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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio" 1888. IL félévi folyamához. 

Vezéreszmék é s tanulmányok. 
\ J A pápaság fölénye XIII. Leo alatt. A szerk, 1, 2, 3. 

Fiumei emlékek. Winter Á. 1. 
w Az ujmisések elhelyezése. Százmán K. 2. 

Az erkölcsök hanyatlása, a család és népiskola. 3, 4, 5, 6. 
V A magyar primás jogai és kiváltságai. Dr Wayand G. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Főm. és ft . Simor János bib. hg primás fop. rendelete a 

lelkészi jövedelmek összeírásáról. 8. 
Falusi levél. Kozáry Gy. 10, 40. 
A vallás és az ember. Gyurikovits M. 11, 12. 
A vallásos nevelésről. Dr Csősz 1. 11, 12, 13, 14, 19. 
Ad vocem „Seminarium." Kapisztrán. 13. 
Pauer János aranymiséjére. A szerk. 14. 
Mutatvány Fülöp Alajos „Axioma-féle" gyűjteményéből. 14. 
Főm. és ft . Simor János bib. hg-primás válasza nm. 

Trefort A. 1888. aug. 8-án kelt átiratára — a nagy-
szombati kath. tanítóképezde ügyében. 15. 

Egyházi szentbeszéd sz. István kir. napján. Dr Wolafka 
N. 15, 16, 17. 

Decretum urbis et orbis de officio proprio cum Missa 
pro festő SS. Rosarii. 16. 

Mit. és ft. Markus Gyula praelatus elnöki beszéde az 
orsz. kath. tanitói segélyalap közp. bizottságának 1888. 
aug. 23-án tartott gyűlésében. 17. 

•f Lonkay Antal. A szerk. 18. 
Elnöki beszéd, melylyel nm. és ft. Császka György szepesi 

püspök ur a magyar orvosok és természetvizsgálók 
XXIY. nagygyűlését 1888. aug. 23-án megnyitotta. 18. 

Ssmi D. N. Leonis PP. XIII. epistola encyclica ad Patriar-
cham, Archi-Episcopos et Episcopos cath. armenii ritus.19. 

A veszprémi püspökszentelés. A szerk. 20. 
Mélt. és ft . dr báró Hornig Károly veszprémi püspök ur 

székfoglaló beszéde hiveihez. 21. 
^ A régi Pest kápolnái és szobrai a török idők utáni kor-

szakban. Némethy L. 22, 23. 
Beszéd, melylyel Klinger István tud. egyetemi e. i. rektor 

1888. szept. 16-án székét elfoglalta. 23, 24, 25. 
Dies nefastus. A szerk. 24. 
Beszéd, melylyel dr Ascherçbrier Antal hittudománykari 

e. i. dékán a bpesti kir. magyar tud. egyetem jelen 
tanévét megnyitotta. 25, 26, 27, 28. 

Nm. és ft . Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur beszéde, 
melylyel 1888. szept. 24-én az erdélyi róm. kath. sta-
tusgyülést megnyitotta. 26. 

Mélt. és ft. Bende Imre beszterczebányai püspök ur 
megnyitó beszéde az egyházmegyei tanitók szept. 25-én 
tartott nagygyűlésén. 27, 28. 

V A mult századbeli pestis Pesten. Némethy L. 29, 30. 
y Szentszékeink és az akatholikus tanuk kihallgatása. Bá-

nyai. 31, 32. 
A szerviták hét szent rendalapitójának szenttéavatási 

ünnepe Budapesten. A szerk. 31. 
Leo PP. XIII. Motu proprio: a vatikáni könyvtárról. 32. 
A franczia püspöki kar és a római kérdés. 32. 
Néhány adat a bpest-terézvárosi r. k. plebánia-templom 

történetéből. Dr Wayand G. 33. 

rA bpest-terézvárosi templom megáldásának ünnepélye. 33. 
Zárbeszéd, melyet az egri egyházmegyei papság nyugdíj-

intézete ügyében mondott nm. és ft . dr Samassa J0-
ZSef egri érsek ur ő exclja. 34, 35, 36, 37. 

I Decretum urbis et orbis de indulgentiis plenariis pro die 
XXXI. Dec. 1888. concessis. 38. 

Az egyedüli magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok 
csensztohói főzárdájának végpusztulásáról. 38. 

A pesti népiskolák a mult század első felében. Némethy L. 39. 
A Szentháromság Congregatiója Pesten. Némethy L. 40. 

\ A középiskolák hitoktatása. Nóvák L. 41, 42, 43. 
A meztelenség a képzőművészetekben. Dr Piszter 1.41,42, 43. 
Főm. és ft. Simor János bib. hg-primás ő emja ő felsége trón-

raléptének negyvenedik évfordulója alkalmából imákat 
rendel. 44. 

A regensburgi püspök pásztorlevele a „római kérdés" 
ügyében. 44, 45. 

Jeruzsálem délköre mint nemzetközileg elfogadott első 
délköre földünk óraszámitásának. A szerk. 45. 

Decretum. Sinarum. Beatificationis seu Declarationis Mar-
tyrii Yen. Servi Dei Gabrielis Perboyre. 45. 

Az isteni, istenes, és istenies életről. A szerk. 46, 47, 52. 
Elnöki beszéd, melylyel ft . dr Schlauch LŐrincz nagy-

váradi 1. sz. püspök ur ő excja a Szent-László-Társulat 
ezévi közgyűlését megnyitotta. 48. 

Leonis PP. XIII. epistola ad archiepiscopos et episcopos 
Americae. 49. 

Egy német pásztorlevél a római kérdés ügyében. 49. 
Dicsőség Istennek ; békesség velünk ! Lollius. 50. 
Hora est iam nos de somno surgere ! P. Angelicus. 50, 51, 52. 
Jézus jászolyánál. Költ. Kálmán K. 51. 

Egyházi okmánytár. 
Köztudomásu házasságtörésből született gyermekek anya-

könyvezése iránt mit. és ft. Hidasy Kornél szombat-
/ helyi püspök ur utasitása. 46. 
" A pannonhalmi főapátsággal véglegesen egyesített szent 

Adorjánról czimzett zalavári apátságnak egyesítő ok-
mánya. 47. 

A „Religio" Tárczája. 
Szüreti bucsu. Tollrajz 36. 
Észleletek. 38. 
Utóhangok. 39. 
„Invenimus ecclesiam splendidam." A eist, rendiek egri 

templomáról. 40. 
Ev. ref. protestáns káplánok coelibatusra kényszerítve. 42. 
A protestantizmus madártávlatból. A szerk. 50. 

Egyházi Tudósítások. 
a) Belföld. 

f Kovacsóczy István egri kanonok. 1. 
f Trefort Ágoston. 16. 
t Lonkay Antal, 17. 
f Somhegyi József praelatus. 34. 
f Ivanóczy Gyurikovits Mátyás nyitrai kanonok. 45. 
f Massa Elek esztergomi kanonok. 50. 



Besz terczebánya . Főpásztori beszéd az egyházm. ta-
nítók nagygyűlésen. 27. — Markus Gyula praelatus 
15,000 fr tos alapítványa kath. árváházra. 38. 

Budapest . A keresztény szocziális szövetség alapsza-
bályai. 1. — XIII . Leo pápa levele az emberi sza-
badságról. 2, 3. — XIII . Leo pápa legújabb (szept. 
27-iki) allocutiója. 27. — Noscitur e sociis qui non 
cognoscitur ex se. 28. — »Éljen Garibaldi!" 29. — A 
magyarországi ág. hitv. evangélikusok egyetemes gyű-
lésén a hazafiság és pánszlávizmus birkózása. 30. — 
II. Vilmos császár Rómában . 31. — Egyrő l is, másról 
is ; még a regále-váltságról is ! 32. — A katholika 
egyház kizárja megából és kiutas i t ja Magyarországból 
a pánszlávizmust. 33. — Defunctus adhuc loquitur ! 
Dapanloup síremlékének beszentelése. 34. — Elégté te l 
Simor János hazafiságának Pozsonyban. 35. — Még 
egy szó Dupanloup síremlékének megáldása alkalmá-
ból. 96. — Határvil longások beszüntetése egyház és 
állam között Magyarországban. 39. — Az olasz bün-
tető tvkönyv és az egyház. 42, 43. — F t . dr Schlauch 
L. püspök szent-László-társulati elnöki beszéde és a 
főváros nem-katholikus napilapjai . 48. — A „Moniteur 
de Rome" a nagyváradi püspök ur beszédéről — és 
még valami. 49. — Boldog újévet ! 52. 

Budapest . Trefor t Á. miniszter legújabb levele. 2. — 
Monarchiánk legjobb szövetségese és a mi magyar 
nemzeti missziónk. 5. — A középiskolai tan- és neve-
lésügy. 7. — A vallási kérdés Oroszországban. 8. — 
A vasárnapi munkaszünet . 9. — Az oktatás modern 
rendszeréről. 10. — A kul turharczról Magyarország-
ban. 11. — Az erdélyi kath . statusgyülés alkalmából 
egy kis elmélkedés. 12. — Nagyboldogasszony napja . 
13. — Szent István, a magyarok első apostoli királyá-
nak ünnepe. 14. — A hg-pr imás levele Trefor thoz és 
a sajtó. 15, 16. — Trefor t utódjáról . 17. — A római 
kérdés. 18. — A kath . alapok és alapitványok. 19. 20. 
— Modern kul tur és az a „sötét" középkor. 21. — A 
pápaság és Olaszország. 22. — Az egyetemi élet és 
oktatás. 23. — Az u j vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter. 24, 25. — A vallásos iskola. 26. — A római 
kérdés. 37. — A regale-váltság s a közerkölcsiség. 
38. •— A Vatikán-mellett i osztrák-magyar u j nagykö-
vetről. 40. — A zsidóság harcza a pápaság ellen. 41. 
— A nagyszombati eset hivatalosan eltemetve. 44. — 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségveté-
sének előirányzata. 45, 46. — Népünk erkölcsei. 50. — 
A pápa jubileumi évének vége. 51. 

Dunaföldvár. Templombucsu és apáti primiczia. 9. 
Eger. Kovacsóczy István kanonok példás életének mél-

tatása. 14. — Szele Gábor kisprépost püspökké-szen-
teltetése. 21. — Az egri főegyházmegyei róm. kath . 
tanitó-ngyesület képviseleti közgyűlése. 29. 

Erdélyi egyházmegye . Főpásztori szózat az erdélyi róm. 
kath. irodalmi társulat érdekében. 23. — Püspöki elő-
terjesztés az erdélyi róm. kath. status-gyűléshez a 
congrua-ügyben. 27. — Hivatalos egy rituale-kivonat 
kiadása ügyében. 50. 

Győri egyházmegye . Népmissiók. 43. 
Kassa. Volny János apát-kanonok 30 évi kanonoksá-

gának évfordulója. 24. 
Királyháza. Háromszoros ünnep. 22. 
Liptó-Rózsahegy. Az irgalmas nénék leány-nevelő intéze-

tének évzáró vizsgálatai. 2. — Karácsonyfa-ünnepély. 52. 
Nagyváradi 1. sz. egyházmegye . Háromszáz év óta első 

bérmálás N.-Szalontán. 4. — Egy év után ! Vissza-
pillantás a püspöki székfoglalás óta lefolyt időre. 12. 

P é c s . Tisztelgés a püspöknél és az u j kanonoknál. 4. 
Rozsnyó. Püspöki rendelet a congrua-ügyben. 2. 
Sátoralja-Ujhely. Isten áldja a tisztes ipa r t ! Ipar tá r -

sulati zászlószentelés. 19. — Agnosco veteris vestigia 
flamae ! Egy kis atyafiságos szóváltás a S. P. Lapok-kai. 
32, 33. 

Szatmár. Az Irsik F. kanonok által alapított lelencz- és 
árvaház püspöki benedictiója. 6. — Szent István első 

apostoli királyunk ünnepe ezidei többszörös jelentősé-
gében Szatmárra és vidékére nézve. 16. 

S z é k e s f e h é r v á r . A sóstói temetőkápolna beszentelé-
séről. 6. 

Szombathely i egyházmegye . Az 1863-ban felszenteltek 
25 évi papi jubileuma. 16. 

Ungvár. E g y hazafias kötelesség. 22. 
Vácz. A székesegyház és a püspöki palota restaurálása. 

37. — Az u j püspöki stallum. 48. 
Veszprém. Az u j püspök első szavai városunkban. 20. 

— A püspöki consecratio ünnepe. 21. 

b) Külföld. 

Bajorország. A püspökök egyetértése a katholicismus 
erőssége. 1. 

BéCS- Harcz a kereszténység és a modern pogányság 
közt. 9. — Az osztrák katholikus nagygyűlés elő-
készítő bizottságának felirata XII I . Leo pápához és 
ennek válasza. 37. — A papság nyugdi j járól furcsa mi 
niszteri nyilatkozat. 40. — Az osztrák katholikus nagy-
gyűlés elhalasztása és az „egyesült keresztények". 45. 

Berlin. Az elhunyt III . Fr igyes császár. — II. Vilmos 
császár és a szabadkőművesség. 25. — A Thümmel-
féle „evangelikus" farizeusok szövetkezete. 32. — Két 
ka th . szózat a képviselő-választások alkalmából. 34. — 
A porosz képviselő-választások eredménye. 40. — 

Bern. A tessin-egyházmegyei kérdés. 11. — A vasárnap 
megszentelése. 46. — Küzdelem egy templomért . 49. 

Bonn. A „kulturharcz" atyaságáról . 39. 
BrÜSSZel. r Aktuális könyv „Satan et Comp." czim alatt . 8. 
Egyesült-Államok. A „munka lovagjai" nevű társulati 

szövetség ügyében az ap. szentszék u jabb nyilatko-
zata a P ropaganda congr. által. 37. 

Francziaország. Mgr Hasley cambrayi érsek halála. 28. 
Freiburg in Br. A német katholikusok XXXV. nagy-

gyűlése. 24. 
Hága. A hollandiai katholikusok nagygyűlése Rot te r -

damban. 36. 
Köln. XIII . Leo pápa a német püspökökhöz irt vála-

szában a földkerekség minden keresztényét felhívja 
az ap. szentszék jogainak védelmére. 33. — Levélváltás 
a porosz püspökök kara és a német császár között. 41. 

Lille. Az afrikai négerek segélykiáltása a kereszténység 
által czivilizált emberiséghez. 38. 

London. Lavigerie bíboros kar thágói érsek itteni beszéde 
a rabszolgaság megszüntetéséről. 16, 17, 20, 22, 23. 
— A rabszolgaság ellen indított keresztes hadjára t . 26. 
— Anglia megtérése megjövendölve. 28. — Newman 
bibornokról egy protestáns lap magasztaló Ítélete. 41. 
— Az ir kérdés. 43. — A kath. vallás hódítása Ang-
liában. 47. 

München. Gyászbeszéd I I I . Frigyes császár fölött, rue 
lyet az itteni érsek készített és a főmegye templo-
maiban felolvastatott . 1. — A püspökök értekezleté-
ről. 5. — A placetum regium. 13. 

Olaszország. A velenczei papság felirata X I I I . Leo 
pápához. 24. 

Páris . Abbé Pascal beszéde a kath. egyletek szövetségé-
nek gyűlésében. 7. — Lacordaire atya szobrának 
leleplezése Sorézben. 12. — Az eucharisticus congressus. 
14, 15. Az afrikai rabszolga-kérdés 39. — Az 
ap. szentszék melletti nagykövetség fentartása. 42. — 
Egy katholikus lap püspöki tilalom alatt . 47. — A 
rabszolgaság ellen indított keresztes hadjára t ügye. 48. — 
Pápa i memorandum az afrikai rabszolgaság ügyében. 50. 

Róma. A kath. pár t veresége az itteni városi képviselő-
választások alkalmával. 2. — Az olasz szektáriusok 
harcza a papság s egyház ellen. 10. — A franczia 
katholikus jogtudósok zarándoklatának fogadtatása a 
Vat ikánban. 29. — A helyzetről és hangulatról II . 
Vilmos császár római látogatása következtében. 31. — 
Mindig a római kérdés. 32. — XIII . Leo pápa dicsérő 
levele Lavigerie bibornokhoz 300,000 frank adomá-
nyozásával a rabszolgaellenes ügy javára. 35. — II . 

# 



Vilmos császár vatikáni látogatásáról, történeti hite-
lességű tudósítás. 35. — XIII. Leo pápa nyilatkozata 
Rómáról és a római kérdésről a nápolyi zarándokok 
előtt. 36. — II. Vilmos német császár látogatása a 
Vatikánban és annak hatásai. 36. — A vatikán s 
Oroszország közt folyó tárgyalások. 44. — A pápa 
távozása Kómából. 47. — Az Egyesült-Államok u j 
elnökéről a „Moniteur de Rome." 48. 

Szt.-Pétervár. Muszka perfidia. 43. 
Stuttgart. A papnevelés és a paritás Würt tembergben. 3. 
Toumay. A belga püspökök felirata a pápához a római 

kérdés ügyében. 37. 
Turin. Az egyházsellenes áramlat Olaszországban. 6. 

Katholikus Tanügy. 
A zsolnai kir. kath. gymnasium igazgatóságától. 12. 
Az orsz. kath. tanitó-segélyalap központi bizottságának 

IV. ülése. 17. 
Lásd a többi rovatokat. 

Katholikus Actio. 
A magyarorsz. 1. és g. szert. róm. kath. tanítók segély-

alapja vagyonáról az 1887. évi számadás kivonata 9. 
A létesítendő országos kath. tanítói árvaház alapjáról az 

1887. évi számadás kivonata. 9. 
Az erdélyi róm. kath. Státus főtanta tósága részéről pá-

lyázati hirdetmény tanári állomásokra. 9. 
Ugyanattól ugyanily ügy. 15. 
Az erdélyi r. kath. Statusgyülésre püspöki meghívó. 22. 
Az erdélyi r. kath. Státus-gyűlés lefolyása. 25. 
A Zápolya féle műkápolna restaurálására begyült ado-

mányok nyugtázása. 30. 
A magyarorsz. lat. és gör. szert. kath. tanítók segély-

alapja közp. bizottságának f. évi aug. 23-án ta r to t t 
gyűléséről jegyzőkönyvi kivonat. 34. 

Templom-restauráczió Egerben a cistercieknél. 45. 

Katholikus Egyleti Élet. 
Jegyzőkönyv az erdélyi r. kath. irodalmi társulatnak f. é. 

jul. 2-án tartott XI. rendes közgyűléséről. 7. 
A győri kath. legényegylet házára adakozások. 11, 18. 
A győri kath. legényegylet alapításának 25. évfordulója. 20. 
A Sz.-I.-Társulat választmányának gyűlése. 26, 34,44, 50. 
A Szent-István-Társulat tudományos és írod. osztályának 

őszi gyűlése. 38, 41. 
A Szent-László-Társulat vál. gyűlése. 39, 41. 
A Szent-László-Társulat közgyűlése. 47, 48. 

Irodalom. 
La jeune fille. Képes hetilap kis leányok számára. 2 . 
Staatslexikon. Herausg. von der Görres-Gessellschaft. 2. 
Irsik F., A tanuló. 2. 
P e c c i Joák. bib., Az alázatosság gyakorlása. Ford. dr 

Boromisza. 3. 
Szemelvények Sujánszky Antal költeményeiből. 5, 26. 
Balaton J. , Római zarándok-utam XIII. Leo pápa fél-

százados áldozári jubileuma alkalmából 1887-ben. 5. 
Kreiten F., Voltaire. Kor- és jellemrajz. Ford. Makra I. 

és Rózsa J . 5. 
Doctor Romanus. A mi dekatholizált egyetemünk. 6. 
Seb. Brunner. Kreuz- und Querfahrten in Italien. 8. 
A Szent-István-Társulat népiratainak I. II. III. IV. füz. 12. 
Die vatikanische Ausstellung in Wor t u. Bild. 12. 
Demkó G. dr, Jus ecclesiasticum peculiari respectu habito 

ad Hungáriám. 13, 39. 
A székesfehérvári egyházmegyébe kebelezett érdi esp. ker. 

hódolata m. és ft. dr Pauer János püspök 50 éves áld. 
jubil. ünnepén. 15. 

A Szent Család képes naptára 1889-re. 17, 28. 
Fonyó P., A hitelemzéstan elemei. 19. 
Karcsú A., Vácz város története. IX. köt. 19. 
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A pápaság fölénye XIII. Leo alatt. 
I. 

A római pápaság, — ama kiváltságánál 
fogva, hogy Krisztus urunkat magát helyettesiti 
a földön s az emberiség boldogitásának teljha-
talmát kapta örök hagyományul az egyház isteni 
alapitójától, — mindenkor fölénynyel, még pedig 
a világtörténelemben páratlanul álló folénynyel 
és befolyással birt az emberiség sorsának inté-
zésében. 

Ez a fölény, mely az istenség szemlátomást 
való jelenlétének, oltalmának és áldásainak ki-
áradásában nyilvánul az emberiség fölött, kiváló 
és sajátos módon mutatkozik XIII. Leo pápa 
kormányzása alatt. Az időszak, melybe pápasága 
esik, a viszonyok, melyek között él, az emberek, 
a kik kortársai, a személyes tulajdonok, melyek 
nagy szellemének és imponáló egyéniségének 
alkatrészeit, illetve keretét képezik: együttvéve 
oly pápának minősitik a „lumen in coelo" em-
berét, a ki a legnagyobb pápák mellé sorakozik, 
s egyikök mellett sem homályosulva el dicsősé-
gében 

„velut sol lumine proprio fulget /" 

Az emberi szabadság használatának arany 
abc-jét önalkotta1) classikus irálylyal fejtegető 
legújabb encyclikája után csak a lelkileg süket 
és vak, csak az mellőzheti XIII. Leo pápát, 
csak az hallgathat róla a jelen pillanatban. Mi 

1) XIII. Leo latinul ir ; de hogy mily eredetiséggel 
és nyelvalkotó tehetséggel, mutat ja az a körülmény, hogy 
a legmodernebb eszméket és észjárásokat is ugy tudja 
előadni és fejtegetni, mintha Cicerót hallanók a XIX. 
század eszmekörében disputálni. ~ 

nekünk kétszeres kötelességünk és kétszeres örö-
münk lapunk uj félévének első számát Leo di-
csőségével kezdenünk; kétszeres kötelességünk 
és örömünk azért, mert először az egész világ 
tiszteletre méltó, fenkölt szellemű véleménye 
XIII. Leo dicsőségében fürdik, s mert másodszor 
a mi homlokunkra egy az életszentség jó illa-
natában elhunyt püspök által 1841-ben, Isten 
áldásától ragyogó betűkkel, az lőn felirva, a mi-
nek XIII. Leo, nagy elődeinek hosszú sorában, 
oszlopa és dicsősége, — t. i. religio, vallás min-
denek előtt! 

Divat vala még nem régen is hinni a pá-
paság hanyatlásában és a kath. egyház közelgő 
bukásában. Most, Bismarcktól kezdve a legutolsó 
butik-politikusig kénytelen elismerni mindenki, 
hogy a pápaság és a kath. egyház az egyedüli 
erkölcsi hatalom, melynek tekintélye és tiszte-
lete nem csorbult, hanem emelkedett. A kik a 
pápaságot és a kath. egyházat manap számba 
nem veszik, — azok nemcsak hogy a világtör-
ténelemben, de még falujok történetében sem bir-
nak több értékkel a nullánál. Ellenben az Egye-
sült-Államok köztársaságának virágzása egyfelől, 
és az európai monarchiák militarizmusának elvi-
selhetetlenné vált sulyja másfelől, bizony, nagy 
kisértés az emberiség szeme előtt arra, hogy a 
szellemek rajongani megszűnjenek azért a bol-
dogságért, melyet a népeknek és nemzeteknek 
a czárok és császárok gondoskodása készit. Az 
idők titkos méhében a jövő század uralmára ké-
szülő social-demokratia programmjában, igaz, 
hogy nincs felvéve sem a pápaság, sem a király-
ság; ámde van egy fensőbb hatóság az emberi 

1 
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programmok felett, a melynek szintén megvan 
a maga programmja, a hol megmásithatatlanul 
f'el van irva a social-democratia számára is, 
hogy császárság és királyság nélkül, igenis, le-
hetnek államok; de pápa és kath. egyház nélkül 
nincs jövő, mert az, a ki Ura a jövőnek, a világ 
megváltása keresztjének hordozásával s áldásai 
szétárasztásával megbizott egyházat — megbizta 
minden idők gondozásával. 

És az egyház e hivatását napjainkban épp 
oly eklatans sikerrel tölti be, mint bármikor. 
Napjainkban az államfők, a mint mondani szo-
ká?, uralkodnak, de nem kormányoznak; viselik 
az ur fényes czimét és élvezik annak előjogait ; 
de helyettük miniszterek szokták rendesen in-
tézni a népek sorsát. Lám, a kath. egyházban, a 
legfőbb hatalom gyakorlását nem sikerült a pápa 
kezéből kicsikarni semmiféle majordomusoknak. 
I t t minden hatalom, mely felülről adatott, sér-
tetlenül, csorbitatlanul a pápa kezében van nem-
csak névleg, de tényleg is. A pápaságon e tekin-
tetben sem vehetők észre az elévülésnek ama 
nyomai, melyek a világi hatalom régi institutiói-
nak sorvadtságát jelölik. És bámulatos! Az egy-
ház az ő örökifjú szellemével megtalálta a mód-
ját, hogyan kell a decrepit institutiók közepett 
járdáivá az uj idők uj embereivel szemben vagy 
karöltve az Isten örök eszméit és elveit kép-
viselnie és megvalósitania. Példa erre a legújabb 
időből igen kiváló három van : Gambetta, Bis-
marck, Gladstone. Mind a három szellemóriás, 
ki egy-egy nép sorsával nem ugyan souverain 
joggal, ámde souverain befolyással rendelkezett, 
illetve rendelkezik. Mind a hárman egy szellem-
óriás titáni erejével támadták meg a kath. egy-
házat s első sorban a pápaságot: Gambetta, a 
butaságra geniális fogással számitó ismeretes 
jelszavával: „le cléricalisme, voilà l'ennemi," 
Francziaországban mozgósitott Róma ellen; Bis-
marck világhirü kulturkampfjávai Németországból 
rohant neki szt. Péter sziklájának; Gladstone a 
pápai infallibilitás czimén szándékozott alapostól 
felforgatni a Vatikánt Angliából, melynek bir-
tokán soha sem nyugszik le — a nap. 

És mi történt ? És a mi fő : hogyan történt 
a mi történt? 

Bebizonyult Thiers mondása, egy szükséges 
pótlékkal kiegészülvén: „Qui mange da Pape, 
en meurt." A ki a pápából eszik, belehal; — 
vagy megtér és barátságban él a pápasággal! 

Gambetta belehalt, és Róma a „clericalismus"-sal 
együtt áll és egészséges. Bismarck kalandjából 
megtért, és Krisztus-rendet kapott mellére a pá-
pától. Gladstone az infallibilitásról hallgat és 
segit a pápaságnak erősiteni a kath. egyházat az 
anglikanizmus ódonságainak bomlasztásával An-
gliában, és szabaddá, önállóvá, virágzóvá tenni a 
kath. ir nemzetet a zöld Erin szigetén. *** 

(Folyta t juk.) 

F i u m e i e m l é k e k . 
I r ta : Winter Ágoston, 

a JP áz m án y-i il té z e t aligazgatója. 

Pragerhof üde levegőjében álmosan jártak fel és 
alá éjfél táján az utasok. 

„Ez azon idő, — mondja Chrys. sz. Péter, — mely-
ben az égiek felé törő lélek, az elvégzett és elvégzendő 
munka között, mit sem enged a testnek és nyugalomnak ; 
hanem mielőtt az átélt nap munkáit bevégezné, megkezdi 
és megelőzi jövőjét. Ezen óra elég hathatós a kérések 
meghallgatására. Es mivel ezt a próféta tudta, azért 
állítja, hogy azon idő könyörgéseinek volt szánva, midőn 
igy énekel : „Éjfélkor is felkelek neked hálát adni." Azok, 
kik ezen órában virasztanak, azon mennyei jegyessel 
találkoznak, ki igy szól: „Éjfélkor pedig kiáltás lőn: 
íme a vőlegény jő." 

Az éjfél elmúlt s a harang ütések a vonat közeled-
tét jelezték. Mindenkin meglátszott, hogy minél kényel-
mesebb helyet szeretne kapni. 

A kalauz kinyitá a kocsi-osztály ajtaját . Az ülése-
ken három zárt szemű ur, vizirányos helyzetben foglalt 
helyet. „Mi hasonlít annyira a halálhoz, — kérdi az 
előbb emiitett szentatya, — mint az alvónak képe." Igaz, 
az álom a halál képe, de ezen urak a tetszhalottaknak 
voltak képei, mert alig hogy helyet foglaltam, félszemmel 
lopva néztek felém. 

Képzeletben Memnon szobrai előtt álltam, és igy 
szóltam magamban : ily helyzetben mint ezen szobrok 
fogod a napfelkeltét várni. 

Midőn felébredtem, bár merre néztem is, mértföl-
dekre nem láttam mást mint világosabb vagy sötétebb 
barna mész sziklát, melynek a kevés zöld növényzet ék-
szerül szolgált. E tá j Karst név alatt ismeretes és Adels-
bergtől a tengerpartig, Görztől Fiúméig terjed. A velen-
czei kalmárok vitték el innen a fát, a termő földet pedig 
az eső mosta el. 

Nem merem hinni, hogy nólai sz. Paulin, sz. Jánosra 
vonatkozó eme szavait, e tájról is el merte volna mondani : 

Praebebant facilem victum silvestria mella, 
Pomaque, et incultis enatae cautibus herbae." 

Midőn néhány év előtt Augustus havában, a keresz-
tesek által, Sámuel próféta sirja felett épült templom 
lapos tetejéről néztem a tájat, ehez hasonlónak tünt fel 
a szent föld. Ott sem láttam mást, mint barna sziklát, 
és azon tul ismét csak sziklát és sziklát. De bármily 
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sziklás is e táj , mégis elég bő anyagot nyújt az elmél-
kedésre. 

Adelsberg állomás közelében van a hires csepegőkő-
barlang, melynek ritkaságaihoz tartozik az ott talál-
ható gyík. De e barlangnál sokkal híresebb az olajfák 
alján levő, melyről éppen ugy tud a grönlandi gyermek, 
mint az ausztráliai, mig az adelsberginek nevét is aligha 
fogja hallani. Az adelsbergi hüllőt még Európában is-
merik, de a bűnök Haemorrhois hüllője senki előtt sem 
ismeretlen. 

Sz. Izidor egyik munkájában ugyanis i r ja : „Haemorr-
hoisnak neveztetik egy kigyó, mivel a kit az megmar, 
vért izzad, ugy hogy a felbomlott erekből a vérrel együtt 
az élet is távozik." Ott az olajfák barlangjában Jézus 
földre borulva imádkozik, és „midőn imádkozott egész 
testéről vér cseppek csörgedeztek," (sz. Ágost) mert bű-
neink Haemorrhois kigyója mardosta őt. 

Vonatunk majd hegyek oldalán, majd töltéseken, 
majd hidakon futott át, melyek ivei részben száraz hegyi 
patakokat karoltak át. Ott a távoli keleten, az olajfák 
barlangjától nem messze szintén egy hid vezet át Kidron 
patakján, melynek ivei az olajfák hegyét azon dommbbal 
kötik össze, melyen Jeruzsálem, a szent város épült. Azon 
helyen, melyen a mostani hid épült, vezették át Üdvözí-
tőnket. miután Júdás őt elárulta. „íme az áruló kalauzt, 
— mondja sz. Anzelm ezen esemény felett elmélkedve, 
— a gonoszok serege követi, és midőn Júdás csókkal 
illeti, kezeikkel megragadják Jézust, urokat megkötözve 
tart ják, és azon édes kezeket kötelékekkel szorítják össze. 
Ki tűrheti ezt? Tudom szived kegyelettel van eltelve, 
egész valód buzgóságtól lángol. Engedd kérlek, hadd 
szenvedjen, ki éretted szenved. Minek óhajtod a kardot? 
Miért haragszol ? Miért boszankodol ? Ha te, ugy mint 
Péter valakinek levágnád fülét, ha karddal karjától meg-
fosztanád, ha megcsonkítanád lábát, ő mindezeket vissza-
adná nekik. 0 , ha valakit meg is ölnél, azt kétségkívül 
feltámasztaná. Kövesd inkább őt a főpap udvarára, és 
mosd meg a legszebb arczot, melyet köpéseikkel bemocs-
kolnak, könnyeiddel. Nézd csak mily kegyesen, mily kö-
nyörületesen, mily foganatosan nézi Pétert , ki már har-
madszor tagadta meg őt, midőn az meg, és magába térve 
keservesen sirt." — „íme a legerősebb oszlop a szellő-
nek egyetlen egy fuvalmára egészen megrázkódott," kiált 
fel álmélkodva szent Ágoston, „az apostolok után az 
egyház legnagyobb doctora," mint sz. Bernárd mondja. 

Sanct Péter ! kiáltott kalauzunk, miután vonatunk 
a pályaudvaron megállt. Az uti társaság itt két részre 
oszlott, az egyik Triest, a másik rész pedig Fiume 
felé folytatta útját. 

A pályaudvaron tengerész és más katona tisztek, 
válogatott öltözetű urak és nők sürögtek-forogtak meg-
lehetős csendben fel és alá. A szegények osztályát egy 
ősz szakálá kapuczinus képviselte, de mások is voltak 
ezen osztályból, azon különbséggel mégis, hogy ezek nem 
önként választották magoknak a szegénységet jegyesül. 
Ezek közt egy beteges, meggörnyedt öreg asszony tünt 
fel, legalább nekem, ki kezében rózsafüzért, karján pedig 
kosarat tartott . Mi volt kosarában ? Talán üres volt. De 
a rózsafüzér mindezek daczára arról tanúskodott, hogy 

Istenét áldja. „Áldott vagy te az asszonyok között és 
áldott a te méhednek gyümölcse Jézus!" igy szól minden 
egyes gyöngynél. „Nem is csoda, ha örömteljes napon 
áldod a te Uradat, — mondja sz. Ágoston. — Mitévő 
leendesz, ha talán valami szomorú nap támad, mint ez 
az emberi életben elő szokott fordulni, mint a botrá-
nyok sokasága, mint a kísértések szaporodása ? Mitévő 
lesz tehát az ember, ha valami szomorú dolog éri? Meg 
fogsz akkor szűnni az Istent dicsérni? meg fogsz szűnni 
teremtődet áldani ? Ha meg fogsz szűnni, hazudtál midőn 
mondád, minden egyes napon áldani foglak téged Uram. 
De ha meg nem fogsz szűnni, és ha szomorú napon, 
rosszul látszol magadat érezni, Istenedben jó dolgod 
leend." 

Vonatunk ismét sziklák közt haladt tovább. Dornegg 
volt a legközelebbi állomás, melyet talán Tövisközre lehetne 
forditani. Tövisköz az egész világ, tövisek kisérik az 
egész emberi nemet a paradicsomtól Josaphat völgyéig, 
még a legjobbat is, és ezt még sűrűbben. 

Siennai sz. Katalinról irja Ribadaneira : „Sok könny 
között futot t mennyei jegyese oltalma alá, kérvén őt, 
hogy védené meg szüzességét, hogy olalmazná meg 
testének szemérmességét az emberek gonosz rágalmai 
ellen. A szent jegyes késedelem nélkül jelent meg a 
könyörgő előtt, és két koronát mutatott neki, jobbjában 
egyet aranyból, baljában pedig tövis koronát, e szavakkal : 
válaszsz e kettő közül egyet. Kinek ő igy felelt : Uram, ez 
életben hozzád akarok hasonló lenni ; akarom, hogy ke-
serveidnek hasonlatossága legyen most gyönyörűségem. 
Ezeket mondván vágygyal vette ki jegyese kezéből a 
tövis koronát, és oly mélyen nyomta fejére, hogy azonnal 
kimondhatlan fájdalmakat érzett." 

„Kellemes a nap — mondja Chr. sz. Péter — de 
kellemesebb a tiszta." Ilyen volt a mai, mert az egész 
láthatáron egy felhőcske sem látszott. Az utat mindkét 
részről, kisebb-nagyobb erdő szegélyezte majdnem egész 
Fiúméig le. Az ut mentiben itt-ott, egy-egy feszület 
tünt fel, i t t-ott néhány juh. Az egyik is, a másik is az 
Ur kínszenvedésére figyelmezteti az embert. „Reggelre 
Pilátusnak adatik át, ott vádoltatik, és ő hallgat, mert 
mint a juh leölésre vitetik, — mondja sz. Anzelm, és 
igy folytat ja : Nézd figyeld meg, hogy miképp áll a 
helytartó előtt, lehajtott fejjel, lesütött szemekkel, nyu-
godt arczczal, majdnem szótlanul, készen a gyalázatra, 
készen a verésekre. Tudom, hogy nem tűrheted már to-
vább, hogy nem nézheted, hogy mikép szaggatják kedves 
hátát a vesszők, hogy mikép csapják meg arczát, hogy 
miképp koronázzák meg azon gyengéd fejet tövisekkel, 
hogy miképp gyalázzák meg a nádszál által jobb kezét, 
mely a mennyet és földet kormányozza. íme kivezettetik, 
megostoroztatik, tövis koronával és bibor öltözetben, és 
Pilátus így szól: „íme az ember!" Valóban ember ő, ki 
kételkednék azon ? Tanúskodnak erről a vesszők seb-
helyei, a sebek kék szine, a pökdösések undoksága. 
Ismerd meg már most, ördög, hogy ember ő. Való-
ban ember ez, igy szólasz. De mi az, hogy annyi 
méltatlanság közt meg nem haragszik mint ember, 
nem indul fel mint ember, nem boszankodik kín-
zói felett mint ember ? Tehát több mint ember. De ki 

1* 
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ismeri őt. Kétséget sem szenved, hogy embernek ismer-
tetik, ki a föld gonoszainak Ítéletét eltűri, de Istennek 
is ismertetik a ki Ítéletet tart . Későn vetted ezt észre, 
ördög. Miért tetszett neked, hogy az asszony közben-
járása által elbocsájtassék ? Későn szólottál. A birő tör-
vényszéket tart, az Ítélet kimondatott. Már saját ke-
resztjét hordva, halálra vezettetik. Oh csodálatos dolog! 
Látod-e ? íme vállán vagyon a fejedelemség. Ez az igazság 
pálczája, az ő országának pálczája. Epével kevert bort 
adnak neki, ruháitól fosztják meg, és azok a katonák 
közt elosztatnak. Köntöse nem szakittatik szét, hanem 
sors által kapja azt az egyik. Édes kezei és lábai sze-
gekkel furatnak keresztül, és keresztre feszitve latrok 
közé állíttatik. Az Isten és az emberek közti közbenjáró, 
ég és föld közt függvén az alsókat a felsőkkel egyesíti, a 
mennyeieket a földiekkel hozza kapcsolatba. Az ég ál-
mélkodik, a föld ja jgat . Es te ? Ha a nap elszomorkodott, 
nem csoda ha te is szomorkodol, hogyha a föld meg-
rengett, hogy te is reszketsz, ha a sziklák megrepedtek, 
szived is meghasad ; hogyha akkor, midőn az asszonyok 
a kereszt mellett sirnak, hogy te is kiáltasz. Mindezek 
közt nézd azon legédesebb szivet, hogy mikép őrizte meg 
a gyengéd szeretet békéjét. Nem nézi a méltatlankodá-
sokat, nem gondol fájdalmaira, nem érzi a megalázta-
tásokat. Sőt ellenkezőleg azok iránt van részvéttel, kiktől 
ezeket szenvedi, azokat gyógyítja, a kiktől megsebesít-
tetik : azok életéről gondoskodik, kik őt megölik. Mily 
gyengéd szívvel, mily lelki megadással, mily szeretettel-
jesen kiállt : „Atyám ! bocsáss meg nekik!" 

