéseket. A plebá-
nia-hivatalok a sok szolgálatért, melyet a községek és állam 
számára minden dij nélkül végeznek, legalább azt megérdem-
lik, hogy tisztességes hangon szóljanak hozzájok s ne legyen 
minden irnok vagy napidijnoknak joga őket „fölszólitani", 
„fölhívni", hogy ezt vagy amazt „három nap alatt bekül-
deni el ne mulaszszák". Igy még a püspök sem ír papjának, 
pedig neki joga volna hozzá. 

Németország. A birodalom sirásói. — Soha talán a 
világtörténelem nem látott birodalmat a dicsőség tetőpont-
járól alászálni ós egyenesen a sír szélére jutni oly gyorsan, 
mint a mily gyorsan a világtörténelemben unicum gyanánt 
felléptetett német ,protestáns császárság' a megalakulás stá-
diumából a feloszlás állapotába átment, — kézzelfogható 
bizonyítékául annak, hogy a protestantismusban van ugyan 
hatalmas erő . . . rombolásra, de nincs épitésre és fenntar-
tásra. Ismeretes dolgokról szólunk. Alig hogy Versaillesben 
kikiáltatott Vilmos király császárnak, a büszke poroszt azon-
nál megszálta az eddiginél nagyobb fokú ,nagyzás' szenve-
délye. Nem csekélyebb feladatot tűzött ki maga elé, mint 
megdönteni a katholika egyházat, s romjai fölött megvetni 
alapját a protestantismus világuralmának. És elkezdődött a 
culturharcz. A mit ész, erő és vas akarat megtehetett, azt 
megtette a katholicismus megrontására. Okozott is sok bajt, 
sok szenvedést a katholika egyháznak, de a mit czélul kitű-
zött, azt nem érte el. Egyet azonban elért, — csakhogy, az a 
különös, hogy épen ezt nem akarta. Minden csapás, melyet 
a culturharcz a kath. egyházra mért, ezen egyházat csak 
még szilárdabbá, még edzettebbé tette ; ellenben a né-
met ,protestáns császárság' sziklaerőseknek hitt alapjait ré-
szint homoknak bizonyitá be, részint, a hol egy kis szilárd-
ság volt bennök, — a protestáns nép vallásos hitében és er-
kölcseiben, — ott ez alapokat szétmorzsolta, apróra össze 
törte. Mert a kath. egyház ellen indított harezban vezéresz-
mékül a vallástalanság divatos elvei fogadtatván el minden 
rendszabály, mely a kath. egyháznak, életerős alkotásánál 
fogva, nem árthatott, ártott az állami §-ok kötelékei által 
összetartott, lázaságra természeténél fogva hajlandó protes 
tantismusunk s átterelte ennek népét, — az oltár már úgyis 
felforgatva lévén a protestantismus keblében, — a trón felfor 
gatására törekvő socialismus karjaiba. A protestáns vallást 
akarta az uj császárság uralkodóvá tenni egész Németor-
szágban, ugy mint a muszka czárnak feladata a szláv fii-
jókat a szakadárság vallásában egyesíteni ; hanem a protes-
táns vallás felerőszakolásának kísérlete gyászos véget ért ; 
mert a protestáns népben magában megrendült maga a val-
lásosság s ezzel megrendülvén a köz- és magánerkölcsöknek 
támasza, talpköve, megrendült maga a hatalmas birodalom 
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is legmélyebb létalapjaiban. Az a Damocles-kard, melyet 
Bismarck Vilmos császár kezébe tolt fel, bogy vele az 
agg császár a katholikus egyház szivének megadja a ke-
gyelemdöfést, a ,Stosz in's Ilerz'-et, kisiklott a sedani 
triumphator s a katholikus Francziaországot caudiumi iga 
alá hajtó caesar kezéből, de rögtön felkapta azt a daemoai 
szenvedélyeknek meggondolatlanul felzaklatott rémalakja 
s felemelte azt, megvillogtatta magának a császárnak feje 
fölött, megdöbbentő erővel dörögvén fülébe a hohenstau-
fok pápaellenes örökségével büszkélkedő imperátor fülébe 
ugyanazt, a mit ez a pápaság fölött mert kimondani : 
„Momento mori !" Es a momento mori megtette hatását. 
Vilmos császárnak elég ideje volt azon „szabadságidő" alatt, 
melyet megroncsolt kézének gyógyitása végett az állami 
ügyek .vezetését abban hagyva magának venni kénytelen 
volt, igen elég ideje volt Vilmos császárnak ezen önkényte -
len ,szabadságidő' alatt elmélkedni a szerencse forgandósága 
és a felett, hogy a ki másnak vermet ás maga esik bele. Hó-
dié mihi, eras tibi. Tegnap irég azon kéjes érzelemben fü-
rösztheté Vilmos és Bismarck nagyravágyó lelkét, hogy ne-
kik sikerülni fog, a mi kétezer év alatt annyi Nero, Domi-
tián és Julián apostatának nem sikerült, — hogy sike-
rülni fog nekik a világtörténelemben azon unicumot végre-
hajtani, hogy megdöntsék annak akaratát, ki mondá : „Ver-
bum Domini manet in aeternum", hogy megdöntsék az egy-
ház sziklavárát, melyről örök időkre szól az isteni ige : „Et 
portae inferi non praevalebunt adversus earn". Ezt Vilmos és 
az ő kakodaemonja, az ő Faustja tegnap, egy év előtt még 
hitték. Ma már, akárhogy palástolják, akárhogy csűrik-csa-
varják, eltitkolniok nem lehet, hogy véres tapasztalatok az 
•ellenkezőről győzték meg őket. Meg kell fordítani a protes-
táns császárság diadalmi kocsijába fogott pegasusokat. Val-
lás nélkül nincs cultura ; eddig a culturharcz a vallás ellen 
volt intézve ; ez megboszulta magát ; a császár maga kezdte 
vérével adni a balfogásnak árát : most tehát vaknak, go-
noszlelkünek kellene lenni annak, a ki még ezek után sem 
látná be az elhagyott ösvényre való visszatérésnek, a vallá-
sos kegyelet őrzésének és fejlesztésének szükségét. Kárhoz-
tatóbb Ítéletet a boldogtalan culturharcz fölött nem mond-
hatott illetékesebb ajak, mint maga Vilmos császáré. Es ő 
azt már nem egyszer, természetesen nem minden szóburok 
nélkül kimondta, bevallotta. Kimondta különösen legújab-
ban, midőn fővárosába visszatért, a berlini tanács és a kép-
viselet tagjaihoz intézett beszédében. „A fődolog, igy szólt 
ez alkalommal, az ifjúság nevelése. És itt nyitva kell tarta-
nunk szemeinket. Az önök feladata ugy vezetni az ifjúság 
szivét, hogy ily érzületek többé ne keletkezzenek. És itt 
legfontosabb a vallás. A vallási nevelésnek sokkal mélyebbnek 
és komolyabbnak kell lennie." A culturharcznak tehát többé 
nincs értelme, kifogyott az olaja. A hohenzollerni büszkeség-
nek, mely magát az eget merte már harezra kihivni, elment a 
kedve, elment minden bátorsága a társadalom alapjai felett 
•őrködő vallásos szellem ellen tusakodni. De vájjon sikerül-e 
majd a német birodalom sírásóinak épen oly gyorsan uj 
életre hozni a német protestáns nép vallásosságát, mint 
a mily gyorsan megásták neki a sirt, — az más kérdés. 
Erre a felelet attól függ, micsoda állást akarnak ezután is 
elfoglalni a kath. egyházzal szemben. Maga a protestan-

tismus nem elég a német birodalom megmentésére, rege-
neratiójára. 

IRODALOM. 
Válasz egy bírálatra. 

Bély, deczember 11, 1878. 

A ,Religio' ez évi 23 és 24. számaiban egy terjedelme 
sebb ismertetés van szentelve tudori értekezésemnek1). Több-
szöri sikertelen megrendeléseim után*) csak ma jutottam, 
egy fővárosi könyvtár elüljáróságának szives figyelme foly-
tán, az illető közlemény szövegéhez, melynek egyes mozza-
natait annál kevésbé mellőzhetem hallgatással, minél tisz • 
teletreméltóbb a birálat szerzőjének, az általam méltatott 
bölcsészeti irányzat irodalmában való tájékozottsága. 

Őszintén szólva, éppen idevágó ismereteinek gazdag-
részletei okoznak meglepetést azon félreértések felett, me-
lyekkel soraiban találkozom. 

Először is nem látom eléggé indokoltnak, hogy a fran-
czia spiritualismus aesthetikai munkásságának — mert köny-
vem első vonalban erről tárgyal — ugyanezen spiritualis-
mus vallásbölcseimi tévedéseit állitja szembe. 

Hogy Cousin, mint telivér pantheista végezte bölcsé-
szeti pályafutását, azt minden bölcsész tudja ; az avatat-
lanoknak pedig egyenesen rámutatok könyvem egy egész 
lapján (16). 

Az a theismus, melyre a franczia spiritualismus aes-
thetikáját épitette s melyet én nyomozásom alapjául érteke-
zésemben felvettem : Cousin bölcsészeti munkássága második 
időszakának theismusa, melyről — igen gondos kutatásaim 
alapján — most is azt állitom, hogy nincs egy tétele sem, 
melyet a legtisztább theismus is képes volna kifogásolni. 
Ott rámutattam szánandó tévedéseire, itt kiemeltem isten-
tanának megható szépségeit ; a történeti igazság érdekében 
és értekezésem felölelt tárgya szempontjából sem többre, 
sem kevesebbre jogositva nem voltam.**) 

Hogy Jouffroy ábrándos és kétkedő ember volt, az 
kirí az egész róla szóló fejezetből ; e részben egy vonással 

i) A XIX-ik századbeli franczia Spiritualismus aesthetikai 
munkássága. Budapest 1878. Tettey Sándor és társa. 

*) Ennek oka abban rejlik, mert könyvárusi percenteket nem adunk, 
mert nem adhatunk. Miért nem fordult kedvességed oda, a honnan igen 
szivesen megk apta volna a lapot ? Szerk. 

**) Cousin a bölcsészet történetében az, ami a szinbű, chamaeleon 
az állatvilágban. Minden perezben más szint játszik. Ha akarom vemhes, 
ha akarom nem vemhes. Valódi megtestesült sophista. Kiindult a skót 
iskolából, átalakult a német philosophia minden absurduma szerint 
kezdve Kanttól le egész Strauszig. Azért nevezik az ő bölcsészetét igen 
találóan eclecticismusnak. Bármennyire kutatott is tehát az általunk 
nagyra becsült könyv szellemdus szerzője, mig el nem ismeri, hogy 
Cousint nem lehet a theisták közé sorozni, mindaddig még nem ju to t t 
el az igazság teljes ismeretére. Cousint az istentanban általában pantheis-
tának tartják. V. ö. Stöckl, Lehrbuch der Gesch. der Philosophie, Mainz 
1870. 8 4 1 1. Még az egyházi szószékről, conferenczia beszédekben is, mint 
ilyen van bemutatva. Abbé Guiol Marseilleben tartott 1867-i confer, 
beszédeinek elsejében (De la création daus ses rapports avec Dieu. Pa-
ris 1869. 16.1.) Cousint a pantheismus „leghitelesebb közegének" (son 
organ le plus accrédité-nek) nevezi. Ugyan ily értelemben harcsol Cou-
sin mint pantheista ellen egy a philosophiai reform terén korszakot jelző 
könyvek közé sorolandó mű ; s ez a mű Gonsalez Sephirin püspök ^ s t u -
dios sobre la Filosofia de Santo Tomás'. Manila 1863- 2. köt. 95 s köv. 11. 
Ebből is tehát eléggé látszik, hogy bírálónak igaza volt, midőn Cousint 
inkább pantheistának óhajtotta volna feltüntetve látni szerző becses 
dolgozatában,mint theistának, — m e r t a potiori fi t denominatio. Más-
részt azonban szerzőnek is igaza van abban, hogy Cousin egyik-másik 
művéből oly pompás theisticus helyeket lehet idézni, milyenek egy ke-
resztény bölcsésznek és theologusnak is becsületére válnának. Igazi ho-
méri kaczajt keltő gunynyal jellemzi Cousin e philosophiai köpenyforga-
tását a lángeszű Balmes ; de nehogy jegyzetünk túlságos hosszú legyen, 
szavainak idézését jövő számúak egy rövid czikkúnek tar t juk fenn. Szerk. 
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sem szépitek rajta, sőt jelezem kételyeinek hátrányait aes-
thetikája kritikájában. Ugyanekkor nem hagyhattam emlí-
tés nélkül két kitűnő könyvét2), melyekről bíráló maga is 
elismeri azon állításomat, hogy bennök uj és kimerítő ér-
vekkel védte az emberi lélek szellemiségét. Egyébiránt nem 
volt érdekemben Jouffroyt mint par excellence theistát tolni 
előtérbe ; ezt nem is tettem s igy reá vonatkozólag sem kö-
vethettem el vallásbölcselmi mystificatiót. 

Bírálót meglepte a 63. lap következő mondata : „ Az 
inductio a kétely kedvencze s mint ilyenre nagy küldetés 
vár reá azok kesében, kik azt a szellem érdekében kovácsol-
ják fegyverré" . . . és kérdi: vájjon nem-e Jouffroy nyomait 
kell ebben felismerni ? 

Határozottan mondhatom — nem ! E mondatban tu-
lajdonképen két félről van szó. Az egyik sceptikus s induc-
tiókkal fedezgeti kételyeit ; a másik az inductiókból fegy-
vert kovácsol a kétely ellen. Könyvem szellemében csakis 
az utóbbi táborba sorozhat birálom. A scepsis terére lépve 
nem leendett jogom kérni a franczia spiritualismus ifjú nem-
zedékét, hogy irja bátran zászlajára a régi jelszavakat s böl-
csészeiének utolsó tanulsága ismét a személyes, tudatos Is-
ten, lelkünk szellemisége, halhatatlansága s túlvilági fele-
lőssége lesz. (64. 1.) 

Könyvem egyes, balirányokra emlékeztető kifejezéseire 
nézve szabad legyen kijelentenem, hogy azok vagy oly ér-
telemben Írattak, mint a milyenben olvashatók s ekkor nem 
menthetők „a kezdő író még teljesen ki nem fejlődött figyel-
mével" ; vagy nem oly értelemben Írattak, mint a melyet 
biráló belőlük kiolvasott s ekkor kár volt őket — ámbár csak 
látszólag — akár a fatalismus, akár a pantheismus vagy 
autotheismus közelségébe hozni. Miután biráló maga is vo-
nakodik czélzatokat sejteni bennök — védelmük egészen 
feleslegessé vált. 

Soraiban egyéb nehézségekre nem akadván, — a német 
és franczia kiadásokban több gondot fordittatok a nyomda-
hibákra ! — nincs egyéb hátra, mint köszönetemet nyilvá-
nítani bírálónak azon gyöngéd elismerésért, melylyel érteke-
zésem egyes fejezeteinek adózva, a hazai sajtó összhangzó 
jóvélekedéséhez hozzájárulni kívánt. Szellemi munkásságom-
nak mindig kedves emléke leend az a gondos tanulmány, 
melyet első önálló kísérletemnek szentelt.***) 

Dr. lluzsicska Kálmán. 
— Előfizetési felhívás a ,,Katholikus He-

tilap" 1879-ik évi folyamára. Bizalomteljesen kérjük tisz-
telt előfizetőinket, hogy becses megrendeléseiket a „Katho-
likus Hetilap" jövő évi folyamára megújítani méltóztatná-
nak. Azon elismerő nyilatkozatok, melyekkel tisztelt előfize-
tőink részéről nem egy oldalról találkozni szerencsések va-

2) „Distinction delà psychologie et delà physiologie11 és „Me-
langes philosophiques 

***) Ezzel eleget tettünk a pro és contra követelményeinek s a 
vitát részünkről bézártnak nyilvánítjuk, azon reményben, hogy biráló 
megnyugszik a dolog velejére nézve általunk tett **) megjegyzésben, a 
jeles készültségü szerző pedig elismeri, hogy s franczia spíritualisták 
theismusa, melyre aestketikájokat alapították, nem tiszta tkeismus, — 
a miről egyébiránt művében, melylyel magyar irodalmunkat igazan ritka 
becsű termékkel gazdagította, egész lapok tanúskodnak. Szerk. 

gyünk, amily becsesek és kedvesek reánk nézve, époly buz-
ditók egyszersmind, s ujabb ösztönül szolgálnak, hogy a 
bennünk helyzett bizalomnak továbbra is megfelelni s a nagy 
katholikus közönség pártfogását fokozott mérvben kiérde 
melni ügyekezziink. Valamint eddig, ugy ezután is azon le-
szünk, hogy a „Katholikus Hetilap" minden tekintetben 
megfeleljen egyrészről a katholikus igényeknek, másrészről 
a kritika legszigorúbb követelményeinek. A „Katholikus 
Hetilap" előfizetési ára egész évre 4 ft, félévre 2 ft, negyed-
évre 1 ft. — Az előfizetési pénzeket kérjük a Szent-István-
Társulat igazgatóságához czimezni, (Budapest, IV. Lövész-
utcza 13. sz.) Nyolcz előfizetőt gyűjtő tiszteletpéldányt kap. 
Budapest, 1878. decz. 3. Ágoston Antal, felelős szerkesztő. 

-f- tteküldetett : Melyik a valódi egyházi zene ? Ér-
tekezés. Irta Bogisich Mihály, budapest-belvárosi káplány, 
a nemzeti zenede és a budai egyházi zeíie-egylet titkára. 
Szerző sajátja. Budapest 1878. 40 1. Ára 30 kr. 

Üdvözöljük szerzőt az egyházi zene irodalmának terén 
s kivánunk e művének papságunk körében igen sok olvasót, 
azon reményben, hogy az egyházi zene terén hivatásos szerző 
többé a tollat letenni nem fogja. 

Mai számunkhoz mellékelve adjuk az ,,Egészség-
tani Lapok" cz. népszerű havi folyóirat előfizetési felhí-
vását. Hasznos egészségtani ismereteket terjesztő, igazán nép-
szerű nyelven irt orvosi lap ez. Ajánljuk i. t. olvasóink be-
cses figyelmébe. 

V E G Y E S E K . 
— Becses helyről érkezett óhaj folytán, mely hozzánk 

lapunk e számának csak zártakor érkezett, sietünk e helyen 
közölni a SS. Rituum C. 1875-i azon döntvényét, melylyel 
az áldozároknak megengedtetik, hogy Karácson napján két 
misét is mondhatnak : „Lucerina. Rssiinus D. Joseph Ma 
Cotellessa Episcopus Lucerinus a Sacra Rituum Congrega-
tione declarare petiit: — Utrum sacerdos possit duas tan-
tum missas celebrare in die Nativitatis Domini Nostri Jesu 
Christi ; — siquidem cum privilégium ter celebrandi eadcm 
die repraesentet Mysterium generationis aeternae, tempora-
lis et per gratiam in anima iusti, id non videtur significari, 
si in praedicta festivitate duae tantum celebrentur missae. 
Sacra vero Congregatio, audita relatione ab infrascripto se-
cretario facta, re mature accurateque perpensa, rescribere 
rata est : • — Affirmative, seu sacerdotem posse pro suo ar-
bitrio in die Nativitatis Domini duas tantum missas cele-
brare; — atque ita declaravit die 19 Junii 1875. Loco f si-
gilli. C. Eppus Ostien. et Velit. Card. Patrizi, S. R. C. Prae-
fectus. Piac. Ralli, S. R. C. Secretarius."*) 

— Nemes czélu alapítvány. Főt. Szabados Antal kalo-
csai papnöveldei aligazgató ur e napokban 400 frtnyi alapít-
ványt tett, oly formán, hogy annak esedékes évi kamatai a 
mártonosi r. k. iskolába járó szegényebb sorsú gyermekek 
ruházására vagy azoknak tankönyvekkel való ellátására for-
díttassanak. 

— Az angol kormány törvényjavaslatot készül a par-
lament elé terjeszteni, mely a munkásklubbok vasárnapi gyű-
léseit be fogja tiltani. Ismeretes, mily szigorúan megtartja 
az angol nemzet a vasárnapot. Szinház, concertek s minden 
belépti dijat szedő mulatság tiltva van. A vendéglők vagy 
egész nap zárva vannak, vagy csak d. 1—3-ig és este 6—11-ig 
lehetnek nyitva. Az említett törvénynek éle egyébiránt a 
német socialisták ellen van intézve, kik nem tartják meg az 
angol jó szokást s a vasárnapot nem családi körben töltik, 
hanem dinomdánomos körökben és lázitó gyülekezetekben. 

*) V. ö. Ö emin. a bib. h. prímás 1875. XIV. sz. köri. 3701. ss. 

Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznag Béla, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Tartalom : Karácson. — Nyílt szó a káromkodás ellen. — Balmes Cousinról, mint a philosophiai köpenyforgatás meste-
réről. — Egyházi tudósitások : Pest. A polgári házasság érdekében. Győr. Aranymise a kármelita atyáknál. — Irodalom : 

Fejérpataky. A pannonhalmi apátság alapitó oklevele. — Vegyesek. 

K a r á c s o n . 
„Jesus Christus heri, et hodie, ipse et in sae-

cula."1) Jézus Krisztus örök Isten, azért nem szű-
nik meg az ö születése ünnepének, a Karácsonnak 
varázsa soha. Az egész világtörténet e nap körül 
forog. Az ó világ várta ; az uj világ boldogitó ha-
tása alatt van. 

Első szüleink következményeiben kiszámithat-
lan ballépést tettek. Elkövették Isten törvényének 
első áthágását e földön-, minek következtében az ég 
becsukódott előttük, a föld pedig a szenvedések 
nagy tengerévé változott át. Akárhová tekintettek 
ös szülőink, mindenünnen a megbántott istenség 
büntető szózata viszhangzott feléjök. . .Quia . . . corae-
disti de ligno, ex quo, praeceperam tibi, ne comede-
res, maledicta terra in opere t u o . . . In sudore vul-
tus tui vesceris pane, donee revertaris in terram de 
qua sumptus es ; quia pulvis es et in pulverem re-
verteris."2) A föld minden pora az isteni biinte-
tetésre emlékeztette : „Pulvis es et in pulverem rever-
teris." Az ég beborult s ugy látszott, mintha mind-
örökre bezárult v o l n a . . . . De az Isten, kinek szigorú 
igazságossága korántsem nagyobb titok mint ki-
fogyhatlan szeretete, — megkegyelmezett. Reményt 
adott a reményteleneknek: hogy az ég nem lesz min-
dig beborulva, hogy ki fog ismét sütni az isteni ke-
gyelemnek jótékony napja; s Ígéretének zálogául 
mindjár t egy reménysugárt is bocsátott a bűnös 
öntudat reménytelenségébe merült emberi lélekbe. 
A kigyóban rejlő csábító szellemnek hadat üzent: 
..Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen t u u m 
et semen illius";3) de kijelenté egyszersmind, kinek 
fogta pár t já t s kit fog győzelemre segíteni: a dia-
dalmas gonoszságot-e vagy az elcsábított, elbukott 

i) Hebr. 3 ; 8. — Gen. 3 ; 1 7, 19. — 3) Gen. 3 ; 15. 

ártatlanságot. „Ipsa conteret caput tuum, et tu in-
sidiaberis calcaneo eius."4) Még haragos tekinteté-
vel reszkedteti a bűnös embert, de e haragos tekin-
tetből már kisugárzik a biztatás, kilövell a megke-
gyelmezésnek első reménysugára, — a megváltás 
nagy eszméje: „Ipsa conteret caput tuum." 

Ipsa conteret caput tuum. Nagy volt az első 
hálátlanság által megsértett mennyei Atya haragja 
s azért Ádám és Évához csak a szigor hangján és 
csak büntetésekről beszél ; azon szavakat — ipsa 
conteret caput tuum, — melyekből az emberiség 
üdvének fénysugara legelőször kivillant, — kinek 
nem ébresztené ez föl bámulatát ? — nem az em-
berhez, hanem a gonosz lélekhez intézi. Az emberi-
ség megváltásának titkát a bukott angyal előtt kezdi 
először e földön leleplezni, „ut videntes non vide-
ant". „Audite audientes, et nolite intelligere, et vi-
dete visionem et nolite cognoscere."5) A sötétség feje-
delmeire nézve ez volt egyike a legnagyobb bünte-
téseknek, melyek saját biiszkeségök (ascendam etero 
sicut Al t i ss imus . . . . sciens bonum et malum), — és 
az emberiség megrontása miatt őket érték. Nem tud-
ták, ki lesz a nőnek azon magzata, ki a pokol fejedel-
mének fejét össze fogja tiporni „Dei sapientiam . . . 
nemo principum huius saeculi cognovit; si enim 
cognovissent, numquam Dominum gloriae crucifi-
xissent."6) Isten az emberi nem megváltásának első 
örömhírét, protoevangeliumát egyenesen a gonosz 
szellemhez intézte, — hanem reája nézve bünteté-
sül teljesen elfödte annak ti tkát mindentudóságra 
vágyó lelke előtt. Nem igy tett az emberrel. Nem 
hozzá szól ugyan, midőn a megváltásról szóló örök 
végzetét kihirdeti, de ugy beszél, hogy szavaiból 
eleget megérthet vala arra, hogy remény keljen szi-
vében s bizalommal tekintsen a jövőbe. A mi a go-

4) Gen. ibid. — •') Isai. 6 ; 9. — 6) I. Cor. 2; 8. 
51 
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nosz szellemnek megszégyenülésére mondatott, an-
nak czélja vala vigaszt csepegtetni a bűn miatt bün-
tetés nélkül nem hagyhatott ember lelkébe. Egyik 
kezével büntetett a rú tu l megbántott Atya, másik 
kezét azonban ugyanazon perczben áldásra emelte 
fel. Egyikkel sújtott, a másikkal oltalmazott, nehogy 
örökre megsemmisüljünk. Egyik kezével sötét gyász-
lepellel fődé el az eget és földet, másik kezével az 
éjbe borúit láthatár szélén a hajnal első sugarának 
derengését csillogtatta fel. Ipsa conteret caput tuurn. 

E hajnalcsillag első sugara a reménytelenség 
éjébe sülyedt emberi lélekbe esvén, abban egy 
szikrát gyulasztott meg, — a hitet, melynek fel-
élesztése után Isten félre vonult az embertől, ma-
gára hagyta őt, kiűzte a paradicsomból s á t a d t a . . . 
a megérdemlett szenvedéseknek ;. de elhatározta ma-
gában, hogy az emberi nemben ezen, a paradicsom-
ból magukkal vitt szikrát ápolni, fejleszteni s min-
den ellenséges törekvések ellen megoltalmazni fogja. 
Es meg is oltalmazta. A pokol és az emberi szenve-
délyek mind összeesküdtek e kis szikra elfojtására. 
Lábra kapott s az egész világot uralma alá hajtotta 
a hamis istenségek imádása. „Obscuratum est insi-
pienscor eorum. . . et mutaverunt glóriám incorrup-
tibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis 
hominis et volucrum et quadrupedum et serpen-
tium.c '7) Az eredeti bün emlékezete, a személyes 
romlottság érzete, az igaz Isten haragjának sejtel-
me, az ebből származott kiolthatlan félelem, össze-
keveredett az ős evangelium megváltási Ígéretével, 
és a jó és gonosz tudásának eme chaosából megszü-
lettek azután az emberi áldozatok, melyek végre 
annyira elfajultak, hogy mint sz. Ágoston mondja, 
az emberi véren kivül etiam pudor humánus immo-
labatur Es vájjon kiknek? Azoknak, kik a meg-
váltóbani hit szikrajának elfojtására összeesküdtek: 
a pokolnak s az istenített emberi szenvedélyeknek. 
Igy látszott diadalát ülni az emberi szenvedélyek-
kel szövetkezett pokol azon harczban, melyet, mint 
kijelenté, maga Isten támasztott ,a kigyó és az asz-
szony, amannak fajzata és ennek magzata között' ; 
igy látszott az általános hitetlenségben kialudni a 
megváltóbani hit szikrája. De csak látszott, mert 
fölötte Isten szelleme virrasztott, ki megörzé azt az 
idők teljéig napkelettől napnyugatig minden nép-
ben. A néphit, a mythologia, a józanságot meg-
őrzött görög bölcsészet, öszhangban a zsidó nép 
által ápolt szent hagyományokkal s a szent írásban 
kifejtett profetiákkal egy eget földet átölelő, általá-

") Rom. 1 ; 21, 23. 

nos emberiségi confessióba foglalta össze a megváltó-
bani hitet. A paradicsomban Isten ajkairól elhangzott 
,semen mulieris'eszméje viszhangzott az emberi sziv-
ben minden századon át. Azon szűznek, kiről Izaiás 
látnoki szava világosan szólt: „Ecce virgo conci-
piet, et pariét filium, et vocabitur nomen eius Em-
manuel",8) a druidák már előre templomot emel-
tek : Virgini pariturae Druidáé,9) és a Sibyllák szü-
lését már közeledni hirdették : 

Ultima Cumaei venit iam carminis ae tas . . . 
Jam nova progenies coelo demittitur alto. 

Igy teljesedettbe, a mit Jákob, fiai fölött mon-
dott búcsú áldásában, megjövendölt : „Ipse erit 
expectatio gentium."10) Epen akkor, midőn az ó-szö-
vetségi látnokok által előrehirdetett idők telje kö-
zeledett, a pogány népek közt is szokatlan szellemi 
mozgalom keletkezett s a nemzetek figyelme nyug-
talan várakozással azon nép felé irányult , melyből 
a megváltó vala születendő. Minden szem, úgymond 
Tacitus, Judaeára volt irányozva ; általános hit va-
la, ősi vallásos hagyomány alapján, hogy ezen idő-
ben a Kelet megdicsőül és hogy Judaeából fognak 
származni, kik a világ fölött uralkodni vannak hi-
vatva . . . profecti Judaeâ, verum potirentur,n) 

Es mindez inár megvalósult. ..Es az Ige testté 
lön."12) A mai nap ennek emlékét hirdeti. 

De lássuk, hogyan történt mindez. „Transeamus 
usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod 
factum est, quod Dominus ostendit nob i s . " . . . . „Et 
hoc vobis Signum : invenietis infantem pannis invo 
lutuin et positum in praesepio."13) E jelnél bámulva 
áll meg a természet, művészet, tudomány és hit, és 
megütődve kérdezi az ég és földtől : vájjon lehetsé-
ges volna e, hogy az egész emberiség legmagaszto-
sabb várakozásának egy istálóban kellett megváló 
sulnia, s hogy a világ megváltója ismertető jelének 
pólyáknak és jászolnak kellett lenniök? Igen, ez 
nem csak lehetséges, de úgyis van. „Natus est vobis 
hodie Salvator, et hoc vobis signum." Ezt a jelt maga 
Isten adta, maga a megváltó akarta. Már szüle 
tése által akart bennünket tanitani, már a jászolban 
akarta megváltásunkat megkezdeni, — tanitani akart 
alázatossága és szegénysége, megváltásunkat meg-
kezdeni akarta ily korai nélkülözései és szenve-
dései által. Habent omnia quae peregit, si intelli-
gantur, linguam suam ; nam quia ipse Verbum Dei 
est, etiam factum Verbi verbum nobis est.14) 

8) Isai. 7 ; 14. — 9) Annales de philosophie, VII . 828. 
10) Gen. 49; 10. — n ) Histor. 1. 5. c. 13. — 1J) Joan. 1 ; 14. 
13) Luc. 2; 15, 12. — u ) S. August. In. Joan. Tract 24. n. 2. 
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Mái'a jászolban akarta az emberiségnek tudtára 
adni, miért születet t . . . Azért született,hogy megvált-
son s erkölcseinket reformálja, — nem szép szavak, 
hanem tett és példa által. Mert mire van a bűnös em-
beriségnek szüksége? Azt mondja sz. János apostol: 
.,Omne quod est in mundo, concupiscentia carnis 
est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae.1'15) 
Ez az egész ember, — a bűnös ember : — kevélység, 
birvágy, testiség. Socrates bevallá, hogy az embe-
rek erkölcseit megjavítani lehetetlen, hacsak Isten 
nem küld valakit, hogy reformálja azokat.16) Ennek 
az Istentöl küldött erkölcs-reformatornak már első 
megjelenése által jelét kellett adnia, hogy ö az er-
kölcsöknek mennyből küldött reformatora. De váj-
jon lehet-e jellemzőbb, hathatósb, igazán bámulato-
sabb jellel tudtul adni az emberiségnek a világ rég-
óta várt regenerátorának megjöttét, mint épen azon 
három jel által, melyek isteni Megváltónk születé-
sét jellemzik. Az emberi romlottság az említettük 
három fő alakban mutatkozik. A világ Megváltójá-
nak az emberi újjászületés ideálját tehát az aláza-
tosság, szegénység s a test feláldozása által kellett be-
mutatnia s annak megvalósítását tényleg megkez-
denie. Et hoc vobis signum . . . Mily magasztos jel ! 
Az ég és föld Ura, ki megközelithetlen dicsőségben 
lakozik, kivetkőzött dicsőségéből.. . s lealázta magát, 
le le le minden emberi állás legvégsőbbikéig, lealázta 
magát az istállóig, „ut non gloriatur omnis ca-
roinconspectueius í ' ,1 7) hogy ne találjon az alázatos-
ságban senki többé valami lealázót. Lealázta magát a 
kemény jászolig és a puszta szalmáig, lealázta ma-
gát a szegénység legalsó fokáig, mert még az a tető 
is, mely alatt született, az a szalma, az a jászol is, 
melybe fektet te te t t , . . idegen uré volt, ki azt alóla 
kivehette volna : Filius hominis non habet locum, 
ubi caput recliiiet.18) Lealázta végre magát a dicső-
ség és szentség Ura a szenvedésre itélt bűnös ember 
sorsára : qui peccatum non novit, factus est pro 
nobis peccatum,19) a szűzi születés óta levén, mint 
Tertullian mondá, áldozat, a partu virgineo effectus 
hostia, — sírva, szenvedve, magát feláldozva a mi 
bűneinkért. Lehetett volna-e jellemzőbb, meggyő-
zőbb, . . . istenibb jelek mellett bevezetni Istennek 
egyszülött Fiát a világba, mint e jelek, mint aláza-
tosság, szegénység és szenvedés által ? Totum hoc 

15) I. Joan. 2; 16. 
16) Plato, Apologia Socratis. 
>7) I. Cor. 1 ; 29. 
18) Luc. 9 ; 58. 
19) II . Cor. 5 ; 21. 

dedecus sacramentum est meae salutis. (Tertull.) 
Hoc praedicat stabulum, hoc clamat praesepe, hoc 
lacrymae evangelizant. (S. Bern.) 0 praesepe splen-
didum, o felices panni ! (S. Ambros.) Ti győzitek 
meg az embert, hogy oly műre, milyenre Jézus szü 
letett, csak Isten születhetett oly bölcsen válasz-
to t t j e lek közt, mint a mily jelek Jézus születését 
környezik. 