Matuglie állomás táján már láthatni, hogy mikép 
terül ei a Monte maggiore lábánál, nyugodt méltósággal 
a fiumei öböl. 

— — — Quanti montes volvuntur aquarum ? 
J a m j a m tacturos sidera summa pûtes 

Quantae diducto subsidunt aequora valles ! 
J a m j a m tacturas' t a r ta ra nigra putes, — 

éneklé elszomorkodva Ovid. 
A vasút mentében olajfák tűntek fel, talán hogy 

vigaszul szolgáljanak azoknak, kik egykor nagyok voltak, 
vagy talán azoknak képzelték magokat, s most az emberi 
nyomor keserű tengerében mintegy elmerülve élnek: „A 
világ bármelyik részén legyen is az olajfa, az a béke 
hírnöke ; Izaias Krisztus lábait csodálja, ki békét hirdet 
és arról szól, kinek irgalmassága, szintén az olajfa által, 
mely az olajat termi, jelezhető ; — az olaj minden folya-
dék fölé száll, a melylyel vegyittetik, mint az ur könyö-
rületessége, melyről a zsoltáros így tanúskodik: „Edes 
az ur mindeneknek ; és könyörületessége minden müvei 
felett." (Sz. Anz.) 

Fiumében mindenek előtt sz. Yitó kerek templomát 
kerestem fel. 

Belépvén ezen egykori jezsuita templomba, a leg-
szebb márvány fajokból épült hét oltár lepett meg. 

Tekintsük meg Lojola szellemi kalauzolása mellett az 
egyes oltárokat. Balra a kapu mellett, közel a szentelt-
víz tartóhoz áll Nagyboldogasszony oltára, sz. Alajos 
kisebb képével. A szerzet-alapító itt egykori szavait lát-
szik ismételni: „A bolds. Szűz jobban szomorkodik azon, 
hogy az emberek egyszülött Fiát bűneikkel bántják, mint 

szomorkodott akkor, midőn keresztre feszitették." — E 
mellett áll sz. Ignácz oltára Jézus szent szivének képével, 
Sz. Ignácz e szavakat sugalja: „Mindened," de különösen 
ittléted legyen az Isten nagyobb dicsőségére." — A 
harmadik oltár a fájdalmas Szűz fehér márványból ké-
szült szobrával ékes, melyet hét kis kerek dombormű 
környez. Ezek mindegyike egy-egy fájdalmas titkot állit 
szemeink elé. I t t sz. Ignácz igv szól : „Ha az Isten sok 
fájdalmat küld te reád, szolgáljon az neked jelül, hogy 
nagy szentet akar belőled képezni." — Szemben a ka-
puval, a főoltár felett a felfeszitett Üdvözítőnk ke-
resztje áll. Szent Ignácz pedig mondja : „Nincsen fa, 
mely alkalmasabb volna a szeretet tüzének fejleszté-
sére mint a kereszt fája." — A templom leczke olda-
lán legközelebb a főoltárhoz sz. Józsefnek, az egyszerű 
mesterembernek oltárát találjuk szent Victor vértanú 
ereklyéivel. Sz. Ignácz pedig igy figyelmeztet: „kevesebb 
tudománynyal, de több erénynyel bírj." — A következő 
oltár India apostolának, Xaveri szent Ferencznek van 
szentelve, hol sz. Ignácz e szavait ismétli: „Többre be-
csüld az egyes ember lelki üdvösségét az egész világ 
minden kincsénél." — Az utolsó Nep. szent János oltára, 
hol szent Ignácz arra figyelmeztet, hogy : „Keveset kell 
beszélni és sokat hallani." 

A kereszt oltáránál nagy áhítattal mondá egy ősz 
pap a szent misét. „Ne kételkedjék — mondja sz. Anzelm, 
— hogy azon órában, midőn Megváltód testének és véré-
nek áldozata bemutattatik, az angyalok teremtőjök mellett 
vannak, és hogy Teremtőjöknek testét és vérét nagy tisz-
telettel megmondhatlanul szolgálják. De mit kell a szen-
tek seregéről Ítélnünk ? Mit gondolhatunk, midőn meg-
váltásuk bérét a földön ünnepeltetni látják, kinek örök 
látásán örvendezvén, már nagy boldogság birtokában 
vannak mennyek országában." 

Megemlékezvén az irás eme szavairól: „Anyád fá j -
dalmairól meg ne feledkezzél" a fájdalmas Szűz oltáránál 
mondtam a szent misét, mely után a kereszt oltára előtt 
foglaltam helyet, melyben a legfelségesebb oltári szent-
ség tartatik. „Menj — mondja sz. Anzelm, — a Szűz 
anyával és a Szűz tanitványnyal a kereszthez, és nézd 
közerlől az elsápadt arczot. Mi ez ? Te könnyek nélkül 
nézed, kedvesem, asszonyodnak könnyeit? Szemeid szára-
zak maradnak, midőn szivét a fájdalom tőre á t jár ja ? Te 
zokogás nélkül hallgatod, midőn igy szól anyjához: 
„Asszony! ime a te fiad; és Jánoshoz: „íme a t e anyád." 
Ugyszinte midőn anyját tanítványára bizta, a latornak a 
paradicsomot igérte, akkor midőn a katonák egyike lánd-
zsával oldalát megnyitotta. Siess, ne késedelmeskedjél, 
edd lépesmézeddel mézedet. Igyad borodat tejeddel. Vére 
számodra borrá változtatik, hogy megrészegedjél. A viz 
tejjé változtatik, hogy tápláltassál. Számodra a sziklában 
folyók fakadnak, tagjaiban sebek, és testének falában 
üregek. Melyekben mint a galamb rejtőzködve és azok 
mindegyikét csókolgatva, vérétől legyenek „ajkaid mint a 
bibor szalag, és beszéded ékes." 

„De várj még, mig azon nemes tanácsos eljő, ki 
kihúzván kezeiből és lábaiból a szegeket, azokat sza-
baddá teszi. Nézd hogy mikép karolja át, legszerencsé-
sebb karjaival testét és hogy mikép szorítja saját mellére. 
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Akkor mondhat ta azon szent férfiú „az én szerelmesem 
mirrha bokréta nekem." 

Kisérd te is a menny és föld ezen legdrágább kin-
csét, és vagy vidd a lábakat vagy a kezeket, és felemel-
vén kar ja i t tartsd azokat, vagy gyűj tsd össze legalább 
gonddal a lassankint elhulló legdrágább vércseppeket és 
lábainak porát csókold le. Nézd ezenfelül mily gyengé-
den, mily gonddal érinti a legáldottabb Nicodemus leg-
szentebb tagjai t , mikép keni meg és helyzi azokat, szent 
Józseffel, gyolcsba takarva, a sirba. 

Ezenfelül ne távozzál Mária Magdolna kíséretéből, 
hanem gondolj arra, hogy a készen ta r to t t fűszerekkel 
vele menvén, az Ur sir ját meglátogassad. Va jha érde-
mesittetnél arra, hogy lélekben ugy láthassad mint ő 
látta majd az angyalt , a sir a j ta járól elhengerí tet t kövön 
ülni, majd pedig a sirban egyet a fejnél, egyet a lá-
baknál a feltámadás dicsőségét hirdetni ; majd magát 
Krisztust, ki a siró és szomorkodó Máriát, az oly kegyes 
tekintetével felüdité, oly nyájasan mondván : Mária. Tö r -
jenek össze e szóra a fej minden zsilipjei, jöj jenek elő 
belsőnkből a könnyek, szivünk mélyéből zokogás és fo-
hászok szálljanak fel. Mária ! Oh te boldog, mit gon-
doltál, mit éreztél akkor, midőn e szóra földre borulva, 
és őt viszont köszöntve mondád : Rabboni ? Mily indu-
lattal kérlek, mily buzgósággal, mily lelki hévvel kiál-
tottad, Rabboni ? Többet a könnyek miatt mondani nem 
lehet, midőn a felindulás némává tesz, és a lélek és test 
minden érzelmeit a nagy szeretet elfoj t ja . De miért tiltod 
el, oh édes Jézusom a te szent és annyira óhaj to t t lá-
baidtól azt, ki téged ugy sze re t? „Ne illess engem," 
igy szólasz. Mi ez, Uram ? Miért ne illessem azon nélkü-
lözött lábaidat, melyek miattam szegekkel fú ra t tak át , 
bevéreztettek, miért ne illessem, miért ne csókoljam ? 
Talán kevésbé vagy kegyes, mivel dicsőbb vagy ? íme én 
nem bocsájtalak el, én nem távozom tőled, folyjanak 
könnyeim, zokogásom és sóhajaim miat t repedjen meg 
szivem, ha azokat nem ér inthetem. Es ő igy szól : „Ne 
félj." Nem vétetik el tőled, ha el is halasztatik e ked-
vezmény ; de menj és mond meg atyámfiainak, hogy 
fel támadtam. Gyorsan szaladt, mer t gyorsan akar t vissza-
térni. Visszatért, de más asszonyokkal, kiknek Jézus 
eléjek jöve és nyájas üdvözletével a leverteket bátor i t ja , 
a szomorúakat vigasztalja. Ü g y e l j arra, hogy akkor ada-
tot t meg az, a mi az előtt meg tagad ta to t t , mer t : „Azok 
hozzá járulának és átfogák lábait ." 

A főoltár felett álló kereszt baloldali sebhelyét 
arany sugarak veszik körül , annak lábainál pedig egy 
érczből készített kar van elhelyezve, mintha csak a fel-
feszitett lábait akarná átkarolni. Egy kis olasz nyom-
tatvány az érez kar t illetőleg következő felvilágosítást 
a d : a felfeszitett e képe, — igy szól, — a tizenhar-
madik században sz. Vitó temploma előtt állott. 1296-ban 
történt, hogy Lonzarich Pé te r két társával a templom 
előtt játszott, s mivel nevezettnek a szerencse nem 
kedvezett, annyira elragadtat ta magát, hogy dühében 
követ ragadott , s azt a felfeszített Jézus képére dobta. 
A kő a mellkas baloldalai a sziv tá já t sértette meg, 
melyből azonnal bőven folyt a vér, mely ma nap is 
Fiume Collegiata templomában őriztetik, a kő pedig ma 

nap is ott lá tható a feszületen e fel í rással : H o c lapidis 
ictu percussus fui t Cruciflxus 1296." A gonosztevő azon 
tet te u tán a föld megnyílt s őt elnyelte, de nem egészen, 
mer t jobb keze, melylyel a követ haj i tá , kinn maradt . 

A királyok második könyvében olvassuk, hogy 
„Dávid mondá N á t á n n a k : Vétet tem az Ur el len! És 
Nátán mondá Dávidnak : Az U r is elvette bűnöde t ; nem 
fogsz meghalni ." Ki kételkedhetnék azon, hogy a sü-
lyedő Lonzarich hasonlókép szólott, legalább szivében, 
mint Dávid ? „Egy az Isten — mondja sz. Pál, — egy 
a közbenjáró is az Isten és emberek között, az ember 
Krisztus Jézus." És hogy e közbenjáró hasonlóképp szó-
lott hozzá, mint Ná t án Dávidhoz: „nem fogsz meghalni," 
nem fogsz elevenen a pokol fenekére menni. 

Jézus, közbenjárásának módját , igy adja elő sz. 
Gertrudnak : „Az embereknek nagy hasznára fog válni, 
ha tudtul adod nekik, hogy kimondhatlanul üdvös, hogy 
ha folyton folyvást a r ra gondolnak, hogy én ki egy 
szűz fia vagyok, az emberek lelki üdve miatt állok az 
Istennek, az én a tyámnak szine előtt, és hogy én, ha 
gyarlóságból sziveikben vétkeznek, szeplőtlen szivemet az 
örök atyának felajánlom, hogy ez által éret tök eleget 
tegyek ; és ha cselekedetek által vétkeznek, akkor átf'urt 
kezeimet áldozom fel neki, és éppen ugy minden más 
hibáknál, melyeket elkövetnek. Ily módon engeszteli ki 
őtet á r ta t lanságom és haj landóvá teszi őt, hogy nekik 
minden időben kíméletesen megbocsásson, ha t . i. saj-
nálják, hogy Ot megbántot ták . Ezér t kívánom, hogy 
választottaim mindannyiszor köszönetet mondjanak nekem, 
valahányszor bűneik megbocsáj ta t tak , mit csak is én 
á l ta lam kapha t t ak meg oly könnyedén. 

A biró Ítéletére Lonzarichnak jobb keze nyilvánosan 
elégettetett , annak hasonmása pedig, a bronzkar, a ke-
reszt a l jára függeszte te t t fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t 
K O V ü C S Ó C Z T 

Az egri főkáptalan saját , — ugy Kovacsóczy Antal, 
gyermekei és számos rokonok nevében, mély fájdalommal 
jelentik Kovacsóczy István, egri főegyházmegyei őrkano-
nok, szent Lászlóról nevezett sümeghi prépost, gyóntató 
kanonok, az egyházmegyei alapítványok pénztárának gond-
noka, folyó 1888. junius hó 26-ik napján életkora 70-ik, 
áldozársága 47-ik évében, hosszas szenvedés és a haldoklók 
szentségeinek ismételve áj tatos felvétele után tör tén t el-
hunytá t . Földi maradványa junius hó 28-án 1 /210 órakor 
fog beszenteltetni és a Főtemplom sírbolt jában elhelyez-
tetni , az engesztelő szent miseáldozat ugyanakkor fog 
bemutat ta tni . Egerben, 1888. junius hó 26-án. Az örök 
világosság fényeskedjék neki! 

Budapest . A „keresztény szocziális szövetség"-rô\ 
közöljük a hozzánk beküldött következő tervezete t : 
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1. A keresztény szocziális szövetség neve. 
Már ma maga a szó „szövetség" mutatja, hogy nem 

egy szűkebb értelemben vett egyletet, a tagoknak kor-
látolt számával akarunk alapítani, hanem inkább egy 
szövetséget tágabb kötelékkel és bizonyos meghatározott 
czélból, a nélkül azonban, hogy a már meglevő s ily 
irányban működő egyleteknek önállóságát korlátozni akar-
nók. E szövetség, nem egylet a már meglevő és fenn-
álló egyletek mellett, hanem inkább összekötő kapocs, 
mely a összes keresztény egyesületeket és intézeteket a 
jótékonyság gyakorlása czéljából támogatja és azokat 
élesztve, mintegy magába öleli. (Magától értetődik, hogy 
ez csakis az illető egylet vagy szövetség önkéntes hozzá-
járulásával történhetik.) 

A szövetség keresztény szocziálisnak neveztetik, hogy 
jelezze egyúttal feladatát, mely nem lehet más, mint hogy 
a társadalmi rendet a keresztény igazságosság és szeretet 
alapelvei szerint ujitsa fel és vezérelje. 

2. A czél és az eszközök közelebbi meghatározása. 

A keresztény szocziális szövetség czélja, a szocziális 
(társadalmi) bajoknak orvoslása, esetleg enyhítése és pedig: 

a) A szocziális (társadalmi) bajok megismerése és 
helyes felfogása, továbbá a helyes alapelvek — melyek 
szerint az orvoslás keresztül viendő — alkalmazása, va-
lamint az orvosszereknek minél tágabb körben való ter-
jesztése által. 

b) Az összes társadalmi osztályok minden oldalú 
ösztönzése által, hogy a szocziális téren üdvös tevékeny-
ségre serkentessenek. 

c) A már fennálló jótékony egyesületek és intéze-
tek hathatós anyagi és erkölcsi támogatása álfal. Ezeket 
kelljen, a nélkül, hogy önállóságukat veszélyeztetnék, 
ujjá alakítani és kibővíteni. 

d) Uj egyletek és intézetek, különösen olyanoknak 
alapítása által, a melyek a nélkül, hogy a fenlevőket 
károsítanák, — a munkás osztályok anyagi, erkölcsi és 
vallásos gyámolitása és emelése czéljából különösen hasz-
nosak és szükségeseknek mutatkoznak. 

e) A szocziális reformoknak minden oldalú előmoz-
dítása által ; közvetlenül a társas érintkezés szó, irás és 
tettek utján s közvetve a reform-törekvésekben való köz-
reműködés és támogatás által, valamint a kormány és 
törvényhozás utján, a mennyiben ez a politikai színe-
zettel nem bíró szövetségnek hatáskörén tul nem megy; 
mert e szövetség első alapelvének kell lennie, hogy 
minden politikai pártszinezetet, minden politikai műkö-
dést kizárjon és pártokon felül állva (pártatlanul), igazi 
keresztény szeretettel minden nemzetiséget magába öleljen. 

f) Minden egyébnek buzgó felkarolása által, a mi 
az üdvös szervezkedést előmozdítani és a keresztény 
igazságosság és szeretet uralmát megszilárdítani képes. 
A keresztény szocziális szövetségnek egyrészről áthatva 
kell lennie azon eszmétől, hogy a jótékony egyletek és 
különféle intézetek minél számosabbaknak nyomorán eny-
híteni képesek legyenek és őket a jelennek és örökkéva 
lóságnak mentsék meg, de másrészről azon tudatot is 
kell ápolnia és terjesztenie, hogy a szocziális bajoknak 
orvoslása a nemzetgazdasági rendszer változtatása nélkül 

nem lehetséges, hogy csakis az egyház, állam és a kü-
lönböző rendek összműködése által érhető el és hogy 
ily módon való alkalmazása mellett nemcsak a bajok 
távolithatók el, de azoknak gyökerei is kiirthatok. 

München. Gyászbeszéd III. Frigyes császár fölött, 
— melyet a müncheni érsek készített és főmegyéje min-
den templomában felolvastatott. Közöljük e beszédet azért 
mert a Németország nevű állam-szövetségben Bajoror-
szág az u. n. „Katholische Vormacht" azután, hogy lássuk, 
miként tesz eleget a kath. egyház magasztos hivatásának 
Isten oltárai előtt a templomokban egy protestáns vallású 
császár halálakor. A hivatolt beszéd szövege ez : 

„Főtisztelendő főpásztorunk rendeletéből gyültünk 
ma itt össze, hogy a legmélyebb gyász egy ünnepét ün 
nepeljük. A német birodalmat legújabban igen nagy csa-
pás érte. A német szövetséges fejedelmek feje, Frigyes 
német császár és Poroszország királya, nincs többé kö-
zöttünk. Pénteken, f. hó 15-én, déltájban, ő felsége hosz-
szu és kimondhatatlanul kinos szenvedés után az örökké-
valóságba költözött át. 

Még élénken érzi minden német szive fájdalmas 
emlékét Vilmos német császár f. évi márczius 9-én tör-
tént halálának. Es azóta csak néhány nappal több mint 
három hónap mult el, s ime rá meghal az ő fenséges 
fia és koronájának örököse is. Két császár halála ily 
gyorsan egymásután reszketni tanitana bennünket Isten 
akaratának titkos végzései előtt, hogyha rendületlen bi-
zalmunk az ő atyai jóságába fenn nem tartana ben-
nünket. 

De azért mégis gyászolnunk lehet, gyászolnunk kell 
is, az elhunyt császár fölött ; ezt parancsolja a tisztelet, 
melylyel iránta az apostoli igék szerint (Róm. 13, 7.) 
viseltetni tartozunk. Gyászolni lehet, gyászolnunk kell a 
császár kimondhatatlanul keményen sújtott családjával ; 
ezt követeli tőlünk a ker. feleberáti szeretet, a mely 
kötelességünkké teszi részt venni a gyászolók gyászában. 
Fájdalmas gyászra alkalmas bennünket mindenek fölött 
hangolni az elhunyt császár személyére való tekintet, a 
mely megmutatja nekünk, mit vesztettünk mi, mit vesz-
tett benne az egész német nemzet. 

Nem itt a helye, hogy azokról az emberi és férfiúi 
erényekről szóljak, melyek a boldogultat ékesiték, sem 
azokról a nemes tulajdonokról, melyek a férjet s atyát 
diszesiték. Messze vezetne az is, ha katonai sikereiről 
beszélnék, melyeket személyes vitézsége és hadi művé-
szete annyi sok csatatéren aratott. A mi bajor veterán-
jaink büszkén fognak visszaemlékezni győzelmes vezé-
rökre a legutolsó nagy háború alatt. 

Hanem két dolog mindnyájunk számára tanulságos 
és követésre méltó : az elhunyt császár erős lelke a sú-
lyos testi szenvedések alatt és a nagy betegség által meg 
nem törött , hű kötelesség-érzete. Midőn Yilmos császár 
végső leheletét kiadta, ime Frigyes az uj német császár 
messzeföldről sietve sietett atyja ravatalához, három nagy 
terhet viselve lelkén : szívszaggató gyászát atyjáért, egy 
nagy birodalom kormányzásának fáradságos gondját, tes-
tének lesújtó betegségét. 

És most egy szomorúan magasztos látvány tárult 
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fel szemeink előtt. A álnok betegség nem nyugodott. 
Talányszerü hullámzásban folytatta bomlasztó munkáját 
a császár testén. De ebben a testben nagy lélek lakozék. 
Telve volt e lélek az uralkodó nehéz, felelősséggel terhes 
kötelességével és igyekezetével ; hősiesen küzdött a beteg-
ség fájdalmával és szorongattatásaival ; nem engedett 
magának pihenést szeretett népe iránt való gondoskodásá-
ban ; a császár és király igy győztes marad, miglen 99 
napi uralkodás után fáradt kezeiből mégis kiesett a kor-
mánypálcza. 

Rossz kedvről, kishitüségről és türelmetlenségről 
senki sem hallott beszélni a beteg császárnál. Ellenkező-
leg, igy szól egy nagy hitelességű jelentés, ha az utolsó 
napok alatt egész környezete nem titkolhatta legmélyebb 
fájdalmát a nagy szenvedő szenvedése fölött, a császár 
egymaga rendithetetlenül megállott az ő Istenbe vetett 
bizalmában, és midőn családjának tagjai könnyes szemek-
kel közeledének feléje, ő kezével az égre mutatott és 
sáppadt arczát a remény kifejezése élénkítette meg. 

Igenis, elmondhatjuk sz. Jakabba l : „Boldogoknak 
mondjuk a béketűrőket, mert jóságos az Ur és irgal-
massággal teljes." (Jak. 5, 11.) És sz. Pál apostollal 
mondjuk: „Non solum autem, sed et gloriamur in tribu-
lationibus: scientes quod tribulatio patientiam operatur, 
patientia autem probationem, probatio vero spem." (Róm. 
5, 3 - 5 . ) 

Maradjon tehát az elhunyt Frigyes császár emléke 
közöttünk áldott mindenkoron ; az ő erőslelküsége, béke-
tűrése, Istenbe vetett bizalma és kötelességérzete pedig 
ragyogjon előttünk mind példa. Az ő fia és utódjáért , 
II. Vilmos császárért, kérjük az Istent, adjon neki vilá-
gosságot és erőt, hogy atyja és nagyatyja müvét Né-
metország jóllétére tovább folytassa és bevégezze. Eb-
ben az értelemben, és egyúttal a mi felséges bajor kirá-
lyi házunk áldására, imádkozzunk — öt Miatyánkot és 
Ave Máriát, az általános imákkal együtt." 

Bajorország, junius hó 26. Egyetértés erőssé tesz. 
— A bajor kath. papság s nép körében könnyen érthető 
kíváncsisággal s feszültséggel néznek eléje a közel álló 
nyilatkozatnak, melyet a bajor püspöki kar fog kiadni 
amaz encyclikára vonatkozólag, melyet XIII . Leo pápa 
hozzá intézett. Régóta nem hallatszott már a közös fő-
pásztori hang, és rég volt, hogy püspökeink gyűlést s 
közös tanácskozást tar tot tak. 

E fölött örültek az egyház ellenségei, mert ebben tö-
rekvéseik sikerének egyik jelét látták, ugy vélekedvén, 
hogy a „divide et impera" és a „percute pastorem" segélyé-
vel megtörik a katholiczizmus hatalmát Bajorországban. 
Sokat bizakodtak „az irányzatok különbözőségében, melyek 
— mint a liberális lapok irták — a püspöki kar kebe-
lében képviselve" volnának és amelyek „a teljes meg-
egyezést nem egészen könnyűvé" tennék ; a félhivatalos 
„Neueste Nachrichten" azonfelül azzal vigasztalta magát, 
amint hire terjedt, hogy Bajorország püspökei közös vá-
laszt készülnek adni az encyclikára, hogy ugyanis bizo-
nyos püspöki városok „szellemileg sokkal távolabb esnek 
egymástól, mint földrajzilag." 

Az egyház elleneinek eme számitása azonban rész-

ben már meg van biusitva és bizonyára egészen meg 
fog hiusittatni. A Szentlélek még mindig kormányozza 
az egyházat és csúffá teszi az emberek terveit. 

Nem tudjuk még, hogy miről tanácskoztak főpász-
toraink Freisingben s mit határoztak vala, de azt az 
egyet tudjufc, hogy az egység s egyetértés szelleme lebe-
gett gyülekezetükön, és hogy a hozott határozatok tanú-
bizonyságot fognak tenni a törhetetlen hűségről, melylyel 
a bajor püspöki kar az egyházi jogainak és szabadságai-
nak védelmében s visszakövetelésében a legfőbb pásztor-
hoz, Krisztus látható helytartójához viseltetik. Elmultak 
a Hontheimok és az emsi punktatorok napjai, és a liberá-
lis államférfiak minden óhajtása s keresése daczára nem 
fognak visszatérni ; a „Febronius" szellemű püspökök csak-
hamar nyáj nélküli pásztorok volnának. A bajor püspöki 
kar pedig biztosra veheti, hogy papság s nép ugy, mint 
eddig, -ezentúl is zárt sorokban hiven s engedelmesen 
fogja követni, mint egykor a súlyos és veszedelmes idők-
ben. E szoros s hűséges összetartás tett minket, bajor 
katholikusokat erősekké, és ez fogja képezni erőnket a 
jövőben is. Ez összetartáson megtört Poroszországban a 
kulturharcz, Bajorországban pedig az „állam- vagyis az ó-
katholiczizmus" támadása, és való igazság, ez tanulság a 
múltból, és okulat s intelem a jövőre az, amit dr Schee-
ber irt 1872-ben : „Ha Isten kegyelmével a schisma és 
haeresis mérhetetlen veszélye eltávolittatik hazánktól, — 
akkor a történelemnek föl kell jegyeznie évkönyveiben 
azt, hogy ez alkalommal a pokol kapuinak hatalma a 
kath. nép hitszilárdságán s állhatatosságán tört meg, 
hogy azonban ez a kath. nép azért maradt hitéhez hü. 
mivel a lelkipásztorkodó papság szóval s példával előtte 
já r t a tántorí thatatlan hithüségben, és mivel ez a lelki-
pásztorkodó papság, amely jó s rossz napjaiban meg-
osztja vala sorsát, a vallással megőrizte engedelmességét 
és szeretettel s hűséggel ragaszkodott a püspöki karhoz 
s a kath. egyház fejéhez." 

Ez egységet s egyetértést meg kell óvni s még 
szorosabbra fűzni, és az episcopatus egységes s közös 
eljárása e tekintetben is üdvös hatással lesz a népre s 
papságra. 

E lapok hasábjain már említtetett bold. Wittmann re-
gensburgi püspök egyik nyilatkozata melyben fölöttébb nagy 
fontosságot tulajdonit általában az egyetértésnek, s egység-
nek, mint különösen az egyház auctoritativ közegei a püs-
pökök közös actiójának, tanácskozásának s gyülekezéseinek, 
és ezeket az áldás és erő legbővebb forrásainak jelezte. 
Bold. Ketteier püspökre is történt erre nézve utalás, a ki 
ama nézetét fejezte ki, hogy „mindig az volt a jele a 
keresztény élet ébredő szellemének s hatalmas fejlődésé-
nek, ha a püspökök összejövetelei gyakoriak voltak. Mi 
sem növeli ugy — irja — az isteni erő hatályát az egy-
házban, mint az egyetértés s egység ápolása. Mennél 
inkább egy szív s egy lélek az egyház, annál legyőzhe-
tetlenebb a világban, és minél inkább táplálja az egyes 
szellem az egység eme szellemét magában, annál inkább 
működik ő benne az erő. Viszont mi sem gyöngíti ugy 
minden egyes kereszténynek életét, valamint az egyház 
egész részeit is, mint az egység gyöngülése." 

Ha az összes katholikusoknak a szellem egységét s 
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egyetértését meg kell őrizniök s ápolniok, erre annál 
nagyobb szükség van a papságnál. A papok a kath . nép-
nek született vezérei, még az ú jkor valláspolitikai harczá-
ban is oly ellenséggel szemben, kinek vezérei egyetértve 
közös terv és közös takt ika szabályai szerint működnek. 
Talán tévedünk, de évek hosszú során át szerzett meg-
figyelés s tapasztalat azon véleményt kényszeritette ránk, 
hogy a bajor kath. klérus többé nem az a szorosan s 
szilárdan zárt phalanx, mint korábbi időkben, hogy sorai 
némileg meglazultak, és i t t -ot t időnkint zavar s egye-
netlenség kapot t lábra, hogy tagjai egymásközt nem 
állanak többé oly szoros érintkezésben s benső össze-
köttetésben, mint egykoron. Ennek következménye „in 
politicis" abban a közmondásban is található, melyet a 
német igy fejez ki : „der Streit der Klerisei, des Teufels 
Jubi lei" , (amikor a papság egymással harczol, akkor az 
ördög tánczol ; de emlékeztet Bismarck e szavára is : „Nem 
szép, ha jó barátok egymásra lőnek," — habár csak 
félreértésből is. 

Nem akar juk behatóbban fej tegetni a bajor kath. 
papság egyetértésének hiányait s ezek okait. A paphiány 
szintén hozzájárult ehhez, de épp soraink ritkulása, szá-
munk csökkenése kell, hogy e jelszóra indítson : Sora-
kozzunk ! 

Szorosabbb szellemi összeköttetéshez, az egység s 
egyetértés megóvásához s valláspolitikai harczokban 
kifejtendő közös takt ikához a papságnak szüksége van 
közös közlönyre a sajtóban. Ezt nem kell neki még nagy 
fáradsággal s költséggel előbb szereznie, csak fenn kell 
tartania azt és — tartania. 

Ily lapra szükség van mint központi közös orga-
numra, mely ne szolgáljon magánérdekeknek, hanem esz-
köz legyen a közös megértés s egyetértés fenntar-
tásához. 

Bajorországnak hála Istennek elég számos kisebb-
nagyobb jól szerkesztett lapja van s kivánjuk nekik, hogy 
vivant, crescant, floreant. De egy központi orgánumot 
nem pótolhat több szétágozó lap, amint a karmester t 
nem helyettesitheti az egyszerű zenész, vagy talán igaz 
volna az, hogy a papságnak nem kell már nagy lap. Ha 
most még nem, de rövid idő múlva érezni fogja annak 
szükségét, annál is inkább, mivel a papságnak az is a 
föladata, hogy egy nagy s közös kath . lapot nyúj tson a 
világi híveknek. Augsb. Postz. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- s közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a szentjobbi valóságos apátságot borsodi 
Latinovits Gábor kalocsai kanonoknak adományozom. 

Kel t Budapesten, 1888.. junius hó 28. 

Vallás- s közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére az eperjesi görög szert, katholikus székes-
káptalanban : Sass Bertalan i f jabb kanonoknak az iskolás 
kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, 
az ekként megüresedő i f jabb kanonokságot Dzubay József 
mocsonyi lelkész, felső-borsodi esperes és szentszéki ül 
nőknek adományozom, s ugyanezen székeskáptalanhoz 
Adzima András klembérki lelkész, kerületi esperes és 
szentszéki ülnököt tiszteletbeli kanonokká kinevezem. 

Kelt Lainzban, 1888. évi junius hó 1-én. 
Ferencz József, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Király o felsége Brühl Antal udvardi plébá-

nosnak fegyintézeti lelkészi minőségében szerzett érdemei 
elismeréseül a koronás arany érdemkeresztet adományozta. 

— Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter levelet intézett budapest-belvárosi választóihoz, 
melyben röviden jelzi az ország helyzetét és az ő inten-
tióit. Minket katholikusokat illetőleg a miniszter ur neve-
zetes nyi la tkozatot tet t , melyet szórói-szóra ime itt köz-
lünk : „Ne méltóztassék hinni egyébiránt, úgymond, hogy 
midőn én a közgazdasági viszonyokra oly nagy súlyt 
fektetek, a vallás-erkölcsi momentumok iránt közömbös 
vagyok. Elnézve sok kóros állapottól, melyeket talán csak 
vallás és egyház u t ján, ha nem is megszüntetni, de legalább 
enyhiteni lehetne, jól tudom azt is, hogy társadalom 
vallás nélkül nem létezhetik, a vallás külformája pedig 
az egyház. E n tehát minden vallás és egyház tekintélyét 
fenntar tani óhaj tom. S különösen a katholikus egyház 
tekintetében, mely a dolog természete szerint szoro-
sabb viszonyban áll az állammal, mint a többi egyházak, 
sürgetem a papok ellátását, a papok jobb oktatását s 
nevelését, az egyházi javak oly kezelését, hogy oly dolgok 
ne történhessenek, mint az utolsó időben több eclatans 
esetben tör téntek. Magától értetvén, hogy én alkotmányos 
miniszter létemre, semmitsem akarok erőszakos módon, de 
az egyház, illetőleg az azt vezető férfiak hozzájárulásával 
keresztülvinni. Mindehhez idő és egészség szükséges stb." 

— Pályázat a nagyszombati érs. árvaházban betöl-
tendő helyekre. — A nagyszombati érseki árvaházban 
betöltendő alapítványi helyekre ezennel pályázat hirdet-
tetik. Pá lyázhatnak az alapszabályok 1., 2. és 3. §§-ban 
jogosí tot t árva fiuk. A folyamodványhoz csatolandók a) 
az árva keresztlevele, b) a szülők illetve a szülő halott-
levele, c) szegénységi bizonyítvány, d) orvosi egészségi 
illetve oltási bizonyítvány, e) az alapszabályok 12. §-ában 
előirt gyámi nyilatkozat. A folyamodványok az illetékes 
plébánia hivatalok u t ján legkésőbb folyó évi julius hó 
végéig hozzám küldendők. Később érkezett folyamodvá-
nyok figyelembe vétetni nem fognak. Kelt Esztergomban, 
1888. junius hó 18-án stb. 

Szerkesztőségi telefon. 
Főt. Breszt. I. Csak tartsa meg nyugodtan a lapot. Levélben 

többet. — K. M. Mikor az apostolok is kiváncsiak valának, hogy 
mi lesz velők, és azt kérdezték az Üdvözitőtől : „Ecce nos reliqui-
mus omnia, et secuti sumus, te : quid ergo erit nobis ?" — Jézus 
igy felelt : . . . Omnis (a ki ezt tet te) centuplum accipiet et vitám 
ae te rnam possidebit." Vonja le a tanulságot! — Sz. K. Legköze-
lebb közöljük „Az u j misések elhelyezéséről" szóló czikkét. Nagyon 
megtisztelő reánk nézve az ön véleménye, melylyel bennünket „a 
tollforgatásban megőszült bajnok u -nak t a r t ; csakhogy, a mi az 
ősz ha jaka t illeti, a valóság nekünk még bogárfekete hajakkal 
hízelkedik. A legutóbbi rektorválasztásnál azonban, sajnos, éppen ez 
volt a megbuktatom. Egyik-másik ember előtt vmég fiatal" vagyok, 
mert a ha jam fekete. Ebből lá that ja kedvességed, hogy a mily 
időszerű az ön czikke, épp oly à propos jöt t „megőszült" — jó 
kivánsága. 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
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A pápaság fölénye XIII. Leo alatt. 
II. 

Ha nyájas olvasóm szives figyelmével to-
vábbra is megajándékoz, folytatom a pápaság 
fölényének feltüntetését XIII. Leo bölcseségének 
kormányzása alatt. 

A pápaság fölénye, más vallású centrális 
hatóságok fölött, először abban áll, hogy egyik 
sem képes oly bámulatos benső és mennyet föl-
det átölelő egységét a szellemeknek, a meggyő-
ződéseknek, a sziveknek létre hozni, mint ő ; 
másodszor abban áll, hogy a pápa, egy kis köz-
pontból, Rómából, sz. Péter sirjától, az egész föld-
kerekségén uralkodik. A pápa hatalma valóban, 
miként Kurth mondja a belgák jubileumi Arany-
könyvében, a legegyetemesebb hatalom, mely 
valaha a világon létezett, sőt mondhatni, az 
egyedüli egyetemes hatalom a földön. Midőn 
VII. Gergely messze Rómától halálos ágyán fe-
küdt, a körül álló bibornokok a zsoltáros sza-
vaival vigasztalák őt, mondván: Uram, te nem 
halhatsz meg számkivetésben, mert hiszen az 
Isten akarata örökségül neked az összes népeket 
adta és hatalmad gyakorlásának határaiul a föld 
széleit jelölte ki. Ezt a látnoki programmot, 
melyet abban a zivataros időben és egy szám-
kivetett pápa halálos ágya mellett oly egyszerűen 
magasztos önérzettel formuláztak a XI. század 
bibornokai, a jelen XIX. század mintegy meg 
van bizva, hogy megvalósítsa. A pápa hatalmának 
gyakorlása manap már kiterjed a föld egyik sarká-
tól a másikig mindenüvé, a hol emberek laknak. 
A ezárok, a chinai császár, az angol nemzet bir-
tokainak mindenütt megvan a maga határa; 

de ki fogja megmondhatni: i t t van a pápai ha-
talom gyakorlásának a határa ? Csak egy hatalom, 
csak egy tekintély van tehát i t t e földön, a mely 
sehol sem idegen, a mely mindenütt, a hol Isten 
uralkodik és lelkek vannak, otthon van: és ez 
a — pápaság. Hiába formulázták az Egyesült-
Államok az európai befolyást kizárandók, a hires 
Monroe-tant : azok a határok, melyek az európai 
államok politikai befolyását az uj világrésztől 
elzárják, a pápára nézve nem léteznek; ő épp 
azzal a mindenek fölött levő hatalommal és be-
folyással uralkodik a szellemek fölött az atlanti 
oczeánon tul — mint azon innen. A világ álla-
mainak minden fővárosa — városa az ő lelki 
birodalmának, az Isten országának. A pápának 
engedelmeskednek Párisban, Londonban, Berlin-
ben, New-Yorkban, Quitóban, Pekingben, Kalkut-
tában, Sidneyben, és nincs órája a napnak, a 
melyben neve ne hangzanék a papok és hivek 
szüntelenül folyó könyörgéseiben. Néhány hó előtt 
a katholikus kegyeletnek egy szellemes gondo-
lata valósult meg a pápai tekintély mindenütt 
való jelenlétének feltüntetésére. Midőn XIII. Leo 
pápa f. é. január 1-én aranymiséjét tartá, a hivek 
a földgömb mindkét oldalán, minden délkör alatt, 
előre kiszámitva tudták a pápa imájának és 
áldásának perczeit s vele egy, e földön soha nem 
látot t ggyetemes imádkozó sereggé egyesültek 
az egész földkerekségén. Nap és éj egyesült s 
olvadt össze a nagy katholikus imában. Ez Isten 
müve : a kath. egyház diadala az idő és tér emberi-
leg megzabolázhatatlan hatalma fölött. A Domino 
factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. 