Az ó-világ nem ismerte az alázatosságot, mert 
nem volt tiszta fogalma sem arról, mennyire sü-
lyedt le az ember, sem arról mily végtelen fölség-
gel emelkedik túl Isten minden emberin, minden 
halandón és mulandón. Az alázatosság sz. Bernát 
szerint azon erény, qua quis verissima sui cogni-
tione sibi ipse vilescit. A fennhéjázás ilyetén le-
győzéséhez verissima suimet cognitio kivantatik. 
Ez hiányzott a kinyilatkoztatás közvetlen hatáskö-
rén kivül, azért nem volt alap, melyre az alázatosság, 
szilárd erényt építhetett volna. Az alázatosságban 
nagy igazság rejlik, — verissima suimet ipsius co-
gnitio. Ez az oka, miért nem botránykoztak meg 
sem a nagyok sem a kicsinyek, sem a bölcsek sem a 
tanulatlanok, sem a három király sem a pásztorok 
azon, hogy a világ megváltója oly alázatosságban 
született. A napkeleti bölcseket hozzá szoktatta a 
rendkívüli csillag, hogy itt az ujonszülött gyermek-
nél ne valami rendeset, hanem valami oly rendki-
viilit keressenek, a minő senki születésénél nem tör-
ténik, mert nem is történhetik. A pásztorok pedig 
igen természetesnek találták, hogy a világ Megvál-
tójának, ha az oly szegény, alacsony sorsú emberekre, 
mint ők, hatni akar, példájával kell elömenni. A 
három királyi bölcs Krisztus alázatosságában böl-
cseséget ; az egyszerű pásztorok természetességet ; 
mindnyájan igazságot találtak s belőle üdvös tanul-
ságot merítettek. Es e tanulság folytonosan szól 
egész a világ végéig. A megváltó alázatosságának 
szószéke, a jászol, az emberiség minden korszakán 
át, soha el nem némuló ékesszólástól viszhanczik : 7 O 
megalázva a fennhéjázást és felmagasztalva az aláza-
tosságot ; megdicsőítve a szegénységet s magasztos 
önmegtagadásra, ,lelki szegénységre' oktatva a gaz-
dagságot ; a boldogság forrásává tevén a szenvedést 
és önfeláldozást, s ekként megmutatván, hogy az 
önzésből, mely csak élvezni akar, de szenvedni nem, 
boldogtalanság fakad. „Et hoc vobis signum : in-
venietis infantem pannis involutum et positum in 
praesepio." 

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek ! 

51* 
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I y i 1 1 s z ó 
a k á r o m k o d á s e l l e n.*) 

(A pannonhalmi egyházi hatóság jóváhagyásával.) 

Az Isten önmagától való, legtökéletesebb valóság ós 
mint ilyen kimondhatatlan, — mert végtelen mértékben 
birja mindazt, a mi jó, igaz és szent csak gondolható s igy 
nincs benne semmi hiány, semmi tökéletlenség, annál ke-
vésbbé bűn. Nincs oly szent, mint O ; szent és rettenetes az 
ő neve ; egyedül O az igazán jó, a hatalmas, kinek valóban 
szent az ő neve. Nem emlitve a teremtés, megváltás és 
megszentelés végtelenül nagy jótéteményeit, már maga az 
isteni név, a legszentebb fólség, a komolyan gondolkodó 
emberre megrendítő hatással van s üdvös félelmet kelt 
szivében. 

De, fájdalom ! az embereknek, mi több keresztények-
nek és magyaroknak igen nagy része ugy bánik Urával, Is-
tenével, a hogyan a legalábbvaló gonosz emberrel sem sza-
bad bánni; a végetlenül Szentnek nevét méltatlan, undok, 
hajmeresztő szitkokkal, becstelen káromló kifejezésekkel il-
leti. Azt gondolná az ember, hogy a gonosz lélek szól az 
ilyennek ajkáról; vagy miért is nem szidja az ily gonosz 
ember az ördögöt? Nem másért, mert ördögi e bűn s az ör-
dös önmao-a ellen nem mondat káromlást az emberrel. Alig O O 0 

hihető, hogy józan észszel biró ember, ki mindenét Isten-
nek köszöni, kinek kezében van az ő élete, kinek itélő széke 
előtt fog egykor állani — hogy, mondom, ezt folgondolni 
tudó, józan eszű ember a hatalmas Istent, tehát fölséges 
urát és kegyes atyját szemtől szembe, mert O mindenütt je-
len van, s oly vakmerően szidja ; ezt csak is a magáról tel-
jesen megfeledkező, nem akarom mondani esztelen, de min-
den esetre a gonosz lélek sugallatát követő, elvakult rosz 
ember teheti. 

Esztelen ezen bűn azért is, mert ok nélkül követtetik 
el. Az Isten csak nem oka, midőn az italban való mértéklet-
lenség szülte részég állapotban, vagy az oktalan állat okozta 
boszuságban, vagy sokszor-semmi ok miatt csak ingerlékeny-
ség következtében való felháborodásban, vagy épen dévaj-
kodó pajkosságból mondod ki az iszonyú káromkodást. Nem 
oktalanság-e más hibájáért az Istenen akarni boszut állani ? 
És te, keresztény, magyar atyámfia, még várod Isten áldá-
sát? Hogyan hallgassa meg a jó Isten imádat, midőn ennek 
végeztével kis vártatva minden ok nélkül Urad Istened el-
len emeled káromló nyelvedet? 

A káromkodás vakmerő bűn. Am tudja a szitkozódó, 
hogy rettenetes az élő és büntető Isten kezeibe esni, és még 
sem fél Tőle. Hányan haltak meg hirtelen, épen akkor, mi-

*) Közöljük e nyilt szózatot, melyet i. t. olvasóink közöl talán né-
hányan már Ismernek. Közöljük azért, mert numquam satis dictur quod 
numquam satis dicitur. Ha nemzetünk Isten kegyelméből kiesik s a meg-
semmisülésnek adatik át, ugy e büntetésnek egyik főoka lesz a magyar 
nemzet irtózatos káromkodása. Ha tehát valaki hazáját, nemzetét és . . . 
Istenét szereti, tegyen meg a káromkodás ellen mindent, a mi tehetségé-
ben áll; terjeszsze legalább e Nyílt szó-t, mely Pannonhalmán kapható s 
mielőtt e viszontag-ágteljes év örökre becsukódik, tegye meg azt a foga-
dást, hogy a jövő évet nem fogja e tekintetben tétlenül lefolyni hagyni, 
hanem hogy valami kézzel foghatót tesz nemzetünk ez óriási bűnterhe el-
len. Csak a népet kell először leszoktatni, a büszke intelligentiához a lel-
kipásztori gond ugy is nehezen férhet ; majd ha a nép, a minden plébániá-
ban megalakult, káromkodás elleni egylet által, ezen lelki öngyilkosságról 
le lesz szoktatva, — az intelligentia is talán ráveszi fejét, hogy utána 
sántikáljon a jó útra tért népnek. Szerk. 

dőn Istent káromolták? Mi vár az ilyen emberre? Menny-
ország nem, mert oda a szentek társaságába semmi tisztáta-
lan sem mehet be. Vagy az Isten ujja megrövidült? Nem 
hallhatsz-e meg te is akkor, midőn Istenedet ily vakmerően 
megbántod? Nem a sz. irás mondja-e: a ki káromolja az Ur 
nevét, halállal haljon meg? (Móz. 3. k. 24. r. 16. v.) Ezen 
isteni törvénynyel megegyezőleg hazánk törvénykönyve 1563. 
évben a 42. czikkben halált szab a harmad izben káromko-
dóra : mint gyilkosnak feje vétessék, mondja a törv.-czikk ; 
az 1878. évi 5. törv.-czikk a 190-ik §-ban vétségnek nevezi 
és egy évig terjedhető fogházzal és 1000 frt. pénzbirsággal 
bünteti 8iZtj cl ki nyilvánosan szóval vagy Írással Isten ellen 
gyalázó kifejezések által közbotrányt okoz. Az anyaszentegy-
ház régi fegyelmi szabályai is kemény büntetést róttak a 
megtérő káromkodóra : hét vasárnapon kellett az ilyennek a 
templom ajtajában (az utolsón köpeny nélkül és mezitláb) ál-
lani, hét pénteken kenyéren és vizén böjtölni és két vagy 
három szégényt táplálni. 

Az elkövetett bűn büntetés nélkül nem maradhat, kí-
vánja ezt az isteni igazságosság. A világi törvény csak ke-
vés esetben bünteti a káromkodást s azért méltán félhetünk 
Istennek büntetésétől. IIa a népek történetét vizsgáljuk, azt 
találjuk, hogy Istennek büntetése e földön nem szokott 
elmaradni ; a hatalmas római birodalom elpusztult, elenyé-
szett, megsemmisült, és miért ? Mert elkorcsosodott, mert a 
bűn nyomorulttá tette és reá hozta Istennek rettenetes bün-
tető Ítéletét ; őseink is eszközei voltak Isten e büntetése 
végrehajtásának, midőn a hunnok a római birodalom ellen 
harczoltak. Ez az oka, a miért méltán félhetünk, nehogy az 
Isten más nemzet által hajtsa végre a nemzeten, ha nem is 
eltörlő, de mégis büntető Ítéletét ; s ezen nem is csodálkoz-
hatni, mert a föld hátán nincs nemzet, mely oly gyalázatos 
módon káromkodnék, mint a magyar ; a pogány remeg hamis 
isteneinek bálványképe előtt s a keresztény magyar szidja 
az élő Istent ; a pogány római förtelmes bűnökbe merült 
— igaz — de jobb-e a ker. magyar? Az legalább nem szidta 
hamis isteneit, de a magyar szidja az igaz Istent. Mig az 
igazság fölemeli a nemzetet, addig a bűn szegénynyé teszi a 
népet. (Példab. k. 14. r. 34. v.) Emlitsem-e, hogy e nagy 
bűn egyik oka a napról napra terjedő elszegényedésnek ? 
Emlitsem-e, hogy ezen rút vétek termékeny szülő anyja sok 
más véteknek? Vagy nem káromkodás közben történik-e a 
sok verekedés, czivakodás és sokszor emberölés ? Ezen ékte-
len bűn vaddá teszi az embert, azon embert, kit a viláo- üd-

o 
vözitő Istene saját példájával szelídségre s alázatosságra 
tanított. 

Mit nyersz a káromkodással, kedves atyámfia ? Örömed 
nem lehet benne, mert oly bűn az, mely nem nyújt semmi 
gyönyörűséget. Pénzt sem szerezhetsz általa, mert e bűn nyo-
morulttá tesz. De becsületedre sem szolgál, mert még a ká-
romkodók is iszonyodnak, ha mástól istenkáromlást halla-
nak. Tehát miért káromkodol? Ha még hasznod volna be-
lőle, talán egy kis mentséged lehetne ; de nincs hasznod, sőt 
károd ; mi több, kárhozatod. 

A káromkodás a leghálátlanabb ember bűne, mert a 
jóságos és kegyes Isten számtalan jótéteményét rut károm-
lással viszonozza. A káromkodás legistentelenebb bűn, mert 
minden haszon nélkül, egyedül csak megrögzött rosz szokás 
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ból és nem ritkán ördögi gonoszságból követtetik el. A ká-
romkodás fölségsértés, egyenes lázadás, s a legszentebb Isten 
ellen irányzott merény, mert az isteni fölség ellen fordul ; 
már pedig az isteni fölség végtelen ; tehát végtelenül nagy 
bün a káromlás. < 

A káromkodó ember végre lélekgyilkos, mert megbot-
ránkoztatja az ártatlan kisdedeket, talán saját magzatjait, 
midőn rosz példájával őket a káromkodásra tanitja ; jaj an-
nak, mondja az Ur, ki megbotránkoztat egget a kisdedek kö-
zül ; jobb annak, hogy malomkő köttessék nyakára és a tenger 
mélységébe elmeritessék. Isten itélő széke előtt majd ellened 
tanúskodik saját gyermeked. Hogyan kivánod, hogy tisztel-
jen gyermeked, midőn te a közös atyát, a jó Istent nem tisz-
teled ? Hogyan szeressen, ha te nem szereted az Istent, ki té-
ged előbb és végetlenül szeretett ? ! 

Midőn e sorokat közzé teszszük, Isten kegyelmével ön-
tudatra akarjuk ébreszteni s észre hozni a keresztény ma-
gyart, hogy elhagyja e kárhozatos bűnt, e rut nemzeti szo-
kást. Kedves atyámfia, észszel és szabad akarattal vagy Is-
tentől felruházva; vedd hasznát mindkettőnek. Gondold 
meg, ki az a jó és szent Isten ; fékezd meg nyelvedet, paran-
csolj magadnak és hallgass, midőn már-már roszat akarnál 
mondani ; és hogy Isten szent malasztjával könnyebb legyen 
magadon uralkodni, hivd segítségül Jézus és Mária nevét. 
Boldog lész már e földön, mert a nyugodt és jó lelkiisme-
ret már itt vigasztaló jutalmat nyújt ; Isten áldása pedig 
nem fog elmaradni. Fogadd és kövesd e jó tanácsokat és 
magadon fogod tapasztalni azoknak hathatós sükerét, mire 
segitsen a kegyes Isten, kinek mindörökké dicsértessék az ő 
szent neve? M. I. D. 

Balmes Cousinról, 
mint a philosophiai köpeny forgatás mesteréről-*) 
Az ujabb német iskolák követőinek műveit a kü-

lönböző franczia bölcsészek forrásokul használták. Ezen 
franczia bölcsészek közt első helyet foglal el Cousin Y., kit 
némelyek, munkáinak sokasága és tartalma, továbbá elvitáz-
liatlan tehetsége miatt, a franczia bölcsészet oraculumának 
tartanak. O alapította meg Francziországban az eclecticis-
inu8t ; a többi eclecticusokat követve, egyesitette rendszeré-
ben a pantheismust, kereszténységet, művészetet, történel-
met, bölcsészetet és vallást. Irataiban minden föltalálható ; a 
helyek, melyek miatt megtámadtatott, teljesen jellemzők és 
ő mégis védelmezi magát és csodálatra méltó naivsággal 
igazságtalanságról panaszkodik. Minthogy műveiben min-
den feltalálható, alig van hely, melyet más helyen meg nem 
czáfolna. 

Meg akarja valaki támadni a pantheismust, Cousin 
vele tart és azt mondja : „A pantheiusmus szétrombolja az 
Isten és a Gondviselés fólségés eszméjét és alapjában nem 
egyéb istentagadásnál." (Bölcsészeti Töredékek.) 

Pártolja valaki a pantheismust? Cousin ur ismét vele 
tart : „Ha az Isten nem minden, akkor semmi . . . . Az ab-
solut lény hármas, t. i. ugyanegy időben Isten, természet és 
emberiség." (U. o.) 

Újra el akarjuk vetni a pantheismust ? Cousin ur ak-
kor is velünk tart ; sőt a vádat, hogy ő pantheiita, mint rá-

*) J. Balmes, Lehrb. d. Gesch. d. Philos. Rgburg 1853. 162. 1. 

galmat visszautasítja és biztosit bennünket, hogy ő Istent a 
mindenséggel nem azonosítja. (U. o.) 

Ha ismét pantheisták akarunk lenni, Cousin ur mind-
járt szolgál érvekkel : „Az absolut lény, mely magába fog-
lalja az ént és nem-ént, sőt — hogy ugy mondjuk — min-
den dolog azonos alapját képezi, egy és sok ugyanazon idő-
ben, egy lényegében, sok nyilvánulásaiban, és magát az em-
beri öntudatban nyilatkoztatja ki." (Cours de philosophie 
1818.) Nehogy pedig valaki azt higyje, hogy ezen állítás 
figyelmetlenség szüleménye, nyiltan kimondja, „hogy csak 
egy lényeg lehetséges." 

Ha egy Istent akarunk vallani, ezen névvel is gyak-
ran találkozunk Cousin ur munkáiban. De jól jegyezzük meg, 
hogy a mint ő maga is mondja: „az ő Istene nem a scho-
lasticusok holt Istene;" és valószínűleg mindenki tudni fogja, 
hogy a scholasticusok Istene nem más, mint a keresztények 
Istene, azaz a végtelen Szellem, a mindenség Teremtője, 
Rendezője és Föntartója. 

Ha el akarjuk fogadni a teremtést, ezen szóval is sok-
szor találkozunk Cousin ur műveiben. De tudnunk kell, mily 
teremtésről beszélő: „Az Isten ugyanazon időben lényeg 
és ok, mindig lényeg és mindig ok, csak annyiban lényeg, a 
mennyiben ok és annyiban ok a mennyiben lényeg." (Böl-
csész. Töred.) „Az Isten csak mint absolut ok létezik, az én 
felfogásom szerint tehát szükségképen teremtenie kell és 
csak igy lesz érthető a teremtés, és a mint nem létezik 
Isten világ nélkül, ép ugy nem létezik világ Isten nél-
kül." (U. o.) 

Ha keresztények és az egyház hű fiai akarunk lenni, 
Cousin ur ebben is épületes példát nyújt nekünk. „Minő el-
térés lehetne köztem és a hittani iskola közt ? Talán ellen-
sége vagyok a kereszténységnek és az egyháznak ? Tudnak-e 
felmutatni fölolvasásaimban, melyeket tartottam és könyve-
imben, melyeket irtam, csak egyetlen szót is, melylyel én a 
szent dolgokat megillető tiszteletet megsértettem volna? 
Idézzenek nekem egyetlen egy kétkedő vagy könnyelmű szót, és 
én visszavonom és élvetem azt, mint bölcsészhez méltatlant." 
(U. o. előszó.) 

Yagy talán nem akarunk keresztények lenni és sze-
retnénk egy könnyebb, kényelmes vallást, melynek bevallá-
sára elég a természettan és vegytan tanulmányozása is, ugy, 
hogy a mi Istenünk ne legyen egyéb, mint bizonyos igazsá-
gok összege, de mégis megmeneküljünk az istentagadás le-
hetőségétől, erre Cousin ur azt mondja : „Istentagadók nem 
léteznek ; mert a ki a természettan és vegytan törvényeit ta-
nulmányozta, ha tudományát nem nevezte is isteni igazság-
nak vagy Istennek, mégis nem kevésbbé lesz vallásos, vagy, 
ha ugy tetszik, nem fog kevesebbet tudni Istenről, mint az, 
ki bizonyos elvekre, pl. az elégséges ok vagy okság elvére 
támaszkodva, magának egy egészet képezett, melyet Isten-
nek nevezett. Nem arról van szó, hogy egy nevet — Isten — 
imádjunk, hanem hogy ezen név alatt az igazságok minél 
nagyobb számát értsük ; mert az igazság az Isten nyilvánu-
lása Hogy megtudjam, hisz-e valaki Istenben, azt kér-
dezném tőle, hisz-e az igazságban. Ebből következik, hogy 
a természeti hittudomány nem egyéb, mint a lénytan és e 
lénytant magában foglalja a lélektan. Az igaz vallás nem 
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egyéb, mint ezen szó „ő létezik" összekapcsolva az igazság 
eszméjével." (U. o. Y. ö. Levelek egy kétkedőhöz. 10 levél.) 

Ez Cousin ur ; a ki pantheistikus tanokkal és más nagy 
tévelyekkel, melyek a vallást megtámadják, akar táplálkozni, 
olvassa Cousin ur műveit ; fog azokból még mást is, a mi 
hasonló esetekre igen fontos, tannulni, t. i. maga magát meg-
hazudtolni, saját tanaira semmi súlyt nem fektetni, az igent 
és nemet, a mint tetszik, a legnagyobb elfogulatlansággal 
védelmezni. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 24. A polgári liásasság érdekében. 

Ujabb időben, azóta t. i., hogy az alkotmányosság czége alatt 
nemcsak gondolni, hanem irni is szabad minden esztelensé-O ' 

get, indítványozni és nyiltan agitálni is szabad mind a mel-
lett, mi a keresztény tanok, elvek és intézmények kiküszö-
bölésére van irányozva. Igenis, ez ujabb időben igen sok 
ténta folyt, sok festék pazaroltatott a nyomdákban a pol-
gári házasság érdekében ; és nagy csoda is lett volna az érzé-
kiség, a materialismus e korszakában, ha nem pazaroltatott 
volna, hiszen jól tudják azt az intéző szellemek, hogy a há-
zasság keresztény jellegének megszüntetésével az általános 
elpogányositás legbiztosabban hajtható végre. Volt reá alka-
lom, vagy sem, e thema mindig elé vonszoltatott, ha egy 
zsidó megszerette valamely keresztény leány pénzét, vagy 
megfordítva. Ha e czél elérése végett Bécsbe kellett utazni, 
azonnal készültek a vezérczikkek a honi sajtó-irodákban, 
melyek egy-két eset felmerültéből a polgári házasság szük-
ségességét vitatták. 

Legújabban ismét történt egy eset, melyet nem említ-
hetett fel a liberális sajtó anélkül, hogy azonnal fel ne szó-
lalt volna a polgári házasság mellett, holott a dolog ugy áll, 
hogy a megtörtént eset megoldotta ciztj cl 001 clIUö 1 CSO 0 j 
mit kell tenni, ha valamely zsidó keresztény leányt akar 
nőül venni. Zomborban történt ugyanis, hogy egy zsidó egy 
keresztény leányt nőül akart venni, de a leány, a mi dicsé-
retül és másoknak nemes például szolgáljon, katholikus hitét 
nem akarta a zsidó vallással felcserélni, viszont a zsidó sem 
akart katholikussá lenni, mig végre látván, hogy igy a házas-
ságból semmi sem lesz, a zsidó végre is katholikussá lett és 
a keresztény házasság megköttetek. Ez a módozat nemcsak 
nem bizonyit szerintünk a polgári házasság szükségessége 
mellett, hanem ellenkezőleg épen az ellen, mert eléggé vilá-
gos ez esetből, hogy mit kell a zsidó félnek tenni, hogy meg-
szűnjék minden akadály, ha kereszténynyel akar házasságra 
lépni. Talán mondjuk, talán nem is szólaltak volna fel a je-
len esetben liberális lapjaink, ha a házassággal a történet-
nek is vége volna. De hát a zsidó nem azért zsidó, hogy ugy 
járjon el mint a keresztény ember. A mi zsidónk is, már t. i. 
a keresztényé lett zsidó, a liberális lapok tudósítása szerint, 
csak addig akart keresztény lenni, mig a házasság meg-
köttetik, szokott furfangossággal pedig a házasság után 
ismét zsidóvá akar lenni, és e körülmény sajtolta ki liberális 
lapjaink felkiáltatásait a polgári házasság mellett, ahelyett, 
hogy e qualificálhatlan eljárást megérdemelt módon megbé-
lyegezték volna, és hivatkozva egy nem régi ministeri dönt-
vényre, a megkeresztelt zsidót kötelességére figyelmeztet-
ték volna. Nálunk Magyarországon t. i. nem jutottunk még, 

legalább ez időszerint, odáig, hogy valakinek törvényes mó-
don szabad lenne keresztény vallását zsidó vallással felcse-
rélni, habár de facto a kísérlet megtörtént is ; minélfogva a o J o 
jelen esetben is kényszeríthető az illető, hogy házassági vi-
szonyát keresztény módon fenntartsa, mert a törvénynek tör-
vénynek kell lenni nemcsak akkor, ha ez katholikusra vonat-
kozik, hanem akkor is, ha valakinek tetszenék keresztény 
korában egykori zsidó velleitását követni. Mi mindenesetre 
reméljük, hogy a ministerium ez esetben is érvényt fog a 
törvénynek szerezni. 

Ami már a liberális lapoknak óhajait illeti a polgári 
házasság iránt, ámbár ez ügyben is már nem egy alka-
lommal nyilatkoztunk, nem mulaszthatjuk el még sem, hogy 
ez alkalommal is ne tegyünk egy pár észrevételt. Előttünk, 
mint fentebb is mondottuk, tisztán áll azoknak végesélja, kik 
a polgári házasságot óhajtják; tudjuk nagyon jól, hogy e 
végezel nem más, mint a társadalom elpogányositása ; de azt 
is tudjuk, hogy a polgári házassággal első sorban a katholi-
eismusra akarnak csapást mérni, a többi azután majd ma-
gától is megjönne. Ezeket a bölcseket azonban még az a tit-
kos vélemény is táplálja, hogy a katholieismusra mért csa-
pás a protestantismust érintetlenül hagyja. Mily nagy csa-
lódás ! Valahányszor valamely eretnekség felütötte fejét, az 
egyház ellenei mindannyiszor azon reményben éltek, hogy 
íme eljött a katholicismus utolsó órája. Az események azon-
ban bebizonyitották, — erről a történelem tanúskodik, — 
hogy minden eretnekség napjainkban csak a protestantismus-
nak ártott. Igy vagyunk a polgári házassággal is.Vájjon azok-
nak, kik oly nagyon a polgári házasság mellett vannak, kike-
rülte volna figyelmét az, a mi csak a legközelebbi időben Po-
roszországban történt ? Nem tudnák-e, hogy a polgári házas-
sághoz ott is azon reményt kötötték, hogy az véget fog vetni a 
katholicismusnak ? Nem tudnák-e, hogy e reménynek épen 
ellenkezője történt? Nem tudnák, hogy a polgári házasság 
következtében a protestáns házasságoknak alig egy negyede 
köttetik azóta az egyházban ? Nem tudnák-e, hogy, ennek 
következtében, az elveszett stolaris dijak fejében a porosz 
országgyűlés évenkint ezreket szavaz meg a protestáns pász-
toroknak? Ami Poroszországban történt, higyjék meg ne-
künk, ugyanaz történnék Magyarországban is ; a polgári há-
zasság épen ugy pusztítana a protestantismusban amint 
pusztit p. o. a nazarenismus, a nélkül, hogy a katholicismus-
nak ártana. 

Ez tehát egy, a mire a polgári házasság barátait fel-
hívjuk. A másik pedig az, hogy valamint a polgári házasság 
erkölcsileg sülyesztené az országot, a mivel különben a li-
berális pártfogók nem törődnek, másrészt, és evvel talán in-
kább törődnek, anyagilag is ujabb terhet róna az országra : 
már pedig lehet-e elképzelni, hogy az ország még ujabb ter-
heket is képes elviselni ? Nem az elviselhetetlenségig súlyo-
san nehezedik-e már népünkre az adó? Nem nyilatkoztatta-e 
ki csak néhány nappal ez előtt is a miniszter-elnök ur, hogy 
már a legszükségesebbre sem telik pénz, midőn arra szól-
littatott fel, hogy az árvaszékeknél egy ülnök fizetését rend -
szeresitse? Ily viszonyok közt, eltekintve a kérdés principia-
lis oldalától, minő józanság rejlik abban, hogy még most is 
sürgetik a polgári házasságot, mintha avval az országban 
minden bajt meg lehetne szüntetni, és nem ellenkezőleg, a lé-
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tezők ujjabbal szaporittatnának ? Bizony, bizony, jobb lesz, 
ha lapjaink e kérdést örökre eltemetik, ha egypár zsidó miatt 
a létező rendet nem törekednek felforgatni, hanem inkább a 
felett gondolkoznak, hogyan lehetne az országot az anyagi bu-
kástól megmenteni. Ez tartozik hivatásköriikbe és ha ezt 
megfejtik, ha erre módot nyújtanak, akkor nyugodtan el-
mondhatják, hogy kötelességöknek, feladatuknak becsülete-
sen megfeleltek. f~| 

Győr, decz. 16. Aranymise a kármelita atyáknál. Ked-
ves ünnepélyről akarok emlitést tenni. Az itteni karmelita-
rendi szerzeteseknek, sőt a rend magyar-osztrák tartományá-
nak nestora, nt. Kovács István atya, kiérdemült hitszónok, 
házfőnök, jelenleg conventualis, f. h. 13. számos tisztelője és 
a hivek benső részvéte mellett mutatá be a Mindenhatónak ju-
biláris sz. miséjét, mely alkalommal ft. dr. Bertha János 
prépost kanonok ur ő nga lelkes szavakban ecsetelte azon 
áldozatot, melyet az igazi szerzetes hármas fogadalmával 
hoz az Istennek. E sz. beszédből értettük, hogy mikor 1854. 
a rend magyar-osztrák tartománya reformálva lett, a régibb 
kármeliták közül csak a jubiláris és kivüle még egy laicus 
testvér fogadta el a szigorú reformatiót. Igy megbecsülte 
édesanyját, a szerzetet, s az Isten hosszú élettel áldotta meg 
s oly egésszéggel, hogy most, noha évek óta csak kis misét 
szokott mondani, aranymiséjét decantando tarthatá. Az ag -
gastyán áldozár, ki jelenben 76 éves, életének legnagyobb 
részét, 47 évet, töltött a győri házban, s hivatalaiban min-
dig fáradhatlan s önfeláldozó volt, most is csak aggkora 
szülte erőtlenség tartja vissza a serényebb munkásságtól. 
Nem rég, nov. 14. ünnepié szerzetes professiójának jubilaeu-
mát. Megható jelenet volt látni, amint akkor a jubiláns az 
aránylag fiatal perjel elé térdelve megujitá hármas fogadal-
mát, s még inkább, mikor ezután, szerzetes szokás szerint, ke-
zébe véve a kereszttel díszített s megkoszorúzott botot s fején 
aranykoronával sorra megölelte az oltár előtt rendtársait 
s a tiszteletére megjelent kanonokokat s ifjabb papokat. 

Talán nem lesz érdektelen ez alkalommal fölemliteni, 
hogy a rend reformatiója óta (1854.) a győri ház is igen 
szépen tartja magát. Yan itt 3 áldozár, 2 clericus studens 
(kiknek egyike orosz-lengyel, Czartorisky berezegnek volt 
nevelője), 7 laicus testvér. Elsőben is restaurálták a templo-
mot s legújabban a házat ; idejök ima s kemény munka közt 
folyik a város közepén is távol a világ zajától. Önmegta-
gadó életök, szolgálatkészségök, az istentiszteletkor kifejtett 
rend és fény, templomuk tisztasága megnyeri számukra a 
hivők tiszteletét ; igen czélszerüen berendezett gyóntatószé-
keik körül (papnak érdekes megnézni) minden időben látni 
ajtatoskodókat. Többféle vallásos társulatot gondoznak, u. 
m. a scapulareét, a sz. József tiszteletére jó halál elnyeréseért 
alapitott társulatot, közvetítik az imaapostolság, az engesz-
telő áldozás társulataiba a fölvételt ; az örökös rózsafüzér 
győri anyatársulatának ajtatossági gyakorlatai ; naponkint 
litania, havonkint egy-egy sz. beszéd, valamint a b. Szűz 
ünnepein sz. beszéd, szintén az ő templomukban tartatnak. 
A rend szigorú szabályainak megtartása uj életet lehelt a 
szerzetbe ! Az Isten tartsa meg buzgalmában ! Csak még 
többen volnának, hogy még többet tehetnének ! ^ -(-

IRODALOM. 
Fehérpataky. A pannonhalmi apátság alapító oklevele. 

Budapest, 1878. Knoll Károly akadémiai könyvkereskedése. 
Magyarország egyháztörténetére nézve a pannonhalmi 

apátság alapító oklevele kétség kivül nagy fontossággal bir, 
hiszen ezen oklevél egyetlen, mely sz. István oklevelei kö-
zöl eredetiben maradt reánk, oklevele ez azon apátságnak, 
mely hazánkban a kereszténység megalapításával egykorú 
és arra nagy befolyással volt ; azonkívül korra nézve meg-
előzi a legrégibb dán-, orosz- és lengyelországi okleveleket, 
tehát már tiszteletre méltó régisége miatt is becsesnek kell len-
nie mindazok előtt, kik a nemzet történelme iránt érdekelt-
séggel viseltetnek ; ezen oknál fogva Fehérpataky könyvé-
nek, mely a nevezett oklevél védelmére van irva, megismer-
tetését a ,Religio' hasábjaiban czélszerűnek tartjuk. 