Nagy csalódás volna azt hinni, hogy mivel 
a pápák hatalma tisztán lelki hatalom, az meddő 

2 



10 RELIGIO. 10 

s hatástalan marad a polgári társadalom ügyei-
nek folyására. Szűklátkörü szellemek, kik nem 
hisznek csak a dnrva erőszak erejében, igenis, gyö-
nyörüket találhatják az ily illnsiókban; a tények 
azonban és az Isten ege alatt lefolyó valóság 
kegyetlen csalódásokkal veri fel őket álmaikból. 
Igaz, hogy az államok mostanság többnyire mind 
laicizálva vannak, azaz a világ tekintet nélkül a ki-
nyilatkoztatott vallásra, polgári születést (l'état 
civil, Civilstand), polgári házasságot, polgári te-
metést (megégetést) ismer és tol előtérbe, nem 
keresztény keresztelent, házasságot, temetést; a ne-
velésben pedig, ha csak szerét teheti, elvonja a 
kisdedeket épp ngy mint a serdülteket Jézustól, 
az emberiség legfőbb nevelőjétől és mesterétől. 
Hanem a kereszténység ölén táplált emberi társa-
dalom megborzadt ennek az nj pogány, laici-
zált szellemnek szörnyszülötteitől s kezdi lerázni 
nyakáról az Isten és egyház ellen való lázadásnak 
csalfa jelvényeit. A keresztény lelkek keresztény 
szelleme kezdi újra megujitani a föld szinét. Mind 
hiába, a keresztény lelket kiölni a földről nem 
lehet. Nem lehet azért, mert lélek és keresztény. 
Mint lélek halhatatlan ; mint keresztény az is-
teni szeretet fellegvárába van felemelve, hol 
hogy megközelithetetlen legyen, az isteni min-
denhatóság gondoskodik róla. S a mi áll egy 
keresztény lélekről, az áll a népekké és nemze-
tekké tömörült keresztény lelkek millióiról. A 
nemzetek életét mindig erkölcsi törvények fogják 
szabályozni és irányozni : és ezek az erkölcsi 
törvények tekintély őket és erejöket mindig a 
vallástól fogják nyerni. Ez tény lesz ma, holnap és 
örökké, és ezen tudomány, sem politika nem fog 
változtatni soha. Mivel pedig az erkölcsi elvek, 
melyeket a kath. egyházban a pápaság tar t fenn és 
tanít, oly fenségesek és tiszták, hogy tisztábban és 
fenségesebben fentartani és fejtegetni azokat a 
leggeniálisabb emberi ész sem képes: világos, 
hogy az a tekintély, mely e fenséges tanokat 
garantirozza, az a hatalom, mely e fenséges 
erkölcsi elveket végrehajtja. — fölénynyel bir 
minden bölcseleti iskola és rendszer, valamint a 
politikai ravaszság sakkhuzásainak minden mes-
tersége fölött. Az emberiség a maga lelkének 
fenséges moráljára ismer a kath. egyház tani-
tásában; s minthogy e tannak legfőbb őrét a 
pápaságban látja, szive titkos ösztönétől ragad-
tatva, mint páratlanul álló világhatalomtól, meg 
nem vonhatja tőle tiszteletének és hódolatának 
tanusitásait. * 

Az ujmisések elhelyezése. 
A „Religio" hasábjain egy igen fontos, közvetlen a 

papságot s közvetve a híveket is élénken érdeklő kérdés 
vitatása, illetve pengetése indult meg. E nagy ügy a 
papképzés, melynek fontosságát mindenkinek be kell látni. 

Dr Mihályfy és dr J . F, urak nagybecsű értekezé-
seit minden pont jában aláirom és lelkemből óhajtom, 
hogy a magasabb körök becses figyelmét felköltvén, a 
gyakorla tba átvitessenek. Teljes szivemből kivánom, hogy 
a papnevelés szent ügye érdekében, a papneveidei elöl-
járók és tanárok, a provincziális jogakadémiai tanárokkal 
egyenlő fizetésben részesüljenek. Hogy a tanár urak ne 
törekedjenek ki mindenáron a tanári állásnál sokkal jöve-
delmezőbb plebánosi javadalmakra, hanem életök munka-
biró részét a legszebb és legszentebb ügyek egyik leg-
szebbikének, a popnevelésnek szenteljék. Hogy ez most 
nem igy van, napró l -napra tapasztal juk. Hiszen éppen 
most lát tuk, hogy egyik érseki megyében egy év alatt 8 
theologiai tanár hagy ta oda tanszékét plébániáért . 

De ha mindazon üdvös intézkedések megtörténné-
nek is, melyeket a papnevelés ügyében pengetünk : egyet 
még sem szabad figyelmen kivül hagyni. Azt t. i., hogy 
bármily alapra fekte t jük is a seminariumi nevelést, ez 
sohasem ölelheti fel teljesen a gyakorlati élet minden 
viszonyai^, s nem fejleszti ki a papi jellemet annyira, 
hogy az ujmisés pap, kilépve az élet küzdelmes terére, 
bölcs vezető nélkül akadálytalanul haladhasson. Különö-
sen a kisebb papnevelő-intézetekbe — az úgynevezett 
gyermek seminariumokba — 13—14 éves i f jak felvétetvén, 
8 éven keresztül a világtól elzártan neveltetnek. Nem 
helytelenítem én a kis-seminariumokat, bár a jelen alak-
jokban sok szó fér hozzájok ; csupán azt akarom kiemelni, 
hogy az ez intézetből kilépő fiatal papoknak mily égett 
szükségök van egy atyai barátságos kézre, melynek sze-
rető, gondos vezetése mellett azon a hidon, mely a semi-
nariumot az élettel összeköti — értem a káplánkodás első 
éveit — átkalauzoltassanak. 

Mennyire szükséges ez, a gyakorlati életből vett 
esetekkel akarom megvilágítani. Volt eset, hogy a leg-
szebb reményekre jogosító növendék, ki a seminaríumban 
társai felett kitiint, tudománya, szelid magaviselete által 
elöljárói bizalmát megnyerte, alig egy-két év alatt, me-
lyet a világban töltött , egészen megváltozott . Elégedetlen, 
zúgolódó káplán lett. Szerető elöljárói nem bírják meg-
érteni e gyors átváltozás okát. 

Mi, akik az ily eseteket az életben megfigyeltük, 
legtöbb esetben azon szomorú tapasztalatra ju to t tunk, 
hogy e szerencsétlen fiatal papoknak hiányzott azon ba 
rátságos vezető kéz, mely őket az élet ut ján vezérelte volna. 
Azaz első stácziójukon olyan plébános mellé helyeztettek, 
aki nem törődött velők. Hagyta rohanni a tapasztalatlan 
fiatal embert az élet sikamlós lejtőjén, hová oly édeset 
szokta csalogatni a világ, s midőn elesett, nem emelte 
föl, hanem ellökte magától , följelentvén őt megyés püs-
pökének, a minek a legvégsőbb eszköznek kellene lennie. 
Innét dorgatorium, áthelyezési parancs jön, s büntetésből 
természetesen még rosszabb helyre kerül a szerencsétlen. 
A fiatal ember szivében bajával karöltve j á r és nőttön-nő 
az elégedetlenség, mely minden papi jellemnek megölője ; 
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elveszti minden kedvét, el a hivatás kegyelmét, s egy 
reménynyel teljes szép élet sivárodik el, egy pap s talán 
sokak lelkiüdve tétetett koczkára. 

Egy másik esetben pedig a plébános rigorista s 
tapasztalatlan, nem mérlegeli, hogy vájjon a tapaszta-
latlanság vagy a könnyelműség sodorta-e a fiatal papot 
a világ rohanó árjába ? Nem veszi gondolóra a fiatal 
élet psychologiai viszonyait, az adott körülményeket. 
Ahelyett, hogy szeretettel figyelmeztetné s jó útra te-
relné, vagy durva goromba szavakkal elkeseríti s felkölti 
benne a daczot, vagy mindjárt az első ballépésnél, — 
mely talán nem is volt olyan nagyon bal, csak az ő 
rigorista szemével nézte annak — elöljárói előtt bevá-
dolja. Amiből azután sok esetben logikai következetes-
séggel folynak az előbb felsorolt szomorú eredmények. 

Emlitsem-e végre azon szomorú tényeket, mikor 
egyik-másik positive folyik be az ujmisés papi jellemének 
lerontására? Hozzak-e föl példát, hogy találkozik olyan, 
ki hiu féltékenységből minden üdvös működési térről 
leszorítani igyekszik az ujmisést? hogy azon szent tüzet, 
melyet felszenteléskor a Szentlélek ur Isten gyúj tot t meg 
lelkében, minden módon kioltani törekedik ? és csupán 
azért, mivel fél az összehasonlítástól, mit a nép rendesen 
meg szokott tenni. Az ujmisés szent buzgalmát azzal a 
naiv közmondással kicsinyli : „Uj seprő jól seper." Mond-
hatnék esetet, midőn az ujmisés a hosszasan szenvedő 
beteghez eljárt vigasztalni, hogy szenvedését az örök-
élet igéjével enyhítse, és plébánosa ezért megszólította, 
mivel ezt ő tenni nem szokta, az ő plébániájában ez 
nem szokás. Midőn a gyermekvilág kedélyét legjobban 
érdeklő kedves karácsony ünnepére az iskolás gyerme-
keket a szent gyónásra előkészitette s meggyóntatta, 
ezért beinformálta a felső hatóságnak, hogy már plé-
bános szeretne lenni, mert plebánosi jogokat gyakorol. 

Számláljak-e föl helyeket, hol a papi erényekkel 
homlok egyenest ellenkező példák, viszonyok, melyekbe 
az ujmisés mintegy belecseppen, a seminariumban szer-
zett erényeit, mint a szél a himport a virágról elfújják ? 

De ne bolygassuk mélyebben e szomorú tényeket, 
mert elfacsarodik az ember szive, ha elgondolja, hány 
fiatal pap lett boldogtalanná egész életén, s hány vesz-
tette-e a hivatás kegyelmét az első statió mia t t? Azért 
hoztam a papnevelés napirenden levő kérdésével kap-
csolatba az ujmisések gondos elhelyezését ; mert nekem az 
a meggyőződésem, mint fentebb is érintem, — hogy a 
seminariumban nem lehet a papi nevelést helyesen be-
tetőzni. Az élet azon iskola, mely a seminariumi neve-
lésnek próbája leend. Azon magasztos elvek, melyeket a 
papnövendék a seminariumi hosszú nevelés alatt elsajátít, 
theoretice kifejtik ugyan papi jellemét, mert tudjuk, a 
jellem az elvekből épül föl, vagyis az a jellemes ember, 
kinek cselekedeteit igaz s helyes elvek irányítják, mind-
azonáltal mindig szükséges marad az, hogy ezen elméleti 
elvek a gyakorlati életbe átvitessenek, s megpróbálva az 
alkalmazásban, megtisztuljanak. Életrevalóságunk is attól 

I f jú bará tom az egyik oldalról gyüj té össze a bajos dol-
gokat ; ámde másfelől a plébános uraknak is vannak igen sok-
szor jogos panaszaik. De hát mi csak marad junk most a jó dis-
positióknál. A szerk. 

függ, hogy azon elveket, melyeket tanultunk az iskolában.-
az életben miképen tudjuk alkalmazni. Azért ha a jó 
nevelés által be is oltatnak a növendékpap szivébe azon 
fönséges elvek, melyek segélyével kiléphet az élet szin-
terére, a saját és ezrek üdvén munkálkodhatik : mégis 
hiányzik nála azon erősség és biztosság, hogy azon ne-
hézségeket, melyeket mindkét tekintetben az élet gördít 
elébe, legyőzhesse. 

Ebből következik aztán az, hogy az ujmisés papok, 
olyan plébánosok mellé helyeztessenek, akik papi jel 
lemökkel, tudományokkal, életbölcseségökkel, s fiatal 
paptársaikat szerető szivökkel biztos garancziát nyúj-
tanak arra, hogy a seminariumi nevelést nem leron-
tani, hanem tovább építeni s betetőzni fogják ; hogy 
amint híveiknek is „mindenben mindenök:" ugy a mellé-
jök rendelt ujmisés paptársuknak is minden körülmé-
nyeikben szerető atyjok, barátjok, tanitójok s esetleg okos 
intői s vezérei leendnek. Százmán Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 3. XIII. Leo pápa levele az emberi sza-

badságról. (Bevezetés.) — Mit mondjunk róla, hol kezd-
jük ? . . . A mi helyzetünk voltaképen igen könnyű. Köny-
nyüvé teszi t. olvasóközönségünk maga. Nekünk a pápa 
halhatatlan érdemű leveleit sem lefordítani, sem magya-
rázni nem szükséges. Diszes olvasó-közönségünk megérti 
azt a maga utánozhatatlan eredetiségében, és saját ere-
jéből, minden idegen kommentálás nélkül, élvezheti azt 
az ő páratlan fenségében. Mert hiszen a mit a lumen in 
coelo pápája az emberi szabadságról e mesteri levélben 
mondott, azt tisztelt olvasóink mind tanulták a philoso-
phiában és theologiában. Nem azért tehát, mintha valami 
ujat akarnánk mondani, legkevésbbé pedig azért, mintha 
t. olvasóinknak a pápai encyclika magyarázatára szüksége 
volna, hanem kiindulva a régi aranyigazságból „repetitio est-
mater studiorum," egyesegyeclül a végett, hogy ily remek 
alkotású vezérfonal irányítása mellett, milyennel XIII. Leo 
a keresztény emberiség világirodalmát gazdagitotta, fel-
frissítsük magunkban az emberi szabadakarat használata 
keresztény elveinek magasztos elméletét és üdvös gya-
korlatát, — még egyszer végig futunk t. olvasóinkkal 
együtt szentséges atyánk legújabb encyclikájának gazdag 
tartalmán. „Aperta vobis est lectio recitata. Sed ne ali-
quibus ipsa ejus planifies alta fortasse videatur, earn sub 
brevitate transcurrimus, quatenus ejus expositio (ita nescien-
tibus fiat cognita, ut tamen) scientibus non sit onerosa." 
(& Greg. A/., Hom. 13. in evang.) 

Nekem ugy látszik, hogy XIII. Leo pápa e legújabb 
encyclikájánál is természetesen az a fődolog, hogy mit 
mond a pápa ; ámde ennek fölértéséhez a kulcs egy másik 
kérdés megfejtésében rejlik. Tudnunk kell mindenek előtt, 
miért szól a pápa épen most az emberi szabadságról s 
miért veszi bonczkés alá a modern liberalizmus tanait 
éppen napjainkban ? 

Talán találkoznak, kik azt hiszik, hogy szentséges 
atyánkat az emberi szabadság gyakorlása keresztény elmé-
letének fejtegetésére az az igen közel fekvő ok indította, 
mert Rómában éppen most készül, a modern liberalizmus 
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nevében, az uj olasz büntető tvkönyv, a mely béklyókba 
akar ja verni az olasz katliolikusok lelkiismeretének szabad-
ságát. Csekély véleményünk szerint ez lehetett mellékes, 
hogy ugy mondjam sürgető ok a pápa lelke előtt ; mert 
oly messzelátó elme, milyennel Isten XIII . Leót megál-
dotta s a végokokat vizsgáló ama bölcseség, melylyel az 
isteni gondviselés a „lumen in coelo" pápáját szt. Péter 
székére ifjú korától fogva előkészítette, egy Crispi han-
dabandájánál bizonyosan kiemelkedőbb világtörténelmi 
tényt vagy jelenséget szemelt ki e legújabb encyclikájában 
felölelt magasztos tanok fejtegetésének kiindulási pont-
jául. szóval indokul az encyclika megírására. 

Nekünk ugy tűnik fel XIII . Leo a modern libera-
lizmus circulus vitiosusának nagy munkáju feltüntetésé-
ben, mint Archimedes Syrakusa falain. Az ellenség ostro-
ma, sőt a gyilkos kezű római katona fenyegető közeledése 
sem volt képes az elmélkedő bölcs lelkét a világ fennállá-
sának és forgásának titkaival foglalkozó elmélkedéséből 
kizavarni. Midőn a vérszomjas római katona már halált 
mért fejére, még akkor is csak azt kiáltá neki Syrakusa 
bölcse: „Noli turbare circulos meos ! " Igv végzett Crispi-
vel és az ő büntető tvkönyvével XIII . Leo abban az 
allocutiójában, melyet legutoljára tartott . Alios ecclesia 
vidit ventos, — mondá XIII. Leo Crispi erőködéseire. 

Szentséges atyánk tehát, midőn vLibertasu kezdő 
szó alatt megörökített encvclikáját irá, maiora cecinit, 
s lelke előtt koránsem a Crispi nevü epigonok ephemer 
támadása, hanem epochalis világesemények és áramlatok 
századokra szóló hatásainak mérlegelése volt döntő indok 
az írásra. — 1789-ben kelt a modern liberalizmus „magna 
charta"-ja, 1789-ben proklamálta a nagy franczia forra-
dalom az „ember jogait" — Isten nélkül. Es a franczia 
nagy forradalom örököse a jelenlegi franczia köztársaság 
— világkiállítással óhajtja 1889-ben a nagy esemény szá-
zados emlékét megörökíteni és hatásait az összes emberi-
ség körében hatványozni és biztosítani. Az európai monar-
chiák, a vének és ifjak egyaránt, a legitimek és illegiti-
mek egyképpen, birtak annyi észszel, hogy nem mentek 
be a republikánus istentelenség kelepczéjébe s megta-
gadták részvételüket az Isten nélkül tervezett „emberi jogok" 
ünnepeltetésétől. Ennyire képesek az államok, ezt megtet-
ték. De már a forradalom eszméinek legyőzésére képtele-
nek. Az emberek elméjét és szivét csak az Isten alakithatja 
át és a kit az Isten ebben eszközül használ, az egyház. 
Éppen e czélból irta tehát XIII. Leo pápa encyclikáját az 
emberi szabadságról a 89-iki tanok proklamáltatásának 
évfordulóján. IX. Pius polemice, a Syllabusban, már leszá-
molt a modern liberalizmussal. XIII. Leo irenice már 
egyszer szintén foglalkozott e csábos tanrendszerrel, mi-
dőn az „Immortale Dei" kezdetű encyclikában kifejtette 
az Isten nélkül tervezett és kudarczról-kudarczra vezető 
modern államelméletekkel szemben a keresztény társada-
lom constitutióját. Most, mivel minden baj az emberi sza-
badság félreértéséből s ebből kifolyólag a szabadsággal 
való visszaélésből származik : elhatározta magát XIII. 
Leo, hogy ismert gyengéd, békéltető modorával egyenkint 
kiszedi a keresztény emberiség lelkéből mindamaz idegen, 
kóros anyagokat, melyeket az Isten-ellenes szabadság 
tana inficiált, s melyek folytonos genyedésben tartották 

az országokat, nemzeteket és társadalmakat, s egész nem-
zedékek és családok erkölcsi és anyagi bukásának nyitot-
tak országutat. 

íme, ez XIII. Leo legújabb encyclikájának gene-
sise ; ez viszonya encyclikái hosszú lánczolatához ; ez — 
helye a világtörténelem legutolsó epochájában. *** 

(Folytat juk.) 

Budapest, jul. 5. Trefort A. miniszter legújabb 
levele, melyet budapest-belvárosi választóihoz juuius hó 
30-diki kelettel intézett, minden tekintetben mesterére 
vall. Mint Trefort A. eddigi levelei, ez is sok kérdésben 
röviden kifejti irója álláspontját, amely, mint a jelen le-
vélből is kitetszik, olykor-olykor változni, néha helyes-
bülni szokott, nyilván bebizonyulván itt is „sapientis est 
consilium mutare in melius." 

Nem lehet föladatunk itt a levélnek nem-vallás-
politikai részével foglalkozni ; ami pedig ezt illeti, szi-
vesen elismerjük, hogy a miniszter urnák sikerült jó 
hangulatot kelteni annak velejével. Még sem fojthatjuk 
el észrevételeinket egyes részeire nézve. 

Már ami a külsőséget illeti, valóban feltűnhetnék, 
hogy a miniszter ur a maga resszortját, a valláspolitikai 
ügyet s kérdést e levelében utolsónak hagyta és a finán-
cziákat s közgazdasági mondanivalóját előbbrevalóknak 
tartot ta — lehet csupa udvariasságból a kollegák iránt. 
Mi azonban ugy tekintjük e sorrendet ezúttal — és 
tényleg ugy is van — hogy a miniszter ur közlendőinek 
superlativumát tette levelének befejező részéül. Van is 
abban több ily momentum. 

Mindenek előtt nagyon jól esett olvasnunk, hogy a 
miniszter ur a vallás-erkölcsi momentumok iránt nem 
közömbös. Ezzel teljesen helyre lett igazitva ama ko-
rábbi nyilatkozata, mely szerint a miniszter ur nem bánná 
bármily vallást kövessen valaki, csak az adóját fizesse meg.-

Másik nyilatkozata azonban elmosódott s némi ma-
gyarázatot igényelne. Azt mondja ugyanis, hogy elnézve 
sok kóros állapottól, melyeket talán csak vallás és egy-
ház utján, ha nem is megszüntetni, de legalább enyhíteni 
lehetne, jól tudja azt is, hogy társadalom vallás nélkül 
nem létezhetik, a vallás külformája pedig az egyház : ő 
tehát minden vallás és egyház tekintélyét fentartani 
óhajt ja. Ez talán jobban hangzanék, ha törvényeinknek 
megfelelőleg megadná az ősi s a bevett vallásoknak az 
őket megillető tiszteletet s jogot, mivel „minden" vallás 
alatt a vallástalanságot is érthetni, példa rá Schiller ; ámbár 
ezt épp azért sem szabad föltételezni, mivel maga a minisz-
ter ur tartozik a vallás oltalmazását a kormány s végre-
hajtó hatalom kebelében képviselni, és mivel fönnebbi 
nyilatkozata a valláserkölcsi momentumról ily föltevést 
kizárni látszik. 

Trefort ezután a kath. egyház jelen viszonyáról 
igy nyilatkozik: „S különösen a kath. egyház tekintetében, 
mely a dolog természete szerint szorosabb viszonyban 
áll az állammal, mint a többi egyházak, sürgetem a pa-
pok ellátását, a papok jobb oktatását s nevelését és az 
egyházi javak oly kezelését, hogy oly dolgok ne tör-
ténhessenek, mint az utolsó időben több eklatáns esetben 
történtek. Magától értetvén, hogy én alkotmányos mi-
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niszter létemre semmit sem akarok erőszakos módon, de 
az egyház, illetőleg az azt vezető férfiak hozzájárulásával 
keresztülvinni. Mindahhoz idő és egészség szükséges." 

E nyilatkozat igen megnyugta tó a közelmúlt ese-
ményeivel szemben. Ha a miniszter ur mindig az egyház, 
illetőleg az azt vezető férfiak hozzájárulásával fog vala 
munkához, önmagát a jelen nyilatkozattól megkímélhet te 
volna ; amivel nem akar juk azt mondani, hogy csak most 
kezd alkotmányos miniszter lenni, ellenkezőleg meg va-
gyunk győződve róla, hogy sajnos betegsége és egyéb 
körülmények okozták a közelmúlt feszélyeit, melyeket 
most elháritani igyekszik. 

Mégis amidőn megelégedéssel tudomásul veszsziik e 
megnyugta tó nyilatkozatát , igen óhaj tanok, hogy ama 
kérdések körül, melyeket fönnebbi nyilatkozata érint, 
tegye meg a szükséges megkülönböztetést . Először is 
nincs egészen helyén általánosságban szólani, ugy tüntet-
vén föl a dolgot, mintha a papok ellátása, papok jobb 
oktatása s nevelése, és az egyházi javak kezelése orszá-
gos actiót tenne szükségessé; e tekintetben vajmi part ia-
lis reformról lehet csak szó, minthogy a papok ellátása 
több egyházmegyében a miniszter ur hozzájárulása nélkül, 
sőt mielőtt ő ez ügyet fölkarolta, általános megelége-
désre szabályozva lett : hasonlóképen a papok oktatása s 
nevelése sem szorul általános tatarozásra, lévén az részint 
már teljesen újjászervezve, részint a rendezés kellő folya-
matban van ; végül épp ugy helytelen volna az egyházi 
vagyon kezelésének ellenőrzése czimén e javakat úgyszól-
ván sequestrum alá helyezni és egyúttal a jövőben kine-
vezendő egyházi javadalmasokat is előzetesen gyanúval 
illetni, ami bizonyára nem fé r össze a valláserkölcsi mo-
mentum iránt vallott tisztelettel, sem pedig az egyház s 
vallás tekintélyének fentar tására nézve kifejezett óhajával 
a miniszter urnák. 

Es épp ez okból, nem tételezhetvén föl ugyanis, 
hogy az elv s alkalmazása egymással ellentmondásba jö j -
jön, Trefor t A. miniszter ur jelen nyilatkozata alapos 
reményt nyúj t az iránt, hogy, amint alkotmányos minisz-
ter létére mit sem akar „de nobis, sine nobis," vagyis 
az egyházról az egyház nélkül czélba venni, épp oly 
lelkiismeretességgel fogja tiszteletben tar tani a katholika 
egyház alkotmányát s magyarországi autonómiájá t , főleg 
pedig azt, hogy „episcopos Spiri tus Sanctus posuit regere 
Ecclesiam Dei," és hogy a magyar apostoli király ezt 
védeni s oltalmazni szentül igérte, végül hogy Trefor t A. 
ő excziáját nemcsak jog, de a kötelezettség is illeti ebben 
minél hatályosabban segédkezni, akinek tet terős s erélyes 
közremunkálására nem csekély mértékben számit az egy-
ház s ország, amihez a miniszter urnák minden igaz hazafi 
s őszinte tisztelője időt s egészséget kiván, meg lévén 
győződve, hogy a vallási béke fentar tása s odaadó ápo-
lása által nemcsak a magyar birodalom erejét s hata lmát 
tetemesen növeli, hanem magának is „exiget monu-
mentum aere perennius." Laims. 

Rozsnyó. Kongrua-ügy. — Ft. dr Schopper György 
rozsnyói püspök u r ő méltósága a kongrua-ügyben leg-
közelebb körlevelet intézett papságához, melyet ezennel 
van szerencsém közölni : 

919. SZ./1888. Nem ismeretlen egyházmegyém t. ez. 
lelkészkedő papsága előtt a kongrua-javi tás ügyében in-
dított mozgalom. A lidérezfény oly csábitólag lobogott ; 
oly hivogatólag biztatot t aranynyal-ezüsttel , hogy valóbah 
nagy lelkierőre volt szüksége az anyagi gondokkal sok 
esetben küzdő alpapságnak, hogy ne kövesse a hamis, 
csalóka fényt az ingoványos helyre, hol e lmerül t volna 
az előttünk legszentebb papi jellem és becsület ; hol száz-
karu polyp ta r to t ta volna fogva azt a függet lenséget , 
mely egyedül mondhat ja : Obediam Deo magis et Eccle-
siae, quam hominibus — és nem kell félnie, hogy száj-
kosarat kap, mint kaptak derék német testvéreink annak 
idejében a hirhedt kenyér-szájkosaras törvényekkel. 

Hazánk és egyházmegyém papsága, megelégedéssel 
jelentem ki, férfiasan utasí tot ta vissza hír lapokban ugy, 
mint papi gyűlésekben a korcsszülött törekvést, egyedül 
főpásztoraiba vetvén bizalmát, pi l lanatra sem kételkedve, 
hogy azok érzik szegény testvéreik nyomorát és enyhí-
teni is készek, képesek azt. 

Örömmel jelenthetem, hogy az a lpapság nem csalat-
kozott, amint nem is csalatkozhatott — mert reményének 
helyes volt a lapja — bizalmában. Az atya mindig kész 
gyermekein segíteni. 

Hazánk nmlgu püspöki kara magáévá tet te a kon-
grua-rendezés ügyét, mely az egyedül illetékes tényezők 
kezében üdvös megoldást fog találni. 

Első lépésként elrendelvén az összes plébániák jöve-
delmének lelkiismeretes összeirását, hogy tudja , hol és 
mily mérvben szükséges a kiegészítés. Minden plébános a 
mellékelt ív rovataiban, a hát lapon olvasható utasítás 
szerint fogja jövedelmét lelkészhez illő lelkiismeretesség-
gel beval lani ; az ekként ki töl töt t iv pedig az illetékes 
kerület i alesperesi hivatalhoz lesz küldendő. Azok felül-
vizsgálatára a kerület i alesperes papi gyűlést fog tartani, 
hogy ott a kerületi társak együttesen vizsgálják s tegyék 
meg esetleges észrevételeiket minden egyes bevallásra 
nézve; mely czélból az alesperességi hivatalok megfelelő 
számú kitöltetlen ivekkel lá t ta tnak el egyidejűleg. 

Az ekként ki igazítot t ivek legkésőbb f. évi augusz-
tus hó 15-ig az egyházmegyei hivatalhoz lesznek beter-
jesztendők. 

Jó l felfogott saját érdekünk nem csak ajánlja, de 
sőt követeli a nagy pontosságot, hogy az előmunkálat tal 
a közel álló u jabb püspöki tanácskozmány idejére elké-
szüljünk. 

Kelt Rozsnyón, 1888. junius 18. 
György, püspök. 

Liptó-Rózsahegy, jun. 29. 1888. Az irgalmas nénék 
leánynevelő-intézetének évvégi vizsgálatai. — „Sinite par-
vulos, et nolite eos prohibere ad me venire, talium est 
enim regnum coelorum" Matth. 19, 14. Ez isteni igék 
visszhangzottak lelkünkben, midőn f. hó második felében 
a föntisztelt nénék, kisdedóvó, elemi és felső leányosztá. 
lyokból á l ló , zárda-intézetének iskolaivi próbatételein 
jelen lehetni szerencsések valánk. Minden más előtt kife-
jezzük egyfelől amaz őszinte örömünket , melyet itt a honi 
leánynemzedék zsönge sarjainak tanulási kedve, e kedvből 
eredő törekvése s e törekvés szülte helyes feleletei fölött 
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éreztünk ; másrészt pedig nem győzzük eléggé hangsú-
lyozni azon nagy fontosságot s előkelő hatást, melyet a 
nőnevelésnek a magasabb czéltudat mindig tulajdonított s 
tulajdonitni is fog. 

Vagy kell-e mondanunk, miszerint a nőnek igazi 
missionariusi küldetés s oly szerep jutot t a társadalom-
ban, hogy mind magát, mind a hozzátartozókat a menny-
ország polgáraivá teheti, illetőleg a pokol martalékául 
dobhatja, a szerint, a mint nevelésének alapelveit s tovább 
fejlődését nyerte, fogékony szivében megőrizte s az élet-
ben megvalósította ? Hisz a nő üdvére vagy kárhozatára 
válhatik férjének a házasság szentségének fölvételével ; a 
nő ölében boldogság vagy boldogtalanság rejlik kicsinyei 
számára; ajkairól a vallás szent lehelletét szivják be, 
vagy a hitetlenség vészthozó mérge ömlik át beléjök ; 
kebelén angyalok növekedhetnek a mennyországnak, vagy 
ördögök a pokolnak számára. Ez okon, a nő nevelésének, 
szellemképzésének irányától, benső lelkületének kialaku-
lásától nagy mérvben függvén nemcsak a társadalmi, jele-
sül a családi élet megalapítása s jólléte, hanem az örök 
élet s a túlvilági boldogság is : lehetetlen nem óhajtanunk 
azt, hogy a leány már serdülésénél ezen rendeltetésnek 
megfelelő nevelésben részesüljön, miszerint egykor a csa-
ládnak leikévé, a társadalomnak díszévé, a nemzetnek 
dajkájává, az anyaszentegyháznak éltetőjévé válhassék ; 
lehetetlen elismerésünket nem nyilvánítanunk oly tények 
fölött, melyek, az ég malasztjával, ebbeli óhajtásaink 
érvényesülését helyezik kilátásba. E czélból kívánjuk e 
becses lapokba igtatní a szepesi egyházmegye fenkölt 
gondolkodású s hazafias szellemű püspöke, ft. Csúszka 
György ő excellentiája és Rózsahegy áldozatkész városa 
által teremtett leányiskola záróvizsgálatainak mozzanatait. 
F. évi jun. 18, 19, 25, 26 s 27-én, a szülék és szépszámú 
helybeli s vidéki érdeklődők jelenlétében tartattak meg, 
a nagyérdemű prépost-plébános s kitűnő tanférfiu dr 
Kurimszky Antal ő nagyságának, mint intézeti igazgató-
nak, bölcs elnöklete alatt, e vizsgálatok, melyek részletei 
igen méltók arra, hogy fővonásokban előhozzuk. 

Láttunk kisdedeket, kik az ártatlanság köntösében 
szelid arczkifejezéssel, kedves testmozdulattal, kellemesen 
csengő hanglejtéssel álltak meg az igazgató előtt, kérve 
őt s a jelenlevő vendégeket, hogy feleleteiket azon tár-
gyakból, melyeket, Isten segélyével, az éven keresztül 
tanultak, meghallgatni szíveskedjenek, s hasonló modor-
ban köszönvén meg végén azt, hogy irántok elnézők és 
türelmesek voltak . . . Hallottunk énekeket, melyek bizo-
nyosan az angyalokéval vegyültek, s Jézus nevének rnagasz-
talásában s a hálás kebel szent érzelmeinek fölfakadásával 
amazokéval versenyeztek. Tanúi voltunk jeleneteknek, 
melyek az örömtől sugárzó gyermekecske s a megelége-
dett arczu szülék, a félénk tanítvány és a bátorító irgal-
mas nénike, a jól felelő s ez által dicséretet arató leánykák 
egymáshoz való viszonyulásából kifejlődtek. Es e jelene-
tek annál élénkebb hatást gyakoroltak ránk, s annál 
kellemesebb ringásban tartották kedélyünket, minél inkább 
meggyőződtünk mind a tantárgyaknak a nevelés-oktatás 
igényeihez mért számáról s a helyes módszerről, mind az 
azokban tett igen szép előmenetelről. A vallástan, bibliai 
történet, magyar s német nyelvtan, természetrajz, földirat, 

a világ- s honi történet, számtan ; egyházi szertartások s 
természettan a nagyobbaknál, olvasás s alapismeretek, 
értelem- s beszédgyakorlatok a kisebbeknél képezték azon 
tárgyakat, melyekben a leánynövendékek, koruk arányai-
ban, fejlesztettek, s melyekben derekasan helyt is állottak. 
Valóban nagy élvezettel, hogy ne mondjuk, meglepetéssel 
szemléié minden jelenlevő azon kicsinyeket, kik még alig 
tudnak beszélni, s már is a hitigazságok s bibliai törté-
netek kedves folyékonysággal ömlének ajkaikról ; azokat, 
kik az olvasás, elemzés s a nyelvtan részletezésében és 
alkalmazásában oly nagy jártasságot, s bár tót szárma-
zásúak, kifogástalan magyaros kiejtés*-, a fölvetett kérdé-
seknek oly szabatos megválaszolását mutaták ; kik a 
táblán vagy csak a főben a számtani feladványokat o!y 
ügyesen oldák meg, a földatlaszon telies tájékozottsággal 
hordozák a mutató vesszőt, beszélének a természet növé-
nyeinek vagy állatfajainak egyes egyedeiről, s öntudat-
tal fejtegeték a különféle tüneményeket . . . A rajzok 
és szépírás a szónak igaz értelmében kézről-kézre jár-
tak a vendégeknél, kik nem győzték eléggé csodálni 
a páratlan tisztaságot, a ritka pontosság és szabatos-
ságot, mely e munkálatokat is oly ajánlóan jelle-
mezte . . . Az elméleti s vegyes irányú tantárgyakon kí-
vül nem kevésbé kötötte le figyelmünket a külön, két 
szobában csinosan berendezett nöi munka-ki áll it ás, mely-
nél a szemet és kedélyt egyaránt gyönyörködtető leg-
változatosabb anyag kínálkozott. Fölöttébb sajnáljuk, hogy 
ez annyira igénybe vett becses lapokban nem nyujthatjuk 
részletesebb képét ezen, a mily érdekes, oly tanulságos 
kiállításnak, hol a varrás, horgolás, himzés még a fátyol 
szövetekre is, ami egyike a legszebb, de egyszersmind 
legfáradságosabb munkáknak, kiváló példányokban volt 
látható. . . . Oltárteritők s vánkosok, férfi- s nőiingek, 
pamlag-párnák, falkosarak, névjegy tálczák, szivartartók, 
szelenczék, pénztárczák, tütartók, virágcsokrok . . . mind 
arról tanukodnak vala, hogy ezen, a vallás ingatlan alap-
jára fektetett, magyar hazafias szellem intézetében a 
leánykáknak nemcsak az ész és szív alapos müvelésére, 
harem a leendő házi asszonynak s családanyának szük-
séges munkák készítése megtanulására is bő alkalom 
nynjtatik. . . El nem hallgathatjuk, hogy itt a mesterileg 
kezelt ének és zene mellett, melyekben nemcsak a vidéki 
szüléktől a tiszteletreméltó nénék édes anyai gondjára 
bízott leánykák nyertek oktatást s tettek kitűnő vizsgá-
latot, — még a franczia s angol nyelv szintén hivatott 
erők által rendszeresen taníttatik . . . Azt is megemliten-
dőnek tart juk ez annyira üdvös intézet jellemzésére, mi-
szerint abban a nyelvek tanulása oly kölcsönösséggel 
történik, hogy a magyarul nem tudó növendékek ma-
gyarul, s a németül nem tudók németül egymástól és 
ebben is nagyon helyes és gyakorlati módszert követő 
irgalmas nénéktől rövid időn meg szoktak tanulni. . . A 
mi mindenesetre már magában előnyös, s még előnyö-
sebb az, hogy különösen a magyar nyelv, országunk 
főnyelvének, a honfiúi hű s tiszta érzelem fölkeltése s 
ápolásával kapcsolatos elsajátítására fordittatik a kiválóbb 
figyelem és helyeztetik a fősuly ezen, a magyarság ha-
társzélén égetően szükséges intézetben. — Végszavunk : 
dicsőség az Istennek, és hálás köszönet az anyaszent-
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egyházzal fölbonthatatlanul összefüggő nevelő-tanitó is-
kola nemesszivü létesitőinek, t. i. f t . CsászJca György 
püspök ő excellentiája s lelkes Rózsahegyvárosának, va-
lamint a valláserkölcsi műveltség bajnokainak, a szatmári 
anyaházból való rózsahegyi irgalmas nénéknek, kik di-
csőségére az egyháznak, mint jámbor szerzetesek, javára 
a haza s családok szép reményeinek, mint lángbuzgalmu 
nevelő-oktatók, önfeláldozásuknak, növendékeikben, oly 
nagy sikerét mutatták be! Dr Csősz Imre. 