F. munkája három részre oszlik. Az első rész az okirat 
külső alakját, annak különböző kiadásait, a királyok és pá-
pák által eszközölt átiratait és mindazon emlékeket tárgyalja, 
melyek sz. István ezen oklevelére hivatkoznak. A második 
részben szerző előadja a multszázadbeli harezokat, melyek 
az okirat hitelessége körül folytak. A harmadik rész az 
ujabbkori harczokkal foglalkozik, melyekhez sz. saját védel-
mét csatolta. Fehérpataky az által tetemesen biztositá a 
munka sikerét, hogy az okmány tanulmányozása végett égő-
idéig Pannonhalmán tartózkodott; azért elmulasztliatlan kö-
telességének tartja legnagyobb köszönetet mondani azon 
készségért, melylyel mélt. és főt. Kruesz Krizostom, pan-
nonhalmi főapát ur, és ft. Sztachovics Rémig ottani levél-
tárnok a szükséges anyagot rendelkezésére bocsájtották. 

Ha tekintetbe vesszük a meggyőződés folytonosságát 
melylyel a pápák, királyaink és legfőbb törvényszékeink 
egyaránt vallották sz. István oklevelének hitelességét, való-
ban csodálkoznunk kell, hogy mégis elegen találkoztak, kik 
azt megtámadták. Legelőször történt ez a 13. század elején 
Róbert veszprémi püspök részéről a somogyi tized ügyében. 
Ezen első harcz az okmányra nézve igen diadalmasan vég-
ződött, amennyiben III . Incze pápa, kit Fehérpataky teljes 
joggal a középkor legnagyobb oklevélismerőjének mond, azt 
szoros vizsgálat alá vette és 1215-ben a pannonhalmi mo-
nostornak átiratot küldött ; a nagy pápa Ítéletén a veszprémi 
püspök is kényszerült megnyugodni. A támadások tudomás 
szerint csak a mult század közepe táján ujúltak meg és pe-
dig a tudomány szempontjából. A támadók sorát megnyi-
totta Mansi, Baronius évkönyveinek kiadója ; de érvei oly 
gyengék valának, hogy támadása nyom nélkül elhangzott. 
Követte őt Cornides Dániel, a diplomatica tanára a pesti 
egyetemen. Cornides azonban csak barátjaihoz irt leveleiben 
tett megjegyzéseket az oklevél ellen, nem akarta azokat a 
közönség elé hozni. A legerősebb támadást intézte Benczúr, 
pozsonyi polgár 1779-ben. Ebből hosszadalmas harcz kelet-
kezett Benczúr és az oklevél védői közt, kikhez különösen 
a következők tartoztak : Batthiány lgnácz egri nagyprépost 
és későbben erdélyi püspök, Gánóczi Antal, nagyváradi ka-
nanok, Nóvák Krizosztom, pannonhalmi könyvtárnok és a 
II . József által eltörölt szerzet visszaállítása után főapát, 
azonkívül még Koller József, a pécsi egyházmegye hires tör-
ténetirója. Nem csekély fáradságba kerülhetett Fehérpata-
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kynak, a támadók és védők különböző és sokféle állításait 
és ezáfolatait ugy rendbe szedni, hogy az olvasónak világos 
áttekintése legyen. Szerzőnk szerint tudományos szempont-
ból sem Benczúr támadása, sem a három védelem nem ér-
demli meg azt a zajt, melyre okot adtak ; mégis azon üdvös 
eredménye volt a harcznak, hogy a külföld figyelmét felkel-
té e fontos kérdésre nézve. Különösen érdekes Schönemann 
a göttingai egyetem nagyhirü jogtanárának nyilatkozata, 
mely Benczúr diplomatikai tudományáról szigorú Ítéletet hoz-

Benczúr az egész oklevelet alakjára és tartalmára 
nézve hamisnak tekintette, a legújabb támadók ellenben az 
oklevél tartalmát, a benne foglalt adományokat nem vonják 
kétségbe, hanem igenis az oklevél alakját, mely nézetük sze-
rint későbbi. Ezekhez tartoznak legjelesebb történetíróink» 
úgymint Szalay, Szabó Károly és különösen Horváth Mi-
hály. A két első történetíró csak mellékesen és odavetőleg 
nyilatkozik az alapító oklevélről, érdemleges bizonyitás nél-
kül. Behatóbban foglalkozik a hitelesség kérdésével Hor-
váth M. az 18(38-iki Századokban és legújabb „A keresz-
ténység első százada Magyarországon" czimü munkájában. 
Horváth az oklevél egész szövegéből azt következteti, hogy 
annak oly időben kellett készülnie, midőn a veszprémi püs-
pök követelni kezdé a somogyi tizedet, tehát a 12. század-
ban. Történetírónk állításából szükségképen következik, 
hogy II . Endre királyunk épen ugy, mint I I I . Incze pápa, 
ama nagy oklevélismerő, tévedett, midőn a 13. század ele-
jén, I I . Endre 1213-ban II I . Incze pedig 1215-ben, sz. Ist-
ván oklevelének hivatalos átiratát adták a pannonhalmi mo-
nostornak ; tévedtek annak daczára, hogy korra nézve oly 
közel voltak az állítólagos hamisításhoz, annak daczára, 
hogy I I I . Incze csak akkor adta meg az átiratot, miután a 
felmutatott eredeti oklevél hitelesség-érői beható vizsgálat 

O o 
utáu teljesen meggyőződött. „Ne igitur ipsi privilegio ulte-
rius possit opponi vitium falsitatis, illud, quod contradicto 
iudicio comperimus esse verum, de verbo ad verbum prae-
senti paginae iussimus annotari," mondja a pápa. Valóban 
naiv felfogást tanusit Horváth munkájának 196. lapján, mi-
dőn az oklevél szövegében sz. István önmentegetését, hogy 
miért adta a somogyi tizedet a szentmártoni monostornak s 
nem a megyés püspöknek, megérteni nem tudja azért, mert 
nem lehetett feltenni, hogy az akkori püspökök emiatt vi-
szályt kezdjenek ; mintha bizony szent István az oklevelet 
csak egy pár évtizedre irta volna ! A legújabb támadók 
ellenében védőkül felléptek Podhraczky József, Mátyás Fló-
rián és szerzőnk. (Vége k.) 

= Előfizetési felhívás az ,, f Jj Magyar Sión" tize-
dik (1879.) évi folyamára. Szerkeszti dr. Zádori János. Ke-
mény szellemi és anyagi csatában áll az emberiség, mintha 
az égzengés földrengéssel találkoznék. Thermopylák és Go-
morhák jelenetei ismétlődnek, s ezekből revelátiók támad-
nak, melyek az emberiség okulására alkalmas eszközül ajánl-
koznak. De vájjon elfogadhatja-e a vak a világosságot? íme 
a papság hivatása, hogy a vakságot gyógyitsa, mert az igaz-
ságnak hivatott hirdetője, s van az isteni tan hirdetésének 
oly sacramentalis ereje, hogy a szellemi vakságot is elűzi. 
Amióta Urunk vére az emberiségbe öntetett, gyógyitliatók a 

nemzetek. Minden tévely mellett egy-egy társadalmi seb tá-
mad, ezekre alkalmazni kell a gyógyszereket ; a seb égető, 
nem szabad tétovázni az orvosnak ; az egyedüli gyógyszer a 
ker. vallás mindent elfoglaló uralma. A folyóiratok a lelki 
fény kis központjai, melytől a többi lelkek meggyuladjanak 
s megvilágítsák az igazságot legkisebb részletében. Szolgál-
juk a közönséget legfönségesebb hivatásában, az égnek földre 
hozásában.—E folyóirat egyúttal a külföldi irodalom közvetí-
tője, azért a főbb kath. irodalmi jelenségek állandó tolmácsai 
vagyunk, amire egy gazdag, uj munkákban szaporodó könyv-
tár közelsége nagy mértékben képesít. Alap anyagi kiállítása 
csak annyiban változik, hogy a nyomda uj, mediaeval betű-
ket fog a jövő évben használni, mi által az olvasás kellemetesb 
lesz. Minden hónap végén egy öt ivnyi füzet jelenik meg, 
80 lapnyi tartalommal. Tiz példányra egy tiszteletpéldány-
nyal kedveskedünk. A könyvárusok általi közvetitést mel-
lőzni kérjük. Előfizetési ára egy évre 6 frt. Legczélszerübb 
postai utalványt használni. Minthogy e folyóiratra, mely az 
egyház érdekében adatik ki, a templomi pénztárból is lehet 
előfizetni, ezen körülményre van szerencsénk a főt. plébános 
urakat tiszteletteljesen figyelmeztetni. 

Esztergom, 1878. Szent Imre napján. A szerkesztőség. 
X 2. Hitelemzö beszédek. Zollner ev. János után és en-

gedélyével szabadon átdolgozta Jagieza Lajos ravazdi sz. 
Benedek r. lelkész. Hiteles kiadás. I. évf. 3. füz. Esztergom. 
1878. Kiadj. Buzárovits G. Az előbbi füzeteket nem láttuk. 

= Köszönettel ve t tük: A Magyarországi Kegyes-Ta-
nitórend Névtárát 1878/9-dik tanévre. Budapest 1878. — 
Tartománv-főnök : ngs és főt. Somhegyi xav. Ferencz. A 
nagyérdemű rend tagjainak száma 312, kik közt áldozár 
216 ; tanit a rend 24 gymnasiumban, köztük 7 fő-, 7 nagy- és 
10 kisgymnasiumban, továbbá 5 fő-és több elemi-tanodában. 
A rend által nevelt ifjúság száma 1877/8-ban 6713, 469-czel 
több mint az előtte való évben. Isten tartsa és áldja meg 
hosszú virágzással ! 

V E G Y E S E K . 
— A szent atya és a bibornoki collegium előtt az ad-

venti szent beszédeket ez idén P. Eusebius, capucinus atya 
tart ja. 

— 0 eminentiája legújabban a pesti szürkenénék inté-
zetének 100, a budai krisztinavárosiakénak 50, az óbudaia-
kének 50 s a Ranolder-féle intézetnek 50 ftot volt kegyes 
karácsonyi ajándékul adni ; Esztergomban pedig a Jótékony-
egylet elnöksége utján a szegények közt 300 ftot osztatott 
ki, nem számitva azt, a miről a világnak nem szabad tudni. 

— A poseni egyházmegyében a culturharcz következté-
ben 89 plébánia és 169,740 lélek van pásztor nélkül. 

— Spanyolországban a moderadók pártjának egy ré-
sze, miután a párt egyik tekintélyes tagja senor Moyano a 
spanyol nemzet vallási egységének fentartása mellett nyi-
latkozott, összeolvadt a sennor Perez Hernandez által veze-
tett katholikus cortesi körrel. Az is feljegyzésre méltó, hogy 
a spanyol irodalom kritikai történetének genialis tanára a 
madridi egyetemen, a még igen ifjú Pelays tanár előadásait 
keresztvetéssel kezdi. Azt irják e tüneményszerű lángészről 
az ,Univers'-nek, hogy a mely könyvet egyszer, görögül, la-
tinul, vagy spanyolul elolvas, azt könyv nélkül szóról szóra 
tudja elmondani. 

Kegyeletes adakozás-
Dr. Klinger István tud. egyet. ny. r. tanár péterfillé-

rül 2 db es. kir. aranyat. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10. sz. alatt. 
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Budapesten. deczem"ber 28. 52. II. Félév. 1878. 
Tartalom : A lefolyt év alkonyán. — Ép virágok. — Egyházi tudósitások: Pest. Mi az igazság? Róma. A pápák ésasou-
verainek. Vegyesek. Berlin. Un po' più di luce. — Irodalom : Fejérpataky. A pannonhalmi apátság alapitó okle-

vele. — Vegyesek. 

A lefolyt év alkonyán. 
Szomorú és örvendetes nagy eseményekben gaz-

dag év vége felé közeledünk. Tavai ilyenkor még 
élt a XIX. század legnagyobb embere s a pápaság-
nak rendkivüli alakja, ki, 19. század vélekedését 
megczáfolva, annos Petri superavit. Számtalanszor 
hirdetett, de soha be nem következett halála mint-
egy hihetetlenné tette, hogy végre is meg kell hal-
nia s igy el kell készülve lennünk, hogy a mindig 
hazug táviró egyszer mégis igazat fog mondani. 

,Crux de Cruce' volt, azért hasonlított a ke-
reszten Szenvedőhöz szenvedéseinek szakadatlan 
lánczolata által ; de hasonlított azon tette által is, 
melylyel tavai ilyenkor, a deczember 28-i titkos 
consistoriumban mondott Allocutiójában, a lefolyt 
évtől búcsút vett s prófétai ihlettel a jelen évbe, 
akkor még jövőbe, mélyen betekintve, hattyúdalként 
azt zengte el s végrendeletül azt hagyományozta 
a világnak, mit maga az Üdvezitö hagyott örök-
ségben apostolainak, midőn a kereszt-halálra készült, 
— a békét. „Pacem relinquo vobis, pacem meam do 
vobis: non quomodo mundus dat, ego do vobis."1) 
Igy búcsúzott el Üdvözitönk, midőn a keresztre in-
dult ; hasonló áldással búcsúzott el IX. Pius a keresz-
tény világtól, midőn a keresztről, melyre pápasága 
alatt feszítve volt, Isten titokszerü bölcsesége öt le-
szólítani s a mennyei örömekkel megjutalmazni ké-
szült. Még folyt a véres háború Keleten ; még űzte 
az ember az állati kegyetlenséget felebarátja ellen, 
midőn a pápa az emiitett napon ez utolsó előtti Allo-
cutióját tartá, melyben, mint Mózes, betekinte az 
igéret földébe és imára buzditó szózatában a béke 
napját látta felkelni a most becsukódni készülő év 
folytán. Imára hivta fel a pásztorokat és a nyájat, 

hogy kérjék az Urat, hozná meg a dicsőséget szent-
séges nevének és a jó akarattal a lékét, melyet az 
angyalok Urunk születésekor hirdettek az emberek-
nek, — cum bona voluntate pacem, quam angeli in 
Nativitate Domini hominibus annuntiarunt.2) Még 
élt a pápa, de mintha a gonosz lélek már tudta 
volna, hogy nem sokára conclave lesz, ellenséges 
szándékokat sugallt a hatalmasoknak a szent szé-
ken történendök iránt. Az egyház legidősb leányá-
nak, a ,legkeresztényebb' Francziaországnak protes-
táns külügy minis tere, Waddington, hasonló lépé-
sekre készült a conclave ellen, milyeneket a vati-
cani zsinat ellen III. Napoleon külügyére, Daru gróf 
megindított. Ez volt oka, hogy az angyali lelkű pápa 
az angyalok nyelvén jó akaratért imádkozott a fejő-
ket roszban törő emberek számára és békejobbot 
nyújtot t azoknak, a béke mennyei kegyelmeért esdett 
azok számára, kik a pápaság ellen ujabb támadást 
kovácsoltak. Es a szent pápa imája foganatos volt. 
A conclave békében folyt le ; a vérengző nagy há-
ború, melyből már-már általános conflagratio ké-
szült kitörni, békével végződött, é s . . . az emberek, 
a hatalmasok, ha nem is egészen jó akaratból, leg-
alább a király-gyilkosok által keltett félelemből, 
jobb akaratra tértek s most már ott látszanak ke-
resni a békét, a honnan soha stm kellett volna eltá 
vozniok, Istennél.3) 

Abban is hasonlított a ,crux de cruce' pápája is-
teni Mesteréhez, hogy árulója, ki őt ellenségeinek ke-
zébe kiszolgáltatta, Napoleon és Victor Manó,— mi-
ként Júdás Krisztus urunkat, — megelőzte öt a ha-

») Joan. 14; 27. 

2) Allocutio SS.D. N. Pii P . IX . hab. in Consist, secr. 
die 28. Dec. 1878. 

8) „Uraim, igy szólt kétszeres merény hatása alatt Vil-
mos császár a berlini tanitói karhoz, önök terhes és fontos 
feladata az, hogy az ifjúságot igaz istenifélelemben oktassák, 
és a szent javak iránt tisztelettel eltöltsék." 