Róma. A katholikus párt nagy vesztesége, — melyet 
az itteni városi képviselő-választások alkalmával szen-
vedett, részint abból a körülményből magyarázható, hogy 
az utolsó választások óta a választók lajstromába 6000 
uj választó Íratott be, részint abból, hogy a választá-
sokban való részvevés, mely az utóbbi 4 év alatt 28 és 
48 °/ 0 között hullámzott, most egyszerre 70 0/o"ra emel-
kedett. Mig 1884-ben csak 6580, 1885-ben 9585, 1886 ban 
10,633, 1887-ben 13,787 választó jelent meg az urnáknál, 
addig most egyszerre nem kevesebben mint 23,467-en 
jelentek meg. Valamint a 6000 uj választó beiratása, ugy 
az választóknak a szavazási urna elé való terelésére irá-
nyult szabadelvű agitáczió czélja vala a bevándorlott 
elemet, mindenek előtt a hivatalnokok seregét, mely szán-
dékosan halmoztatott össze Rómában, a választások csa-
taterére vinni. Róma városát az építkezések külsőleg 
egészen átalakítják. Épp ily átalakuláson esik át a város 
népsége a folytonos és tömeges át- és betelepitések által. 
Tudja a kormány mit csinált és miért csinálta, a mit 
csinált és csinálni meg nem szűnik. Most már napfényre 
került a kormány szándéka a választások eredményében. 
A benszülött rómaiakra támaszkodó katholikus párt ki-
sebbséggé lett a bevándorlott és betelepitett vagy Róma 
régi lakosai közöl elcsábított „olasz polgárok" szabad-
elvű párt jával szemben, ugy hogy mig a liberális párt 
képviselői átlag 15,600 szavazatot kaptak, a katholikus 
párt jelöltjeire átlag csak 7500 szavazat esett ezúttal. 
Igaz, hogy a kath. párt nem fogyott sem erőben, sem 
.számban, tekintve az előbbi évek viszonyait ; ámde mivel 
az ellenpárt tömegesen kapta a kormánytól évek óta az 
erősítéseket a hivatalnokok százai és ezrei a l a k j á b a n , — j e -
lenleg megfordult a koczka. — Az „Osservatore Romano" 
konstatálja, hog}1 a legutóbbi választások után a pápaság 
gyalázása rendkívüli módon nyilvánult vala. A kormány 
hivatalnokai azt merték kiabálni : „Le a carpínetói pa-
raszttal, el a kis pápácskával, akasztófára a santissimo 
padreval!" Igaz, hogy az ily jeleneteket a Vatikán előtt 
elfojtották ; de megengedték mindenfelé egyebütt. Hogy 
ha ezt a kormány tudva tette : akkor ez azért történt 
igy, mert a kormány jól tudja, hogy az egész világ 
szeme a Vatikánra van irányozva ; ige.n jól tudja a kor-
mány, hogy a mely napon a forradalom a Vatikánt meg-
támadja, Európa összes hatalmait maga előtt fogja ta-
lálni, mielőtt XIII . Leo termeibe eljuthatna. De ki tudja, 
mi történhetnék akkor, ha a hatalmak őrködése politikai 
viszályok miatt kevésbbé lenne erélyes ! Akkor e gyalázások 
el fognak jutni egész a Vatikánig, egész a pápa elejébe ; és 
íiz első, a ki azokat az egyház feje szemébe fogná vágni, 
i\z a „tiszteletre méltó" Crispi lenne." Ennyire ju to t tunk! 

IRODALOM. 
= A fiatal leány (La jeune fiilej czim alatt Brüsz-

szelben képes hetilap indul meg magasabb társadalmi 
körökbeli hölgyek szerkesztése alatt és a flandriai grófné 
ő kir. fenségének támogatásával. E védnökség maga is 
eléggé ajánlja ama lapot, mert mindenki tudja, hogy ő 
kir. fensége a nevelés, művészetek, szépirodalom terén 
nagy avatottsággal bír. A lap programmjából adjuk itt 
a következőket, megjegyezvén, hogy francziául értő csa-
ládoknál e lap igen ajánlatos. 

„Az analyticus s positiv szellemnek hódoló száza-
dunkban lapunk hivatva van fejleszteni a női jellemet, 
fölkelteni az izlésteljes nő emlékét ez if jú szívekben, a 
jó sziv, a tudás és derekasság érzetét, amint azt a magas 
körökben láthatni, hol tulsulylyai bir. Gyakorlati kezde-
ményezéssel kiegészíteni fogjuk a tanitás főelemeit. Jog-
gal állítják, hogy a tudományos ismeretek, melyeket első 
ifjúságiinkban szerzünk vala, nem termékenyek ! ki kell 
fejleszteni a csirákat, amikor az értelem első érettségéhez 
közeledik, különben a mag elvész vala, a feledés kitörli 
az emlékezetből még az emlékét is a szerzett ismere-
teknek. E lapot nem kell összetéveszteni amaz igen szá-
mos újságokkal, a melyek a társadalom minden rang-
jához s minden tagjához fordulnak. A „ Z i Jeune Fillea 

lapnak, amidőn a családoknak érdekes olvasmányt nyújt 
specziális, külön czélja is van." Itt kifejti a programúi, 
hogy a lap jellemrajzokat fog hozni, továbbá tanulmá-
nyokat a festészet és rajz, zene, építészet és szobrászat, 
a ruházat stilje, a bútorzat felől ; ezenkívül ápolni fogja 
az irodalmat, beszélyeket s költeményeket adván; is-
mertetni fogja a földrajzi, természet-, történettudományi, 
életrajzi önéletleirási szakmákat, a divatot, kézi munkákat, 
a jótékonyság müveit, stb. A lap évi ára 12 frank 50 
centimes Belgiumon kívül. Előfizetéseket elfogad Merz-
bach könyvárus, Bruxelles, rue des Paroissiens 18. 

Ily lapra Magyarországon is nagy szükség van. 
- j- Staatslexikon. Herausgegeben von der Görres-

Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischem 
Deutschland. 

A Bonnban székelő Görres társaság, melynek szer-
vezete és működési iránya analóg, a mi Szent István-Tár-
sulatunkkal, nagy szolgálatot tett a katholikus irodalom-
nak, midőn egy kath. alapon álló, nagyobb-szabásu ál-
lam-tudományi lexikon kiadását határozta el. Tudnivaló, 
hogy a lexikonoknak Németország a klasszikus hazája. 
Mig azonban az úgynevezett Conversations-lexikonok kö-
zött voltak, habár elenyésző kisebbségben, kath. irányúak 
is, addig a Staatslexikonok között a kath. irány éppen 
nem volt képviselve. Ezt a hiányt akarta betölteni a te-
vékeny Görres-társaság, midőn 1878-iki nagygyűlésén az 
eléje t e r j e ^ t e t t programmot elvben elfogadta. A kivitel 
azonban nem kis nehézségekbe ütközött. A mily mér-
tékben át volt hatva a társaság egy oly lexikon szüksé-
gességétől — mondja az 1885-iki jelentés, — melyben a 
kath. elvek az állami élet különféle jelenségeire vannak 
vonatkoztatva, épp oly nehéz volt az alkalmas munka-
társak kiszemelése. A legkülönfélébb társadalmi állású 
irókat kellett fölkeresni, s a szakmájukba vágó czikkek 
kidolgozására hajlandóvá tenni. Az itt felsorolt, s egyéb 
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nehézségek majdnem tiz évig késleltették a lexikon ki-
adását, mig végre 1887-ben megjelent a Staatslexikon 
első füzete. A „nonum prematur in annum" elve itt is 
érvényre jutott , de a vállalatnak csakis előnyére volt. A 
szerkesztőség élére a Görres-társaság tudós elnöke dr br. 
Hertling György -a bölcselettudomány egyetemi tanára 
Münchenben, lépett, mig a technikai kiállítás Herderre, a 
nagyhirü freiburgi kath. könyvkiadó czégre van bizva. 
A munkatársak diszes csoportjában ott látjuk az inns-
brucki egyetem fiatal, de méltán hirneves tanárát, dr 
Pastor Lajost, kinek ismert történeti müvei fiatal szerző-
jüket a legalaposabb és legügyesebb kath. történetírók 
közé emelték. Ily munkatársakkal a vállalat sikere eleve 
is biztosítva van. S csakugyan, az eddig megjelent négy 
füzet ugy az egyes czikkek tudományos tárgyalását, mint 
az egészet átlengő kath. szellemet tekintve teljesen meg-
felel a hozzá kötött várakozásnak. Kiváló érdekű czikkek 
„Absolutismus" (Dr Hertling) „Agrargesetzgebung" (Wich-
mann), melyet azonban a szerkesztőség, mely eltérő állás-
ponton áll, magyarázó sorokkal toldott meg, de különösen 
az „Arbeiterfrage" czikk, mely korunk egyik legaktuáli-
sabb kérdését kath. szocziálpolitikai szempontból tárgyalja. 
A czikknek, mely maga egy egész füzetet foglal el, szer-
zője Hitze birodalmi képviselő, a Centrum kiváló tagja, 
ki pártjának a munkás kérdésben kifejtett parlamenti 
tevékenységéről beható számot ad. Érdekesek még az 
„Armenpflege" „Ausnahmegesetze" és „Auswanderung" 
czikkek is. Minden czikkhez kimerítő bibliográfiái reper-
tórium járul, hol az illető czikkre vonatkozó egész 
irodalom ismertetve van. A mü 93 kr.-os füzetekben 
jelenik meg. 9—10 füzet képez egy kötetet, az egész 
munka pedig 3 kötetre van számítva, s 1889. végén tel-
jesen elkészül. A fentebbiek alapján e munkát ugy egy-
háziaknak, mint a kath. sociologia és államtudomány 
iránt érdeklődő világiaknak a legmelegebben ajánljuk. 

Hampel. 
Jelentés. 

Tisztelettel jelentem, miszerint most már azon ked-
vező helyzetben vagyok, hogy a kath. sajtó által elő-
nyösen ismertetett szerény müvem ,.A Tanuló," sokak 
óhajtásának megfelelőleg, példányonkint, bérmentesen 
küldve, áldozárok által erga quatuor intentiones is meg-
szerezhető. *) Irsik Ferencz, 

szatmári kanonok. 

VEGYESEK. 
* XIII. Leo pápá Pásztélyi János munkácsi püs-

pök ur ő méltóságának kérelmére legkegyelmesebben 
engedélyezni méltóztatott, hogy a munkácsi egyházmegyé-
ből a legközelebbi tanévre, f. é. november hónaptól kezdve 
a római sz. Athanásiumról nevezett collegiumba két al-
kalmas növendék küldessék kiképeztetés végett. A fölvé-
telhez szükséges kellékek valószínűleg a pályázati hir-

') Kérem a kath. szellemű lapok t . cz. szerkesztőit e hir-
detésnek szives közlésére. 

detmény elrendelésekor egész terjedelemben közhírré 
lesznek téve. Egynehány föltételt ez alkalommal is közlünk,! 
nevezetesen megkívántatik : hogy az ifjú ép, erős, egész-
séges testalkattal és ajánló külsővel bírjon, hogy 14 évet 
betöltött és 18 évet meg nem haladt korú és a latin 
nyelvben jártas, jó erkölcsű stb. legyen. {Kelet.) 

— Berlinben a reichstag megnyitása isteni tisz-
telettel kezdődött a császári várkápolnában a protes-
tánsok, a sz. Hedvig-templomban a katholikusok számára. 
A sz. Hedvig-templom előtt nagy népcsoport várta külö-
nösen a szász királyt és a bajor regens-herczeget, a kik 
a német fejedelmek körében a katholiczizmus oszlopai 
gyanánt tekintetnek. A két oszlop azonban távolléte által 
tündöklött. Ott voltak a protestáns császár hatalmának 
nagyobb dicsőségére a protestáns isteni tiszteleten. A 
„Germania" e különös eseményhez megjegyzi: „Az ünne-
pély hivatalos programmja rendelte ezt igy. Katholikus 
isteni tisztelet is volt ugyan, és képviselők, a szövetségi 
tanács tagjai valamint miniszterek is megjelentek ezen, de 
már a katholikus szövetséges fejedelmeket az evangelikus 
várkápolnába és várkápolnából való, oda és visszavonu-
lásban, a császár környezetében, hozták szinre." A Ger-
mánia gúnyja alapos és találó. 

— Lavigerie bihornok sok eredeti vonással ékes-
kedő nagy alakja a kath. egyház történetének a XIX. 
században. Nagyságát már csak az is mutatja, hogy a 
sastekintetü XIII . Leo Massaiával párosan megtette őt 
missionariu8 bibornoknak. Róla most egy igen nagybecsű 
mü jelent meg két kötetben. Czime a műnek: "Vingt-
cinq années d'épiscopat. Documents biographiques sur 
son Em. le Cardinal Lavigerie par Mgr. Grussenmeyer 
2 vols. Alger, Adolphe Jourdan-nál. 

— Szegedről értesülünk, hogy Oltványi Pál prépost 
és pápai kamarás ur sz. Péter és Pál ünnepén keresz-
telte meg dr Alföldi Izidor köztiszteletben álló orvost. 
Keresztapa Pálfy Ferencz polgármester vala. A szeged-
felsővárosi algymnasium ügyében e napokban értekezett 
a minoriták tartományi főnöke, f t Jánossy Dömjén sza-
bados János h. polgármesterrel. Szeged városa a nevezett 
algymnasiumot a nagyérdemű minorita rend vezetése alá 
óhajt ja bocsájtani. A rend kormány tanácsa f. hó 11-én 
fog ez ügyben határozni. 

— Mit nem tudnak némely lapok! A bécsi „Extra-
post" tudni akarja az okát, hogy miért tölti Galimberti 
nuntius a nyarat, nem ugy mint elődei, Bécs kö-
zelében, hanem Salzburgban. A nevezett lap azt mondja, 
hogy Galimberti nuntius igen messze menőleg engagi-
rozta magát a Lichtenstein-féle iskolai tvjavaslat ügyében, 
a mely a bécsi kormánynak kezdet óta sok kellemet-
lenséget okozott, E miatt a kormánykörök most nehez-
telnek stb. stb. Nemsokára kisül, hogy az egészből egy 
szó sem igaz. Galimberti, mint nagy történetbuvár, követi 
nagy nuntius-elődeinek, p. Aeneas Sylvuisnak példáját, a 
ki Salzburgot a világ legszebb tartózkodási helyének 
nevezte. 

Szerkesztőségi telefon. 
P. A. Nagybr. Szivesen küldöm. Isten áldása kisérje az u j 

állomáson. 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
§ ként kétszer : 
i szerdán és szombaton. 
\ Előfizetési dij : 
jj félévre helyben s posta-

küldéssel 5 trt. 
H Szerkesztő lakása :lBudsi-
I pest, VIII., Pál-ntcza 
: 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 

B u d a p e s t e n , j n l i u s 11 . 3. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

II. Félév. 1888. 

TARTALOM! Vezereszmék és Tanulmányok : A pápaság fö lénye XII I . Leo a l a t t . — Az erkölcsök h a n y a t l á s a , a család es népiskola . — 
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t e m b e r g b e n . — B e r l i n : Az e lhuny t I I I . F r igyes császár. — Irodalom: Az a láza tosság gyakor lása . — Vegyesek. 

A pápaság fölénye XIII. Leo alatt. 
III. 

A pápaság szellemi fensőbbsége, nemcsak 
tisztán hittani és vallás-erkölcsi, hanem társa-
dalmi, politikai, állami, söt nemzetgazdasági kér-
désekben is szembeszökő tényekben nyilvánult 
és nyilatkozik folytonosan XIII. Leo pápasága 
alatt. Az utóbbi években a „lumen in coelo" 
pápa bölcseségét sorban igénybe vették az Egye-
sült-Allamok társadalmi, Irland agrár, Porosz-
ország katonai, Belgium és Francziaország is-
kolai kérdésekben. Volt idő, midőn Németország-
ban tisztán politikai ügyben ő dönté el a vitát, ő 
adta vissza a kedélyeknek nyugalmát, nem Vil-
mos császár; és a brit birodalom ir alattvalóit 
csak ő képes Viktória királynő iránt hűségben 
és engedelmességben megtartani s a forradalmi 
actióktól visszatartani. És ki ne emlékeznék 
vissza arra az időre, midőn Bismarck sürgeté-
sére arról volt szó, hogy Francziaország a végső 
Keleten elveszitse a ker. missiók fölött gyakorolt 
protektorátusát, mely nagy kötelességekkel, de 
egyúttal kiszámíthatatlan előnyökkel jár a fran-
cziákra nézve, — ki ne emlékeznék, mondom, 
arra, hogy akkor csak egy tollvonásába került 
volna XIII. Leónak, és Francziaország nagy-
hatalmi állásának egy páratlan kiváltságával 
lett volna szegényebb a világtörténelemben ? 
Mert minden a mit Leo mint pápa tesz és ir, 
világtörténelmi esemény; epochát kezd, fejleszt 
vagy végez be. A Monroe-tan hazájából, honnan 
ügyeket eldöntésre nem szoktak Európába át-
engedni, nem láttuk-e XIII. Leo itélő széke előtt 
megjelenni az Egyesült-Államok egy nagy tár-

sadalmi kérdését, a munka lovagjainak ügyét? 
És nem láttuk-e miképp adta vissza a bölcseség 
pápájának Ítélete a társadalmi békét a büszke 
yankéek hazájának ? És Ítélőszéke előtt XIII. 
Leo megjelenni lát ta Irhont és Angliát sokszá-
zados pörükkel; és XITI. Leo pápa kimondta az 
Ítéletet, hogy az ir nemzetnek joga van ember-
ségesebb viszonyokra törekedni saját otthonában; 
de egyúttal kimondotta azt is, hogy az ir nem-
zetnek nem szabad erkölcstelen eszközöket hasz-
nálnia, erkölcsileg kifogástalan czéljainak megva-
lósítására! Ha tisztán emberi intézmény volna a 
pápaság, büszkeséggel telhetnék el XIII. Leo 
már csak annál az egy oknál foga is, mert clien~ 
sei közé számithatja a XIX. század legnagyobb 
államférfiát, Németország vaskanczellárj át, kinek 
felkérésére birta rá a német katholikusok Cen-
t rum-pár t já t az engedékenységre és döntött a 
Károlyszigetek fölött Spanyol- és Németország, 
vagyis a régi és az uj világhódítás közt ke-
letkezett nagy vitában. A „földnélküli" pápa 
földeket osztott hatalmas fejedelmek, népek és 
országok között! XIII. Leo pápa igazán elmond-
hatja nagy sz. Gergelylyel: „Hoc in loco quis-
quis pastor dicitur, curis exterioribus graviter 
occupatur, i ta ut saepe incertim fiat, utrum 
pastoris officium an terreni proceris agat." (Epist. 
/. 26. al. 24.) A különbség nagy sz. Gergely és 
XIII. Leo_ideje közt az, hogy amaz csak Róma és 
vidékének világi ügyeit volt kénytelen gondjaiba 
venni; XIII. Leo pedig az egész világ világi 
bajaival is kénytelen foglalkozni. 

Bámulatos dolog! Most éppen ugy, mint 
hajdan a nagy sz. Leók és sz. Gergelyek idejé-
ben, a pápaság vállaira nehezedik a világi és lelki 
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hatalom kőtárainak megőrzése. míg az államok 
sorban sértegetik e határokat, holott azoknak 
tiszteletben tartása éppen az ö fennállásuk, béké-
li ök és jólétök alapja és legerősebb biztositéka. Az 
egész erkölcsi világrend az egy pápa bölcseségére 
és tekintélyére támaszkodik. Es L ki, micsoda 
számbavehető politikai vagy egyházi tekintély 
szól a pápai hatalom túlkapásairól ma, a midőn 
pedig ez a pápai hatalom minden kérdésben 
otthonosan dönt, minden ügyben felhivás alap-
ján vagy a nélkül intézkedik, rendez, békit, itél, 
Chinában és Németországban, az Egyesült-Álla-
mokban és Nagybritanniában, a Congo és Isar 
partjain, Madridban és a délamerikai köztár-
saságok területén, a rabszolga-kérdésben és Olasz-
ország büntetőtörvénykönyvének ügyében? Vol-
tak idők, és ide tartozik nemcsak a gallikán, 
febronián és josephinistikus korszak, hanem az 
a középkor is, mely a pápaság uralmának fény-
kora volt bizonyos tekintetben, — volt idő, 
mondom, midőn a pápák lelki hatalmának gyakor-
lása tisztán egyházi ügyekben is tulkapásnak 
hireszteltetett a koronák jogával szemben, s midőn 
maguk némely püspökök, fejedelmeik mellé sora-
kozva, nemzeti egyházaik „jogainakés szokásainak'-

nevében tiltakozó állást foglaltak el sz. Péter 
székével szemben. Volt idő, midőn VIII. Boni-
fácz pápát a legkeresztényebb király követe, 
egyes-egyedül azért, mert a királyi hatalmat 
határaira volt bátor figyelmeztetni, szentségtörő 
kézzel arczul ütni merészelte. Az idők és az 
emberek, az ő szokásaikkal együtt, nagy — igen 
nagy változáson e-tek azóta keresztül. Ma a 
világi hatalom intézői, köztük a leghatalmasab-
bak, első sorban protestánsok, önként folyamodnak 
az apostoli szentszék interventiójához és felkérik 
őt, lépjen közbe állami köztigyekben és nemzet-
közi vitáikban. Azt hiszi talán valaki, hogy 
ezt például Bismarck meddő kedvtöltésből tette ? 
Mit te t t Bismarck teljes életében mást mint a 
mit érdeke parancsolt ? Jele, hogy nem az emberi 
szabad akarat, hanem egy fensőbb, mennyei kéz 
hatalma szövi a világtörténelem fonalait, me-
lyekbe a legellentétesebbeknek látszó érdekek is 
kénytelenek, jókedvvel vagy kelletlenül, gyors 
fordulattal vagy lassú, láthatatlanul lefolyó meg-
hajlással, beadni az ő — derekukat. A világi 
hatalmaknak eme sürü támaszkodásai a pápák 
lelki hatalmára a XIX. század végén, t. olvasó-
közönség, világtörténelmi jelenség és signum 
levatum in gentes, a nemzetek szeme elé állított 

isteni jel arra nézve, hogy a kath. egyháztól 
többé-ke vésbbé elszakadt, saecularizált. vagy mint 
most mondani szokás, laicizált valamennyi euró-
pai s az európaiak szellemében alapitott ujvilág-
részbeli •államok — rosszul érzik magukat. Lábaik 
alatt inog a föld s recsegnek az alapok, melyeket a 
Rousseauk, Malthusok és a többiek elméleteire rak-
tak vala. Az államok és fejeik, tisztán emberi in-
stitutiók szinvonalára sülyesztetvén le, érzik, hogy 
csupán a durva erőszakra támaszkodhatnak immár, 
s mert megszűntek „Isten kegyelméből" paran-
csolni, tudják, hogy oda van befolyásuk a lelkiis-
meretekre. Visszaszerezni óhajtják tehát az ember-
feletti dicsfényt, melyet az egyház áldása szen-
tesi te t t : azért fordulnak most az egyházhoz és 
keresik az ő pártfogását. A világ hatalmasai, 
kik a XIX. század végén Canossa ú t já t egymás-
után megjárták, a monarchiák barátai előtt 
mentve, igazolva vannak mint regenerátorok a 
végveszély pillanatában: ők érzik a lelkiismeretek 
elfordulását és megijedve segitségért kiáltanak 
Ahhoz, a ki a tenger hullámai felett száraz 
lábbal tud járni. íme ezt nyerték, ezt vivták ki 
mindazok, kik századok óta fáradtak és izzad-
tak a világi hatalomnak keresztény és katholi-
kus vallásos jellegéből való kivetkőztetésén. A 
pápa és az egyház ellen agyarkodának, de agyarkor 
dásukkal éppen csakis ugyanazon pápa és egyház 
felmagasztalásának levének eszközei. Természe-
tesen, ezt ők nem akarták; de akarta Az, a ki 
kimondotta az egyházról és arról a szikláról, 
melyen a kath. egyház alapszik : „et portae in-
feri non praevalebunt adversus eam." 

íme, igy folyik le szemeink előtt a pápaság 
felmagasztalása, melyet az isteni gondviselés 
kétféle dolgokból alakit össze: azokból, a 
mik a pápaságot emelik s azokból & mik a vi-
lág hatalmasait porba sújtják. Es XIII. Leo bá-
mulatos személyes varázsa az emelkedésnek e 
csodálatos haladását sajátságosan sietteti. A 
világ szemei előtt lefolyt pápai jubileum hal-
latlan fénye, bár XIII. Leo pápa személyét illette 
első sorban, ott marad a pápai tiara körül mint 
mennyei gloria a jövő pápák és a jövő nemzedékek 
számára, és vezérelni fogja őket mint az ó-szö-
vetség népét a szövetség szent szekrénye fölött 
lebegett tüzes oszlop. A pápai jubileum látványa 
valóban oly nagy és a szellemekre nézve oly ellen-
állhatatlanul impozáns vala, hogy még azok is 
kénytelenek valának bámulatra nyitni fel sze-
möket. a kik lecsukott szemekkel akartak mel-
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lette elhaladni. ,,Az emberiség, — irá Barthé-
lémy Saint-Hilair, íranczia akadémikus filozóf, 
egy római praelatusnak, — ilyet a mai napig 
nem látott!" És ez az emberfeletti, a szó teljes 
értelmében emberiség feletti fölény és fenség, mely 
a pápaságot környezi, „holt kezek" birtoka, 
vagyis oly birtok, mely fölött emberi törvény-
hozás nem intézkedhetik, melynek növekedését 
emberi politika meg nem akadályozhatja. Az egész 
földkerekségének, az emberiség java részének tisz-
telete és dicsőitésének fénysugaraiba öltözötten a 
pápaság ezivilizácziónk láthatárán mindig na-
gyobbnak, befolyásosabbnak, ragyogóbbnak tűnik 
fel, és lábai előtt immár tizenkilenez századot látva, 
áldása alatt, térden állni, Jézus alázatos imáját 
rebegi szüntelenül : „ Confiteor tibi, Pater, Do-
mine coeli et terrae, quia abscondisti haec a 
sapientibus et prudentibus, et revelasti ea par-
vulis. Ita Pater : quia sic fuit piaci-tűm ante te." 
(Matth. 11, 25, 26.) 

Valóban: a keresztény Róma hasonlíthatat-
lanul „latius praesidet religione divin a," mint 
hajdan a pogány Róma „dominatione terrena." 

Az e r k ö l c s ö k h a n y a t l á s a , a c s a l á d é s n é p i s k o l a . 
(Néplelkészeink figyelmébe).2) 

Hiszem, liogy Magyarország szép, bol-
dog és szerencsés lehet, de csak ugy, ha 
tiszteli a törvényt , ostorozza a bűnt , ha 
ápolja a vallásos erkölcsiséget és azt ma-
gasan föléje emeli a romlot tságnak, me-
lyet megbüntet és megvet. 

Somsich Pál. (1872. M. P. 89. sz.) 

Mint nyílt igazságot hirdetik napjainkban mindenütt, 
hogy a szellemi haladás, valódi felvilágosodás és álta-
lában a nemzet nagygyálételének forrása : a minél na-
gyobb virágzásra hozandó nevelés- és oktatásügy. E 
meggyőződés kifolyása az a meleg érdeklődés, mely nép-
nevelésünk iránt — már két évtized óta — országszerte 
nyilatkozik, és amelylyel minél több módosító rendszert 
igyekeznek szakértők és laikusok alkalmazásba hozni e 
magasztos és a közvélemény által oly hévvel felkarolt 
ügy előmozdítására. 

*) L'humanité n'a rien vu de pareil jusqu'à ce jour ; 
il n'est pas trace dans l'histoire d'un tel hommage rendu 
à une puissance purement spirituelle par tous les peuples 
et par toutes les croyances sans distinction. Cet hom-
mage universel était dû à un Pontife si sage et si paci-
fique. Il fait aussi le plus grand honneur à la civilisation 
en général, et la philosophie la plus indépendante doit 
s'en réjouir non moins vivement que la catholicité. C'est 
un symptôme très significatif d'un avenir meilleur." 

2) A nagyváradi róm. kath. népiskolának XIX. Er-
tesitőjéből. A szerk. 

Nagy hullámokat ver tehát a tanítás- és nevelésügy 
azon tengerben, melyet társadalomnak nevezünk. E tény-
nek örvendetes jelensége, hogy napjainkban hatalmas 
haladás észlelhető a tudomány és művészet terén ; tetemes 
felvirágzásnak örvend ezek testvére: az ipar ; szóval 
hogy a műveltség és tudomány még eddig nem tapasz-
talt mérvben terjeszti a felvilágosodás sugarait. 

Az ábrándoknák legszebben mutató, legrózsaszinübb 
szemüvegével vizsgálódva sem kecsegtethetjük magunkat 
azonban azzal, hogy a népnevelésünk jövőjéhez fűzött 
szép remények a közóhajtás szerint valósultak meg ; mert 
a felvilágosodás terjedésével a tiszta erkölcsökben való 
haladás nemcsak nincs kedvező arányban, hanem a min-
dennapi tapasztalás azt mutatja, hogy megdöbbentően 
romlanak ma az erkölcsök, a rend és törvénytisztelet ; 
pedig nemcsak legközelebb elhunyt jelesünknek ezen 
értekezés élére illesztett szavai hangsúlyozzák, hogy a 
tiszta erkölcs és törvénytisztelet képezik egy nemzet 
boldogságának legszilárdabb alapját, hanem általánosan 
elismert történeti igazság, miszerint elpusztul azon ország, 
hol az erkölcstelenség ütötte fel gyászos tanyáját . 

Fájdalommal telik el tehát az ember szive azon 
dolgok miatt, melyek felvilágosult századunkban napi 
renden vannak. Csak egy futó pillantást kell vetnünk a 
mindennapi élet jeleneteire és belátandjuk, hogy a rossz-
nak ma túlnyomóan több szilárd bajnoka van. mint a 
jónak. Akármerre tekintünk, mindenütt álnokság ural-
kodik, mert sok a szédelgő, kik az uralkodó áramlat 
szerint változtatják meggyőződésüket, csakhogy hasznot 
lássanak. Kevés azok száma, akik meg vannak elégedve 
sorsukkal ; a másé nagyon sokat ingerel, a nyereség haj-
hászása, a gyors meggazdagodás a végczélja a többségnek; 
pedig talán sohasem volt nagyobb a nyomor és sze-
génység, mint ma. E telhetetlenség szülője a sok sik-
kasztás-, csalás-, rablás-, gyilkosság-, uzsorának és a bű-
nök egész özönének. Ezen körülményből a szomorú igaz-
ságok egész lánczolata fűződik le. 

Sötétek a képek, de nem ^nagyítottak ; minden hír-
lap ujabb hajmeresztő bizonyítékokkal szolgál e tekin-
tetben. 

Legtekintélyesebb lapjaink egyike, az „Egyetértés," 
a mely pedig — dicséretére legyen mondva — legke-
vésbbé sem hajhászsza a rémhíreket, folyó év márcz. 
19-én — hétfői napon — megjelent számában, tehát a 
legszűkebb terjedelműben, 9 öngyilkosság, 4 sikkasztás, 
1 rablás és 2 rablógyilkosságról ad hirt olvasóinak. Nem 
elszomorító tanuságai-e eme hirek annak, hogy ijesztő 
mérvben terjed az erkölcstelenség és aggasztó módon 
burjánzik föl a büo ? 

Egy másik kiváló magyar hirlap pedig, a „Fővárosi 
Lapok" műit évi jul. 21. számában maga constatálja az 
erkölcsi bajoknak feltűnő mértékben való növekedését, 
midőn igy szól: „A tanügy csak fejlik országszerte, de a 
nevelés furcsán halad. Goromba gentry ifjak erőszakos 
párbaja, kávéházi pofozkodások, utczai botkritika szé-
gyenletesen mutatják az erkölcsök vadulását." 

Az idők e szomorú jeleit az emberiség boldogságát 
j előmozdítani törekvő minden egyén fájdalommal szemléli, 
! de különösen a hivatásának fontosságától és szentségétől 
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áthatott tanitó ; s szerte hangzik a kérdés : honnan ez a 
jelenség éppen most, amidőn annyira emelkedett a tan-
ügy, a midőn a nevelésügy korunknak oly gyengéd figye-
lemmel dajkált gyermeke, és amidőn annyira fokozódtak 
a kivánalmak az iskolával szemben ? 

Az erkölcsi fogyatkozások tovább terjedésének meg-
gátlására törekedni szent kötelessége minden ,jó haza-
finak, de különösen a tanitóknak, kik a nemzet boldog-
ságának tartós alapját lerakni leginkább hivatvák. 

Harczoljunk tehát az erkölcsök hanyatlásának ve-
szélyei ellen minden rendelkezésünkre álló szellemi fegy-
verrel. Egyesek működése és szava parányi porszem 
ugyan e tekintetben, de ha e porszemek kitartással hor-
datnak össze ; ha a nevelésügy mellett való lelkesedéstől 
vezéreltetve, annak minden hivatott tényezője egyesült 
erővel működik közre a magasztos czél elérésében ; akkor 
remélhetjük, hogy nemcsak a szellemi, hanem az er-
kölcsi tökéletesedésben is haladni fogunk. 

Nem felesleges dolog tehát az erkölcsök hanyatlásá-
nak kérdésével gyakrabban foglalkozni, azt tanulmány és 
gondos figyelem tárgyává tenni. Különösen helyén van e 
dologról az iskolai „Ertesitők"-ben szólani, mert ezek — 
mint a gyermekek előmenetelének tükrei — a szülőket 
is érdeklik. Legyen szabad azon boldog hitben ringatnunk 
magunkat, hogy a szülök közöl többen olvasásra is érde-
mesitik az „Értesítők* közleményeit, és ha osztják is az 
azokban nyilvánított nézeteket, a szép és magasztos szülői 
hivatástól indíttatva lelkük egész erejéből fogják támo-
gatni az iskolát, illetve a tanítókat — mint munkatár-
saikat — a gyermekeknek jóra való nevelésében. 

Ezen igénytelen soroknak is az a czéljok, hogy az 
érdekelt körök figyelmét az erkölcstelenség rohamos ter-
jedésére irányozzák. Nem akarom azonban tovább ecse-
telni az erkölcsök romlottságát és nagymérvű sülyedését, 
mert a panaszokkal és jajveszéklésekkel nemcsak nem 
segíthetünk a bajon, hanem untatokká leszünk az olvasók 
előtt. Mellőzve tehát az erkölcsi fogyatkozásoknak tüze-
tesebb taglalását, a szomorú tényálladék érintése után, 
áttérek az erkölcsi romlottság okainak kutatására; mert 
minden nemesen gondolkozó ember akaratlanul is az 
orvos módjára jár el e tekintetben, t. i. keresi a gyászos 
tünemény okait és az azok megszüntetésére szolgáló 
eszközöket. 

(Folyta t juk. ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , jul. 10. XIII. Leo pápa le vele az emberi 

szabadságról. I. — 
Az emberi élet, egyénileg és társadalmilag, két sark-

pont körül forog. Mind a kettőt maga az Isten állította 
fel. Az egyik az emberi szabad akarat ereje, mely alkothat 
s átalakíthatja a föld színét, — de rombolhat is. A má-
sik az Isten mindenható akarata, mely az emberi szabad 
akarat előtt törvény alakjában jelenkezik, s abban a vi-
szonyban van az emberi szabad akarathoz, hogy ez utóbbi 
az isteni törvényt megtartva, mintegy részesévé lesz az 
steni mindenhatóságnak vagyis minden a mit tesz, leg-
alább a végeredményben sikerül ; ellenben, ha az emberi 

szabad akarat az Isten törvényét meg nem tartja, bele-
ütközik a mindenható isteni akaratba, mely az emberi 
akaratot, ha nem engedelmeskedik, előbb-utóbb lesújtja, 
és rászorítja, hogy önkéntelenül viselje következményeit 
lázadásának, melyet önként kerülnie nem volt Ínyére. 

Az emberi szabad akaratnak eredeti baja, hog.y 
ráragadt a bukott angyalok kevélysége s kimondotta az 
Isten akaratával szemben mindjárt a paradicsomban : 
„non serviam!" A világtörténelem azóta nem egyéb, 
mint az Isten akarata megtartásának és meg nem-tartá-
sának szakadatlan küzdelme. A mit az ószövetség szent 
könyvei az Isten fiairól és az ember fiairól; az újszövet-
ségi szentírás a sötétség és a világosság fiairól mond, 
az mind e fejezet alá tartozik, mely az Isten akarata 
megtartása vagy megnem-tartása nagy világprocessusának 
van szentelve. 

Hajdan az emberek külön-külön, és az emberiség 
együtt véve, rendszertelenül éltek vissza szabad akaratuk-
kal az Isten akarata ellen ; a nagy franczia forradalom 
óta, mely az emberi akarat jogait proklamálta, függetle-
nül az Isten akarata iránt való engedelmességtől, rend-
szerré lett, bölcseleti, társadalmi, államéleti élvvé emelte-
tett az engedetlenség Isten iránt. Midőn Kain Ábelt 
megölte, s az ember fiai az Isten fiait sanyargatták; mi-
dőn Noe bárkát épített, hogy megszabaduljon az emberi 
szabad akarat visszaélései által provokált vizözönből és 
kortársait hiába inté, hogy hagyják abba istentelenségeik 
folytatását : még nem volt felállítva az Isten iránt való 
engedetlenség rendszerül, még nem volt feltalálva a libe-
ralizmus elve, még nem vált „világraszóló" s az emberi-
ség nagy része által követett elméletté az, hogy az em-
beri szabad akarat minden, az Isten akarata — semmi. 
Rendszer volt a pogány óvilág rabszolgasága, rendszeres 
volt a görög bölcselők bölcselkedéseinek diszharmóniája, 
rendszer volt a római állam politikájának minden alkotó 
részében; — és ezek a sok tekintetben félszeg, mond-
hatni bűnös, szent Ágoston szavai szerint latorszerüen 
gonosz életrendszerek, bár az Isten szent akaratával mind 
ellentétben keletkeztek, fejlődtek és uralkodtak vala, még 
nem ismerték az emberi szabad akarat istentelenségének azt 
a rendszeres kultuszát, mely a mult századok angol filo-
sofiájából kiindulván s a franczia és német szellemtől 
magába felvétetvén, ezek által megmételyezte az egész 
civilizált emberiség gondolkozását és életét, vezérelvül 
állítva a népek elé a liberalizmust az ő „modern szabad-
ságaival," melyeknek veleje Istennel szemben az ősrégi : 
„non serviam." 

Az emberi jogok proklamálása óta az Isten iránti 
engedetlenség tehát immár „világrendszerré" fejlődött, 
melynek megvan a maga bölcselete Istenről és emberrrol, 
életről és halálról, megvan a maga természettudománya 
és aesthetikája, megvan a maga jogtudománya, megvan 
a maga külön nemzetgazdászati elmélete és gyakorlata, 
megvan a maga politikai theoriája és praxisa. A bölcse-
letben és a többi tudományokban az emberi szabad akarat 
használata emez u j rendszerének neve : naturalismus vagy 
rationalismus, a társadalmi életben és a politikában : li-
beralismns. Naturalismust és rationalismust az ó-világ is 
ismert: a liberalismus ujabb kor találmánya, a legújabb 
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kor bálványa. Az emberi szabad akarattal való visszaélés 
az Isten akaratával szemben az emberiség szeme előtt 
mindig bün volt, s aki ebben bűnös vala, bűnösnek is 
érezte magát mindig. De mióta elvvé lett tudományban 
és életben az, hogy a mit az ember akar, az már csupán 
azért is jó, mert az ember akarja, vagyis mióta meg-
született a liberalismus elmélete, — azóta a bűnösök 
milliói már nem is érzik bűnös voltukat, mert hiszen a 
mit tettek, szabad akaratból tették, a mit pedig az em-
ber szabad akaratból tesz, az mind jó, hiszen az emberi 
szabad akarat maga magának szabálya s nem köteles 
semmiféle magasabb akaratnak törvényeihez szabni magát. 

Az isteni gondviselés, midőn tetőpontra hágtak az emberi 
szabad akarattal való különféle visszaélések, akkor szokott 
közbelépni s büntető kezével akkor súj t ja a bűnösöket, hogy 
a kegyelem kezével újra magához emelje őket. A libe-
ralismus gazdálkodása az emberi élet minden terén be-
végezte romboló munkáját . Mondhatni, hogy hatása alatt 
csaknem eltűnt az emberiség köréből az igazi kötelesség-
érzet, és a valódi bűntudat. Az Isten tehát megelégelte 
a csapásokat, melyeket az emberi szellemre a libe-
ralismus következmények képében zúdított, s most az 
0 eszméinek tévmentes tolmácsa XIII. Leo pápa meny-
nyei tanitása által az emberi szabad akarat jó használa-
táról meghivót intéz az éltevedettekhez, hogy térjenek 
vissza az 6 útjaikról az 0 útjaira. 

A müveit emberiség nagy része elszakadván a kath. 
egyház tanításától, lidérczfények után rohant, s tönkre 
levén nemünknek az emberi szabad akaratról szóló ha-
gyományos igaz bölcseletét, melyet a keresztény vallás 
teljes világításba helyezett s mintegy megdicsőített, — 
most mint akaratában tönkre tett nagy beteg ott fek-
szik, a mennyből leszállt isteni orvos, a mi Urunk Jézus 
Krisztus előtt. Hogy kedvet kapjon feltekinteni Hozzá, 
XIII. Leo mesteri kézzel buzdító levelet intéz hozzá, s 
kifejti előtte az emberi akarat szabadságának igazi és 
egyedül üdvös elméletét, kijelölve a gyógyszert is, me-
lyet az úgynevezett modern szabadságok ragályos hatása 
ellen használnia kell, ha azt akarja, hogy sorsa jobbra 
forduljon. (Folyt.) 

Stuttgart, jul. 2. A papnevelés és paritás Würt-
tembergben. — 

Több mint egy éve Halléban gyorsan egymás után 
nyolcz kis röpirat jelent meg a paritásos viszonyokról 
Würt tembergben. Ezeknek szerzői vagy szerzője külö-
nösen a convictusi intézmény ellen is intézett támadást 
és nem ijedtek meg attól még magának a kormánynak is 
részrehajlás czimén szemrehányást tenni. A ki a röp-
iratok egyikét vagy másikát olvasta, anélkül, hogy ala-
posan ismerné a vürttembergi viszonyokat, talán azt hi-
hette, hogy csakugyan van valami a dologban, és hogy 
a protestánsok a katholikusokkal szemben Würt temberg 
királyságban hátrányban vannak. A ki azonban csak félig-
meddig igazságos érzülettel bir vala, e röpiratok olvasá-
sánál, amelyek úgyszólván lángoltak a gyűlölettől minden 
katholikus intézmény ellen, okvetlenül meghökken s 
megütközését el nem fojthatja. Mindennek daczára eddig-
elé senki sem vállalkozott a gyülöletteljes kifakadások 

czáfolására. A „Staatsanzeiger* és a „Volksblatt" azonban 
rövid pár sorban emiitették a röpiratokat, a „Beobachter" 
nevű lap pedig szűkre szabott czikkben annál találóbban 
bánt el a röpiratokkal a nélkül, hogy tartalmuk czáfolá-
sába bocsátkoznék. 

Most azonban a „Süddeutsche Verlagsbuchhandlung" 
kiadásában Stut tgartban beható válasz jelent meg e czi-
mén : „Die katholischen Convikte in Wür t temberg und 
die Parität , mit besonderem Hinblick auf die Angriffe der 
Haller grünen Hefte." (A kath. konviktusok Würt tenl-
bergben és a paritás, különös tekintettel a hallei zöld 
füzetek támadásaira.) 

Szerzője a boldogult Möhler tanárról szóló jegyzet-
ből következtetve, oly férfiú, ki félszázadon át működött 
mint tanár, bizonyára harczolt és szenvedett is, nagy 
határozottsággal teljesiti a czáfolás munkáját . Müve első 
részében a konviktusi kérdés anyagi részét tárgyalja és 
itt a hallei röpiratok olvasóink nem csekély csodálkozá-
sára kimutatja, hogy a katholikus konviktusokat egyátalán 
nem tar t ja fönn az állam zsacskója, hanem amaz egybáz-
vagyon, mely e század elején a katholikusok által lakott 
területtel együtt Wür t temberg birtokába jutott , A bevé-
telek, melyeket az állam ezekből huz, oly óriás nagyok, 
hogy kath. egyházi czélokra fordít tatnak egészükben, sőt 
protestánsoknak is tetemes rész jut belőlük és igy ezeknek 
ugyancsak mi okuk sincs arról panaszkodni, hogy a 
rövidebbet húzzák vagy kárt vallanak. Ehhez járul még, 
hogy a Vilmos-intézet Tübingenben 1836 óta csak négy 
évfolyammal bir, holott eredetileg a javadalmazás ötre 
volt számítva. Ehhez szerző amaz észrevételt fűzi, és 
pedig joggal, vájjon nem volna-e czélszerü, hogy a theo-
logusoknak több idő jutna philosophiát hallgatni, ter-
mészetesen föltéve, hogy Tübingenben a bölcselet elő-
adatnék oly módon, a mely nem volna ellenséges indu-
lattal telve a kereszténység irányában, mint ez ma di-
vatban látszik lenni. Így azonban az államkincstár éven-
kint tetemes összeget von meg a katholikusoktól, a mely 
megfelelne 30—40 növendék eltartásának. E javaslat 
annál inkább figyelemre méltó, mivel az „evangelikus 
seminariumban" sokan a növendékek közöl négy éven tul 
is benmaradhatnak, és ebből Ítélve elegen akadnának 
kath. theologusok is, a kik szívesen maradnának még egy 
évig Tübingenben hittudományi vagy bölcseleti tanulmá-
nyaik betetőzésére. 

A hallei röpirat-gyártó szándékosan vagy nem, ele 
tényleg elhallgatja, hogy az állam Würt tembergben pro-
testáns papok és pap-özvegyek számára évenkint 302,000 
márkát ád, ellenben kiérdemült katholikus áldozároknak 
mindössze csak 40,000 márkát jut tat . 

Müve második részében szerzőnk át tért a konvik-
tusi kérdés belső oldalára. Mint férfiú, kinek nincs oka 
félni az igazság kimondásától, bevallja, hogy itt egy s 
más javításra szorul, hogy a kilépő növendékek nagy 
száma más konviktorokra is rossz befolyást gyakorol. E 
baj forrását szerzőnk joggal abban találja, hogy a növen-
dékek fölvételénél egyedül a konkurrensek ismereteire 
fektetnek súlyt és a hivatás kérdését ugy szólván alig 
veszik számba. Ennek következményeit azután éles bon-
czolással föltárja és fejtegetéseinek eredménye ez : Vissza 
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kell térni a trienti szabványokhoz a gyermek- és papi 
szemináriumokról, aminőket az egyház „tizenötszázados 
tapasztalás után" legjobbaknak talált. 

Minden őszinte katholikus, de különösen minden 
pap a mű e részétől nem tagadhatja meg teljes hozzá-
járulását. Valóban gyökeres baj, hogy a papnövendékek 
fölvételénél csak a tudás s nem a magaviselet vétetik 
első sorban tekintetbe, és hogy a papnevelő intézetekben 
rend szerint a tanulmányokban való jó előmenetel szerint 
adják a kalkulust az erkölcsi magaviseletből; holott 
miudakettőt legalább is egyformán kellene tekintetbe 
venni. Ez eljárás következménye azután az, hogy „néhány 
öntelt hivatlan — akik ugyanis leginkább szeretnek ko-
lomposok lenni — oly befolyásssal birnak lenni a többi 
növendékekre, hogy egyes évfolyamokban a növendékek 
egész sorozata kilép azért, mivel egy vagy két kolompos 
a többit elcsábítja anélkül, hogy azt előlegesen meg le-
hessen gátolni. Ennek pedig elejét lehetne venni, ha a 
concursusnál s utóbb nagyobb szorgossággal tekintenének 
a fölveendők s fölvetteknek hivatására. 

Csak az egy óhajunk van, vajha e javaslatokat illető 
helyen megszívlelnék ; a mostani papnöveldei rendnél is 
lehetne e tekintetben egyet-mást elérni. A legjobb min-
denesetre az volna, ha egyház s állam Würt tembergben 
abban megegyeznének, hogy például a bajor würzburgi 
szeminárium példájára a tübingeni konviktus átalakitas-
sék ; ez ugyan nem volna a hittanulók mindenikének ked-
vére, akik Töbingenben nagyon szivesen szeretik kissé a 
„flotter Bursch"-ot játszani. A württembergi papság igen 
nagy része örömmel fogadná e rendszabályt, mert sokan 
csak a rottenburgi szemináriumban jönnek ily gondo-
latokra. 

Ami illeti a hallei röpiratgyártót, most meg lehet 
elégedve, mert ő s olvasói megtudhatták, mennyiben ala-
pulhatnak állitásai az igazságon és a protestáns „Theolog. 
Literat.-Zeitung", mely fejtegetéseit mintaszerűeknek mon-
dotta, most megállapíthatja, hogy mintaszerű ignorantia, 
intolerantia s vallásos korlátoltság foglaltatik bennük. 

P-" 

Berlin. Az elhunyt III. Frigyes császár. — 
Végre megszűnt élni! Elhunyt az, akit a németek 

kezdettől fogva a béke fejedelmének neveztek, akibe a 
katholikusok általában és a lengyelek különösen remé-
nyeiket helyezték. 

Rövid ideje annak, hogy a németek még büszkék 
voltak — s nem ok nélkül — az erőteljességre, melyet 
a Hohenzollernek faja mutatott . Amikor ünnepségeknél j 
I. Vilmos császár sarjadékai körülötte összegyűltek, az i 
európai uralkodók patriárkája örömmel s jogos büszke- ! 
seggel nézett a három nemzedékre, amelyek hivatva vol-
tak arra, hogy őt a trónon kövessék. A királyok e 
sorozatához dicsőséges jövő látszott fűződni. 

Es ime csakhamar kinyújtózkodott halálos ágyán leg- i 
először ő maga, a patriarka. A kilenczven éves császárt, 
ki a mellette térdelő Auguszta császárné kezét szorította, 
nem kevésbé szomorította, mint ezt, a gondolat, hogy fia 
és utódja az Alpokon tul talán még fájdalmasabb halá-
los küzdelmet vív nálánál. „0, mennyire szeretném látni 

még egyszer az én Fritz-emet !" Ez volt az agg császár 
utolsó szava. 

E fiúnak sírjánál térdel most Auguszta és Viktoria, 
mindkettő özvegy császárné. Akit siratnak, az csak átment 
a trónon, pedig soha fejedelem népszerűbb nálánál nem 
volt Németországban. A szeretet, mely őt, mint kron-
princzet körülvette, elkísérte tróujára, és katholikusok 
mint protestánsok vetekedtek, hogy azt kimutathassák,, 
elfeledvén a kulturharczot, mely köztük válaszfalat emelt. 
Mikor a hadsereg élén állt, hadvezér soha sem volt oly 
szigorú, de viszont soha tábornok nem tanúsított oly 
részvétet katonái iránt, mint ő, nem tevén különbséget 
saját katonái s ellenségeié közt, ha sebesültek közt találta. 
»Fritz," mint őt akkor általában hivták, a legtiszteltebb 
nevek egyike vala Németország határain tul is. 

Magán életében nem kevésbé lovagias volt, mint a; 
csatamezőn. Közmondásossá vált szívessége valósággal a 
nép bálványozása tárgyává teve. Német pipája, melv 
soha sem hagyta el utazásaiban, legendává nőtt és szá-
mos mulatságos kalandra szolgált alkalmul. Causticus 
szellemessége soha sem hagyta el, és ismeretes, hogy 
tizenkét óráig tartott lovaglásra szorította Bismarckot a 
porosz osztrák háború idején, aki a trónörökös csapatá-
hoz csatlakozott, és e lovaglásáról mint pokoli kínzásról 
irt nejének, Más események azonban kimeríthetetlen jósá-
gáról tesznek tanúbizonyságot és hozzájárultak, hogy a 
népszerűséget neki biztosítsák. 

Ebben alighanem nagybátyja, IV. Frigyes Vilmos 
mintaképe, aki Diepenbrock bibornok s boroszlói hg-
érsekkel. legbizalmasabb tanácsosával váltott levelei sze-
rint egyike volt a leghumánusabb szellemeknek, aki azon-
ban uralkodásának első felében a forradalmi mozgalmakkal 
volt elfoglalva, második felében pedig betegsége gátolta 
magasztos tervei kivitelében. Ez tehát 1849. október 
28-án nagykorúvá nyilvánítván a most elhunyt Frigyest, 
utóbb császárt, földíszítvén a fekete sas-renddel így szóla 
ho zzá : „A keresztény alázatosság példányképe légy min-
dig. Amint s ahol csak lehet, légy mások követendő 
mintaképe, lovagias bátorságod, emelkedett szellemed és 
hüs :ged által minden tekintetben. Ekkép lovagjaink disze. 
győzelemhez szokott katonáinknak s saját fajunknak büsz-
kesége leszesz. A mai nap ünnepe megadja neked ekkép-
az erőt ama fájdalmas uton járni, amelyet minden lelki-
ismeretes fejedelemnek meg kell tennie." 

A fenkölt gondolkozású ifjú követte ez intelmet. 
Mintaképe volt a keresztény alázatosságnak. Tudta ugyan,, 
hogy reá a trón vár, de ajkáról soha se lehetett dölyfös 
szót hallani. Megértvén teljesen a viszonyt, mely az em-
bert Istenéhez fűzi, megváltoztatá az imádságot, mely a 
német templomokban a császárért mondatik ; törölvén 
ugyanis e szavakat: „ótalmazd császárunkat," vallásos 
érzelmeihez képest ezen szavakkal helyettesíti azokat: 
„oltalmazd Frigyest, a te szolgádat (deinen Knecht)," 
ekkép az egész nemzet előtt tanúságot tevén, hogy csak 
egy Ur van, az Isten, kitől császárok s birodalmak függnek. 

Mint már fönebb megjegyeztem, a német katholiku-
sok drága reményeket helyeztek III. Frigyesbe. Es bizony 
volt okuk reá. A „Kölnische Zeitung," mely mindig védte 
a májusi kulturharczos törvényeket, ezt irta az akkori 
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trónörökösről 1882. január havában: „Fölösleges emlé-
keztetni arra, hogy a Kronprinz, ha helyesli is a kan-
c e l l á r külpolitikáját, koránt sem osztja nézeteit a bel-
politikára nézve. Tekintettel a fordulatra, mely a kul-
turharcz terén beállt, ezzel a komoly viszályok főoka 
•elenyész eme két férfiú közt." 

A kulturharczczal soha sem tudott kiengesztelődni, 
'és már 1878-ban, mikor a Nobiling által meglőtt atyját 
helyettesité, a pápához intézett emlékezetes levelében 
világosan kimutatá, mennyire ellenkezik e harCz az ő 
keresztény meggyőződésével. III. Frigyes szemében a 
katholikusok nem voltak a birodalom ellenségei (Reichs-
feinde), minőknek mások láttatni szerették. Nemcsak saját 
udvarában magas méltóságokra katholikusokat hívott meg, 
hanem első betegsége alatt azon óhaját fejezé ki, hogy 
•szeretné, ha egyike ama hős betegápolóknak és betegvi-
gasztalóknak ápolná, akik a keresztény felebaráti szeretet 
nővéreinek neve alatt ismeretesek. 

A német katholikus párt vezére, dr Windhorst ő 
•excziája, persona gratissima volt III. Frigyes udvarában; 
szent ügyünk ellenségei ezt jól tudták, de nem merték 
bevallani. 

III. Frigyes utolsó betegségét minden jó német 
fölhasználta, hogy megmutassa, mily nagy tisztelettel s 
szeretettel csügg beteg császárján. Ebben a lengyelek 
szívvel-lélekkel osztozkodtak. Mennyi s mily hő fohász 
szállott föl az Éghez betegségéből való fölgyógyulásá-
ért ! Isten nem akarta nekünk megadni ezen vigaszunkat. 
Ugy látszik, csak azért engedte III. Frigyest trónra lépni, 
hogy megmutassa a nagy beteg példájával, mint kelljen 
az embernek fájdalmait eltűrni, melyekkel a Minden-
hatónak tetszik őt megpróbáltatásoknak alávetni. E te-
kintetben eléggé ismeretes csodálatra méltó türelme, hősi 
bátorsága, és keresztény megnyugvása a rohamlépésben 
közeledő halállal szemben. 

Még ha az emberek, akiknek hivatásuk volt őt 
támogatni az állam kormányzásában, igyekeztek volna 
megkímélni őt minden gondtól s keserűségtől! De nem! 
Mindent mertek tenni e fejedelem ellen, hogy halálát 
siettessék és e katona-államban a legfőbb hatóságoknak 
sem volt szavuk a jelzett szégyenletes és büntetésre 
méltó elfajulás ellen. 

A nagy haldokló a helyett, hgy egy erélyes csa-
pással véget vetett volna ennek, nehogy zavart hozzon az 
állam ügyeinek vitelébe, melyet egészségi állapota nem 
engedett volna jó végre vezetni, inkább fenékig kiürité a 
keserűség poharát és gondolatát Istenre irányzá. 

III. Frigyes halálának előestéjén volt, hogy Zsófia 
herczegnő 18. születésnapját ülé. El jöt t a császári palo-
tába atyja üdvkivánatait átveendő. Midőn az ágyhoz jött , 
melyen a császár feküdt, megfogta szenvedő atyjának 
kezét és keserves sírásra fakadt. A császár rá szegzé sze-
meit, melyekben atyai szeretetének nagy heve tündöklött 
és kezébe vévén papirt s irónt, ezt irá : „Légy mindig jó 
s jámbor, mint eddig, ez haldokló atyád utolsó kívánsága." 

Szép ajánló szó egy haldokló császártól, amely 
becsületére válik az atyának s gyermekének egyaránt. 

Emlékezete nem fog elenyészni annak, akiért a pápa 
-imádkozott. 

IRODALOM. 
*** Az alázatosság gyakorlása. Ir ta perugiai püs-

pök korában szentséges atyánk XIII. Leo pápa. Magyarul 
kiadja dr Boromisza Jibor, jankováczi plébános. Ka-
locsa, 1888. 18-r. 104 1. Ára 30 kr. 

Szentséges atyánk, az e müvében foglalt arany taná-
csokat és oktatásokat, perugiai püspök korában, a követ-
kező sorokkal ajánlotta az ő ,legkedvesebb fiainak, a 
papnövendékeknek :u 

Pecci Joákim bíboros, 
perugiai püspök 

legkedvesebb fiainak, a papnövendékeknek ! 
A szent atyák közös Ítélete szerint, a keresztény 

tökéletesség alapja az alázatosság. „Hogy valaki nagy 
lehessen, mondja sz. Ágoston, annak azzal kell kezdenie, 
hogy elsőbb kicsi legyen. Föl akarod emelni a keresz-
tény erények épületét : tudd meg, hogy ez mérhetlen 
magasságú ; iparkodjál tehát idején, jó mélyen megvetni 
alapját az alázatosságra ; mert aki valami épületet akar 
emelni, annak mindenek előtt az alapokat kell megásnia 
és pedig terjedelmének, magasságának amaz arányában, 
amelyben azt fölépíteni szándékozik." (Serm. X. de Yer. 
Dom.) 

Már pedig ez a müvecske, melyet ime nektek, Leg-
kedvesebb Fiaim, fölajánlunk, megtanít benneteket az 
alázatosság gyakorlására ; vagyis megtanít benneteket a 
keresztény tökéletesség alapvetésére. Látjátok hát, meny-
nyire fontos könyvecske ez rátok nézve, kik különösebb 
módon vagytok kötelesek megtartani az Ur Jézus paran-
csát, hogy t. i. tökéletesek legyünk mint a mennyei Atya. 
Azért meg is vagyunk győződve, hogy ez ajándékunk 
előttetek nagyon kedves leszen, minthogy vele nem csak 
ujabb bizonyítékát adjuk irántatok táplált szeretetünknek, 
hanem egyszersmind hathatós eszközt is adunk kezei-
tekbe, lelkeitek üdvözitésére, amelynél pedig fontosabb 
ügyetek ugy se lehet. 

Egy másik ok is indított Bennünket arra, hogy ezt 
a müvecskét nektek ajánljuk, és ez : választott egyházi 
pályátoknak czélja. Ez a czél ugyanis, nemcsak a saját 
magatok megszentülésében, hanem a másokénak előmoz-
dításában is áll. terjesztvén t. i. Jézus Krisztus országát 
azon eszközökkel, melyeket földi életében ő használt. 
Már pedig a szívnek alázatossága az ő ismertető jele volt. 
Ezzel tehát nektek is sikerülni fog, a világ kevélységé-
nek legyőzése és a kereszt alázatosságának minden szivbe 
való beültetése. Minthogy pedig Jézus Krisztus az okta-
tásnak mindig eléje bocsájtotta a cselekedetet, ha ti is, 
példáját követvén, mint az alázatosságban már begyako 
roltak léptek az egyházi szolgálatba ; valamennyi erény-
nek eme belső és kiapadhatlan forrásából, csak ugy öm-
lenek majd a vigasztaló bátoritó, buzdító igék, melyek 
az igazakat a szentségben megerősíteni, az eltévedteket 
pedig a bün és kárhozat útjáról, az erény és üdvösség 
ösvényére, terelik. 

Mindegyitek tehát külön-külön, legyen az a tanít-
vány, aki e könyvecskében, melyet nektek szentelünk, a 
lelki mestertől az alázatosság gyakorlásáról nyer okta-
tásokat. 
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Arra is emlékezzetek mindig, hogy Nekünk soha 
nagyobb vigasztalásunkra nem lesztek, mint akkor, mikor 
benneteket alázatosaknak, szelídeknek és engedelmeseknek 
fogunk tapasztalni. Abban a reményban, hogy ilyeneknek 
fogunk benneteket mindig látni és azon élénk óhajtásban, 
hogy a valóságban is csakugyan azok legyetek, még egy-
szer rátok adjuk áldásunkat az Urban , ú j ra és ú j ra na-
gyon melegen ajánlván, hogy egész szorgalommal töreked-
jetek mindazt megtenni , a mit e müveeske hogy megte-
gyetek tanácsol. 

VEGYESEK. 
*** Az „Osservatore Romano" értesülése szerint, XIII . 

Leo pápa a szabadságról szóló encyclikáját ki fogja egé-
szíteni egy másikkal, mely az állam és az egyház viszo-
nyáról és a két hatalom elválasztásáról fog szólni. A 
„lumen in coelo" pápája tehát tr i lógiát ir a modern ál-
lami életről, melynek első részét az „Immorta le" , máso-
dikát a „Libertás*, harmadikát a most készülő encyclika 
fogja alkotni. 

— Frigyes elhunyt német császárról az „Alig. ev. 
luth. Kirchenzeit." jellemző tör ténetet beszél el. A boldo-
gult nem tűrte, hogy midőn templomban volt, előtte a 
prédikátorok ha j longjanak . Egyszer a bornstedti pásztor-
nak ezt m o n d t a : „A mit önnek már Berchtesgadenben 
mondtam, az it t is érvényes; én nem tűröm, hogy az 
oltár előtt személyemet tekintetbe vegyék. Bármennyire 
különbözzék Isten rendeletéből az állás és rang kint a 
világban, itt a templomban mindnyájan egyenlők vagyunk, 
mindnyájan egyenlően bűnösök és egyenjogú gyermekei 
Istennek." 

— Mikor a világ hatalmasai a békét csinálják, az 
Isten híveinek legbuzgóbban kell imádkozni a békéért ; 
mert a világ hatalmasai, mikor békét csinálnak, háborúra 
készülnek. I I . Vilmos német császár békeut ja Oroszországba 
nagy vérengzések csiráját rejt i méhében ; s ki tudja, 
vájjon nem éppen mi vagyunk-e kiszemelve áldozatul ? I . 
Vilmos császár nem akarta az európai conflagrácziót, 
mert neki már elég babér ja volt ; I . Fr igyes császár meg 
egyátalában nem akar t háború t ; szelid, emberszerető, 
alázatos lelke irtózott a vérontástól. II. Vilmos még nem 
akar ja a háborút , mely nemzeteket fog letiporni és or-
szágokat feldarabolni ; még nem akar ja azért , mer t Bis-
marck nem akar ja még most. Vigyázzunk, mert Bismarck 
müve nincs betetőzve és biztosítva ; Bismarck pedig fél-
munkát nem szokott végezni, az eszközökben pedig nem 
válogat. Csak Frigyes császár állt ú t jában. De ez már 
kidőlt . 

— Jellemző királyi szó. — I. Lajos bajor királyról 
beszéli az „Augsb. Postzeit ." , két még életben levő bajor 
paptól kapván a következő anekdotát . A király egy reg-
gelen Róma egyik villájának kert jében, Kempis Tamást 
olvasgatva, sétálgatott . Az egyik pap felismerte benne 
királyukat . „Álljunk meg, csináljunk frontot , mondá kísé-
rőjéhez ; talán ő felsége megszólít bennünket ." Megtör-

tént. A király szivélyesen fogadta a köszöntést, azonban 
tovább ment. Egyszerre visszafordult s igy kezdé a t á r -
sa lgás t : „Németek?" „Azok, felség." „Honnan?" „Abból 
az egyházmegyéből, mely csak imént vesztette el főpász-
torát , kinek kineveztetésében felséged közreműködött ." 
„Ugy tehát önök X egyházmegyéből valók. Y jeles püspök 
vala. E n ajánlot tam őt sógoromnak, mert zavarban volt ." 
„De ki lesz az u tóda?" „Felség, az egyházmegye N_ 
N-et kivánja." „Nos, őt meg fogják kapni." „Valószínű-
leg, felség, nem kapjuk meg, mert a kormánynak ő nem 
kell." E r re a király igy válaszol t : „Ha öt a kormány 
nem akarja, akkor ő bizonyosan igen derék ember." 

— A hitterjesztés egyesületének (L'oeuvre de la P ro -
pagation de la Foi) 1887. évről szóló jelentése a követ-
kező bevezetéssel b í r : „A hit ter jesztés egyesületének be -
vételei 1887 ben 6.462,276 f rankra rúgtak . 1886-ban 
6.640,952 f rankra emelkedtek. E szerint 1887-ben az apa-
dás 187,675 f rk 08 centimes. Amidőn annyi sok u j terü-
letet látunk megnyílni az evangéliumnak, amidőn annyi 
sok tegnap még ismeretlen népet hallunk hit tér i tőket 
hangosan kívánni ; amidőn a pápaság jótevő actiója folytán 
majd minden nap apostoli vicariatusok alakulnak, nem 
kell-e sürgős fölhívást intéznünk társulatunk tagjaihoz,, 
megmutatni nekik a vetést, mely érik, és a segédforrá-
sok hiánya miatt az aratásban föl tar tóztatot t munkásokat . 
A katholikus szeretetnek sugall t föllendülés nem fog 
megállapodni a jubileumi évnél, a mi egyesületünk felé 
fog az fordulni, amelyet XII I . Leo pápa ő szentsége oly 
élénken s oly gyakran a jánlot t a hivők figyelmébe ; és t á r -
sulatunk tagjai s szövetségeseink sietni fognak gyarapí tani 
tizedeinket s ösztönözni j avunkra a szeretetet körükben 
biztosak lévén róla, hogy igy cselekedvén megörvendez-
tetik a szent atya szivét. Hálás köszönetet mondunk 
mindazon egyházmegyéknek, melyek gyarapodni lát ták 
gyűjtéseiket ; legyenek áldva összes munkatársaink, kiknek 
nemesszivű erőfeszítései egyesületünk életképességét biz-
tosí t ják. De vajha növelnék még buzgalmukat, va jha 
„megfuvnák a harsonát Izraelben," amint a szentirással 
XVI. Gergely pápa mondotta első munkatársainknak 
„Isten dicsőségéről van szó és a keresztény polgárosodás 
nagy ügyérő l ! " 

— A papi pályára lépőknek nyitot t concursus kö -
rülbelül országszerte be van fejezve. Hála Istennek, jelen-
kezőkben mindenüt t bőség mutatkozott , hiáuy sehol sem 
jelenkezett . Adja Isten hogy minden jelenkezés és minden 
felvétel — hivatást képviseljen ! 

— Pécsett mult hó 26-án egyházunkra örvendetes 
ünnepség folyt le. Küldöt tség tisztelgett a püspök urnái, 
megköszönve neki, hogy káptalanába dr tizeredy József 
lyc. tanár ur személyében oly egyént hivott meg, ki, a 
mig szűkebb szülőföldjének már eddig is dicsősége, 
országos tiszteletben egyre növekedik. A püspök és a 
kanonok urnái mondott beszédeket legközelebb közöljük. 

— Koreában a keresztények ellen vérengző üldözés 
tört ki. 

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

Budapest, 1888. Piudnyánszky A. könyvnyomdájából. (PapnSvelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , j u l i u s 14. 4. II. F é l é v . 1888. 

TARTALOM! V ezer eszmél és Tanulmányok : A m a g y a r p r í m á s j o g a i és k ivá l t sága i . — Az erkölcsök hanya t l á sa , a család és népiskola . — 
Egyházi Tudósítások: N a g y v á r a d i e g y h á z m e g y e : Háromszáz év óta első bé rmá lá s N. -Sza lon tán . — P é c s : Tisz te lgés a 

püspöknél és az u j k a n o n o k n á l . — Vegyesek. - Szerkesztőségi te lefon. 

A magyar primás jogai és kiváltságai. 
Irta : Dr Way and Géza. 

Hazánk viharos bár, de dicsőségteljes múlt-
jában a kath. egyház mindig kiváló szerepet 
játszott. Midőn első apostoli szent királyunk 
nemzetének boldogitása czéljából lángbuzgalom-
mal fáradozott a valódi polgárisodás meghono-
sításán, oldala mellett mindenütt és mindenkor 
ott látjuk az egyház papjait, a kik az erkölcsök 
szeliditése s az evangelium üdvös tanainak ter-
jesztése által igyekeztek a nemzet életének uj 
irányt adni. Ezen uj irány a magyar népet ka-
landos életéből a társadalmi jólét s a va!ódi 
czivilizáczió nyugalmas révébe vezeté. Csakis a 
keresztény tan behozatala által sikerülhetett ezer 
éves fönnállásunk erős alapjait lerakni; — ez 
vala azon egyedüli eszköz, a mely a trón szi-
lárdságát, a társadalmi rend föntartását s az 
alkotmány fejlődését előmozdithatá. 

A kereszténység behozatalának főérdeme, 
apostoli királyunk után, kiváltképen az egyház 
főpapjait illeti, a kik szent hivatásukhoz mér-
ten, bátran szembeszálltak a legnagyobb nehéz-
ségekkel s ha kellett életük feláldozásának árán 
is, hirdették, terjesztették azon igazságokat, a 
melyek által hazánk felvirágzását remélik vala. 
S ezen reményükben nem csalódtak, fáradságuk 
jutalma: a magyar nép polgárisodása és a kirá-
lyi kegy magas elismerése lőn. 

Már első szent királyunk, belátván az egyház 
üdvös működésének nagy horderejét, ugy tekinté 
a magyar főpapokat, mint országunk oszlopait! 
a melyeken az uj haza legbiztosabban nyugha-
tik, s a melyeket folyton erősiteni, s nekik a 

hivők és polgárok előtt tiszteletet, tekintélyt 
szerezni, édes hazánk érdekében, fölöttébb kívána-
tosnak tartá, — s éppen azért nem késett kirá-
lyi kitüntetéseivel és fejedelmi adományaival a 
fáradhatlan munkásokat elhalmozni. 

A haza sorsát igazán szivén viselő bölcs 
király nemcsak életében gondoskodott az egy-
ház nagyjairól, de hogy idők folytán utódai se 
vonják meg az egyház és ennek főpapjai iránt 
való támogatásaikat, bölcs intelmeiben, a me-
lyeket hőn szeretett fiához, s egyetlen örökösé-
hez intézett, következőleg szól : „A királyi szé-
ket — úgymond — a főpapok rendje ékesiti és 
azért a királyi méltóságban a harmadik helyet 
birják. Igen, kedves fiam! ők legyenek tanács-
adóid; ezeket az urakat ugy őrizd, mint szemed 
világát; ha az ő jóindulatukat birod, ne félj 
elleneidtől . . . Ha őket tökéletesen szereted, min-
denesetre országodat tisztességesen kormányzod." ') 

Szent István király példáját dicső emlékű 
utódai is követték, királyi kegyük nem fogyat-
kozott meg, nyiltan kiemelték az érdemeket, a 
melyek a királyi jóindulatot állandóan biztosi-
ták a főpapság számára. Igy a többi között II. 
Endre király egyik oklevelében következőleg em-
lékszik meg az esztergomi érsek nagy érdemei-
ről: „Azon hűséges és érdemdús szolgálatokat, a 
melyeket az esztergomi anyaszentegyház nekünk 
és elődjeinknek tanúsított, minket minden kirá-
lyi jogokban s támadt veszélyekben mindennemű 
rosszakaratuak ellen híven őrzött, föntartott, 

') S. Stephans. Keg. De uior. institut. Liber. End-
licher : Reg. Hung. Monumenta Arpadiana. Sangalli, 1849. 
Cap. III p. 303. Magy, Sion, I. 32. Fraknói, Magy. tört. 
I. 53. 
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tanács és védelemben részesített lehetőleg sike-
resen. " *) Hasonló érdemeket szereztek a trón 
szilárdítása és a haza boldogítása körül a többi 
püspökségek főpapjai is, a kiknek jótékony be-
folyását hazai történelmünk bőven beszéli el az 
utókornak ; mindazonáltal a legnagyobb tevé-
kenységet e téren az esztergomi egyháznagyok 
fejtették ki, a kik mint a királyi család lelki 
atyái, a fejedelmet legelső napjaitól az élet min-
den fontosabb lépteiben kisérték, támogatták. S 
igy igen természetesnek találjuk, hogy az esz-
tergomi érsekek a királyi tanácsban is az első 
helyet foglalták el mindig s a királyi kegy első 
sorban velük érezteté magas elismerését. Innen 
történt, hogy szent királyunk apostoli működé-
sének kezdetén, midőn országunkban a püspök-
ségeket megalapitá, az esztergomit a többi 
fölé helyezé. „Provincias in decern parti tus epi-
scopatus — irja Hartvik — Strigoniensem eccle-
siam metropolim et magistrum caeterarum fore 
constituit."2) 

Az esztergomi főpapot királyaink mindig a 
magyar egyház fejének tartották. Már 1206-ban 
II. Endre „matrem regni et metropolim" nevezi 
az esztergomi p ü s p ö k s é g e t . I V . Béla király 
1239-ben pedig igy nyilatkozik: „Cum s Strigo-
niensis Ecclesia locum primatis in regno nostro 
tenere dignoscatur."4) 1239-ben ismét ő : „Eccle-
sia Strigoniensis a prima sui fundatione multis 
libertatibus, beneficiis diversis pluribusque privi-
legiis, exemptionis super omnes Ecclesias ca-
thédrales totius regni Hungáriáé velut omnium 
Ecclesiarum primas sit decorata, a sede etiam 
apostolica et a sanctis regibus, nostris progeni-
toribus gloriosis, donis mirabiliter fulcita."5) 
1227-ben Béla még mint ifjú király ezt i r ja : 
„Strigoniensis Ecclesia, quia ab ipsa tamquam 
a matre caeterarum et magistra ecclesiastica rece-
pimus sacramenta, praerogativa gaudere debeat 
speciali." c) V. István király 1272-ben az eszter-
gomi érsekséget szintén : „Matrem ecclesiam om-
nium Ecclesiarum in regno nostro" nevezi.7) 

Hasonlóan tanúskodik az esztergomi főpap 
első volta mellett Batthyányi is, a ki jeles mü-
vében igy szól : „Ipsa Ecclesia Strigoniensis f'un-

Magy. Sion, IV. 721. Fraknói, Adalékok stb. 
2) Lányi, Egyh. tört. I. 299. 1. 
3) Fejér Cod. dipl. III. I. 32. 1. 
4) Fejér Cod. dipl. IV. I. 153. 1. 
5) Fejér Cod. dipl. IV. II. 385. 1. 
6) Magy. Sion. II. 215. Knauz. 
' ) Magy. Sion. I. 771. 

data fuit per b. Stephanum Regem Hungáriáé, 
qui fungebatur legatione sedis Apostolicae de 
latere et fundavit sub vocabulo B. Mariae V. 
et s. Adalberti et erexit in Métropolitain, Caput. 
Matrem et Magistram aliarum Ecclesiarum Regni 
Hungáriáé, constituens Archiepiscopum in Prae-
latum et caput, capitulum autem in membra." ') 
Ezek után nem kételkedhetünk, hogy az eszter-
gomi érsekség kezdet óta a magyar egyház püs-
pöki székei között az elsőnek ta r ta to t t ; mind-
azonáltal a primási méltóság határozott és világos 
megerősítést csak 1279-ben nyert, midőn III. 
Miklós pápa apostoli követét, Fülöp fermói püs-
pököt, a magyar egyház megzavart viszonyainak 
elintézése végett hazánkba küldé, ki is 1279-ik 
év szeptember havában Budára nemzeti zsinatot 
hirdetett , a melyen Lodomér nagyváradi püspök, 
III. Miklós pápa és IV. László király beleegye-
zésével, az esztergomi érseki székre primási mél-
tósággal kineveztetett. „In his comitiis, Lodome-
rius ex voluntate Pontificis et probante Rege 
Primas' Regni, Ecclesiaeque Hungáriáé nomi-
natus." ") 

Az esztergomi érsekség, a mely a primási 
méltóságot egyesité magában, az egyház és haza 
körül szerzett érdemeiért úgy a pápák, mint a 
királyok részéről magas egyházi és világi kitün-
tetésekben részesült, a mely jogok és kiváltsá-
gokról az alább következőkben kívánunk részle-
tesen szólani. (Folytatjuk.) 

Az erkölcsök hanyatlása, a család és népiskola. 
(Néplelkészeink figyelmébe). 

I. 

1. A bajnak legelső forrása kétségtelenül a szülői 
házban keresendő, azon közönyösségben és gondatlan-
ságban, melylyel sok szülő gyermekei nevelését teljesen 
elhanyagolja, különösen pedig az oly sok családban ural-
kodó Isten és vallás iránti közönyösségben, fegyelmetlen-
ségben. 

Hogy a baj nem éppen mai keletű, azt bizonyítja 
egy régi neveléstani mű következő panaszkodása: „A 
humanisták és philantropisták által nagyranövelt vallási 
sülyedés és egyházi hanyatlás oly mély gyökeret vert 
sok családban, hogy az erkölcsi nevelés ellen elkövetett 
hibák iránt teljes eltompultság tapasztalható s a szülők 
arczváltozás nélkül nézik el gyermekeiknek durvaságát, 
engedetienségét, raegférhetetlenségét és daczosságát." 