52 
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Iáiban. És miként Krisztus Urunk kinzóinak megbo-
csátott s érettök imádkozva halt meg : Pater, dimitte 
illis, quoniam nesciunt, quid faciunt:4) épen ugy a 
'crux decruce'pápája bocsánatért esdeklett Isten előtt 
annak számára, ki neki pápasága szenvedéseinek 
keresztjén legtöbb keserűséget okozott. Igy halt meg 
IX. Pius. Az egész világ hódolva felkiáltott gyász-
ravatalánál: „Ecce quomodo moritur ius tus ! "Az 
egész világ érezte a veszteséget; mert IX. Pius nem 
egy nemzet, nem egy párt halottja volt, hanem az 
egész emberiségé. Benne egy nap aludt ki az esz-
mék és jellemek egén. Meg is gyászolta az egész vi-
lág — még a mi országgyűlésünk i s . . . Igy meg-
halni valóban dicsőség nem gyengeség. Pretiosa in 
conspectu Domini mors sanctorum eius.5) 

De ha leszáll a nap, csak azért száll le, hogy 
más oldalon ismét felkeljen. IX. Piusban letűnt az 
egyház egéről egy sol sui generis, egy ember, ki 
egyedüli a maga nemében, kihez hasonló nem volt 
és nem lesz soha, mert mindig más és más körül-
ményeket idéz elő az emberiség sorsát intéző isteni 
gondviselés, „ludeus in orbe t e r ra rum." 6 ) . . . A vi-
lág azt hitte, hogy IX. Piussal együtt valami sírba 
szállt, hogy a pápaságban valami lényeges változás 
fog beállni, hogy a Syllabus és vatikáni zsinat pá-
pájának utódja a keresztet fel fogja cserélni valstmi 
mással, p. Mercur botjával, hogy eladja sz. Péter 
örökségét s a kereszten függő imádása helyett az 
arany borjú körül karöltve fogja járni a világgal 
a képtelenségeknek kárhozatba szédítő kerge tán-
czát. Azt hitte a világ, hogy az u j pápa a Syllabust 
vissza veszi, a vatikáni zsinatot desavouálja, és mint 
Ezsau elsöszülötti jogát egy tál lencseért, ugy ő is 
el fogja adni sz. Péter örökségét egy tál aranyértés 
ezüstért, fényes, civilistának nevezett Judás-bérér t . . . 
De a világ csalódott. A mint félreismerte Piust, ugy 
nem volt képes felfogni és, ugy látszik, még mindig 
nehezen tudja megtanulni, micsoda viszony van az 
elhunyt és az uralkodó pápa közt. IX. Pius halálá-
val lenyugodott a nap ; XIII. Leóval ugyan az a nap 
ismét felkelt. Semmi változás sem állt be, csak az, a 
mi beáll, ha péntekre szombat, és szombatra vasár-
nap következik. IX. Pius és XIII. Leo közt az a vi-
szony van, a mi a kereszt és a világosság közt létezik. 
IX. Pius ,crux de cruce' volt, XIII. Leo ,lumen de 
coelo'. ,Per crucem ad lucem'. Ez az összefüggés 
IX. Pius és XIII. Leo pápasága közt. IX. Pius ma-

*) Luc. 23 ; 34. 
*) Psalm. 115; 15. 
«) Prov. 8; 31. 

gasan lobogtatta a kereszt zászlaját, XIII. Leónak 
Isten megadta a kegyelmet, hogy a tévelyek, az esz-
mezavar éjében már-már elsülyedő ,keresztény' tár-
sadalomnak megnyissa szemeit, hogy belássa, mi-
szerint nincs másban üdvösség, mint a keresztben, 
mint egyedül annak szent nevében,7) kinek ke-
resztjét IX. Pius, hatalmas erővel kiemelve azt az 
általános elkereszténytelenedés áramlata fölé, oly 
nagy lélekkel s inegtörhetlen bátorsággal viselte. 
IX. Pius pápaságát jellemezhetni az egyház hym-
nusának következő szavaival : Vexilla regis prode-
unt. O a világforradalom által ellene zúdított ellen-
ségek ezreinek nyil-zápora közt rettenthetlen erővel 
kifejtette a keresztény eszmék zászlaját; XIII. Leo 
alatt e zászló u j fényben kezd tündökölni : Fulget 
crucis mysterium ; a vallásosság a vallásos eszmék, 
a vallásos nevelés szükséges voltának beismerése, 
kezd emelkedni. IX. Pius keresztje által jutot tunk 
XIII. Leo eszméinek fényéhez. Per crucem ad lucem. 

Ez történt a vége felé hanyatló év folytán a 
világegyházban. Megtörtént, a mi nem minden év-
ben, sőt nem minden évtizedben szokott történni. Az 
egyháznak Isten uj pápát adott. IX.Pius után XIII.Leo 
uralkodik. Es XIII. Leo folytatja ott, a hol IX. Pius 
elhagyta. Mutatja ezt márczius 28 án tartott ,Ubi 
primum' kezdetű első Allocutiója. melyben, épen 
ugy mint dicső elődje, a világi fejedelemség elrab-
lását az egyház, a pápaság szabadsága elleni merény-
letnek nyilatkoztatja ki. „Vehementer Nos angebat, 
úgymond, asperrima conditio, in qua hisce tempo-
r ibus . . . haec praesertim Apostolica Sedes versatur, 
quae sua, per vim, temporali dominatione spoliata, 
eo adducta est, ut pleno, liberó, nullique obnoxio 
suae potestatis usu perfrui omnino non possit."8) 
Mutatja ezt, miként ugyanezen Allocutiójában kije-
lenté, hogy ö ugyanazon hó 4-én kiadott apostoli 
levelével, mely Skocziában az egyházi hierarchiát 
visszaállitá, nem tett egyebet, mint csak betetőzte 
azt, a mit IX. Pius „pro eximio suo in rem catholi-
cam zeloa megkezdett. Mutatja ezt april 21-kén, 
Urunk feltámadása napján kelt első apostoli körle-
vele, melynek veleje ugyanazon óhajban központo-
sul, melylyel IX. Pius 1877. decz. 28-i Allocutió-
ját, imára híva fel az egyházat, befejezte. IX. Pius 
imájában azon jó akaratot és békét kérte az embe-
reknek, melyet menyből az angyalok hirdettek. XIII. 
Leo folytatta Pius imádságát és igy szólt első kör-
levelében a világhoz : „Faxi t Deus, ut illi (a fejedel-

7) „Et non est in alio aliquo salua." Act. 4 ; 12. 
8),Religio', 1878. I. félév, 217. 1. 
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mek s a népek sorsát intéző hatalmasok) secum 
reputantes doctrinam Christi, ut Augustinus aiebat, 
magnam, si obtemperetur, salutem esse reipublicae,... 
cogitationes suas et curas conférant ad levanda mala, 
quibus Ecclesia eiusque visibile caput affligitur, at-
que ita tandem contingat, ut populi, quibus prae-
sunt, iustitiae et pacis ingressi viam, felici aevo pro-
speritatis et gloriae fruantur.1 '9) 

Igy, e szellemben szól Isten a pápák által, akár 
Pius, akár Leo legyen nevök az emberiséghez. A 
többi, a mi Isten egyházában ez év lefolyása alatt 
történt, Isten, az egyház és pápaságnak ezen, a né-
pek boldogitására czélzó, a iustitia et pax eszméi-
ben ragyogó működése körül csoportosul, mint meg-
annyi jelenet és tanulság. Haec sunt gesta Dei. 

Lássuk most az emberek müveit ! Háború, bé-
kekötés és ismét háború a békekötés alapján, és a 
jövö tavaszra talán ismét háború szintén a békekö-
tés alapján ; lázas törekvés boldogságra és mindenütt 
növekvő boldogtalanság; óriási gondolat-productio 
s consumtio és mégis általános hiánya a mentő esz-
mének; az állami hatalomnak mindenek fölé eme-
lése, és egyetemes engedetlenség, dissolutio, merény-
letek; törvények felhalmozása, és napról napra foko-
zódó rendetlenség, féktelenség. Vanae sunt cogita-
tiones hominum omni tempore.10) Azt mondják, nap-
jainkban még az ágyuk is eszmékkel vannak tölt-
ve.11) „Evanuerunt in cogitationibus suis et obscu-
ratum est insipiens cor eorum : dicentes enim se sa-
pientes, stulti facti sunt."12) Nem tudják, hogy az 
ágyú, az ultima ratio rerum, akkor szólal meg, ha 
kifogy az eszme, s minél inkább uralkodik a test, az 
anyag, annál némábbá lesz az ész, a szellem, — épen 
ugy mint más téren történik, hogy minél fényesebb 
világkiállításokat rendez az emberi bir- és élvvágy, 
annál nagyobb lesz a nyomorúság, annál elkesere-
detebbé válik a társadalmi osztályok egymás elleni 
harcza. 

De minek e szomorú képet tovább szellőztetni, 
mikor az ugy is mindennap magától feltárul sze-
meink előtt? Minek messze szétjárni a nagyvilágba, 
mikor itthon nálunk is annyi baj ért s annyi ve-
szély fenyeget ? A lefolyt év alatt nálunk mi tör-
tént ? Folytattuk a régit. Egyenetlenkedtlink s 
hagytuk nyakunkra nőni az eseményeket. Az elkeresz-
ténytelenités folytatta lassan, de biztosan ható rom-

9) ,Religio' 1878. I. félév 273.1. 
10) Psalm. 93; 11. 
" ) Pester Lloyd, 1878. decz, 25. 
») Rom. 1 ; 21, 22. 

boló működését. Szabályoztuk ós kiváltságoltuk duel-
lum név alatt az embergyilk.osságot ; az istenkárom-
lásról oly törvényt hozva, hogy az csak akkor büntet-
tessék, ha botrányt okoz, feltételeztük, hogy lehet már 
nem botrányos is. A folyton szaporodó öngyilkosságo-
kat megrenditö szavakkal fogadtuk és pompás vég-
tisztességekkel kisértük ki az örökkévalóság küszö-
béig. Szóval folytattuk a régit. Hanem az ég már 
nem tűrhette tovább. Nein egyszer fenyegetöleg be-
borult felettünk. Isten meglátogatott háborúval. 
Sok szülő gyermektelen, sok gyermek árva maradt . 
Folyt a köny, az átok sem maradt el. De vájjon ju-
tott-e sokaknak, jutott-e valakinek eszébe, hogy a 
háború est malum, necessarium quidem, mikor az, 
de malum mindig és Isten fenyitö kezének, ha nem 
ostorcsapása, legalább j e l adása . . . amegtérésre? — Az 
égből más ily jelt is kaptunk. Signa magna de coelo. 
Az elemek virágzó városaink, falvaink, vidékeink 
fölött megzavarodtak és oly zavart, pusztitást okoz-
tak, melyről a szemtanúk azt mondták, hogy olyant 
még nem láttak sem ők, sem az ősök. Signa ma-
gna de coelo. Az az elem, melynek rendes hiva-
tása Istentől életet adni a mezőknek s áldást árasz-
tani az emberekre, pusztítva sodorta el a föld-
nek emberi verítékkel nemesitett termékeit s ma-
gának a teremtés királyának koronáját is leso-
dorta a föld porába, zugó morajával figyelmeztetve 
öt a paradicsomi büntetés szózatára : Pulvis es et 
in pulverem reverteris. Az elemek ily rendkivüli, 
minden utjokba eső emberit megsemmisítő megzava-
rodásának oka hol van, igen, hol van? Talán a ter-
mészet törvényei bomlottak szét ? Nem. . . . A hol több 
eső esik, mint a mennyi a patak medrébe elfér, ott 
az kiönt. Miért vált tehát az áldás nálunk a le-
folyt évben oly kemény büntetéssé ? Megmondja nagy 
szent Gergely. „Prius corda hominum et post ele-
menta turbantur ; ut, — cum rerum ordo confundi-
tur, — ex quo retributio veniat, demonstretur."13) 
Az elemek megzavarodása tehát az emberi sziv meg-
zavarodására vall, az áldásra teremtett elemek az 
emberi sziv bűnei miatt válnak büntető ostorokká. 
„Omnia namque, folytatja nagy sz. Gergely pápa, 
quae ad usum vitae accepimus, vertimus in culpam : 
tranquillitatem humanae pacis in securitatem; pe-
regrinationem viae, pro habitatione dileximus pa-
triae; salutem corporum redegimus in usum viti-
orum ; ubertatis abundantiam, non ad necessitatem 
carnis, sed ad perversitatem intorsimus voluptatis ; 
serenitatem aëris coegimus nobis servire adamorem 
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terrenae delectationis . . . Ju re ergo nos omnia fe-
riunt, ut, quot in mundo liabuimus gaudia, tot post-
inodum sentiamus to rmen ta . a u ) 

Adja Isten, hogy minden csapás, mely a lefolyt 
évben ért, a jövőben elmaradjon s minden jó, a mit 
Isten jóvoltából élveztünk, fokozódjék, növekedjék, 
megkétszereződjék. Recedant Vetera, nova sint omnia. 
Ezt óhajtva, t. olvasóinknak boldog uj évet kivánunk. 

É p v i r á g o k . 
A firenzei székesegyház — la Cattedrale di S. Maria 

del Fiore — terén, a 29. számú ház falába egy kődarab van 
illesztve, melyet a nézők néha mégis szoktak tapogatni, va-
lószínűleg azért, hogy csakugyan kemény-e ? E kődarabnak 
neve is van, s a flórencziek, ugy látszik, büszkék is reá, erre 
az „il Sasso di Dante"-re : története is van, azt mondják 
ugyanis, hogy esténkint rajta ült hires költőjük Dante. Min-
denesetre comicus, s az aquariumban levő halakra emlékez-
tet, ha a közeledők, megállván, szemeiket rövid időn át a fe-
hér kődarabra meresztik, melyen semmi látni való sincsen. 

De menjünk a duomóba. „Tekintsünk — igy ir Brun-
ner S. — Dante képéről a dómban felfelé és fölöttünk egy 
kupola emelkedik, minőt a föld ezelőtt nem látott. E merész 
épületet a nagy mester Brunnelleschi Fülöp hozta létre." — 
Ugyanezen iró szerint a kupola magassága a kereszt hegyéig 
202 rőf, a római Sz. Péteré 227, de a firenzeinek környezete 
4 rőffel tágasabb. 

Dante Alghieri említett képét mint nevezetességet 
mutatják, melyet Domenico di Michelino 1465-ben a köz-
társaság parancsára fára festett, s melyen a költő, továbbá 
Firenze, s a Divina Commedia ábrázoltatik. 

A kereszt-alakban épitett templom keleti részében sz. 
Zenobius ereklyéi érczből készült ereklyetartóban nyugsza-
nak az oltár alatt. 

Sz. Zenobius, ki az ötödik század elején Florencznek 
nagy tiszteletben álló püspöke volt, továbbá sz. Reparata 
és sz. Antonia, a Sta Maria del Fiore székesegyház első rendii 
védszentjei. 

1439-i május 25-én hozták emiitett helyre sz. Zeno-
bius testét régi márvány sírjából, hol azt épen találták, és 
ezen rothatlanságát azon szilfavirágokkal is közié, melyek 
429-ben, tehát ezer és tiz év előtt virágoztak, és pedig Ja -
nuárban, midőn eltemettetett, a miért is koporsójába tették.. . 

De repüljünk át a milanói Cattedrale'-hoz; mely mint a 
felirat mondja : „Mariae nascenti" van szentelve. Jobb ke-
reszthajójának szögletében 25 centesimi árán megnyílik egy 
ajtó. Olaszhonban, de talán másutt is néha néha el lehet gon-
dolni mit Owen mond: 

Qui caret argento, frustra utitur argumente, 
Qui dare seit, non qui dicere, Rhetor erit. 

Egy negyed frank oly Rhretorrá teszi ott az embert, 
hogy szó nélkül is megnyílik az ajtó. 194 lépcső vezet a 
fehér márvány tetőn levő szobor és tornyocskák erdejébe, 
honnét szabadon elhelyezett 150 lépcsőn jutni a toronyig, és 
ismét 150 vezet az egészen fehér márványból készült csodás 

14) Ibid. Cf. S. Bonaventura, Exposit. in Ev. s. Luc. c. 
21. Opp, ed. L. Vivès. Paris 1867. T. XI . p. 157. 

alkotmányu torony csúcsáig. De ne menjünk egészen fel ; 
vagy tiz lépcsőnyi magasságban ott áll előttünk egy fehér 
márvány szobor, alatta pedig e szavak: „S. Germana Cou-
sin" és „Pastorella." 

E szegény pásztor leánykának, ki Francziaország Tou-
louse melletti Pibrac falujából származott, itteni szobra ha-
talmas glos8a sz. Pál eme szavaihoz : „Quae stulta sunt 
mundi elegit Deus, ut confundat sapientes ; et infirma 
mundi elegit Deus, ut confundat fortia ; et ignobilia mundi, 
et contemptibilia elegit Deus, et ea, quae non sunt, ut ea, 
quae sunt, destrueret, ut non glorietur omnis caro in con-
spectu eius." 1. Cor. 1, 29. 

S ha ezeu „Mariae nascenti" feliratú duomo mellé 
oda képzeljük a „Tempel deutscher Ehren"-t, a Regensburg 
melletti Walhallá-t; az idézett szavak súlya kimondhat-
lanná válik. 

A pastorella életét authenticus okiratok után irta meg 
a hires Veuillot Lajos. Munkája első részének 20. fejezeté-
ben ezt irja róla : „1601-ben volt, a tavasz eleje körül, mi-
dőn boldogunk megváltójának birtokába jutott. Ö akkor 
huszonkét éves volt." E fejezetet pedig igy fejezi be: „Ger-
mana, azon kor szokása szerint, templomban, a szószék 
átellenében temettetett el : de sírján semmi sem volt, mi ál-
tal a többiek közöl kitűnt volna, és semmiféle felirás által 
sem lett ismeretessé téve." 

A munka második részének első fejezetében ezeket 
mondja : „Eltemettetésének helyéről az emberek megfeled-
keztek. Végre tetszett az Istennek alázatos szolgálójának 
dicsőségét kinyilatkoztatni, és némi tekintetben neki uj 
életet adni." 