Egy másik helyen pedig ezeket mondja : „A leg-
több gyermeket, és pedig nemcsak a szegényekét, hanem 

*) Batthyányi, Leges Eccl. III. 302. 1. 
*) Péterffy, S. Concila etc. I. 96. 
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a jobb móduakét is, az u. n. müveitekét, már kis ko-
rukban elnyomorítják testileg és szellemileg gyakran 
egész életükre. Es ez természetes is, miután csak nagyon 
kevés szülő akad olyan, ki gyermekeinek nevelését a 
maga egész komolyságában foguá föl. Iíjuságunk fegyel-
mezetlensége a keresztény családi nevelés és a jó házi 
erölcsök hanyatlásából, meglazulásából származik. Aki 
látja mily könnyen túlteszik magukat a szülök vallási 
kötelmeik teljesítésén, mily közönyösen, gyakran mily 
gúnyosan beszélnek Istenről és vallásról, sőt kérkednek 
hitetlenségükkel gyermekeik jelenlétében, az nem vonja 
kétségbe előbbi állításunkat. Az alma nem esik messze 
fájától, ilyen körülmények között nagyon könnyen meg-
magyarázható miért veszti el az if júság a vallás iránti 
érzéket, tiszteletet és miért hull terméketlen talajra az 
iskola és egyház nevelői munkája fáradozása. Ennek ki-
maradhatatlan következménye az, hogy az istenfélelem 
nélkül növekedett gyermek nincs kegyelettel szülői-, hoz-
zátartozói- és elüljáróival szemben. Hogyan is félne 
embertől az, ki Istentől nem fél ! Ezekhez járul gyakran 
sok értelmetlen szülőnek azon balvélekedése, hogy a ne-
velést csak akkor kell megkezdeni, mikor a gyermeknek 
megjön az esze ; továbbá azon körülmény, hogy nagyon 
sok szülő nemcsak nem támogatja az iskolát nevelői mű-
ködésében, hanem mindenféle akadályt gördit annak 
útjába s lerombolja azt, amit az iskola épített." 

Ilyen panaszok hangzottak a szülői házról már év-
tizedek előtt. 

Tagadhatatlan, hogy kötelességükről megfeledkezett 
szülők minden időben voltak, azonban ez a jelenség csak 
szórványosan mutatkozott, tehát az abból származott 
bajok sem voltak annyira felötlők. Az ujabb kor bűne, 
hogy a nagyra nevelt hitközönyösség, elszegényedés, a 
nyilvános hitetlenség és istentagadás a szórványosan mu-
tatkozó bajt megtízszerezték, söt megszázszorozták. Egy 
tekintet a nagyobb városok utczáin látható csavargó 
gyermekekre és az azok által elkövetett bűntettekre, 
meggyőzhet bárkit az előbbi állítás igazságáról. 

Ezért esnek gondolkodóba és félnek a felnövekedő, 
mindinkább elfajuló nemzedéktől még azok is, akik eddig 
a bajra figyelmeztetőket — mint kisértetlátókat — ki-
nevették. 

Tekintsünk körül és azonnal észreveszszük, milyen 
a családi élet képe, mely a bajnak eredeti tűzhelye. Mily 
gyalázatos társalgás, mily undoritó jelenetek történnek a 
gyermekek láttára, hallatára sok család kebelében, kivált 
a szegényebb munkás osztályhoz tartozóknál ! Mily kevés 
szülő van ezek között, ki a vasárnap szentségét elismerné 
és gyermekeit az Isten házába vezetné ; az egyháztól és 
Istentől való elidegenedés pedig szorosan összefügg a 
vasár- és ünnepnapok megszentségtelenitésével, népünknek 
és az ifjúságnak mindinkább terjedő erkölcsi meglazu-
lásával. Mily sok szülő van a fentnevezett osztályhoz 
tartozóknál, akik a vasárnapot egész könnyű lélekkel 
korcsmában és más ilyen helyen töltik, magukkal vive sokszor 
a gyermeket is ! Mily kevés szülő imádkozik és tanitja meg 
gyermekét imádságra s mily nagy azok száma, kiknek 
ajkáról a legcsekélyebb ok miatt is, a gyermek jelenlé-
tében, csak ugy ömlik a káromlás! Mily kevés szülő 
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olvas jó könyveket, iratokat és hány van, aki a legnyo-
morultabb sajtó-termékeket viszi be házába, anélkül, hogy 
az erkölcsi balált lehelő férczelményeket elzárná gyer-
mekei elől! Mily sok szülő van köznépünk sorában, aki 
mások tulajdonát nem tiszteli és a tulajdonjog tiszteletben 
tartására gyermekeit sem szoktatja rá, sőt fájdalom ! 
akad nein egy, aki gyermekét a lopásra, orgazdaságra, 
csalásra, hazugságra, testi fogyatkozások színlelésére, kol-
dulásra maga tanitja r á ! Hány szülő van, aki kénytelen-
kelletlen küldi gyermekét iskolába, vagy éppen el is 
vonja attól és gyalázza az egyházat, iskolát, papot, ta-
nítót és megölj gyermeke szivében a tiszteletet ezen in-
tézmények és ezek vezetői iránt. 

Ilyen korunkban sok családnak a képe a köznép és 
munkás osztályhoz tartozóknál, csodálkozhatunk-e még, 
honnan ered az if júság elvadulása ? 

A családi életről eddig vázolt rajzok tehát nem az 
u. n. intelligencziára vonatkoznak, azonban ezen osztály 
kebelében is feles számmal vannak olyan szülők, kik a 
nevelés terén való működésűkkel alapját vetik meg nem 
egy véteknek és nem egy lélek boldogtalanságának. 

Ezen osztálynál a legveszedelmesebb jelenségek egyike 
a közöny, melynek következménye szokott lenni leggyak-
rabban a családok szellemi és anyagi jólétének, sőt jö-
vendőjének is tökéletes romlása. Ilyen közönyt különösen 
sok müveit anya részéről tapasztalunk. Vannak ezek kö-
zött olyanok, kik mindenütt örömöket hajhásznak, de ott 
nem keresik, ahol feltalálnák, t. i. gyermekeik körében. 
Az élvezet és szórakozás után való fáradozásukban nem 
érnek reá gyermekeik nevelését ellenőrizni sem, annál 
kevésbé nevelni őket. E megbocsáthatatlan hanyagság 
számtalan elhibázott életnek bölcsője szintén. 

A nevelési ténykedés legfőbb indító oka az anyai 
szeretetben rejlik. Amily fönséges e szeretet, éppen olyan 
természetszerű is. E természetszerű ösztönt az állatokban 
is feltaláljuk és az Isten képmásában — az emberben — 
sokszor ez is hiányzik. 

Vannak azonban a müveit osztálya szülők között 
ismét olyanok, kik a gyermekeik iránt való szeretetben 
a helyes középutat nem tudják feltalálni, pedig a fá j -
dalomnak és bánatnak mennyi keserű könnye lenne meg-
kimélve, ha sok szülő kevésbbé szörnyen szeretné gyer-
mekeit. 

Vannak ismét az intelligens szülők között olyanok 
is, kik gyermekeiket csak testileg nevelik, leikökkel pedig 
vajmi keveset törődnek. Az ilyenek különösen óvják gyer-
mekeiket a templomba járástól, nem csak azért, mivel a 
vallásosság nem valami erős oldaluk, hanem sokszor azért 
is, mert féltik, hogy a templomban valami betegséget 
kapnak a gyermekek ; a szinházba azonban elviszik az 
ilyen szülők rendesen gyermekeiket; köhögést vagy más 
bajt csak az Isten házában kaphatnak, de nem a léghu-
zamos szinkörökben. 

Nem kárhoztatom feltétlenül ugyan a gyermekeknek 
szinházlátogatását, mert a szinházak nemcsak a nemzeti 
nyelv ápolói, hanem az erkölcsiségre való nevelés hiva-
tott tényezői is. *) E magasztos hivatástól azonban — tisz-

>) Igy kellene lenni A szerk. 
4* 
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telet a gyérszámu kivételeknek — gyakran eltérnek. Ha 
tehát a szülők olyan színmüveket nézetnek meg gyer-
mekeikkel, melyek erkölcsiségüket nem veszélyeztetik, 
akkor a színházlátogatás a gyermekek részéről nem esik 
kifogás alá. Csakhogy sok szülő nem válogatja meg lel-
kiismeretesen a színmüveket, hanem derüre-borura hordja 
gyermekeit olyan előadásokra is, melyeken a kétértel-
műség és frivol tánczok, az erény eme veszélyes ellen-
ségei, versenyezve mételyezik meg az ártat lan gyermekek 
erkölcsiségét. 

2. Habár az i f jú nemzedék erkölcsének hanyatlá-
sában első és legközvetlenebb része a szülői háznak van, 
mégis nem ez az egyedüli kizárólagos forrása a bajnak. 

A kötelesség megsértésének szemrehányása némely 
tanítóra is ráillik, közöttük is akadnak, akik az erkölcs 
és fegyelem gyeplőjét nem kezelik gondosan és követ-
kezetesen, akik nem tündökölnek az ifjú nemzedék előtt 
jó példával. 

Vaunak tanítók, kik dicsekedve emlegetik vallási 
sülyedésüket és azon balhitben élnek, hogy ez által je-
lentékeny magaslatára ju to t tak a felvilágosodásnak. Ezek 
nem gondolják meg f hogy vallásosságuk hajótörésével 
minden pillanatban az erkölcsi halál szikláiba ütközhetnek, 
mert a vallással és hit tel elvesztették erkölcsi támasz- és 
sulypontjokat , minek következtében nagyon könnyen sú-
lyos erkölcsi tévelyekbe eshetnek, miként ezt a gyakori 
tapasztalás fájdalmasan bizonyítja. Akinek alkalma volt 
hitben tönkrement emberekkel többször érintkezni, az 
állításomat kétségbe nem vonhat ja . Beszédjük, olvasmá-
nyaik, társalgásuk, mulatságaik mind arról tanúskodnak, 
hogy bennök oly szellem uralkodik, mely a legkevésbbé 
alkalmas az i f júságot nemes és szent dolgokra lelkesíteni 
és az erény, erkölcsiség ú t jára vezetni. Hogyan várhatnók, 
hogy az Istenházát kerülő, vallásos kötelességeit elha-
nyagoló, egyházi dolgok fölött gúnyolódó tanító isteni 
télelemre vezesse taní tványai t? 

Nem lehet tehát tagadni, hogy az i f júság elvadu 
lásának kígyóját saját keblünkön táplál juk sok tekintetben. 
Olvassuk csak sok tanítónak a tanitógyüléseken tar tot t és 
nem egy paedagogiai lapban közölt beszédét és azonnal 
látni fogjuk, mily gyengén áll sok tanitó a keresztény 
érzelem és gondolkozásmód dolgában. Az ilyenek leg-
kisebb garant iá já t sem nyú j t j ák a lelkiismeretes köte-
lességteljesitésnek, mert a milyen könnyen túlteszik ma-
gukat a vallásos és egyházi kötelességeken, éppen olyan 
könnyen túlteszik magukat állásuk, hivatásuk köteles-
ségein, mihelyt a becsvágy gyenge vesszőparipája red-
vesedni kezd. 

Helyesen moudja egy paedagogiai iró : „Nagyon 
vétenek az erkölcsi nevelés ellen azok, akik az erköl-
csiséget nem a hitre alapí t ják. Mi ezt a legnagyobb hi-
bának tar t juk az erkölcsi nevelésben, mert megfosztja az 
erkölcsiséget minden szilárdságától, értékétől és a böl-
cselkedés, okoskodás ingoványos ta la jára építi azt. Sok 
hitben tönkrement tanitó beszél ugyan a nevelésről, de 
nem gondolják meg, hogy ez éppen olyan dőreség, mint 
azon festő eljárása, ki egy képet helyreállítani akarván, 
megfelelő szinek hiányában, ecsetjét vizbe már t ja . 

3. A vétségek és kihágások tág mezejét terméke-

nyiti az Isten és vallás nélküli sajtó is, melynek fegyel-
metlensége és aljassága minden képzelhetőt felülmúl. 

Eltekintve az élczlapoknak gúnyolódásától, melylyel 
a kiválóbb férfiakat leránt ják, a vallást és más intézmé-
nyeket nevetségessé igyekeznek tenni, ami legkevésbbé 
sem látszik alkalmasnak a köznép szemében a felelősség 
és a vallás tekintélyének emelésére, azon sajtóról emlé-
kezem meg itt, mely philosophiai vagy tudományos — 
nevezetesen természettudományi — ismeretek népszerű-
sítésének czége alat t a nép közé is utat tört magának. 
Ezen sajtó bizonytalan dolgokat, hipotheziseket a nagy-
képű biztosság mázával bevonva, kész igazságok gyanánt 
hirdet, s teszi ezt különösen oly dolgokkal, melyeket 
bármiképen ellentétbe lehet hozni a vallással, bibliával. 
Azzal természetesen kevesen törődnek, hogy ez az iro-
dalom a népre nézve nem az ismeretszerzésnek, hanem a 
meglevő erkölcsi nyugodtság megzavarásának a forrása, 
számtalan embernek szivében tet te már tönkre a hitet és 
becsületérzést a rossz könyvek olvasása. 

Nemével a rémületnek vették észre a német szo~ 
cziálisták hires vezérének. Most Jánosnak, borzasztó ki-
fakadásait a kereszténység és az egyház ellen, pedig ő 
nem is a saját eszméjét adta elő, hanem az évek óta 
gyarapodó népies, Istentől és az egyháztól elfordult sajtó 
termékeinek csak a kivonatát közölte. A tudományos 
kri t ikának a szentírás fölött ta r to t t állítólagosán meg-
dönthetetlen eredményeit egész tűzzel dobták a tudatlan, 
i téletgyönge tömeg közé és a positiv kereszténység elleni 
dühöngésükben elfelejtették mit köszönhet népünk a bib-
liának. 

4. Az emiitett okokon kivül része van az ifjúság 
elvadulásában a társadalmi viszonyoknak is, részint köz-
vetve, részint közvetlenül. 

Nagyobb városokban az olyan gyárak, melyekben 
a gyermekek nagyobb számban nyernek foglalkozást, va-
lóságos gyermekrontó, mondhatni gyermekgyilkoló inté-
zetek, melyek az idő előtt munkába fogott gyermekeket 
nemcsak testileg satnyit ják el, hanem erkölcsileg is meg-
nyomorí t ja őket a felnőtt gyári munkások kétes értékű 
erkölcsi társasága. Temérdek gyermek gyönge keble lesz 
ez uton a nagyobbak egyetlen szava, egyetlen tet te által 
örökre megmételyezve, akik a korai benyomások követ-
keztében magukra és a hazára nézve végképen elvesznek. 

Erkölcsileg nem sokkal vannak jobb helyzetben a 
nagyobb gazdaságok, uradalmak cselédségének gyermekei, 
a kik — kivált munkaidőben — minden felügyelet nélkül 
csatangolnak, kitéve testi és erkölcsi bajnak, veszede-
l emnek ; munkaidőn kivül pedig szük lakásokba szorítva 
együtt élnek a felnőttekkel és látnak, hallanak oly dol-
gokat, melyek nagyon alkalmasak különben is gyenge 
erkölcsiségüket tönkre tenni. 

5. Nemcsak az iskolának, hanem általában az er-
kölcsi nevelésnek sok akadályt görditenek útjába a barmok : 
sertések, libák, stb. Népünknek megvan az a rossz szo-
kása, hogy iskolaköteles gyermekeit a tavasz beálltával 
minden lelkiismeret furdalás nélkül küldi ki a mezőre 
pásztorkodni. Elképzelhetni, hogy a felügyelet nélkül való 
tétlen életmód mennyi rosszra vezeti, mennyi veszélylyel 
fenyegeti az együtt pásztorkodó fiuk és leányok erkölcsét. 
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6. A szegénység rossz tanácsadó és gyenge öre az 
erkölcsnek, vannak szülök, kivált nagyobb városokban, 
akik gyermekeiket is fölhasználják vagy kényszeritik 
kenyérkeresésre. Ilyen kereseti ág a többek között a 
virágárulás. Serdülő leánykák virágokat vagy más tár-
gyakat árulva bejár ják nemcsak a nyilvános mulatóhe-
lyeket, hanem még a bt inbarlangokba is be ju tha tnak . 
Hogy az itt látott és hallott jelenetek, példák mindenre 
jók lehetnek csak arra nem, hogy az erkölcsöt gyara-
pítsák, könnyen belátható. 

Más szülők meg koldulásra kényszeritik, szoktat ják 
gyermekeiket ; ilyen csavargó gyermekkoldusokkal vá-
roson, falun egyaránt ta lá lkozhatunk. 

Ha az eddig mondott okok erkölcsi romlásra vezető 
utak, akkor ez utóbbi valóságos iskolája a bűnnek, amely-
ből a társadalom nyűge, szemetje és a börtönök tölteléke 
kerül ki. 

Különben, hogy az utóbb emiitett okok milyen 
káros következinényüek, arról legjobban tanuskodhat ik a 
rendőrség, melynek az említett körökből kikerült fiatal 
gonosztevők nem csekély dolgot adnak, mely dolgokról 
a lapok hasábjain csaknem mindennap olvashatunk. 

7. Legyen szabad még két olyan tényezőről meg-
emlékeznem, melyek nagyon alkalmasak az erkölcsös aka-
ratnak és cselekvésnek az iskolában megvetet t a lapjá t 
rövid idő alatt tönkre tenni, e két tényező : a korszellem 
és az élet. 

Mig az iskola leginkább szavakkal, addig az élet és 
korszellem tettek által nevel. Csodálkozhatunk-e, hogyha 
ez utóbbiaknak olyan nagy hatásuk van az i f jú nemzedék 
fejlődésére ? 

A korszellem az uralkodó eszmékben nyilatkozik, 
melyek a jelenkort mozgatják és vezetik, az élet az ő 
jelenségeiben és eredményeiben ezen uralkodó eszméken 
alapul. 

Nekünk azon élettel van dolgunk és sokszor har -
czunk, mely az iskolát befolyásolja, mely a családban, 
községben, egyházban és államban érezteti jelenlétét és 
hatalmát. 

Korunkban mindenek fölött a műveltséget becsülik. 
A tudományok leszállanak eszményi magaslatukról , hogy 
népszerű mezben szolgálatára legyenek a népnek. 

Korunk egészben inkább a tudomány, mint a jellem 
után törekszik. Önállóságra akar ják a népet vezetni, de a 
legmagasabb eszményt, a valláserkölcsöt, melynek meg-
valósítása a leggyorsabban mozdítaná elő a népmüve-
lődést, nem követik annyira, amennyire kivánatos volna. 

A korszellemnek vannak uralkodó erős oldalai és 
gyengéi, azonban minden kornak nagysága az erényben, 
gyönge oldala pedig a bűnökben nyilvánul. 

Bizonyos erények egyik korban gyakrabban és na-
gyobb mértékben mutatkoznak, mint a másikban, áll ez 
a bűnökre is, amelyek az egyik korban gyakoriabbak és 
rafinirtabbak, mint a másikban. 

Jelen értekezés bevezetésében futólagos rövidséggel 
rámuta t tam ugyan korunk ferde kinövéseire, dolgozatom 
e része azonban megköveteli, hogy korunk hibáit — az 
ismétlésektől lehetőleg ovakodva — közelebbi szemle alá 
vegyem. 

Miben állanak korunk hibái ? Egyike ezeknek az 
ifjúság koraérettsége, a külső függet lenség hajhászása 
belső függe t lenség nélkül. 

E g y másik hibája korunknak a gyors érvényre jutás 
után való törekvés, ha tehetséggel nem, hát szélhámos-
sággal. 

Az élvezethajhászás is egyik átka korunknak, melyet 
még súlyosabbá tesz az, hogy kielégítését legtöbbnyire 
a családon kiviil keresik. 

A nagyzás, melynélfogva most mindenki többnek sze 
ret látszani, mint a mi valósággal, szintén veszedelmes 
jellemvonása napjainknak. E nagyzásnak kifolyása : a 
fényűzésnek minden kigondolható nemére való hajlam, 
melynek jelenleg annyian tömjéneznek. A tulságig vitt 
fényűzés oka azután annak, hogy sokan nem képesek 
úszni az áradat tal , összeroskadnak adósságaik terhe alat t 
és koldusbotra ju tnak, vagy pedig letérve a becsületesség 
ösvényéről, a bün iszapjába merülnek és mint öngyilkosok 
végzik be eljátszott életüket. 

Panaszképen hozható föl végül az is, hogy sokak 
szive üres, hideg, és hogy az erős hit tünöfélben van. 

A templom, mely eddig egyetlen továbbképző isko-
lája a népnek, mindinkább üresebb és e lhagyatot tabb lesz, 
pedig ez az igazi alapítója és előmozdítója a keresztény 
művelődésnek és kegyeletnek. 

Az eddig mondottakból elszomoritólag győződhetünk 
meg arról, hogy az ifjúság elszilajulásának tényezőiben 
eléggé bővelkedünk. (Folyta t juk. ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Nagyváradi egyházmegye . Háromszáz év óta első 
bérmálás N.-Szalontán. — 

„Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök ur ő excja 
ismét út ra kelt — ír ja az „Egyetér tés" — s folyó hó 
5-én a biharmegyei Bikácson, 7-ikén Sályiban, 8-án 
Nagyszalontán, e regi hajdu-városban osztotta ki a bér-
málás szentségét, szokott ékesszólásával hirdetve min-
denütt a hit igazságait, a vallási s polgári erényeket. 
Nagyszalontai bérmálása azért is emlékezetes, hogy a 
városban a XYI. századi nagy vallási új í táskor megszűnt 
a katholikus egyház és csak ezelőtt tiz évvel ál l í t tatott 
vissza. Mondhatni, hogy Szalonta háromszáz évi elsza-
kadás után először látta viszont főpásztorát. A város, mely 
tízezer helvét hitvallású mellett csak mintegy hétszáz 
római kathol ikust számlál, mint igérte volt, magyar ven-
dégszeretettel és őszinte tisztelettel fogadta a főpásztort , 
ki, mint megérkezésekor mondá, örömmel jö t t Arany 
János városába, hol az a szellem uralkodik, mely a nagy 
költő müveiből oly nemesen szól hozzánk. De a főpap 
látogatásának volt egy mozzanata, mely nemcsak Sza-
lonta városában, hanem annak határain tul is méltó figye-
lemben fog részesülni. Az ünnep befejezéseül a helybeli 
r. k. lelkész Yitkovszky István díszebédet adott a püspök 
tiszteletére, melyre a város értelmisége is hivatalos volt. 
Mikor a házi ur poharat emelt magas vendégére, éltetve 
őt, mint a hitigazságok s nemzeti történeti hagyomá-
nyaink egyik nemes bizományosát, dr Schlauch Lőrincz 
püspök következőleg válaszolt : Hazánkban a nemzeti 
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élet konstitutiv elemeit képező tényezők, intézmények, 
vallások nem az irott törvények és nem is a papirra 
vetett alkotmány rendelkezéseinek, hanem a történelmi 
fejlődésnek eredményei. Elvek, melyek charták, vagy 
alkotmánylevelek kereteiben állíttatnak fel, rendesen, még 
mielőtt életbe lépnek, vagy kivihetetleneknek bizonyulnak, 
vagy éppen a politikai nézetek változásával ujabbak által 
cseréltetnek fel. Változékonyságuk miatt még a szabad-
ságot sem képesek biztosítani. Ma hazánkban — és erre 
kívánok reflektálni — a különféle vallások tényleg lé-
teznek. Az egy gondolattól, egy érzelemtől vezetett em-
berek egy testületté csoportosultak, mely testületnek 
mindegyike saját életével, saját irányával, saját hagyo-
mányaival bir, és mindezek együtt véve, valamint törté-
neti tényt alakítottak, ugy alakultak történelmi jogot is. 
Mindegyiknek törekvése pedig önmagát fentartani és saját 
jogait biztosítani. S bármiként állottak e testületek a 
fejlődésnek phasisai alatt egymás ellenében, ma, a mű-
veltségnek hatása alatt lassankint helyt kezd foglalni 
az a meggyőződés — és ennek mi Magyarországon csak 
örülhetünk — hogy ezen, a különféle vallási testületek 
öntudatában élő önjogosultság képessé teszi a müveit 
embereket arra, hogy másoknak jogait is megértsék és 
tiszteljék, s ez által kölcsönösen biztosítsák nemcsak 
fennállási, hanem önrendelkezési jogait és szabadságaikat 
is. Mindegyike, midőn önnön jogait féltékenyen őrzi, 
egyszersmind őre egy másik testület jogainak, bizonyosak 
lévén arról, hogy ha a mások jogai megdőlnek, tulajdon 
jogai sem biztosak a hasonló sorstól. Ez elvben, a köl-
csönös jogtiszteletben nagyobb garanczia fekszik, mint 
bármely irott alkotmányban vagy törvényben. Ugy hi-
szem, hogy e felfogás ma Magyarország minden müveit 
osztályában él, vagy legalább a jól felfogott érdek szem-
mel tartásával érvényesülésre törekszik: valamint meg 
vagyok győződve, hogy — a mint már egyszer történt 
— ha a protestantizmus jogai megtámadtatnának, a 
katholikusok azok védelmére kelnének, anélkül, hogy 
önnön vallási meggyőződésöket feláldoznák, ugy viszont 
meg vagyok győződve, hogy ha a katholiczizmus jogai 
kérdésesekké tétetnének, protestáns atyánkfiai lennének 
azok, kik az ismeretes elv szerint: „res tua agitur" azok 
védelméhez hozzájárulnának, lévén mindnyájunknál a 
műveltségen, a jogérzeten tul egy gyupont, és ez: édes 
hazánknak fennállása, izmosodása és szeretete." 

„ Egyetértés 

PéCS. Tisztelgés a püspöknél és az uj kanonok-
nál. — 

Mult hó 26-án délelőtt Aidinger János polgármester 
vezetése alatt mintegy 60 tagból álló küldöttség tisztel-
gett dr Dulánszky Nándor megyés püspöknél s később 
dr Szeredy Józsefnél. A püspöknek köszönetet moudott 
azért, hogy dr Szeredy kanonokká kineveztetését nagy 
befolyásává! elősegítette ; Szeredyt pedig őszinte szivből 
eredő örömmel üdvözölte a méltán megérdemlett kitünte-
tés alkalmából. 

A püspöknél délelőtti 11 óra után tisztelgett a kül-
döttség. 

Aidingvr János a következő beszédet intézte hozzá: 

Nmgu megyés püspök u r ! Kegyelmes urunk! 0 
felsége legkegyelmesebb urunk és királyunk kegyes volt 
ezen évi junius 11-én kelt legmagasabb elhatározásával, 
az alkotmányos miniszter előterjesztésére, dr Szeredy 
József urat, nmgd egyházmegyéjének kitűnő papját, az 
egyházjogi tudományok jeles bajnokát, a több mint 30 
év óta buzgón működő tanárt, a városi törvh. bizottság-
nak polgártársai több izben nyilvánult megtisztelő bizal-
mából lelkes tagját és nmgd magas kegyurasága alatt 
lévő jogakadémia jeles igazgatóját, a pécsi díszes kápta-
lan valóságos tagjává kinevezni. Ezen legkegyelmesebb 
kir. tény a legőszintébb örömmel töltötte el városunk 
polgárait, és mert jól tudjuk, hogy ezen ránk nézve 
felette örvendetes esemény forrása legelső sorban nmgd 
kegyességében keresendő, ennélfogva mulaszthatlan ked 
ves kötelességünknek ismerjük legőszintébb hálánkat és 
köszönetünket ünnepélyesen nyilvánítani és kijelenteni, mert 
nagyméltóságod ezen kegyes tényével nemcsak az igaz 
érdem méltó megjutalmazását és elismerését eszközölte, 
hanem ezenfelül megtisztelte városunk összes polgárságát, 
de főképen a városi tvht. bizottságot, midőn annak egyik 
buzgó és a közügyek intézésében fáradhatlan és ennél-
fogva közbecsülésben álló tagját ezen kitüntetésre érde-
mesnek találta. De ezenfelül méltó örömet is gerjesztett 
azon sok ezerre menő polgár szivében, kiknek gyermekeit 
vagy épen magokat, vezette be az ismeretek és tudomány 
szentélyeibe a kedvelt tanár és a kiket a kegyeletes hála 
ma is hozzá füz. Mindezek nevében tehát lelkesülten 
nyilvánítom azon forró óhajtásunkat, hogy az ég áraszsza 
el nagyméltóságodat minden kegyelmével, találja zavar-
talan örömét és a boldogság érzetét az emberi élet leg-
későbbi szakáig, azon igaz és őszinte tisztelet és szere-
tetben, melyet mi az igazságos és nemeslelkü főpásztor 
iránt sziveinkben érzünk és folyton ápolunk. A Minden-
ható tartsa meg nagyméltóságodat, mint kegyes főpász-
torunkat, hazánk, egyházmegyéje, de főleg városunk ja-
vára és díszére; tiszta szivből kívánjuk, hogy soká, igen 
soká éljen ! 

E beszédre Dulánszky Nándor megyés püspök körül-
belül igy válaszolt : 

Midőn Pécs városa képviselő testületének s az álta-
lam oly nagyra becsült polgárságnak képviselőit azon 
alkalomból, hogy kedves paptársam kitüntetését méltá-
nyolják, szerencsés vagyok nálam üdvözölhetni, hálával 
kell megemlékeznem ő felségéről, alkotmányos királyunkról, 
ki mint 13 évi püspökségem alatt mindig, ugy most is 
előterjesztésemet elfogadni kegyeskedett. 

Midőn ő felsége e kinevezéssel a város nagy közön-
ségének ily szembetűnő nagy örömöt szerzett, oly férfiút 
tüntetett ki, ki ezt meg is érdemelte. De én is becsültem 
benne mindig ugy a példás tanárt, mint kifogástalan papi 
életét ; kimutattam ezt már annak idején, midőn ő szent-
ségének kitüntetésre előterjesztettem, mutattam ezt, mi-
dőn mint kanonokot — mi eddig nem történt meg — 
joglyceumon igazgatójává neveztem ki. 

Örülök, hogy érzelmeim találkoztak a város polgá-
rainak érzelmeivel is ; de meg is érdemli ő szeretetöket, 
ugy tanszékének betöltése által, mint irodalmi működése 
következtében, mert az ő egyházjogi müve oly kitűnő, 
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hogy — ugy hiszem — ma mindenütt, leginkább az van 
használatban. 

A közügyek terén is folytonos tevékenységet fejtett 
ki, résztvevén nem csak a közgyűlésekben, hanem a bi-
zottságok munkálataiban is. Ezen férfiú iránti szeretetük 
nyilvánult a mai napon és ez él a város jelen nem lévő 
polgáraiban is, kiket a tudományok különböző ágaiban 
részesített. 

Örülök, hogy olyan szívesen fogadták e kinevez-
tetést és reménylem, hogy más alkalmakkor is hasonló 
köztetszéssel fognak találkozni intézkedéseim. Köszönöm 
jó kívánságaikat és reménylem, hogy az uj kanonok, kit 
a közbizalom már több izben választott be a város képvi-
selő testületébe, a székesegyházi káptalannak is díszére 
fog válni. 

Az éljenzéssel több helyt megszakított beszéd után 
a püspök kezet fogott a jelenvoltakkal ; az ismeretleneket 
a polgármester bemutatta. Pár szóváltás után a küldöttség 
távozott, Szeredy Józsefnek a lyceumi épületében levő 
lakására. A fogadtafás az I. emeleti vizsgateremben tör-
tént, ahova az ünnepelt férfiút Krasznav Mihály, Sável 
Kálmán, Angyal Pál és Feiler Mihály meghiván, Aidinger 
János polgármester a következő beszéddel fogadta : 

Nagys. és főtisztelendő kanonok ur ! 
Nem a külső alakiságokban nyilvánuló szokás, nem 

a társadalmilag bevett forma, hanem azon igaz és őszinte 
szeretet és tisztelet, mely e város minden polgárát rang-
és rendkülönbség nélkül már évtizedeken keresztül nsgod-
hoz fűzi, vezérlett bennünket ide azért, hogy örömünknek 
adjunk kifejezést azon jól megérdemlett kitüntetés felett, 
mel j nsgodat érte az által, hogy a pécsi díszes káptalan 
valóságos tagjává ő felsége legkegyelmesebb urunk és 
királyunk által kineveztetett. 

Pécs városának polgárai, kiknek sorába nsgd már 
több mint 30 év óta tartozik, el nem mulaszthatják ezen 
örvendetes alkalmat felhasználni arra, hogy szeretetük 
és nagyrabecsülésüknek ujabban is élénk kifejezést ne 
adjanak. 

Nsgd igen jól tudja, hogy a legdrágább és legbe-
csesebb adomány, melyet öntudatos és önérzetes polgárok 
polgártársuknak nyújthatnak — a bizalom és a közbe-
csülés, — de azt is tudja nsgod, hogy azt kiérdemelni 
vajmi nehéz ; megnyugvásdal tekinthet azonban vissza 
lefolyt életére és a körünkben eltöltött évtizedekre, mert 
nyíltan és őszintén mondhatjuk, és készséggel ismerjük el, 
hogy ugy a tanári pályán kifejtett áldásos működése, 
valamint a nyilvános közéletben a közügyek intézése 
körül tanúsított lelkes hazafisága és a közjó emelésére 
irányzott önzetlen törekvése, szóval buzgó és áldásos 
tevékenysége által nemcsak bizalmunkat és tiszteletünket, 
hanem szeretetünket és a közbecsülést is méltán kiérde-
melte. Jól esik tehát lelkünknek láthatni, hogy a hosszú 
évek során a közélet terén szerzett hervadhatlan érdemek, 
méltó jutalom és elismerésre találtak. Nem is késtünk 
ezért mélyen érzett hálánkat szeretett főpásztorunknak 
püspök ur ő excjának élénken kifejezni. Engedje meg 
nsgod, hogy ez örvendetes alkalommal, ne csak mint e 
város polgárainak élére állított hivatalos közeg, mint e 
városi közérzület hivatalos tolmácsa intézzem az elmondott 

szavakat hozzá, mint azon férfiúhoz, ki polgárságunk 
diszére válik, hanem engedje meg, hogy mindazok ne-
vében is szóljak nsgodhoz, mint szeretett volt tanárunkhoz, 
kik előtt az ismeretek és tudomány szentélyét megnyi-
totta, és a kiket az élet küzdelmeire előkészített ; több 
ezeren vagyunk ilyenek, kik most már az élet délpontján, 
vagy talán már azon is tultartva, csak hálával és ke-
gyelettel emlékezünk vissza azon boldog időkre, melyek 
igaz, hogy már rég elenyésztek a mindenség nagy ten-
gerében, de azért mégis csak megerősítettek azon meg-
győződésünkben, hogy nagyságod czéltudatos nevelésének 
és jóakaratú fáradozásainak köszönhetjük talán legnagyobb 
részt azt, hogy a hazának, a társadalomnak hasznos pol-
gáraivá, tagjaivá lettünk. Mi is tehát, mint volt tanít-
ványok, hálás örömmel üdvözöljük azon legmagasabb ke-
gyelmi tényt, a melylyel az ifjúság, a haza reményének 
nevelése körül szerzett elévülhetlen érdemei elismertettek 
és méltán megjutalmaztattak. Fogadja tehát őszinte 
szívből jövő együttes szerencsekivánatainkat ezen ünne-
pélyes alkalomból, fogadja szívesen azon biztosításunkat, 
hogy a tisztelet, szeretet és a közbecsülés érzete, mely-
lyel irányában viseltetünk, szivünkben továbbra is fen-
marad, s engedje meg, hogy jövőre is polgárságunk dí-
szének tekinthessük s valósítsa meg azon reményünket, 
hogy közéletünknek jövőre is tevékeny részese leend ! 
Tartsa meg a Mindenható nsgodat városunk javára so-
káig, — tegye kegyelmeinek részesévé, — hogy mind-
annyiunk örömére sokáig éljen!" 

E beszédre, amelyet a polgármester ugy olvasott föl, 
Szeredy József következőleg válaszolt : 

„Nagyságos kir. tanácsos és polgármester u r ! Mélyen 
tisztelt uraim ! Jövő augusztus hónapban lesz 32 éve, 
hogy boldogemlékü Girk György pécsi püspök a pécsi 
főgymnasiumhoz, melynek egyik kegyura volt és ugyancsak 
augusztusban leend 23 éve annak, hogy az 1849-ben be-
szüntetett és 1865-ik évben ismét megnyitott püspöki 
joglyceumhoz tanárnak kinevezett. Több tehát mint há-
rom évtizede annak, hogy e nemes város kebelében a 
tanári pályán működöm és annak egyik igénytelen pol-
gára vagyok. Ezrekre megy azok száma, kik ezen hosszú 
idő alatt a gymnasiumban tanítványaim, a joglyceumban 
pedig hallgatóim voltak. Bármely részére tekintek drága 
hazámnak, mindenütt ott látom szétszórva és pedig a 
püspöki magas méltóságtól kezdve különféle állásokon 
alkalmazva egykor kedves tanítványaimat. Ha csak magát 
Pécs városát tekintem, a férfi kor delén levő s tudomá-
nyos pályát végzett férfiaktól kezdve le egész a mai jog-
hallgatókig, alig van valaki, akit tanítványaim közé nem 
számithatnék. A hosszú évekre terjedő tanári pályán, s 
részben az irodalom terén kifejtett működésem és fára-
dozásaim jjitalmát vettem el a jelen tanév bevégezte 
alkalmával, az által, hogy püspököm felterjesztésére ő 
cs. és apóst. kir. fölsége a pécsi székeskáptalannál üre-
sedésben levő kanonoki állomásra legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatott. Fáradozásaimnak ezen magas el-
ismerése és anyagi megjutalmazása a legmélyebb hálával 
tölti el keblemet, de mély hálával tölti el lelkemet azon 
elismerés és erkölcsi jutalom is, melyben Pécs városának 
polgárai részesitenek, s a melynek önök mélyen tisztelt 
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uraim a jelen alkalommal, általam soha nem remélt, soha 
meg nem érdemelt, s engem annyira megtisztelő alakban 
adnak kifejezést A világon legszebb jutalom egy szerény 
polgárra nézve a polgártársak elismerése. En hosszú ta-
nári működésem alatt azon szerencsében részesültem, hogy 
polgártársaim érdemeimen felül elhalmoztak jóságukkal, 
kegyeikkel, szeretetök és elismeréseikkel ; részesítettek 
mindabban, a mit valamely város egy szerény polgárának 
nyújthat ; tagjává tettek és pedig ismételve azon tiszte-
letreméltó testületnek, melynek tagjává lehetni életem 
egyik büszkesége ; most pedig, midőn kanonokká történt 
kineveztetésem alkalmából ezen kitüntetésben részesíte-
nek, a polgári elismerés legszebb és legnagyobb jutalmát 
nyújt ják, melyet eléggé megköszönni, meghálálni nem 
tudok, de elfelejteni sem fogok soha. Eletem egyik leg-
szebb napja ez ; és ha hosszú tanári pályámon keresztül 
lettek volna keserű napjaim — mert ki az, kinek ilyen 
napjai is az életben nem lennének — ugy ezen megtisz-
telő ováczió egymaga elegendő arra, hogy mindenért tel-
jesen kárpótolva és megjutalmazva érezzem magamat. 
Sz. kir. Pécs városának minden időben irántam tanúsított 
figyelmét, kegyességét, elismerését azáltal óhajtom meg-
hálálni, hogy azon uj állásban is, melyet kegyelmes püs-
pököm és koronás királyom kegyéből elfoglalok, lelkem 
egész erejével törekszem közreműködni Pécs városa jóléte 
és Pécs városának elmozdítására. Fogadja ezen megtisz-
teltetés és kitüntetésért őszinte köszönetemet mindenek 
előtt ő nagysága a kir. tanácsos és polgármester ur, 
egykori kedves tanítványom ; fogadják hálatelt szívből 
eredő köszönetemet önök is mindnyájan mélyen tisztelt 
uraim, kik ezen alkalomból idefáradni, s ezáltal engemet 
annyira megtisztelni méltóztattak. Isten áldása legyen 
sz. kir. Pécs városán. Adjon Isten városunknak boldog 
jövőt, jólétet és felvirágozást. Isten éltesse önöket mélyen 
tisztelt uraim ! Isten éltesse kedves városunk összes pol-
gárait !" 

Ezután Szeredy József a polgármestert megcsókolta, 
a küldöttség minden tagjával pedig kezet fogott. Ezzel 
véget ért a tisztelgés. P. F. 