Ez az 1644-i év vége felé történt Endoualle temetése-
kor, ki Germana rokona volt. A harangozó, kinek a sírt a 
templomban el kellett volna készítenie, alig vette le az első 
kőtáblát helyéről, midőn egy hulla került napfényre. Az 
ember kiáltására, ki csodálkozott és megijedt, hogy ott 
egy hullára akadt, néhány személy, ki szent misére a 
templomba jött, hozzá sietett. Ok látták és tanúskodtak, 
hogy a test egészen a fóldszinén volt, és hogy az arcz azon 
része, mely a kapa által érintetett, élő húshoz hasonlított. 

„Ezen rendkivüli esemény hire rövid idő alatt az egész 
faluban elterjedt, s a lakosság tömegesen sietett a templomba, 
hogy azt, mit hallottak, saját szemeikkel is lássák." 

„E test, mely csoda nélkül a föld szinére nem jutha-
tott, a nép jelenlétében kiásatott. Az egész test minden ré-
szében jól volt fentartva, a rothadás legcsekélyebb nyoma 
nélkül. A tagok természetes összeköttetésökkel birtak és 
még a felbőrrel (epidermis) bevonva. A hús több helyen 
puha volt. A körmök kezein és lábain illető helyükön erő-
sen meg voltak. Sőt maga a nyelv és fülek ámbár kiszárad-
va, épen ugy, mint a többi részek a rothadástól mentek 
maradtak." 

„A gyolcs és szemfedő, melyekkel a drága maradvá-
nyok fedve voltak, földszinüek lettek, de különben épek 
voltak, mint maga a test. Kezeiben kis viaszgyertyát talál-
tak és virágfüzért, szegfű és rozs kalászokból ; a virágok ke-
véssé hervadtak voltak; de a kalászok semmit sem veszítet-
tek természetes színükből s magtartalmuk épen oly friss 
volt mint aratáskor." 
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1661-ben főt. Dufour János érseki helynök felásatta 
azon helyet, hol Germana nyugodott, és a kinek helyére 
Endoualle asszony temettetett, de ennek teste el volt rohadva. 

1700-ben ismét hivatalos vizsgálat volt Pibracban. Az 
érseki helynök főt. Morei volt. Veuillot igy zárja be erről 
elbeszélését a IV.fejezetben : „Meg kell még említenünk, hogy 
főt. Morei ur és a két chirurgus a gyolcsot és a szemfedőt, 
melyekbe Germana teste takarva volt, megkisérlették össze-
szakitani, mi minden erőlködésük daczára nekik nem si-
került. Mindaz, mi ezen áldott maradványokkal viszonyban 
volt, a halál és az idő behatása elől épen ugy volt elvonva, 
min^maga a test." 

Sz. Vazul, caesariai püspök, sz. Julitta vértanú vég-
szavait idézvén, igy folytatja : „His dictis, prosilivit in ro-
gum, qui tamquam fulgens quidam thalamus mulieris san-
ctae corpus circumplexus, transmissa in regionem coelestem 
et in convenientem ei requiem anima, venerandum corpus 
necessariis ac propinquis integrum et incolume servavit : 

quod in pulcherrimo unius templi urbis vestibulo tumula-
tum, tum ipsi loco, tum iis, qui ad hunc locum accedunt, san-
ctitatem confert." Homil. in Mart. Julittam 2. 

Érdekes, mit Veuillot munkája II. részének 8. fejeze-
tében emlit. 

A toulousei szent tövis-korona-társulata az 1813-ik év 
utolsó napjaiban azon fogadást tette, hogyha a szent atya, 
VII. Pius, fogságából kiszabadul, évenkint Pibracba, szent 
Germanához fognak zarándokolni. Rövid idő múlva 1814-i 
február 2-án a szent atya Toulouse elé érkezett, hol a társu-
lat tagjait is megáldá. A társulat negyven éven át rendesen 
sz. Péter és Pál ünnepére Pibracba zarándokolt sz. Germana 
sírjához,hol 8—900-an járultak az Ur asztalához, de 1849-ben 
az ájtatoskodók száma a mult évekéit jóval felülmulta. A 
sz. tövis-korona-társulat tagjai eljöttek sz. Germana köz-
benjárását kérni, hogy IX. Pius számkivetéséből Rómába 
visszatérhessen. Ezek Veuillot szavai : „Imájok a sz. pásztor 
leány által Isten trónja elé hozatva kegyelmes meghall-
gatásban részesült. Következő éjjel sikerült a franczia sé-
regnek a szent várost, mely a világ minden részéből össze-
csődült istentelen sokaságtól el volt foglalva s megszentség-
telenítve, ostrommal bevenni. A halhatatlan IX. Pius trón-
jára visszahelyeztetett. Beszélik, hogy az ostrom kezdete 
óta, junius első napjaiban, a társulat egyik komoly, elismert 
és kitűnő jámborságu tagja, különösen imáiban, azon gondo-
lat által kisértetett, hogy Róma csak akkor fog visszafog-
laltatni, ha a bucsujáratot sz. Germana sírjához elvégezték, 
és hogy ezen okból kérje az elöljárókat, hogy a zarándoklat 
elvégzését siettessék, hogy a világ fővárosa annál gyorsab-
ban vétessék ki az ellenség kezeiből. Miután több napon át 
ezen gondolat ellen küzdött volna,nem tartóztathatván magát, 
azt a társulat elnökével közölte, de ki a bevett szokás elle-
nére mit sem akart tenni. Az ostrom húzódott és végét csak 
azon éjjel érte el, mely a bucsujárat utáni napra követ-
kezett." Winter A. 

E G Y H Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 27. Mi az igazság? A ,Pesti Napló, 

jónak látta e napokban a világnak erkölcsi predikácziót tar-
tani, ami közbevetőleg legyen mondva, hozzá nem igen illik, 

de hát megtette, elmondta, hogy milyen rosz ez a világ, há-
nyan gyilkolják meg magokat, hányan rövidítenek meg 
egyeseket, társulatokat vagyonúkban, vulgo : hányan csalnak, 
lopnak, rabolnak az úgynevezett művelt osztályból is stb. 
De mindennek constatálásával nem elégszik meg e chamae-
leon természetű lap, hanem, hogy komolyan látszassák fejte-
getni a kérdést, keresi az általános romlottságnak okait is. 
Akadályozni az ilyen passiók követésében természetesen 
nem lehet senkit sem, de azt már mégis meg lehet követelni, 
hogy, ha valaki ily kérdéseket fejteget, azt okosan és a 
körülmények számbavételével tegye, különben bölcsebben 
teszi, ha hallgatva beszél. 

Ezt kellett volna tenni a ,Napló' czikkirójának is, ak-
kor talán még elhittük volna, hogy bölcs uri ember. A,Nap-
ló' czikkezője t. i. azon okok közt, melyek az általános rom-
lottságot, az erkölcstelenséget előidézik, elősorolja az egy-
házat' is, mint mely szerinte nem felel meg feladatának, — 
anélkül, hogy ez állítását bővebben igazolná vagy igazolni 
csak legkevésbé is törekednék ; és igy könnyen megtörténhe-
tik, hogy ez a gondolkozni lusta liberális világ minden to-
vábbi fontolgatás nélkül elhiszi, hogy a ,Napló' czikkének 
igaza van, ugy gondolkozván, hogy, ha igaz nem volna a 
,Napló' állítása, nem nyomatják vala ki. 

A .Napló' állításával szemben tehát nem tartjuk feles-
legesnek felvetni e kérdést : mi az igazság? Van-e, t. i. az ő 
állításában valami igazság, és mennyi ez ? Természetes dolog, 
hogy mi az egyház neve alatt, a katholika egyházat ért-
jük, nemcsak azért, mivel e kifejezés általában csak a kath-
egyházra szokott alkalmaztatni, hanem azért is, mert oly 
bizonyosnak kell tartanunk, mint kétszer kettő négy, hogy 
a protestantismus ellen a ,Pesti Napló' ily vádat sohasem 
fejezett ki. 

Hogy a kath. egyház mennyiben felel meg feladatának, 
mennyiben törekszik megakadályozni az általános romlott-
ságot, ez kitűnik a mondandókból. Az egyház isteni intéz-
mény levén, nem szűnik meg az Isten igéjét hirdetni sem a 
templomokban, sem az iskolákban. Hogy működésének hatá-
sát mennél tágasabb térre kiterjeszthesse, a legnagyobb áldo-
zatokkal templomokat, iskolákat emel ; hol eddig lelkészek 
hiányzottak, lelkészi állomásokat szervez, hogy minden idő-
ben jelen legyen az, kinek hivatása a hiveket, az állam pol-
gárait az erkölcsösségre oktatni ; az egyház továbbá, hogy az 
iskolán és templomon kivül is gyakorolja hiveire befolyását 
az erkölcsösség érdekében, társulatokat alapit, azokat áldá-
sával, kegyeivel halmozza el. Hogy a hiveket a keresztény 
szeretet gyakorlására annál hathatósabban indítsa, nemcsak 
hirdeti Istennek ide vonatkozó parancsait, hanem jó példá-
val megy elő. Ezeken kivül mindannyiszor felemeli intő, 
tiltó szavát, valahányszor csak Isten törvényei, a jog és 
igazság sérelmet szenved, vagy ha csak kísérlet tétetik is, a 
jog ós igazság megsértésére, az intő, tiltakozó szó viszhang-
zik azon sajtóban, mely feladatául tűzte ki a társadalom jó-
léte érdekében védelmezni a katholicismus elveit, midőn 
ezek liberális részről akár a sajtóban, akár a törvény • 
hozási teremben megtámadtatnak. Az egyház által közvetle-
nül ugy, mint közvetve van tehát gondoskodva arról, hogv 
feladatának megfeleljen, hogy megakadályozza az általános 
romlottságot. Hogy ez az igazság, a felől nem kételkedhe-
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tik senki sem, aki nem akarja szemét behunyni, ha nem 
akarja látni mindazt ami körülötte történik. 

Igaz, és ezt mi fájdalommal valljuk be, hogy az egy-
ház működesének nem felel mindig és mindenütt az ered-
mény, melyet jogosan várni lehet. Miért is, hogy a teljes 
igazságot felderítsük, nem lesz felesleges ez eredménytelen-
ség okait kutatni és felfedezni. Ezen eredménytelenség okait 
nem az egyházban, hanem az egyházon kivül, mindazon ténye-
zőkben kell keresnünk, melyek az állam polgáraira befolyással 
vannak; mert ezek paralysálják nemcsak, hanem majdnem 
tökéletesen tönkre teszik az egyház befolyását és ez által 
előmozdítják az általános romlottságot. Az egyház fenn 
akarta tartani a felekezeti iskolákat, mint a vallásosság és 
erkölcsiség seminariumait, a kormány, a képviselők, a sajtó 
a közös iskola mellett kardoskodott és evvel letette alapját a 
vallástalanságnak. Ha az egyház mértékletességi egyletet 
akart alapítani, mely bizonyára épen ugy előmozdítja az er-
kölcsösséget, mint a részegeskedés az erkölcstelenséget, az 
állam az egyletet meg nem erősítette. Ha kath. politikai ka-
szinó szervezése volt szándékba véve, az államnak volt rá 
gondja, hogy ez a kaszinó ne létesülhessen. Az állam törek-
vése mellett nem maradt hátra egy lépéssel sem a sajtó ; a 
czél mindig az volt, hogy az egyház és egyháziak befolyása, 
a mennyire lehet, minden térről leszoríttassák ; hivatalokban 
is a sajtó bárkit szivesen üdvözölt, ha az nem katholikus 
volt ; a kath. ember a guny minden fegyverével ostromolta-
tott ; kath. elvek a legnemtelenebb módon támadtattak meg 
stb. Ily körülmények közt ki támadhatja meg jogosan az 
egyházat, hogy feladatának nem felelt meg? Ki vádolhatja 
hanyagságról, midőn legyőzhetetlen akadályok gördíttet-
tek eléje? 

A ,Pesti Naplónak' mielőtt Ítéletét kimondta, köteles-
sége lett volna pártatlanul megfontolni a körülményeket, és 
akkor a hibát nem az egyházban, hanem más valakikben, 
nevezetesen önmagában is, fellelte volna. Bizonyos dolog, 
hogy általános romlottság közt élünk, de az is bizonyos, 
hogy a mea eulpát nem az egyháznak kell elmondani a jelen 
állapotok miatt. Az eszmék, melyek hirdettetnek, a gyakor-
latba átvitetnek, felsőbb helyekről pártoltatnak, nem az 
egyház szülöttjei, úgyannyira, hogy az egyház azok ellen kiizd, 
azok érvényesítését megakadályozni törekszik. Szálljanak 
leikökbe azok, kik a liberális elveket vallják és hirdetik, 
vádolják önmagokat az általános romlottság miatt ; mert 
még az a vád is, melyet az egyházra szórnak, ő reájok hull 
vissza ; mert senki más, mint csak ők az okai, hogy az egyház 
nem felelhet meg magasztos küldetésének. Ez, igen ez a tel-
jes igazság, melyet lelkiismeretes megfontolásul ajánlunk a 
,Napló'-nak és mindazoknak, kiknek tetszenék az egyházat 
felelőssé tenni a jelenlegi állapotokért. A 

Róma. A pápák és a souverainek. XI I I . Leo mind-
járt kormánya kezdetén, első apostoli körlevelében ünne 
pélyes szózatot intézett a fejedelmekhez. Megjegyzendő azon-
ban, hogy daczára azon szomorú és précaire helyzetnek, mely-
ben a pápa jelenleg van, a kereszténység fejének szavaiban 
semmi sem volt, a mi talán a könyörgés s a hatalmasok vé-
delme kérésének szinét viselte volna magán. XI I I . Leo mint 
a souverainek hatalmas protectora mutatta be magát, kinek 
kezére van bizva az üdvösség tana népek és fejedelmek szá-

mára. A pápa segélyét nyujtá a veszélyben forgó társadalom-
nak és a fejedelmeket oktatá azon eszközök használatára, me-
lyek által hatalmukat megerősíthetik, támaszkodva a vallás 
és jog örök alapjaira. Ez igazán a valódi nagyság és lealáz-
hatlan majestás eljárása. A pápaság az egyedüli intézmény 
mely a világ előtt igy felléphet, mert a földön igazán képvi-
seli a lelkek isteni kormányzását. 

Kétségkívül, az egyház fájlalja a szenvedéseket, me-
lyeket tűrnie kell, és a pápák soha sem voltak némák, ha-
nem erőteljesen tiltakoztak az erőszak ellen mindenkor, mi-
dőn a keresztény jog megsértetett. IX . Pius többször visz-
szaidézte a fejedelmek emlékezetébe kötelességeiket a szent 
szék iránt és nem szűnt meg tiltakozni azon jogtalanságok 
ellen, melyeknek dicső pápasága alatt az egyház zsákmá-
nyul esett. XI I I . Leo szintén tiltakozik és egy magas, nemes 
eszme foglalja el lelkét ; ezen eszmében, melyet igazi keresz-
tény nemeslelküség hat át, az uj pápa mind azt felöleli, a mi 
az egyházban nagyszerű van s mivel a pápaság azon kor-
mányok, azon souverainek segélyére lehet, kik a szent szék 
iránt oly szomoritó egykedvűséget és néha erőszakos ellen-
szenvet tanúsítottak. Ezen eszme nem sokáig maradt fensé-
ges fejében ; rögtön foganatosításához fogott ; nem szűnik 
meg a fejedelmeknek hangosan hirdetni mind azt, a mivel 
az egyház támogatásukra lehet és hogy mennyire hozzájá-
rulhat ingadozó trónjuk megszilárdításához. 

Mióta a pápai szózat szóthangzott a világban, több 
esemény történt, melyek kézzel foghatólag bebizonyították, 
elég kegyetlenül, hogy a pápa intelmei és tanácsai igazi 
profetiák voltak. Németország agg császára kétszer forgott 
életveszélyben; Spanyolország ifjú királya élete virágát 
szintén majd letépte az erőszakos halál; Olaszország királya 
férfisága delén azon szerint majd a halál martaléka lett ; 
Victoria királynő elleni merénylet tervezéséről is beszéltek • 
Kopenhagában a fejedelmi menyegzőt Orsini bombák hire 
zavarta ; Oroszországban az állami hatalom személyesitői 
egymásután halinak a titkos társulatok gyilka alatt. Ezek-
ből a fejedelmi hatalom s az európai fennálló rend láthatja 
hogy minden oldalról cernirozva van azon világforradalom-
nak vérszomjas fiai részéről, kiknek születésénél a császárok, 
királyok és fejedelmek komái szolgálatokat tettek a forra-
dalmi szellem bábájának, a liberalismusnak. 

Isten megengedte e gyászos eseményeket, melyek ha-
talmas világot vetettek azon bölcsességgel teljes intelmekre, 
melyeket Krisztus helytartója a fejedelmekhez intézett. 
Mondhatni mászrészről,Isten karja tartoztatta fel mind ekko-
ráig a gyilkosok kezét, hogy ne érjenek czélt. A gyilkosok 
meghaltak, vagy meg kell halniok ; de a halálnak szánt fe-
jedelmek élnek és . . . . elmélkedhetnek a pápa atyai figyel-
meztetése fölött, ki nekik valamennyinek a merénylet után 
üdvkivánatait, de rögtön egyszersmind ujabb intelmeit is 
megküldte. Vájjon süketek maradnak-e jövő évben is saját 
érdeköket szivökre kötő ezen szózat iránt ? 

Bármi legyen eredménye XII I . Leo nagylelkű törek-
véseinek, a történelem fel fogja jegyezni, hogy ő méltó 
utódja volt a legnagyobb pápáknak, kik az európai keresz-
tény társadalmat megalapították és nem egyszer nagy ve-
szélyektől megoltalmazták. Hála szentséges atyánk magas 
elméjének és mennyei bölcseségének, a kirablott és üldözött 



415 

teszem : IIa a kormány és a curia egyezményre lépnek, mi 
ezt igazán Te Deum-mai fogjuk fogadni; alá fogjuk magun-
kat vetni teljesen annak, a mit a két hatalom határozni fog, 
még akkor is, ha azt hinnők, hogy az államnak tett engedmé-
nyek a béke kedoeért talán igen nagyokE nyilatkozat után 
tehát csak rosz akarat gyanúsíthatja a centrumpártot arról, 
hogy útjában áll a kibékülésnek s hogy csak azért harezol, 
hogy harczoljon. Egyéb iránt a centrumpárt ily föltétel alatt 
csakugyan engedhet ; mert ha a német kormány tárgyalásba 
bocsátkozik a szentszékkel, már feladta a culturharczot, 
melynek vezérelve volt a pápaságot megfosztani minden be-
folyástól a németországi katholikusok vallási ügyeire. 

pápaság napjainkban is fenntartja hivatása legmagasz-
tosabbikának egyikét, melyet a századok hosszú lefolyása 
alatt folytonosan gyakorolt. Ellenségei azt hitték, hogy meg 
lesz fosztva varázsszerü erejétől, ha világi fejedelemségétől 
megfosztják ; — és ime a pápaság a föld leghatalmasabb fe-
jedelmeinek védszövetséget ajánl ezek trónjának biztosítá-
sára, és a fejedelmek, azok is, kik az egyház anyai kebeléből 
elszakadtak, kezdik megérteni, sőt már nagyon is jól meg-
értették, de talán későn, mily kiszámithatlan nagy hiba 
volt tőlük, a pápaság, e legyőzhetlen isteni intézmény ellen 
támadni. 

Reméljünk! Sanabiles fecitDeus nationes terrae. A né-
pek és fejedelmek, példák mutatják, tanulékonyak. És Is-
ten is kifogyhatlan az intő, oktató eszközökben. Ha kevés 
volt, a mi a lefolyt évben történt, majd alkalmaz erősebb 
eszközöket. 

Berlin. Un po' più di luce. Ismét kissé tisztázottabb 
lett a helyzet azon vita által, melyet Windhorstnak a cul-
turharczi törvények egyenkint való formális visszavonása 
iránt tett indítványa keltett, s melyben a kormány nevében 
Falk cultusminister is nyilatkozott, mely nyilatkozatnál 
többet egyelőre a centrumpárt nem is akart elérni. Falk be-
szédének veleje azon vádban központosul, hogy a hatholi-
kusok folytatják a harezot csakis a harczért s azért ők az 
okai, hogy a culturharcz még nem szünhetik meg. Ki ne is-
merné Taleyrand mondását az emberi, különösen a politi-
kusok diplomacziai nyelvéről, melyet mindig ellenkező érte-
lemben kell venni. A német kormány szeretne már valahára 
kijutni abból a zsákutczából, melybe jutott. Jaj , de azt csak 
nem mondhatja, hogy oktalanul, ügyetlenül inaugurálta a 
culturharczot. Tehát folytatja; de csakis azért, mert szé-
gyenből máskép nem tehet. Harezol, mert hát benne van a 
harezban s még nem találta meg az utat, melyen a becsület 
látszatával véli elhagyhatni a csatatért. — Windhorst láng-
esze tökéletesen belátta a kormány kényes helyzetét ; azért 
válaszában tartózkodott a recriminatióktól. Arany hidat 
készített az elvonulni akaró ellenségnek. Röviden következő 
szavakkal jellemezte a helyzetet. „Mi, úgymond, szükséges-
nek tartjuk a culturharcz megszűnését az államra és az egy-
házra nézve. Nem közönyös előttünk, hogy a plébániák so-
káig pásztor nélkül maradjanak, hogy a hivek elhagyatva 
demoralisálódjanak, a socialismusnak zsákmányul essenek, 
hogy a betegek segély, a haldoklók vigasz nélkül maradja-
nak. Azután mi szeretjük az államot. Ha a kormány nem 
erős, a béke lehetetlen. Mi akarjuk a békét, mert a jelenlegi 
harcz árt az államnak. A minister ur nem mondta meg, mit 
tart a lehetséges béke alapjának. Véleményem szerint a 
császári herczeg levele a pápához azt akarja mondani, hogy 
a curia és a kormány közt egyezményre van szükség anélkül, 
hogy az elvi kérdés érintessék. A minister ur nem szólt 
ennek tárgyalásáról, de hiszem, hogy a béke máskép lehetet-
len, mint, ha az megköttetik. A katholikusok nevében köszö-
netet mondok a császári herczegnek azon érzelmekért, melye-
ket kifejezett. IIa ezekben a mostani ministerek nem osztoz-
nak, más ministerek által helyettesítendők. Hiszem, hogy a 
minister ur békés biztosításai üres szólamok; szerencsére azon-
ban, a minister nem a legfőbb Ítélőszék. Én, pártom és vala-
mennyi német katholikus nevében a következő kijelentést 

IRODALOM. 
Fejérpataky. A pannonhalmi apátság alapitó oklevele. 

(Vége.) Fejérpataky munkájának érdeme, eltekintve attól, 
hogy legelőször adja rendszerben az okmány kritikáját, át-
iratait, történelmét, továbbá, hogy világos képét rajzolja a 
diploma körül lefolyt harezoknak, leginkább abban áll, hogy 
az ujabb diplomatika vívmányait is felhasználja az okirat vé-
delmére. Azon szabályt állítja fel, hogy diplomatikailasc 
véve, épen azon okleveleket kell hiteleseknek vennünk, 
melyek stylusa egymással megegyező, mert azok a cancella-
riai praxis egyöntetűségét bizonyítják. Szerzőnk az akkori 
idő viszonyai szerint sz. István okleveléhez a formulákat 
Németországban, leginkább III . Otto császár irodájában 
keresi és bebizonyítja számos példával, hogy sz. István can-
celláriája I I I . Ottóéval rokonságban áll. Ezen diplomatikai 
elvet, hogy t. i. az oklevelek bizonyos minta szerint Írattak, 
Horváth M. nem vette tekintetbe, mert ő a diplomák meg-
egyezéséből épen az ellenkezőt következtette, hogy azok egy-
másról lemásoltattak. Az okmányi formaszerüségeket még 
akkor is megtartották, ha az illető helyen vagy országban 
nem is feleltek meg egészen a valóságnak, csakis azért, mert 
az akkori idő vagy ország okmányi stylusa ugy kivánta. 
„Ismeretes, mondja szerző, hogy Közép-Németország olajfá-
kat soha sem termelt, vannak mégis oklevelek, melyek ott a 
járulékok közt olajfákat is felsorolnak. Ennek más magya-
rázatát nem lehet találnunk, csak azt, hogy az oklevelet olasz 
formulák után fogalmazták; de felette tévednénk, ha ez ok-
ból azt hamisnak hirdetnők." A t. szerző ellen csak egy meg-
jegyzést engedünk meg magunknak. Egyrészről ugyanis be-
bizonyítja, (177. és 191. lapokon) hogy a pannonhalmi apát-
ság alapitó oklevelének formulái III . Otto okleveleire mu-
tatnak, sőt még a helyet is, t. i. a würzburgi egyházat em-
liti, melynek részére a megegyező oklevelek szólnak ; más-
részről pedig az 151. lapon nem egészen alaptalannak mondja 
azon feltevést, hogy az oklevél mintájául egy cassinói okle-
vél szolgált, azonban őszintén megvallja, hogy erre bizonyi-
ék nincsen. Ezen két állítást csekély nézetünk szerint meg-

egyeztetni alig lehet, kivéve, ha szerző csak annyit akart 
mondani, hogy sz. István oklevelének irója a cassinói kivált-
ságokat és okleveleket ismerte, amit megengednünk kell. 
De erre nem szükséges azon feltevés, hogy Montecassino 
szolgáltatta hazánknak az első sz. Benedek-rendü szerzetese-
ket, kik sz. Istvánt tájékoztatták a cassinói szabadalmak fe-
lől; hiszen Asztrik, az ős monostor első apátja, ugyanazt te-
hette. Ismeretes, hogy sz. Adalbert kíséretében Rómában és ta • 
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Ián Montecassinóban is megfordult ; tehát minden bizony-
nyal ismerte a benedekrendi főmonostor kiváltságainak leg-
alább főpontjait; emellett még az is szól, hogy szerző szerint 
a pannonhalmiak kiváltságaikkal sokáig nem voltak tisztá-
ban, ami nem igen valószínű, ha az alapitó oklevél szerkesz-
tésére Pannonhalmára jött montecassinói szerzetesek voltak 
befolyással. Fejérpataky győzedelmesen ezáfolja Horváth 
M. azon merész állítását, hogy az exemtiók a püspöki ható-
ság alól még külföldön is csak később kezdenek vala divatba 
jönni. Régi exemtiókról számos példát közöl Calmet Ágos-
ton, sensi apát, „Commentarius in Reg. S. P. Benedicti" 
czimü munkájában (praefatio, XXII . ) Helyes eljárásnak 
tartjuk, hogy szerzőnk a Domonkos és Sebestyén érsekségéből 
felhozott nehézségek czáfolatába nem igen ereszkedik ; az 
oklevél egyikét sem mondja esztergomi érseknek, tehát nem 
mond ellene azon történelmi ténynek, hogy Asztrik volt első 
esztergomi érsek. Sebestyén és Domonkos érseksége csak 
ugy dönthetné meg a pannonhalmi alapitó okmány hiteles-
ségét, ha bebizonyitani lehetne, hogy Domonkos és Sebestyén 
nevü érsekek Magyarországban vagy nem voltak, vagy nem 
lehettek; Domonkosról pedig épen az ellenkezőt lehet bebizo-
nyitani, amennyiben neve 1037-ben, mint bakonybéli apát-
ság atyja vagyis apátja, ismét előfordul. 

Teljesen osztjuk Fejérpataky végszavait, melyeket ala-
posan és sikeresen bebizonyitott, hogy tudniillik a pannon-
halmi apátság alapitó oklevele „egészben és részeiben a kor-
nak, melyben kelt, tökéletesen megfelel, hitelességét kilen-

czedfél százados szokás szentesitette, az ellenvetések, melyeket 
ellene legrégibb időktől a legujabbig felhoztak, mind tart-
hatlanok : tehát az valóban sz. Istvánnak hiteles okiele, s 
igy legrégibb oklevelünk." Ezen oknál fogva melegen ajál-
juk a megismertetett munkát a nemzeti történelem minden 
őszinte barátjának. 

V E G Y E S E K . 
— Jótékonyság. Főt. Dr. Dulánszky Nándor pécsi püs-

pök ur ő méltósága, a pécsi nőegyletnek a szűkölködők se-
gélyezése czéljából 100 f r t ; a pécsi reáltanoda segély-egyle-
tének 100 f r t ; az ott működő színtársulatnak 100 f r t : a 
pécsvárosi szegényeknek, az uj évi gratulatiók megváltása 
czimén 100 frt ; a pécsi nődalárdának 50 frt ; a pécsi Rudol-
phinum árvái számára 25 f r t ; továbbá Brüsztle olaszi plé-
bánosnak, a „Recensio" III . kötetének nyomatási költségeire 
154 f r t ; a miskolczi helvét hitv. gymnasiumnak 50 frt ; a 
bonyhádi dalárdának 50 frtot adományozott. 

— A tubingeni kath. hitközség uj templomot épített. A 
felszentelési napra a helybeli protestánsok szép összeg pénzt 
gyűjtöttek s vele Hefele püspököt meglepték azon kéréssel, 
hogy az a templom ékitésére fordittassék. Ez csak a ,béke 
szigetén' történhetik, jegyzé meg a ,Germania'. 

— f Gyászjelentést kaptunk a jászóvári prém. kan. rend 
nagyváradi házától főt. Szentpéter y T. Kár. és a sz. Bem r. 
dömölki apátságának tagjaitól főt. Kollár Ámand rendtárs 
elhunyta felől. R. I. P. 

Kegyeletes adakozás. 
„A szent atya magasztos szegénységének enyhítésére" 

Khál József nyug. pleb. Pécsről . . . . 1 db aranyat. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Nincs helyén a sok szó ott, hol magától érthető tettre van szükség. A mit mondhatnánk, annak közvetlen czél-

ját az i. t. olvasó közönség e sorok cziméből már tudja. 
A ,Religiol-nak neve maga egy nagy programm-, 38 éves múltja s eddigi működése pedig, — igénytelenségünk 

szerkesztése alatt is talán szabad hinnünk, — elég világosan szóló commentár e programmhoz. Ehhez tehát nincs mit 
hozzáadnunk, nincs mit tovább szólnunk. Ha van, a mit ezen a közönségesnél ünnepélyesebb alkalommal kötelességünknek 
tartunk kifejezni, az mindenek előtt imádatos hála Isten iránt, ki több tekintetben nehéz körülmények közt nem hagyott 
el ; azután pedig a legforróbb köszönet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, tiszta ügyszeretetből, önzetlenül, szere-
tett anyánk a kath. egyház jól felfogott érdekében, akár becses dolgozataik és leveleik, akár a lap olvasó körének terjesz-
tése által előmozditani, vagy bennünket akár csak elismerésökkel is támogatni szivesek voltak. Minél inkább általánosabb 
s erősebb szokássá válik a gomba módra szaporodó irodalmi termékek olvasása ; minél számosabb s gyakorlottabb toll 
működik a hit, vallás, egyház, a kereszténység magasztos eszméi ellen, vagy legalább azoknak öntudatlan elhomályositá-
sára, — és igy, természetesen, szeretett hazánknak is nagy kárára s veszedelmére : — annál élénkebbé kell válni azon 
testületben, mely mindenkor az értelmiség élén haladt, igen, a kath. papság keblében annál élénkebbé kell válni azon 
érzelemnek, hogy irni s az eszmék tisztázásában, a keresztény elvek védelmében bármiképen közreműködni, kötelesség 
s az apostolságnak, de egyszersmind a hazafiság gyakorlásának, egy igen korszerű neme. 

Minthogy lapunknak közérdekűségét csak is az ily testvéries lelkes közreműködés biztosítja minden irányban : 
azon reménynyel indulunk a közelgő újév által reánk rovandó, még az isteni gondviselés imádandó titkaiban rejlő munka 
elé, hogy a kiknek elismerését és becses közreműködését birni eddig szerencsések voltunk, azok, — tudva azt, hogy egy 
oly lapját a magyarországi katholicismusnak, milyen a ,Religio', mely összes magyar időszaki sajtónknak Nestora, fenn-
tartani s a fokozodó igényekkel versenyt emelten átadni az utókornak, nem egyedül, vagyis jobban mondva, nem egy 
szerűen az időszerinti szerkesztőnek magán-ügye, hanem édes mindnyájunk közös szent érdeke, — becses figyelmöket és 
ügyszeretetüket ezután sem fogják e laptól megvonni, sőt kegyesek lesznek megtenni, mit a szerkesztő egymaga, etsi tra-
diderit corpus, és ha láng-betűkkel irja is tele a lapot, meg nem tehet, — kegyesek lesznek a lapnak olvasó-körét terjesz-
teni s annak uj előfizetőket szerezni. Ott, hol a főt. egyházmegyei hatóság kegyesen megengedni méltóztatott, hogy a 
,Religio', mint más az egyház érdekében kiadott lapok, az egyház pénztárából is megrendeltethessék, szeretettel kérjük 
i. t. paptársaiukat, hogy e kedvezményt a folyton élénkebb felkarolásban részesülő plébániai könyvtárak érdekében is, 
igénybe venni szíveskedjenek. 

E l ő f i z e t é s i m ó d o z a t o k -
Előfizetési dij egész évre 10 ft, félévre 5 f t o. é. Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budapest, József-utcza 

17., vagy Kocsi Sándor nyomdai irodájában. Budapest, Muzeum-körut 10. sz. Legczélszerübb a ; osta-utalványoicut használni. Ezeknek szelvényére 
kérjük a nevet, a lakkelyet s az utolsó postát világosan kiirni, vagy e helyett egy ez évi czimszalagot felragasztani. 

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

Nyomatott Budapesten, 1878. Kocsi Sándor nyomdájában, Muzeum-körut 10-sz- ftla.tt.. 
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