VEGYESEK. 
*** A nagytekintélyű „Hist. p>olit. Blätter*-ben dr 

Jö rg következőleg jellemzi az uj trón változás következ-
tében beállott helyzetet: „Mit kell tartanunk a III. 
Frigyes halála óta forgalomba bocsátott hírek felől ? 
Semmit ! Az, a mi változott (III. Frigyes halála óta), 
vagyis inkább a mi újra érvényre emelkedett, az az első 
miniszter (Bismarck) mindenhatósága elmozdithatatlanul. 
Egy király uralkodik, a kanczellár kormányoz. Ha I. 
Vilmos, a diadalmas, engedett : miért ne engedne az iíju 
fejedelem ? A komoly pillanatok, de egyszersmind a vilá-
gos és tiszta helyzetek akkor következnek be, ha majd 
ez a másik aggastyán is eltűnt." 

— A kath. egyház mellett minden secta, bármily 
befolyása legyen is egyideig, ephemer jelleggel, s mint 

a szappanbuborékok semmivé szétpattannak. Három ily 
secta létezik jelenleg Európában, melyek a kath. egyház 
mellett, különféle okoknál fogva, legfőképpen pedig azért 
tűnnek ki, mert hatalmas államfők mint summus episco-
pusok érdekeiket s államaik érdekeit azonosították az 
illető sectával. Ez a három felekezet: az anglikán egy-
ház, a német protestantizmus és a muszka schisma. Mint 
vallás, mint egyház, mind a három maga a megtestesült te-
hetetlenség valamint ki- ugy befelé is. Kifelé, mint a 
konvertita Marshol a missiókról szóló nagy müvében ki-
fejté, egyikök sem terjeszti a kereszténység áldásait. Be-
felé egyikök sem képes a lelkekben megőrzeni, hogy 
csak egy példát említsek, a Jézus istenségében való hitet. 
A német protestantizmus ezen felül már ezrével számit-
hat ja a meg nem keresztelt „keresztyéneket." Egy cseppet 
sem áll erősebb Jábon a német protestantizmusnál akár 
az anglikán egyház, akár a muszka schisma. Tehetet-
lenségük épp a napokban is nyilvánvaló lett. Néhány 
hét előtt tartotta az anglikán egyház az egész világról — 
mert angol birtok az egész világon van — az úgynevezett 
pananglikán congresszust. Valami 100 „püspök" volt jelen 
a világ minden részéből. A lehető legnagyobb angol con-
formai volt elrendezve minden. A jó buffetre épp oly, 
sőt talán nagyobb gond fordítva, mint a kényelmes tem-
plomi ülésre. Es mi lett az eredmény ? Maga a mindent 
tudni akaró újságokat olvasó kíváncsi világ sem tud róla 
semmit, ugy elmerült az egész pananglikanizmus a néma 
semmiségbe. Mi, egyházi lapok, persze hogy ezt a ku-
darczot is észreveszszük és kihirdetjük. — Es a muszka 
szakadárság, halljuk csak mit tervelt legújabban ? Oecu-
menicus zsinatot minden keleti egyház számára Kiewben 
a muszka czár és a pánszlávizmus nagyobb dicsőségére, 
abból az alkalomból, hogy most lesz ezer éve annak, 
hogy az oroszok a keresztény hitet felvették. Nos, váj-
jon mi lett az eredmény ? Az, hogy a szakadárság épp 
oly tehetetlen a ker. alkotásban mint az eretnekség. A 
czár oecumenikus zsinatjából, a mint előre látható volt, 
nem lesz semmi. Pedig még az aethioptok is meg voltak 
híva ! Sem a szerbek, sem a bolgárok, sem a románok, 
sem a görögök nem vesznek részt benne. Ausztria-Ma-
gyarországban pedig van esze a kormánynak, hogy ne 
tűr je területén át a Konstantinápolyba vezető ut készíté-
sét a czár részére. 

— A svájczi katholikusokat nagy veszteség érte. 
Egyik vezérférfiuk, dr Segesser Fülöp Antal, f. evi jun. 
30 án 71 éves korában elhunyt. Mint szónok, iró és ál-
lamférfiú valamennyi ősét felülmulta. „Halhatatlan érde-
mek fűződnek, igy parentál a luzerni Vaterland, a con 
servativ Svájcz részéről dr Segesser nevéhez. Nem az a 
hadvezér a legnagyobb, a ki mások által gyűjtött és be-
gyakorolt hadsereggel győz, hanem az, a ki tud hadse-
reget szervezni és igy győzni." A kath. Svájcz egyik 
hatalmas oszlopát veszté benne. 

Szerkesztőségi telefon. 
Vágh. T. M. Nemsokára tudósítom — — t. Tib. Var. Köszö-

nöm a becses küldeményt és a szíves megemlékezést. Egy levele 
jöt t a szerkesztőséghez. Most már útban van ön felé. Éljen a Bikk 
levegője ! 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Breznay Béla, bi t tudor, k. in. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesz tőségi te lefon. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden : 

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

ben, intézendők. : 

A magyar primás jogai és kiváltságai. 
Ir ta : Dr Way and Géza. 

(Folyta tás . ) 

Mielőtt a magyar primás egyházi jogait és 
kiváltságait tüzetesebben körvonalaznék, előre 
bocsátjuk röviden azok történeti fejlődését. 

A fönebb mondottakból kitűnik, hogy már 
a magyar püspökségek alapitásakor az első he-
lyet az esztergomi érsekség f'oglalá el. Ezen első-
ségét leginkább abban kell keresnünk, hogy Esz-
tergom városa lévén a király székhelye s az 
ország központja, sz. királyunk a magyar egyház 
kormányzatát is onnét akará igazgattatni, — S 
igy az esztergomi érsek már kezdettől fogva az 
egész országban érseki joghatóságot gyakorolt a 
haza összes püspökei felett. 

Metropolitai jogainál a XII-ik század elejéig 
volt feje a magyar hierarchiának, mig t. i. a 
második érseki szék emeltetett Bácson. 1124-ben 
találkozunk az első bácsi é r s e k k e l . D e ezen 
két 'erseki szék sohasem tekintetett egyenlőnek 
rangra és jogokra nézve. Midőn 1204-ben az 
esztergomi káptalan János kalocsai érseket ki-
vánta az esztergomi érsekségre áthelyeztetni, 
az esztergomi érseki tartomány püspökei ezt 
meghiusitani iparkodtak. Az általuk Rómá-
ban előterjesztett panaszok közt olvassuk: „Cum 
praedictus Colocensis Archiepiscopus usque ad 
haec tempóra Colocensem Ecclesiam Strigoniensi 
Metropoli asseruerit esse parem, eique tam verbo, 
quam opere varias et intolerabiles injurias irro.-
gavit, non modicum formidabant, ne si ad me-

x) Fejér Cod. dipl. II. 81. 

moratam Metropolim transferretur, propriae con-
fessionis et assertionis non immemor, quasi ru-
bore perfusus, ne sibi ipsi contrarius videretur, 
negotia Strigoniensis Ecclesiae minus ef'ficaciter 
assumeret promovenda." l) 

Es a gondos püspökök aggodalmai csakha-
mar alaposaknak bizonyultak. János az eszter-
gomi érsekségre előmozdittatván, helyét Berthold, 
II. Endre sógora foglalta el. A két érseki szék 
között már előbb megkezdett súrlódások most 
veszélyesebb mértékben megujultak. Ezeknek 
megszüntetése és a jövő egyenetlenségek meg-
gátlása ' égett, a király közbenjárása mellett, 
1210-ben a két érsek szerződésre lépet t ; a szer-
ződésben a többi között ezek is találhatók: „Stri-
goniensis Archiepiscopus renuntiat omni juris-
dictioni et juri spirituali, quod habebat, vei 
habere videbatur in provincia Colocensi, praeter 
decimam monetae, si ibi contingeret fabricari." 
E szerződés azonban — mivel az esztergomi 
káptalan beleegyezése nélkül köttetett s nagy 
hátrányult szolgált vala az esztergomi érseki 
széknek — a pápa által nem lőn megerősitve.2) 

Ezekből látható, hogy már a XIII-ik század 
kezdetétől veszik eredetöket azon törekvések, a 
melyek az esztergomi érsekek fönhatósági jogai 
ellen czélozvák. Kiderül ezen iratokból továbbá, 
hogy az esztergomi érsek ezen fönhatósági jo-
gokat a kalocsai érsek területén is gyakorlá. S 
igy kétségtelen, hogy a többi magyar egyházak 
fölött nemcsak elsőbbséggel, hanem felsőbbség-
is birt. Az esztergomi érsek magát mindenkor 

' ) Török J . Magy. Prim. II. 13. 
2) Török. II. 17. 18. 
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— még a kalocsai püspök érseki rangra emel-
tetése után is — a magyar egyház fejének, pri-
másának tekinté s kivánta magát tekintetni a 
pápák és királyok által. 

Megjegyzendő, hogy a primási jogok szoro-
san körvonalazva nem valának, sem elméleti 
szabályok, sem azok gyakorlati alkalmazásának 
következetessége által. Hanem az idők és viszo-
nyokhoz képest változott azon jogoknak összege, 
melyeket mint a primási méltóság attribútumait 
gyakoroltak, vagy gyakorolni legalább igye-
keztek. 

Az 1279-ben Budán tar tot t nemzeti zsinat, 
midőn Lodomér esztergomi érsekké és Magyar-
ország prímásává neveztetett, a régi, szokás által 
szentesitett jogok gyakorlását hivatalos megerő-
sitésével jóváhagyja és a jövőre biztosítja. Az 
esztergomi érsek primási méltósága e zsinaton 
mondatott ki először világosan és határozottan. 
I t t helyén találjuk a primási hatóság és czim 
lényegéről néhány szót közbe vetni. 

A primás elnevezés a régiek előtt nem vala 
ismeretlen, csakhogy nem oly érteraényben hasz-
náltatott, mint mainapság; régenten prímások 
nak neveztettek mindazok, a kik a polgári tár-
saság kormányzásában kitűnő részt vettek, vala-
mint azon püspökök is, kik többi társaikat mél-
tóságban, vagy hatalomban fölülmúlták; innen 
történt, hogy prímásoknak neveztettek a patri-
archiák, de az érsekek is, mert a püspökök fölött 
állottak ; s ebből világos, hogy a primási elnevezés 
hosszú időn keresztül nem jelenté az egyházi hi-
erarchia bizonyos külön fokozatát. — Legkorábban 
élvezett egyházi előjogokat a primás czime Afri-
kában, hol a karthágói püspök az összes afrikai 
egyházak fejének volt elismerve, — de azért min-
den afrikai érsekmegyében a hivatalában leg-
idősebb püspök is prímásnak czimeztetett. 

Csak a IX-ik században alakult a nyugoti 
államokban azon hierarchiai fokozata a tettleges 
jogokat gyakorló valóságos primási állásnak, mely 
a római pápák és érsekek közt közép helyet 
foglalt, s mely az érsekségeknél nemcsak tiszt-
ségre magasabb, hanem azok irányában a pá-
páktól a prímásra átruházott patriarchai hatal-
mat is gyakorolja. Prímásoknak neveztetnek 
azok, a kik valamely ország, vagy nemzet vala-
mennyi metropolitái fölött állanak. 

(Folytat juk.) 

Az erkölcsök hanyatlása, a család és népiskola. 
(Néplelkészeink figyelmébe). 

II. 

1. Most miután szemügyre vettem az erkölcsök 
hanyatlásának forrásait és okait, ecsetelni kivánom, mi 
módon vethetünk gátat a mindinkább terjedő erkölcste-
lenségnek. 

Divatos betegséggé fejlődött nálunk a nevelés terén 
mutatkozó minden legkisebb hibáért, igy az ifjúság er-
kölcsének meglazulásáért is, egyedül és feltétlenül csak 
az iskolát vádolni ; mert az embereknek természetükben 
rejlik a felelősségnek magukról való elháritása. 

Elvitázhatatlan tény, amint azt tételem első részében 
jeleztem is, hogy a kor kinövéseinek előidézésében része 
van az iskolának is, hogy azonban a bajok egvedül csak 
az iskolai nevelési rendszernek volnának szerencsétlen 
eredményei, azt az iskolának egy igaz barátja sem ál-
líthatja. 

A. nemzet jövője az iskola kezében van, mondják ; e 
mondatban, mely tudós és tudatlannak, az iskola barát-
jának és ellenségének ajkán egyaránt hangzik, van mél-
tatva, elismerve, sőt túlbecsülve az iskola működése és 
hatása. Ilyen általánosságban ez a mondás sem nem igaz, 
sem nem helyes méltatása az iskolának, mert ha a jövő 
egyedül az iskolától függne, akkor korunk minden hi-
bájáért és tévedéseért csakugyan egyedül az iskola lenne 
felelős. 

Amilyen helytelen az iskola működésének kicsiny-
lése, éppen olyan helytelen annak túlbecsülése. Az iskola 
nem vágyik olyan kétes értékű dicséretek után, melyek 
őt tüntetik föl az emberiség egyedüli nevelő intézetének. 
Amidőn tehát a fenti mondást általánosságban visszauta-
sítjuk, csak azt ismerjük el, hogy az iskola nem csupán 
oktató, hanem nevelő intézet is, és annyira gyakorol az 
ifjúság lelkére és szivére nem csekély hatást, amennyire 
ez utóbbi hivatását teljesiti. Hogy azonban az iskolának 
nevelői hatása nem egyedüli az életben, sőt hogy egyéb 
— az emberre nevelőleg ható — tényezők nem egyszer 
felülmúlják azt, könnyen beláthatjuk, ha megfontoljuk 
milyen nagy a család nevelői hatalma. 

Tételem eddigi fejtegetéséből kitűnik, hogy az ifjú 
nemzedék erkölcseinek romlása legfőképen a hiányos ne-
velésnek eredménye, mert a más forrásokból eredő er-
kölcsi sülyedést feltüntető jelek is csak a nevelésre vezet-
hetők vissza. Ebből természetszerűleg következik, hogy 
a helytelen nevelés okozta társadalmi bajokat észszerű 
és szigorú erkölcsi alapokra fektetett nevelés által orvo-
solhatjuk. 

Mivel pedig a nevelésnek tényezői a család és iskola, 
azért világos, hogy az erkölcsi sülvedés terjedésének meg-
akadályozói és orvoslói is ugyanazok. 

Igy állván a dolgok, értekezésem e részének tár-
gyát kiválólag azon teendők előadása képezendi, melyekkel 
a család és iskola az erkölcsök hanyatlásának meg gát-
lását nemcsak sikerrel eszközölheti, hanem azok felvirá-
goztatását ts előmozdíthatja. 

Lássuk először a család teendőit. 
2. A családot, illetve a szülőket, sem az isteni tör-
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vények, sem a társadalom föl nem mentik a felelősség 
alól, hogy gyermekeiknek legelső alapnevelését, a tőlök 
kitelhető szellemi és anyagi erők teljes igénybevételével és 
felhasználásával, igyekezzenek megadni, mert a családi 
élet alapja az állami élet jólétének. Ha a családi élet ép 
alapokon álló, erős lesz az állam, mely a családok összes-
ségéből áll ; ha a családi élet a jó erkölcsök nevelőháza, 
a polgári erények tárháza lesz az állami élet ; viszont, ha 
elhanyagolt a családi élet, romlot t lesz a társadalom 
alapjaiban és ingadozó süppedékre lesz épitve az állam 
háza. Csak egészséges erkölcsi alapokon álló család a ján-
dékozhatja meg az államot munkabíró, kötelességérzet-
teljes polgárokkal. 

Mindezeknek tudatától a szülőknek kell á thatva 
lenniök, különösen a család lelkének, az anyának, mert a 
családban a gyermeknevelést illetőleg az övé a főszerep ; 
mivel az apát legtöbbnyire az életszükségletek előterem-
téséről való gondoskodás foglal ja el, azért az apa a gyer-
meknevelésben csak támogatója az anyának, de a gyerme-
keknek tulajdonképeni ápolása, gondozása, szóval azok 
nevelése az anya vállaira nehezedik. 

Édes iga és könnyű teher azonban a gyermeknevelés 
egy jó anyára nézve, daczára annak, hogy annyi aggályos 
szeretetet és gondot igényel az, mert az okszerű neve-
lésből származó örömök a szerető anyára nézve többet 
érnek a világ legdrágább kincsénél; sokszor fényesen bizo-
nyí t ják ezen állítás igazságát a példányszerü gyermekekkel 
biró anyák szemeiben fakadó örömkönyek, melyek a 
gyémántnál is tündöklőbb ragyogással csillognak. 

A családi életet tekintve, a nők felet tébb magasztos 
működési körrel birnak, melyben áldólag vagy átkot ho-
zólag működhetnek. 

A gyermeknek az első — s többnyire örök benyo-
másu — oktatásokat megadni az anya van hivatva. 

Ha meggondoljuk, hogy nemzetünk legjelesebbjei 
hirnevöket különösen az anyák áldásos befolyásának kö-
szönhették, akkor el kell ösmernünk, hogy jó anyák 
nélkül sem házi, sem semmiféle földi boldogság nem 
létezhetik. 

Az anyai nevelés rakja le tehát a gyermekben a 
földi jólét alapkövét, mer t a gyermek már természettől 
oda van utalva, hogy élete legelső éveit közvetlenül az 
anya védszárnyai alatt töltse. 

Hogy a nevelést már a legzsengébb korban kell 
megkezdeni, az a dolog természetében gyökeredzik, ennek 
czélszerüségét vagy szükségét fejtegetni teljesen felesleges 
volna. 

Sokan mosolyognak ugyan a gyermekeknek a böl-
csőben kezdett nevelése felett, pedig a gyermek első 
éveiben gyakorolt eszélytelen eljárás igen rossz követ-
kezést von maga után. Meggyőződésem teljével osztom 
tehát azon követelést, hogy a születés utáni első időkben 
nemcsak a test fejlődésére kell kiváló figyelmet fordítani, 
hanem a lélek müvelésére is, mert a gyermek élete első 
5 évében tanul legtöbbet. A jövendő lelki nagyság alapja 
e korban épül, azért kell i lyenkor leginkább a gyer-
meki szivre hatni tudni. 

Az ut, melyen az anyának a gyermeknevelésnél ha-
ladnia kell, a sziv és lélek legszentebb érzelmeiből : sze-

retetből indul ki, azért az első dolog, melyre a gyermeket 
az anyának tanítania kell, hogy az engedelmesség leg-
kezdetlegesebb cselekedeteire szoktassa: szeretet. Ezt kell 
idejekorán a gyermeknek megtanulnia, hogy gyakorol-
hassa később, mert minden tudás czélját, a lapjá t a sze-
retetnek kell képeznie. A valódi, az okos anyai szere-
tetnek azonban a szigora is legerősebb. Az igazi anya 
meglá t ja a hibákat , mer t e szeretetnek lángja megtiszt í t ja 
a lelki szemek lá tóhatárá t , biztosságot kölcsönöz a rendre-
utasítani kész észnek és a gyengeségek ismeretében is 
szeretet marad. 

Nagyfontosságú tehát az anyai szeretet a gyermekneve-
lésnél, azért mondja Aszalay „Szellemi Omnibus"-ában 
e r r ő l : „Az anyai szere te t : bevezetés az élet könyvéhez, 
a nyelv drága gyöngye, királynő az érzelmek orszá-
gában." 

A gyermeknek — legyen az fiu vagy leány — az 
anyai sziv melegéből kell elsajátí tania azon sugaraka t , 
melyeknek összesége képezi a kedélyt. Az anyától kell 
megnyernie a sziv gyöngédségét , melyet később az élet 
r idegebb viszonyai között megszerezni olyan nehéz. Az 
anyának kell elültetnie a gyermek kebelébe a lélekne-
messég magvait , melyekből később egész életének leg-
szebb, legmagasztosabb virágai sarjadoznak. 

Az anya fel data a gyermeknek még parlagon levő 
s mindent, jó t rosszat, befogadó szellemét — mint tavasz-
szal a ker te t — tapintatos, gyengéd- és okszerűen szerető 
kezekkel berendezni, beültetni ugy, hogy az, egész életen 
át, nemes v i rágokat és hasznos gyümölcsöket teremjen 
még akkor is, ha később már nem volna kéz, mely benne 
a beállható hiányokat javí tgatná . 

Az anyai szeretet jóltevő melegének legelső su-
garai ra éppen ugy szüksége van tehát a gyermeknek, 
mint a csirájában levő növénynek az első tavaszi nap-
sugarakra . 

Az anya vesse meg a gyermek kebeléhez a vallásos-
ságnak, a hitnek alapját is, mely a leghathatósabb véd-
eszköze az erkölcsösségnek, mer t az által győzhetünk le 
minden kísértetet , minden rosszra csábító alkalmat, ha 
Istent imádjuk és a vallásból merí tünk erőt. 

A vallásnak az anya által megvetet t alapjáról mondja 
a „Kereszténység mint világvallás" czímü ér tekezés: 
„Ezen alap megmarad, a szenvedély, idő ezt meg nem 
semmisiti, a szenvedély viharai elzúgnak, az élet estéjén 
visszatér az ember vallásához, azon valláshoz, melyet az 
anya a jkáról tanult ." 

A családban kell azonban beoltani a gyermeki 
szívbe nemcsak az isteni félelem, hanem a munka, rend-, 
tisztaság-szeretet, kötelességérzet és takarékosság első csi-
ráit is, mert ezek a legszebb erények és ezekre építhet 
azután az iskola, mint rendíthetet len alapra. 

A munkára való haj lamnak a gyermeki kebelben 
való meghonosítása által a hazának és az emberiségnek 
nagy szolgálatott tesz a család, mivel számára dolgozni 
tudó polgárokat képez. A munka óvja meg az embert 
az élet ezernyi kisértő csábjainak támadásaitól. A dolog-
kerülő emberek még a koldusok szájából is elrabolják az 
alamizsnát, amennyiben csak fogyasztanak és előidézik a 
pénzhiányt, a drágaságot. A munka azon talizmán, mely 

5* 
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az emberiséget erőssé és hatalmassá teszi. Munka nélkül 
nem tudunk teremteni megelégedettséget és boldogságot. 
A gyermek já tékáról és szórakozásáról is ugy kell a 
szülőknek gondoskodniok, hogy azok alkalmasak legyenek 
a gyermek értelmének az iskolában tanulandókkal való 
foglalkoztatására, ugy azonban, hogy a gyermek meg-
maradjon az ő korához legjobban illő kis világban, mert 
csak ilyen eljárással óvhatják meg őket a koraéret tség 
veszélyeitől, mely a mai napság nagyon ko rán kezdett 
rendszeres tanításnak szokott szomorú eredménye lenni. 

A hazaszeretet érzelmeinek legelső magvait is a csa-
lád, illetve az anya, van hivatva a gyermekbe becsepeg-
tetni. Egy rövidke vers, egy kis dal, melyben a haza név 
előfordul, nagy erények kútforrása lehet ; ha ezen eré-
nyeket az anyák beol t ják gyermekeik keblébe, azok fénye 
idővel reájok fog visszasugárzani. Egetöleg szükség van 
pedig korunkban a hazaszeretetet kiválólag ápolni és az 
ifjúságot arra nevelni, mert csak a vak nem lát ja , hogy 
ma — midőn boldog-boldogtalan ajkain hordozza a sza-
badság, egyenlőség és függet lenség szavait — vannak 
legnagyobb számmal olyanok, kik elveiket ugy változ-
ta t ják , mint a ruhá t és a hazaszeretet hangoztatása által 
önmagukat bálványozzák, hanem azért a hazafiak pél-
dányképei gyanánt szerepelnek, pedig Kisfaludy Károly 
szerint ; „Hol sokat beszélnek a hazafiságról, keveset 
tesznek érte : mije nincs az embernek, örömest em-
legeti." 

Mivel azonban a jó példa minden tanitásnál és be-
szédnél jobban hat, azért kívánatos végül, hogy a szülök 
jó példája világítson a gyermekek előtt az erények tekin-
tetében, mert Aristoteles szer in t : „Jók lesznek a gyer-
mekek szülőik jó példája által." 

A családi nevelésről előadottakból lá tható tehát , 
hogy a szülők rendkívül jelentékeny befolyást é9 hatást 
gyakorolnak gyermekeik érzelmeire és szokásaira. E kö-
rülményből azonban ama nagy felelősség is kitűnik, mely 
a gyermeknevelésnél a családot terheli. 

Azért kívánatos, hogy a szülők, de kiválólag az 
anyák, hivatásuk teljes színvonalán álljanak, mert csak 
igy r emélhe tő , hogy fe ladatukat Isten, vallás és a 
szeretet nevében teljesitendik. Es ha e szellemben fognak 
működni, akkor nemcsak helyes irányban nevelt gyer-
mekeket adnak majd az iskolának — kik az iskolai is-
meretek könnyű szerrel és tudvágygyal való elsaját í tá-
sára képesek lesznek — hanem az előhaladást is gyor-
sabbá tehetik az általános nemesbülés felé ; mert a he-
lyes erkölcsi irányban nevelt i f júság az élet színpadán az 
elvetemültség áramlatának bizonyára ellent fog állani, 
sőt az erény út járól le tér tekre is áldásos befolyást fog 
gyakorolni. 

Méltatva a családi nevelés nagy horderejű és be-
folyású működését, vessük tekintetünket a népiskola mű-
ködésére és nézzük minő védpaizst szolgáltathat az i f jú-
ságnak erkölcsi megmételyezése ellen. 

3. A népiskola olyan nevelő és oktató intézet, mely 
a család, állam és egyház egyesült befolyása alatt a 
gyermekeket vallás-erkölcsös emberekké nevelni és azon 
általános ismeretekre oktatni van hivatva, melyek a pol-
gári életben minden emberre nézve elkerülhetetlenül szük-

ségesek, és a melyek a további különleges czélra irányzó 
képzésnek alapjául szolgálnak. 

A népiskola fogalmának eme meghatározásából ön-
kényt következik, hogy a népiskolának nemcsak a ta-
nítás a feladata, hanem a nevelés is ; ennélfogva köte-
lessége a szivet, kedélyt, a tiszta, igaz és nemes iránti 
ha j lamot a gyermekek korának megfelelő módon fej-
leszteni. 

A népiskola feladatának ezen része még fontosabb, 
mint az oktatás, mert a gyermekkor legfogékonyabb az 
erkölcsi benyomások felfogására és legalkalmasabb azok-
nak megtar tására , de fontosabb azért is, mert az elha-
nyagolt oktatás könnyen pótolható, az elhanyagolt nevelés 
azonban soha. 

A népiskola fogalmának meghatározásából azonban 
az is látható, hogy az iskolának éppen ugy vallásos 
szellemben kell nevelnie a gyermeket, mint a családnak ; 
mert különben haszontalan fáradoznék az iskala a nö-
vendékek erkölcsi képzésében, ha törekvéseinek alapját 
nem a vallás képezné. 

A keresztény vallás a hatást , melylyel az emberre 
nézve bír, nem parancsolataiból és törvényeiből, hanem 
áldásos tanainak azon isteni befolyásából meriti, melyet 
gyermekségünktől kezdve elménkre és szivünkre gya-
korol oly annyira, hogy eme tanok meggyőződésünkké 
válnak és azon mély, kiolthatatlan hitnek vetik meg 
alapjá t , mely az életben tula jdonkép egyedüli erősségünk. 

Éppen az a legnagyobb baja azonban a mostani is-
kolai nevelésnek, hogy a vallás-erkölcsi alapon való ta-
nítást az intéző körök akkor, midőn a tanügyre nézve 
oly eseménydús idők következtek be, szükségtelennek 
ta r to t ták . 

Kiváló örömmel tapasztal juk azonban, hogy leg-
újabban a vallás-erkölcsi alapon való tanítás ellenségei 
is belát ták, miszerint vallás nélkül sohasem fognak a 
gyermekekből szeplőtlen jellemű embereket nevelni. 

A többi között ezen örvendetes nézetváltozást bizo-
nyí t ja ama körülmény, hogy Budapesten a gyermekek 
elvadulása miatt a vallástanárok szaporítását kívánták ; 
továbbá, hogy Aradon az iskolaszék a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez tett felterjesztésében, az i f júság 
erkölcsi hanyatlásáról panaszkodva, hangsúlyozza a gyer-
mekeknek valláserkölcsi alapon való tanítását . 

íme tehát az iskola is éppen ugy, mint a család és 
minden e földön csak az Istennel, a vallás szellemével 
teljesítheti magasztos feladatát . 

A családi nevelés méltatásánál kimutat tam mit tar-
tozik tenni a család a nevelés dolgában, és hogy meny-
nyire elősegíti az iskola nevelői működését a család, ha 
híven teljesiti kötelességét. 

Úgyde a tapasztalás azt mutat ja , hogy hazánkban 
a népiskolák növendékeinek csak elenyésző csekély részét 
képezik azok a gyermekek, kiknek szülői hivatásukat 
ugy fognák föl, mint kellene. Szép idő fog a mulandóság 
tengerébe merülni addig, mig a népiskoláknak e tekin-
tetben nem lesz okuk a panaszra. 

Angolországban már annyira gyökeret vert és gya-
rapodott a családi nevelés, hogy ott az iskolaköteles 
gyermekek át lag véve bizonyos megfelelő előképzettséggel 
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lépnek az iskolába, mig nálunk a közép és alsóbb osz-
tályok gyermekei legtöbbnyire éretlenek az iskolai ok-
tatásra. És miben rejlik ennek oka ? Legnagyobbrészt a 
tudatlanságban, közönyösségben, időhiányban és némelyeknél 
az erkölcsi sülyedésben. Az érző emberbarát nemével a 
fájdalomnak olvassa a törvénytelen szülöttek számáról 
szóló statisztikai kimutatásokat, akiknek nem épit házat 
az atya és anya áldása, akik elhagyatva nyomorban és 
bűnben növekednek, akik szerető és vezető kéz hiányában 
sokszor a fegyházban végzik életüket. 

Vessük most tekintetünket az iskola működésére és 
nézzük részesül-e megfelelő támogatásban a népiskola a 
szülői ház részéről ? Fájdalommal kell bevallanunk, hogy 
a legtöbb esetben nem, sok szülő közönyös az iskolával 
szemben, mások meg éppen ellene dolgoznak annak. Mi-
ben rejlik ennek oka? Legtöbb esetben az értelem és 
erkölcs gyengeségében, a lelket és erkölcsi akaratot gyen-
gítő vagy elnyomó szegénységben. 

Ha népünkben fel akarjuk kelteni a keresztény ne-
velés iránti érzéket, mindenekelőtt az elszegényedés fenye-
gető démonát kell legyőzni igyekeznünk. Melyek e 
tekintetben a leghathatósabb eszközök ? Alapos segitség-e 
az állandó alamizsna-nyújtás ? Vagy talán a communismu? 
és socialismus elvei szerint forgassuk fel a létező álla-
potokat, hogy a szegények birtokhoz jussanak ? Semmi 
esetre sem ! A keresztény népmüvelödés terjesztése azon 
varázshatalom, mely a népnek ez óhajtott kincset megszerzi 
és megőrzi. Ebben a munkában a tanítónak is szép és 
háladatos feladata van, amidőn szóval és tettel támogat ja 
az ezen irányú egyházi, társadalmi és hatósági mozgal-
makat. 

Az emiitett sajnos állapotokkal szemben az iskolá-
nak az a feladata, hogy segítségére legyen a családnak 
és folytonosan szem előtt tartsa, hogy a rábízott gyer-
mekeket necsak oktassa, hanem nevelje is ; szóval minden 
erejéből arra törekedjék, hogy amennyire lehet a csalá-
dot helyettesítse, annak rossz befolyását ellensúlyozza és 
jóvátegye. 

Mit tehet e tekintetben a népiskola? Hogyan pótol-
hatja a hiányzó vagy ferde házi nevelést ? 

(Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapes t , jul. 16. Monarchiánk legjobb szövetségese 
és magyar nemzeti missziónk. — 

„Háborútól, dögvésztől, pestistől — Ments meg Uram 
minket !" 

így imádkozik a katholika egyház a nagyobb litá-
niákban, melyek évenkint több alkalommal mondatnak. 
A tatár s török pusztítások óta talán soha sem volt oly 
égető a szükség ez imára mint mostanában, midőn európai 
háború, világra szóló katasztrófa fenyegeti, ha nem leg-
közelebb, bizonyára nemsokára a polgárosult nemzeteket. 

A soha nem látott fegyerkezések, a népek minden fegy-
verfogható férfiainak egész az aggkor határáig való ujabb 
besorozása, a diplomáczia lázas munkálkodása, a külön-
böző szövetségek kötése, az uralkodóknak és a sugal-
mazott sajtónak össze-vissza clausulált békebiztosifásai, 

Vilmos német császár oroszországi u t j a : mindez elégséges 
arra, hogy borzalommal s rémülettel töltse el az egész 
emberiséget a jövendő, kihatásukban kiszámíthatatlan ese-
mények, a közeledő özönvízszerű kataplazma iránt. 

Ez nem túlzás ! Nem ! 
Mert a napi áramlatok behatása alatt álló sajtó csak 

a részleteket látja s láttatja, az összességnek áttekinté-
séhez nagyobb figyelem, hosszabb elmélkedés és több 
részrehaj latlanság szükséges, mint a mennyit a taposó-
malom kénytelen-kelletlen működésében tapasztalhatni. A 
legnagyobb világlapok is, azok, melyekkel valóban poli-
tikát csinálnak, csak azt mérlegelik ugyanis, hogy ki 
leszen egyik, ki a másik részen, ha a háború ki tör ; csak 
azt kérdik s puhatolják nyugaton, van-e Oroszországnak 
szövetsége és megbizhatik-e benne ; vagy csak azt ku-
tat ják, köteles-e s fogja-e Német- s Olaszország monar-
chiánkat segíteni, ha a muszka ránk támad ? 

Elismerjük, hogy ezek fő-fő fontosságú kérdések, 
melyeknek megoldásától vajmi sok függ, de kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy vannak még más, nem ke-
vésbé fontos kérdések a jelen s jövő politikai szinpad 
hátterében, melyek a felszínen lévő apály s dagály mód-
jára váltakozó béke-háboru eshetőségeinek mély örvényé-
ből elementáris erővel törnek föl. 

Igen, a nihilizmus és az internaczionális szoczializ-
mus, mint az Apocalypis egyik szörnye lesi a háború ki-
törését, azt ez időpontot, midőn Európa leghatalmasabb 
nemzeteinek összes véderői világot megrázkódtató robaj-
jal egymásra csapnak ; lesi ez alkalmat már évtizedek 
óta, hogy a társadalmi rendet magával a társadalommal 
s polgárosultsággal alapostul fölforgassa. 

Ez a veszedelem nagyobb a háborúnál ! Sőt immi-
nensebb ennél ! 

Soha több gyúló, robbanó anyag nem volt össze-
halmozva a militarizmus következtében lőporos nagy hor-
dóvá lett Európában. A manchesteri liberalizmus tönkre 
tette a régi nemzetgazdasági rendet, „vogelfrei"-nak 
vagyis olyannak tette a munkát, melyet mindenki bün-
tetlenül kizsákmányolhat ; rázuditotta a népekre a mező-
gazdasági válságot, az egyes államok közt folyó vámhá-
borút, földönfutóvá tette az egykor szervezettségében 
gazdag iparos osztályt, és létrehozta azt a mostani papiros 
korszakot, midőn a kézi munka, a termő föld és az egyéni 
önálló termelés, e három cselekvő és tényleges érték helyett 
imaginarius, képzeleti értékek uralkodnak a nemzetek 
élete s munkássága fölött, amelyeket azonfelül nem is 
a népek vagy képviseletükben törvényhozásaik, nem is a 
trónok s kormányok, hanem az aranyborjut imádó börzék 
szabnak meg és diktálnak uralkodóknak s nemzeteknek, 
államoknak s egyes egyéneknek. 

Ily viszonyok közt nem lehet csodálni, hogy az 
államok kormányai a fegyveres haderőben s ennek foly-
tonos szaporításában keresik végmenedéküket és a né-
peket kénytelenek óriás adóval terhelni a mindinkább s 
mind mélyebbre elharapózó nemzetgazdasági válság daczára. 

Valóban azon sem lehet azonban csodálkozni, hogy 
ily általános politikai s társadalmi viszonyok közepette 
a népek nem bizakodnak sem a szövetségekben, sem 
önmagukban. 
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Csak egy szövetségük van, de ez egy a legbiztosabb, 
a leghatalmasabb. 0 az, kihez a katholika egyház ma 
ugy, mint a mult századok nagy veszedelmeiben, imád-
kozik: „Háborútól, dögvésztől pestistől, — Ments meg, 
Uram minket ! 

Ámde, ha kifürkészhetetlen bölcseségének rendelke-
zései szerint ugy tetszik ő legszentebb felségének hatá-
rozni, hogy e bűnös, anyag-imádásba merült mai embe-
riség elvegye azt a büntetését, melyet önmaga készített 
önmagának ? 

Akkor is csak ő benne bizakodhatunk; Benne aki 
megígérte, hogy nem hagyja el híveit a világ végezetéig. 
Akkor is imádnunk s csodálnunk kell szent végzéseit, me-
lyeknek csak az lehet a czélja, hogy a mai, sok tekin-
tetben korhadt társadalmi állapotok helyére az u j időknek 
megfelelő egészséges keresztény társadalmi viszonyok 
jőjenek létre és a mai romhalmaz helyén uj és díszes 
társadalmi szervezet emelkedjék. 

Ki lát Kivüle a jövőbe ? 
Az általános khaosz közepette nem az a katholikus 

szellem feladata csupán, hogy mérlegelje a muszka, a 
porosz szellem, vagy a franczia forradalom elvei fognak-e 
felülkerekedni ? A háború tulajdonképen e három elem 
közt foly máris a szupremácziáért, egyik részről nyugaton, 
másik részről keleten. 

A feladat ma inkább az, hogy a beálJandó eshető-
séggel szemben számba vegyük azt, vájjon a dolgok emez 
éles elmérgesedése nem azért történik-e, hogy a fönemli-
tett ezé], a kóros állapotok gyökeres orvoslása végbe-
menjen. mert aki mivel vétett, azzal bűnhődik, aki kardot 
ránt, kard által hal meg. 

A tizenkilenczedik század vérfürdőből született, vér-
fürdőbe temette a múltnak sajnálatos kinövéseivel annak 
keresztény intézményeit: valószínű, hogy ugyanoly mó-
don leli végét vérker'esztség által a huszadik századnak, 
egy nagy újjászületésnek hajnalát pirosra festve. 

Ebben a katholikus nemzeteknek nagy szerepük lesz. 
Monarchiánknak, de különösen magyar nemzetünk-

nek gondvisele'ses szerepe lehet; sőt bizonyos velleitások 
daczára máris van, és ez épp ezen velleitások jellemzésére 
szolgái. 

Az események mai menete a hamisítatlan történelmi 
elvfolytonosság medrében halad : mint egykor az izlam 
áradata ellenében a magyarság, a magyar katholiczizmus 
volt védő bástyája a keresztény polgárosultságnak, ugy 
most s jövőben a moszkovitizmus ellen van hivatva döntő 
erőnek bizonyulni a népek sorsát intéző hatalom kezében. 
A magyar elem hatalmi állásában, sőt nemzeti létében 
van fenyegetve ; a mi védekezésünk azonban nem szorít-
kozik egyedül erre, mert nem kevésbé szép feladat ju to t t 
osztályrészünkül abban, hogy a Habsburg-dynastia ősrégi 
s ős-katholikus jogara alatt a katholiczizmus fölszabadító 
világát terjeszszük a keleten ama népeknél, amelyek sza-
badságukat s önállóságukat a moszkovitizmus jéggé fa-
gyasztó hatalmaskodása ellenében tartósan s alaposan nem 
biztosithatják máskép, mint ha visszatérnek a katholika 
egyház kebelébe. Hiszen Románia, Szerbia már régebben 
kivívták önállóságukat és még sem biztosíthatták ezt, az 
európai szerződések daczára, mivel a moszkovitizmus ás-

kálódásai elől nem védhetik magukat, amig maguk ápol-
ják kebelükben, vallásukkal, a moszkovita szellemet. 

Ezzel a jelen körülmények közt eleget véltünk 
mondani, hogy néhány vonással körvonalozzuk magyar 
nemzetünk nagy misszióját. Minden nemzetnek kell, hogy 
valami fensőbb rendeltetése legyen ; utóvégre is, az em-
ber egymaga sem élhet csupán kenyérrel, és a magyar 
nemzetnek sem lehet az a hivatása, hogy napról-napra 
tengődjék ilyen vagy olyan személyes nagyravágyás kielé-
gítésének morzsáiból ! 

Azért mélyen fájlaljuk, hogy a magyar delegáczió 
hivatalos külügyi exposé-ja elég bizalmat talál Bismarck 
s Crispi maholnap lecsukódó szemeinek világában, és nem 
tudott fölemelkedni Ahhoz, aki nemzetünket Ázsiából 
kihozá a Duna s Tisza terére, hogy a kereszténységnek 
védő bástyát emeljen benne a mindig háborgó despota 
szellem elfajulásai s támadásai ellenében. 

Magyarországnak, hogy ujabb ezredévig fennáll-
hasson, szüksége van évezredes múltjához méltó hivatá-
sának fölismerésére és annak méltó betöltésére. 

A naponkénti foltozás nem mesterség ; a foltozó 
varga nem lehet czéhmester még a csizmadiák közt sem. 

A magyar nemzetnek nem kell foltozás. Föl kell 
ébreszteni hivatásának öntudatára, és akkor csodákat fog 
mivelni, szövetségesül birván Azt, kinek egy pillantásától 
birodalmak ledőlnek s helyükbe ujak emelkednek. 

Laicus. 

München, julius hó 14. A püspökök értekezletéről 
í r ja a „Bayer Kur." : „Az „Augsburger Abendzeitung" 
már megint a freisingi értekezlettel foglalkozik. Habár 
minden sorából kirí, hogy a kérdéses czikk szerzője a 
püspökök tárgyalásairól teljességgel mit sem tud, ez még 
sem feszélyezi őt abban, hogy derüre-borura konjekturá-
kat csináljon ; amig majd az igazság nyilvánosságra jut, 
a felületesen gondolkozó olvasók már rég elfeledik, amit 
nekik mint hiteles dolgot nyakukba varrtak. Mi sem fog-
lalkoznánk e konjekturákkal, ha azokhoz egy tényleg 
hamis észrevétel nem volna fűzve. Ott ugyanis utalás 
történik arra, hogy, minthogy a tévmentességi dogma 
kihirdetéséhez a placetum nem kéretett vagy nem adatott 
meg, az állam azt sohasem ismerte el kihirdetett- s köz-
zétettnek és a püspöki konferenczia miatt sem fogja 
elejteni az államjogban gyökerező elméletét; az sem fog 
sikerülni, ez iránt a legmagasabb helyen más nézetet 
elfogadtatni, minthogy épp ez lett jogaiban megsértve 
pápai részről neki szerződésszerüleg biztosított illetékes-
ségének kijátszása által, amely jogokat azonban nem 
hajlandó föladni." 

Ezzel szemben utalni kell arra, hogy a bajor kon-
kordátum XII. szakaszában (Lit. e.) alatt szerződésszerü-
leg a püspököknek biztosítva van az, hogy „a lelkipász-
tori hivatal szükségletéhez képest az egyházmegyei pap-
sággal és néppel közlekedhetnek és tanításukat, valamint 
egyházi ügyekben teendő rendelkezéseiket szabadon köz-
zétehetik." 

Az úgynevezett „piacét", mely a konkordátum e 
határozmányával ellenkezik, a vallási edictum 58. §-án ala-
pul. E^en szakaszt, mely a szólás- és sajtószabadság jelen 
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idejében valóságos monstrum, semmikép sem lehet alkal-
mazni oly tanelvre, mely az egész egyetemes katholikus 
világon lelkiismeretben el van fogadva. E nézeten voltak 
a püspökök is, amidőn a hitágazatot egyszerűen közzé-
tették és — Lutz miniszter urat a maga álláspontján 
piacetjével együtt figyelmen kivül hagyták. Mást ugy sem 
tehettek. 

Ezzel mintegy összefüggésben az „Augsburger Abend-
zeitung'' szóba hozza a bajor regensherczeg jelenlétét a 
protestáns templomi ünnepélyen Berlinben az u j német 
császár fölavatása alkalmával. A megjelenést ugyanis az-
zal igyekszik kimagyarázni, hogy „a templomi ünnepély-
hez az alkalmat állami aktus, az állami repraesentatió 
egy aktusa szolgáltatta s képezte, melyet mint a szövet-
séges fejedelmek jelenléte a tulajdonképeni trónralépésnél, 
itt is a szövetségesek s a császár közössége fejezte ki. A 
porosz követ Münchenben, gr. Rantzau, szintén nem a 
protestáns templomban, hanem a katholikus székesegy-
házban volt III. Frigyes császár elhunyta alkalmából 
tar tot t emlékünnepélyen." 

Erre megjegyzi az itteni „Fremdenblatt" : „Amit 
Rantzau gróf Münchenben tesz, azt már csak azért sem 
lehet mintaképül fölállítani a bajor regens-herczeg szá-
mára, mivel a bajor uralkodó fejedelem nem tartozik a 
porosz udvartartáshoz, sem a porosz diplomácziai testü-
lethez. Némely liberális lap a szokott „finom tapintattal" 
ugy tüntette föl a német szövetséges fejedelmeket, mint 
„a császár kíséretét"; de a tényállás mégis más ; a császár 
a szövetséges fejedelmek körében csak „primus inter pa-
res." Ami pedig azt illeti, hogy katholikus fejedelem 
protestáns templomi ünnepélyen vesz részt, ezt a katho-
likusok mindig lelkiismereti kérdésnek fogják tartani, és 
soha „állami repraesentatiónak." 

IRODALOM. 
*** Kegyelmes főpásztorunk, az ország bib. hgprí-

másának legújabb főp. körleveléből átveszszük a követ-
kező jelentést,illetve a jánlást : „Szemelvények Sujánszky 
Antal költeményeiből" czim alatt, legközelebb egy na-
gyobb munka fog megjelenni, mely magában foglalja 
Sujánszky Antalnak, a magyar egyházi költők Nestórának 
válogatott költeményeit. A gyűjteményt a költő tisztelői 
adják ki aranymiséje s több mint félszázados irodalmi 
működésének emlékére. A bevezetést Séda Ernő irta. A 
befolyó tiszta haszon, egy, Jézus legszentebb Szivének 
tiszteletére építendő templomra fog fordíttatni. Előfizetési 
ár 1 frt 50 kr, mely Buzárovits G. esztergomi könyv-
kereskedőhöz küldendő. A munka az egyházi költészet és 
vallási irodalom barátainak figyelmébe ajánltatik. Kelt 
Esztergomban, 1888. julius 5-én. 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . 
A jézus-társasági kalocsai érseki f'ógymnasium Er-

tesitője az 1887—8. iskolai évről. Kalocsán, 1888. 97 1. 
Megnyitja a becses füzetet egy minden kath. pap, 

s minden kath. családfő olvasására érdemes értekezés, e 
czim ala t t : „Néhány nevelési elv feltüntetve a Jézus-társ. 
kalocsai érseki Stephaneumának berendezéseiben." Szá-
mos képpel, Menyhárth László S. J . igazgatótól. Azután 

következik egy értekezés. Czime: „Hohenstaufi Frigyes 
abszolutizmusa a pápasággal és a polgári rend fejlődő 
szabadságával szemben." Irta Komárik István J . t. — 
Nevezetes a kalocsai főgymnasium életében a sok között 
az, hogy az i f júság összesen 10 körben azaz ifjúsági 
egyletben gyakoroltatik be az önálló, vallásos, tudomá-
nyos és szépirodalmi tevékenységbe. Ezek az ifjúsági 
gyakorló körök a következők : a két Mária-gyülekezet 
(Congregatio Mariana), a szépirodalmi kör, a természet-
tudományi bölcselő kör és a hat nyelvészeti társulat 
vagyis akadémia. A nemzetek versenyében azé a győze-
lem, az elsőség, a vezérszerep és uralom, a mely legna-
gyobb s legügyesebb tevékenységet tud kifejteni. A gym-
nasium feladata az ifjúságban a munkakedvet feléleszteni 
és lelkesedéssé fokozni, s a lelkesedéssé fokozott munka-
kedvnek azután megadni a subactum ingeniumot, vagyis 
a keresztény elme- és szivmüveltség fegyelmezettségét, 
mert ebben áll az igazi műveltség. — A főgymnasium 
tanári karában volt 19 rendes és 4 rendkívüli tanár, és 
pedig rendes tanárok : Menyhárth László J . t., egyszers 
mind igazgató, Damian János J . t., Er t l András J. t., 
Hübner Ágoston J . t., Komárik István J . t., Kostialik 
János J . t., Molnár László jezus-társasági Petticher Sán-
dor J . t., Raile Ede J . t., Ritli Yendel J . t., Rosty Kál-
mán J . t., Speiser Ferencz J . t., Stróbl Antal J . t., 
Thalmammer János J . t., Tillinger György J . t., Tóth 
Mike J . t., Weinert József J. t., Weiser Frigyes J . t., 
Klossy Péter világi tornatanár. Rendkívüli tanárok : Be-
rauer József világi énektanár, Gremaud Alajos J . t., Jost 
Péter J . t., Szentkereszty Géza világi. A tanuló ifjúság 
száma az év végén maradt 453. 

— A nagyváradi róm. kath. népiskolának tizenki-
lenczedik ErtesitŐje az 1887—88. tanév végén. Nagyvá-
rad, 1888. 58 1. 

Megnyitja a becses füzetet a lapunkban második 
helyen folyó értekezés. A fanitó személyzet áll 6 tagból, 
kik igy következnek: Nemeskey Andor váradujvárosi pleb. 
igazgató, Kledorfer Lambert kapuc. r. áld. hitoktató, Oó 
Mihály, Kovalik Jáaos, Jakobovics Dezső és Ember György 
világi tanitók. A tanuló ifjúság száma az év végén 200. En-
nek a jeles katholikus népiskolának, mely az iskola-közösités 
maszlagos korából a katholikus népnevelés hagyományát 
az apácza-iskolák mellett Nagyváradon'megmentette, tudva-
levőleg kegyura a nagyváradi 1. sz. káptalan. 

— Beküldettek: Római zarándokutam XIII. Leo 
pápa félszázados áldozári jubileuma alkalmából 1887-
ben. Róma, Nápoly, Flórencz és Yelencze nevezetessé-
geinek népies ismertetése. Igen ajánlatos ajándéktárgyul. 
Ir ta Balaton János, csanád-egyházmegyei felső arad-
egyházkerületi esperes, csanád-apáczai plébános és szent-
széki ülnök. Nyom. Budapest, a „Szent-István" kath, mű-
intézet könyvnyomdájában, 1888. Ara 1 frt. Kapható a 
szerzőnél Csanád-Apáczán. 

2. Voltaire. Kor- és jellemrajz. Ir ta Kreiten V. A 
második, bővített kiadás után magyarra forditották Makra 
Imre és Rózsa József. 2 köt. Szeged, Endrényinél, 1888. 
620 lap. 

Számot tevő munka. A ki a modern, frivol isten-
telenséget ismerni akarja, annak ismernie kell annak 
pátriárkáját, Yoltairet. 
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H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a gyulafehérvári görög szert. kath. főszé-
keskáptalannál : Antonelli János őrkanonoknak az éneklő-
kanonokságra, Moldovanu M. János iskolás-kanonoknak 
az őrkanonokságra, dr Hatiu János kanczellár-kanonoknak 
az iskolás-kanonokságra és Micu Sándor theologus-ka-
nonoknak a kanczellár-kanonokságra való fogozatos elő-
léptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő praeben-
datus kanonokságot : Hosszú József balázsfalvi gymnasiumi 
tanárnak adományozom. 

Kelt Budapesten, 1888. junius hó 28-án. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : Hulényi István beszterczebányai székesegy-
házi kanonoknak a poroszlói czimzetes apátságot adomá-
nyozom. 

Kelt Budapesten, 1888. junius hó 27-én. 
Ferencz Józseí, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k . 

VEGYESEK. 
A vasárnapi munkaszünet ügye ismét szóba jö t t 

hazánkban, és pedig ezúttal a kereskedő if jak kassai kon-
gresszusán, Deil Jenő kereskedelmi kamarai t i tkár javaslata 
kapcsán. A kongresszus hosszabb vita után elhatározta , 
hogy a vasárnapi munkaszünet törvénybe foglalását és 
ez által kötelező erejűvé tételét szükségesnek t a r t j a s 
ennek sikeres keresztülvitele érdekében a kormány támo-
gatását kikéri. Részünkről örömünket nyilvánít ják a moz-
galom felett, de kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy 
maga a munkaszünet a vasárnapot sokak, igen sokaknál 
csak blaumontaggá fogja tenni ; üdvössé a vasár- és ün-
nepnap az által válik, ha a munkaszünethez ama napok-
nak megszentelése, azaz vallásos megtar tásuk já ru l . 

— Hódoló tisztelettel vettük a székesfehérvári egy-
házmegye f'őp. körleveleinek legújabb füzetét, melynek 
gazdag tar talmából kiemeljük, mint nevezetes történet i 
tényt, azt, hogy királyaink ősi városában az istenitiszte-
letnek egy uj szentély nyilt meg abban a gyönyörű ká-
polnában, melyet Székesfehérvár kegyes püspöke saját 
költségén épít tetet t a sóstói temetőben. A művészi szem-
pontból is nevezetes kápolnát ő méltósága f. évi junius 
hó 10-én benedikálta. 

— Egyesült erővel, vagyis, a mint mi szoktuk mon-
dani, az egyleti életnek minden irányban, minden téren 
felvirágoztatása által — bámulatos sikereket és csodás 
eredményeket lehet felmutatni. A példát erre vonatkozólag 
jelenleg a st. pölteni egyházmegyéből veszszük. Az ottani 
püspök bérmautjában meglátogat ta a kremsi katholikus 
egyleti nyomdát is, mely még csak egy év óta áll fenn 
— és a püspök által máris virágzónak talál tatot t . Ugyan -
ily kath. egyleti nyomda van Steyrben, mely szintén egy 
évi fennállás alatt kitűnő eredményt volt képes felmu-
tatni. Mind a két kath. egyleti nyomda háta mögö t t 

egy_egy kàth. sajtó-egylet áll, mely mig egyfelől igen 
olcsón adhat ja a kath. egyleti sajtóból kikerült terméke-
ket, addig másfelől költségvetésében tekintélyes plus-szal 
mehet át a jövő üzleti évbe. A „Steyrer Zei tung" továbbá 
nagyobb lett és kibővült, anélkül, hogy a lap árát fel-
emelni kellett volna. S a mi fő, a katholikus egyleti 
nyomdákban a kath. sajtó-egylet által nyomatot t és kezelt 
lapok olvasóközönsége rohamosan nőtt . Ausztriában a kath. 
ügy tehát lassan, de igazán biztosan halad előre. 

— A mahdi fogságába került misszionáriusokról s 
apáczákról azt i r ja „Petersmann's Mittheilungen" leg-
utóbbi füzete f. évi májusról , hogy helyzetük viszonylag 
tűrhető, mert Chartumban szabadon mozoghatnak s mun-
kájúkkal tengetik életüket, leginkább babot főznek olajban 
(Fool modemmis) és azt árulják ; különben nem sokat 
törődnek velük, mert gyöngék s félénkek, ellenben a 
többi fogoly európaiakat rabszolgamunkával terhelik. 

— A franczia munkás egyesületek szövetkezete a 
rendes évi ünnepély után, melyről közelebb bővebben 
szólunk, diszlakomára gyűltek össsze, melyen a XII I . Leo 
pápára mondott felköszöntés után gr. De Mun Albert 
tar tot t beszédet, kifejtvén, hogy a kath. munkásegyesüle-
tek komoly s h iggadt reformtörekvései még a franczia 
köztársasági par lamentben is minden oldalról elismeréssel 
találkoznak. A szónok ezután fölemlité a kath. munká-
sok manifestatióját , melyet a mult századbeli forradalom 
dicsőitésével szembe állítani terveznek, bebizonyítván, 
hogy a forradalom, mely annyi mindenféle ígéretet tet t 
a népnek, most bangueronte-ot mond, és ama munká-
sokkal csináltatja évszázados emlékét, akiket rabszol-
gákká tett . 

f GyáSZhir. Szendi Béláné szül. Balogh Elvira, 
Balogh Oszkár és Hugó mint gyermekek, Balogh Anta l 
és neje szül. Homályossy Rozina mint szülők, Szendi 
Antalné szül. Balogh I rma mint testvére, Szendi Béla 
mint vő ugy saját, mint az összes rokonság nevében mélyen 
szomorodott szívvel jelentik édes a tyjuk, illetőleg fiuk, 
testvére s apósa nagyságos dr Balogh Kálmán nyilvános 
rendes egyetemi tanár , orvoskari ez idei dékán, a vas-
koronarend III-ik osztályának lovagja, a magy. tud. aka-
démia rendes tagjának stb., folyó évi julius hó 15-én 
délelőtt 10 órakor, 53 éves korában, hosszas szenvedés 
után bekövetkezett gyászos elhunytát. A megboldogult 
hűlt tetemei folyó hó 17-én, kedden délután x/25 órakor 
fognak IV. ker., kecskeméti utcza 13. sz. a., a róm. kath. 
hitvallás szertartása szerint beszenteltetni és a kerepesi-ut 
melletti temetőben lévő családi sirboltban örök nyuga-
lomra tétetni. Az engesztelő szent-miseáldozat folyó hó 
18-án, szerdán délelőtt 10 órakor fog a belvárosi plébánia 
templomban az Urnák bemutat ta tni . Budapest, 1888. évi 
julius hó 15-én. Béke poraira ! 

Szerkesztőségi telefon. 
X-neTi Rozsnyón. Becses dolgozata annak idején megjelent a 

Katii. Theol. Folyóiratban — Ft. Sz. J. Mehádia. Egy évfolyam-
ért jelenleg jár 40 int. elvégzése. — Ft. P. A. Mikóujfálu. Egy 
félévért jár 20 int. elvégzése. 

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

Budapest . 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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B u d a p e s t e n , j u l i u s 21 . 6. II. Félév. 1888. 

T A R T A L O M ! Vezereszmék és Tanulmányok : A m a g y a r p r i m á s j oga i és k ivá l t sága i . — Az erkölcsök hanya t l á sa , a család és népiskola . — 
Egyházi Tudósítások : S z é k e s f e h é r v á r : A sóstói t e m e t ő k á p o l n a beszente léséről . — S z a t m á r : A lelencz- és á rvaház . — T u r i n : 

Az egyház-el lenes á r a m l a t r ó l Olaszországban. — Irodalom : A mi deka tho l i zá l t e g y e t e m ü u k . — Hivata los . — Vegyesek. 

A magyar primás jogai és kiváltságai. 
Ir ta : Dr Way and Géza. 

(Folyta tás . ) 

De lássuk miben állanak a prímások jogai 
általában ? 

A primási jogokat I. Leo pápa Anasztáz 
thessalonicai püspökhöz irt levelében a következő 
öt pontba foglalá: „1. Ut Episcopos et Metro-
politanos electos ante confirmet, quam ordinen-
tur. 2. Ut lites dirimat, quae in concilio pro-
vinciali decidi nequiverint. 3. Concilium natio-
nale ex toto Exarchatu convocet. 4. Curet ut 
per omnes ditionis suae Ecclesias disciplinae 
ecclesiasticae leges sanctissime et quam diligen-
tissime observentur. Si cui malo mederi non 
possit, Pontiíicem admoneat. 5. Denique Metro-
politanis, Episcopis, caeterisque clericis, qui pa-
tria exire et ecclesiis suis abesse volent, forma-
tas det seu communicatorias litteras." 

E jogok gyakorlata minden ország prímását 
megilleté; idővel azonban a legtöbb államban a 
viszonyok változtával a primási méltóságok csak 
czimekké változtak, kivéve a a r m a g h i ( Í r o r s z á g ) 
és a magyar prímást, a kik régi jogaikat még 
mai nap is gyakorolják. 

A primás egyházi előjogait tüzetesen meg-
határozva említi Pázmány Péter az 1630-ban 
Nagyszombatban tar to t t nemzeti zsinat köny-
vében. 

„Quod igitur Primas alicujus regni i ta 

Thomassinus, Vêtus et nova Eccl. discipl. T. I. 
pag. 228. 

2) Neher, Kirchliche Geografie und Statistik. Re-
gensburg, 1865. p. 14. 

praesit Archiepiscopis ejusdem regni, quemad-
modum praesunt Archiepiscopi suis suífraganeis, 
liquido constat : 

Primo, ex eo, quod Archiepiscopi tenean-
tur obedire Primati , tamquam judici ipsorum 
ordinario etc. 

Secundo, ex eo, quod Archiepiscopi per suos 
subditos conveniri possunt in judicio coram 
Primate etc. 

Tertio, ex eo, quod omnes subditi Archi-
episcoporum appellare possu^nt ad Primatem; 
id in prima ratione audivimus, et expresse dé-
finit Bonifacius, epistola ad episcopos Gralliae etc. 

Quarto, ex eo, quod Anicetus papa, epistola 
ad episcopos Galliae his verbis sancit : Si quis 
Episcoporum proprium Metropolitanum suspec-
tum habuerit, apud Primatem Dioeceseos, aut 
apud hanc sedem Apostolicam audiatur. Ubi 
prima quoque instantia Episcoporum suffraga-
neorum Archiepiscopi conceditur Primati. 

Quinto, ex eo, quod Primati conceditur au-
ctoritas multo major in Archiepiscopo judicando, 
quam Archiepiscopo in judicando suos suffraga-
neos etc. 

Sexto, ex eo, quod quemadmodum Episco-
pus suos Dioecesaneos, Archiepiscopus suffraga-
neos episcopos, convocare potest ad Concilium, 
ita Primas^ tam episcopos, quam Archiepiscopos 
vocare potest ad concilium totius nationis etc. 

Septimo, ex eo, quod Primas, caput est 
gentis suae, et caeteri episcopi sine eo, multa 
facere non possunt etc. 

Octavo, ex ipso Primatis nomine id ipsum 
liquet. Nam si nomina rem ipsam indicant, ma-

6 
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nifestnm est praeesse Primates Archiepiscopis 
siquidem stricto jure vetitum est, ne Primates 
se nomment Archiepiscopi etc. 

Cnm enim vacat Metropolitana sedes, 
Primatis est constituere de rebus ad Metropoli-
tanum pertinentibus etc" x) 

A magyar prímás egyházi előjogai tetemes 
gyarapodást nyertek, midőn IX. Bonirácz pápa 
1393-ban Zsigmond király kérelmére Kanizsay 
János esztergomi érseket primási előjogaiban 
megerősitvén, őt a szentszék született követi 
czimével és méltóságával diszité fel ; azonban 
csak saját személyére nézve, s eleinte csak az 
esztergomi érseki tartományra, ugy hogy a ka-
locsai érseki tartományra nézve az esztergomi 
érsek primás volt ugyan, de nem született követ. 
IX. Bonifácz pápa bullája következőkép hang-
zik : „ Ut in arduis negotiis scias, et possis 
provide consulere, et utili consilio providere, 
Te Primatem, et legatum Sedis Apostolicae na-
tura, quamdiu Te eidem Ecclesiae Strigoniensi 
dumtaxat praesidere continget, cum plenis, 
liberis et commodis, potestate ac jurisdictione 
et eorum exercitio constituimus, facimus, 
ac etiam deputamus.2) — Később Y. László ma-
gyar király kérelme folytán Y. Miklós pápa 
1452-ben kelt leiratában e diszes hivatalt a 
magyar primás Széchy Dénes bibornok és utódai 
számára örökös kiváltságképen megadta. 

„Nos igitur — irja Y. Miklós pápa — hu-
jusmodi supplicationibus inclinati Jurisdictionem 
Primatiae et Legationis praedictarum auctoritate 
apostolica tenore praesentium approbamus et 
confirmamus, ac praesentis scripti patricinio 
communimus et nihilominus pro potiori cautela 
praefato Dionysio suisque successoribus ejusdem 
Strigoniensis Ecclesiae Archiepiscopalis, qui erunt 
pro tempore, quod in singulis ejusdem regni 
partium hujusmodi de jure vel consuetudine 
eidem subjectarum et subjiciendarum Metropo-
litanis, Cathedralibus, ac aliis licet exemptis Ec-
clesiis, circa eorumque personas, ac eisdem quo-
modolibet subject as, quam mundanas omnimoda 
potestate Primatiae et Legationis earundem, tam 
in foro conscientiae, quam contentioso cum ho-
noribus, oneribus, et praerogativis debitis, et 
consuetis, perpetuis futuris temporibus uti, et 
gaudere jurisdictionemque et Legationem prae-
dictos libéré et licite exercere possint et valeant 

Péterffy, Concilia. II. 305—306. 
2) IX. Bonifácz pápa oki. Török J . II. 54. 1. 

auctoritate praefata harum serie concedimus 
pariter et indulgemus." 

Ujabban Y. Miklós pápa e bulláját, mely 
1452. márcz. 24-én kelt, valamint egy másikat 
is, mely 1452. ápr. 22-én adatott ki, a melyek-
ben az esztergomi érsek primási és született 
követi méltóságát megerősíti, 1855-ben Szabad-
kán megjelent „Vindiciae jurium et libertatum 
Metropolitanse Ecclesiae Colocensis" czimü röp-
irat (szerzője Kovács József) megtámadta és 
azok hitelességét kétségbe vonta ; de a kalocsai 
érsekség jogait buzgóan védő szerzőt Fraknói 
Yilmos döntő érvekkel meggyőzé, kimutatván a 
bullák hitelességét s az azokból folyó jogok és 
kiváltságok érvényességét.2) 

A született követek (legati nati) azon pápai 
meghatalmazottak, kiknek követsége állandóan 
valamely püspöki székkel van összekötve; ezek 
az apostoli szék helyetteseinek helyét pótolják, 
hogy általuk a római s egyéb nyugoti egyházak 
között az egység föntartassék, erősittessék. A 
született követek jogait a Pázmány Péter alatt 
1629-ben Nagyszombatban tar tot t megyei zsinat 
könyvének harmadik függelékében találjuk meg-
említve: „Legati praerogativam expressit Ale-
xander III. Lib. I. Decretal. Gregorii tit. 30 
cap. I. ad suffraganeos Archiepiscopi Cantuarien-
sis, haec verba scribens: Licet Archiepiscopus 
Metropolitico jure audire non debeat causas de 
episcopatibus vestris, nisi per appellationem 
deferentur ad eum: legationis tamen obtentu, 
universas, quae per appellationem, vel quaeri-
moniam perveniunt ad tuam audientiam, audire 
potest, et debet; sicut qui in provincia sua 
vices nostras gerere comprobatur." ü) 

A született követek hajdani tágas hatásköre 
megszűnt, mai nap inkább csak a merő czim 
maradt fön. Másként áll ez az esztergomi ér-
sekre, mint Magyarország prímására nézve, a ki 
született követi méltóságának jogait mindezideig 
valósággal gyakorolja. (Folytatjuk.) 

Az erkölcsök hanyatlása, a család és népiskola. 
(Néplelkészeink figyelmébe). 

(Vége.) 

Első sorban állítson a gyermek elé a tanitó erkölcsi 
személyiségében oly példaképet, mely a hiányzó családi 
példát pótolja. Az erkölcsiséget ez által tegye szemlél-

*) Y. Miklós nápa oki. Török J . II. 65. 1. 
2) Magy. Sión. IY. 641. 
3) Péterffy, Concilia II. 286. 
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hetővé a gyermeknek, hogy annak erkölcsi érzéke a 
példa utánzása által fejlődve állandó támaszt nyerjen, 
miként a repkény a fában. 

Hogy az iskola feladatát e tekintetben megoldhassa, 
főkellék. miszerint annak körében erkölcsileg derék, és 
megbízható egyének működjenek. Az oktatástól csak ak-
kor várhatunk erkölcsi hatást, hogyha az erkölcsileg jó, 
mint valóságos önálló élemény, ju t a gyermek tudatába. 
Ilyen éleményre, tapasztalatra csakis a derék, nemes, 
igazságos, humánus, szeretetteljes — röviden — valóban 
erkölcsileg képzett tanitó nyúj that , sokszoros alkalmat 
szóban, tettben és viseletben a tanulóknak. Azért kívá-
natos, hogy a tanítók hivatásukat ne tekintsék kenyér-
keresetnek, hanem annak kötelmeit a gondjaikra bizott 
gyermekek iránt való szeretetből — az azokkal járó ne-
hézségek- és nélkülözéseknek daczára is — maguk oda-
adásával, hiven és örömmel teljesítsék. Ilyen szellemben 
kell felfogniok szép hivatásukat, mert e felfogástól függ 
a népiskolának jótékony működése az államra és egy-
házra nézve. 

A jó példával, melyet a tanítónak adnia, melylyel 
buzdítania, vonzania kell, s melylyel a működését bizto-
sító tekintélyt megtarthatja, szigorú kötelességérzetet kell 
összekapcsolnia. Magasztos hivatásának szent komolysá-
gával uralkodjék, igazgasson, hogy a tanulók az oktatás 
nagy jelentőségét, az iskola és tanitó iránti tiszteletet 
pillanatra se téveszszék el szem elől. Következetes szi-
gorúsággal tartsa fenn a fegyelmet, tegye pontos és lelki-
ismeretes megfigyelés tárgyává tanítványainak viseletét, 
erényeit és hibáit, melyeknek elnyomása vagy fejlesztése 
sokszor egy egész élet üdvét, vagy poklát rejti magában. 
Mert elvitázhatatlan tény, hogy nevelni csak ugy lehet, 
ha a nevelő előtt a növendék lelki világa nem rejtély, ha 
annak minden kis részletét, fény- és árnyoldalait egyfor-
mán megismerni tanulta, ha sokszoros és buzgó tanul-
mány után a dolgot oda sikerült vinnie, hogy a gyermek 
szellemi igényeit ugy és oly irányban képes kielégíteni, 
amint azok a fejlődés bizonyos fokán állanak s a mely 
irányban leghatározottabb kifejezést nyernek. 

Működjék a tanitó oda, hogy növendékeiben a leg-
kisebb kötelesség teljesítésében is a legszigorúbb lelki-
ismeretesség mintegy második természetükké váljék, hogy 
a nyiltszivűség, őszinteség, egyeneslelkűség és az igaznak 
szeretete, mint igaz gyöngy tündököljék homlokaikon. A 
könnyelműségnek, neveletlenségnek, udvariatlanságnak 
minden, még a legcsekélyebb nyilvánulását is, észre kell 
vennie a tanítónak a gyermekekben, hogy a baj t csirá-
jában elfojtsa, amihez talán egy pillantás, intés, feddés, a 
szeretet és komolyság egy szava elégséges ; a durva, sze-
retetlen érzésnek, aljas, érzéki, érzésnélküli gondolkozás-
ufódnak minden nyilvánulása azonban, ha az ismételt in-
tés, utasítás eredménytelen maradt, a fegyelem minden 
eszközével büntetendő és kiirtása megkisérlendő. Aki 
azonban mindjárt a szélsőségbe esik és testi fenyítéket 
alkalmaz, gyakran éppen ellenkezőjét éri el annak, amit 
akart. A testi fenyíték nem mindig javit, hanem elkeserít, 
tompit és a rossz kedélyt vadabbá teszi. Tapasztalt neve-
lők azt állítják, hogy ott található a legtöbb durva, rossz 
gyermek, ahol legtöbbet vernek. 

Lankadatlan szigorúsággal ellenőrizze továbbá a 
tanitó a gyermekek pontos iskola- és templomlátogatását, 
és tegye az összes oktatást és különösen a vallásoktatást 
vonzóvá, hatásossá és élénkké. Alig szükséges említenünk, 
hogy a tantárgyak, az ő benső értékük, a kedélyre, ér-
telemre és képzelő tehetségre való hatásuk által a gyer-
mekek nevelését lényegesen előmozdítják. A bibliai és 
történelmi oktatás nemcsak csodálatos, a kedélyre mélyen 
ható világba vezeti a gyermekeket, hanem egyúttal ma-
gasztos erénypéldákkal szolgál, melyek a valláserkölcsi 
érzést hatalmasan előmozditják. 

A népiskolai történelem tanításnak azonban nem az 
a czélja, hogy a tanulók daráljanak, hanem hogy a tör-
ténelem örök emlékű eseményeinek erkölcsi becsét, jelen-
tőségét felfogván, azok iránt kellő érzékkel bírjanak. 

Az ezen értelemben való történelem tanítás mellett 
nem fog hiányzani a tanulók szivéből a hazaszeretet drága 
gyöngye, sőt jellemök is nemesedni fog, a derék, neveze-
tes emberek életrajzaiban kidomborodó példák által. 
Ilyenekben pedig saját nemzeti történelmünk is bővelke-
dik. Ezekből meggyőzhetjük a tanulókat, hogy a haza-
szeretetnek nem hangzatos szavakban, az ellenvélemé-
nyüeknek, vagy a haza szolgálatában érdemeket szerzett 
férfiaknak ócsárlásában és szidalmazásában, hanem tiszta 
jellemben és áldozatkészségben kell nyilvánulnia. Nagy-
jaink rendithetlen hazafiságuk, szeplőtlen jellemök, ön-
zetlen nemes szívok, igazságszeretetük, becsületességük, 
szóval kiváló erényeik által, minden szép beszédnél hat-
hatósabban oktatnak arra, milyennek kell lennie az em-
bernek, hogy a társadalomnak hasznos tagjává legyen. 

Ha tehát a tanitó lelkesül a jóért annak minden 
alakjában, akkor felkölti a gyermek érdeklődését, szere-
tetét, tetszését a bibliai és történelmi oktatás alkalmával 
eléje állitott egyénekben nyilatkozó nemes érzelmek és 
cselekedetek iránt annyira, hogy a gyermekben vágy ke-
letkezik, mely őt azokhoz hasonló életre, tettekre és 
érzelmekre ösztönzi, lelkesíti. így a gyermekben lassan-
kint oly erkölcsi határozottság fejlődik ki, mely jövőben 
is megtart ja őt az erkölcs ut ján. Ebben nyilatkozik az 
oktatásnak legmagasabb erkölcsi hatása. 

Az oktatás ezen hatása, mely lényegesen pótolja a 
családi nevelés hiányát, gyarapodik, erősödik az iskolában 
uralkodó szellem és az abban kidomborodó élet által. Az 
iskolai életet bizonyos tekintetben családi szellemnek, azaz 
a szeretet szellemének kell áthatnia. A népiskola a csa-
ládhoz hasonló társaságot képez, melynek tagjai t ugyan-
azon czél és ugyanazon kötelességek kapcsolják össze. A 
népiskolában szigorú erkölcsi rend uralkodik, melyet az 
egyesnek áthágnia nem szabad. Egyiknek a másikat se-
gítenie kell, saját czélját a közös czélnak mindenki alá 
tartozik rendelni, ez által az egyesektől önmegtagadást, 
önuralmat-^ kiván ; ebben rejlik az iskolának jelentékeny 
erkölcsi hatalma. 

A vallásos élet képét a tanitó egyéniségén és az 
oktatáson kivül saját berendezésében is feltüntetheti a 
népiskola. A tanitó és tanítványok mindennap egyesülnek 
a vallási élet kifejezésében : a közös imában, az esetleg 
előforduló szenvedések és örömök, a különböző iskolai 
ünnepélyek által is nevelőleg hat a népiskola az ifjúságra 

6* 



44 RELIGIO. 44 

s nem egy tekintetben pótolja azt, amit a család elmu-
lasztott. Röviden : minél jobban hasonlít az iskolai élet 
egy keresztény erkölcsös család életéhez és minél jobban 
igyekszik ezen alapon valódi erkölcsös és vallásos ko-
molysággal magasztos feladatát megoldani, annál jobban 
pótolhatja a hiányos családi nevelést. Ez által valóban 
oly intézetté lesz az iskola, amelyről joggal el lehet mon-
dani, hogy kezében van az ifjúság és ezzel a jövő. 

A tanitó azonban necsak az iskolai időben kisérje 
figyelemmel tanítványait, hanem — és ez igen fontos 
dolog — azonkívül is vigyázza meg magukviseletét, mert 
a gyermekek akkor mutatják ki igazi hajlamaikat, jelle-
möket, természetüket, amidőn a tanitó felügyeletétől 
messze érzik magukat. Méltán megütközhetünk tehát 
némely tanitónak azon vélekedésén, hogy a tanulóknak 
iskolán kivül viseletével törődni nem tartoznak, sőt az 
ilyen irányú panaszokat visszautasítják, mint olyanokat, 
amelyek a szülők hatáskörébe vágnak. Milyen téves ez a 
nézet azonnal beláthatjuk, ha meggondoljuk, hogy a ta-
nitónak nem csupán az oktatás, hanem a nevelés is fel-
adata, hogy tehát munkálkodása is hézagos ne legyen, 
ki kell annak minden irányban terjeszkedni. Miként már 
emiitők, a gyermek jelleme játék és munka közben tűnik 
ki a maga valóságában, mig a tanitó szemei előtt egészen 
más, rendesen jobb szinben mutatkozik az. Nem egy 
gyermek az iskolában jóerkölcsü, mig azonkívül semmire-
kellő. Ha az ilyen gyermekek kivonják magukat a ta-
nitó nevelői befolyása alól, ki fogja akkor őket a jó útra 
téríteni ? különösen ha a közönyös szülők csintalansá-
gukat büntetés helyett buzdító mosolygással kisérik. A 
tanitónak közönyössége a gyermekeknek iskolán kivül 
való viselete iránt valóságos hidat épit az ifjúság meg-
romlásához. 

A tanitó azonban ne csupán az iskolától a szülői 
házhoz vezető uton őrködjék tanítványai fölött, hanem 
azt is kutassa ki gondosan: mivel foglalkoznak azok az 
iskolán kivül? hol töltik idejöket? kikkel barátkoznak? 
Tudakozódjék, hogyan viselik magukat szóval és tettel 
csalágtagjaik. a cselédek, az idegenek és szegényekkel szem-
ben. Arra is lehetőség szerint legyen gondja, hogy a 
szegény munkások felügyelet nélkül csavargó gyermekei 
némi felügyeletben és munkában részesüljenek, hogy az 
iskolaköteles gyermekek gyárakba, műhelyekbe a törvény 
kijátszásával ne kerüljenek. 

Azokhoz, amiket eddig az iskolának a családi ne-
velést pótló teendőiről elmondottam, még néhány észre-
vételt csatolok a tanitó és a család között levő viszonyról. 

A tanitónak ismernie kell az egyes családokban 
uralkodó életet, mint a tanulók környezetét, annak fény-
es árnyoldalaival együtt, hogy a fényoldalakat előmoz-
dítsa, az árnyoldalakat pedig kevesbítse. Minél bizalma-
sabban áll a tanitó a családdal, annál eredményesebb 
lesz az ö erkölcsi hatása. 

Nincsen család, még a legelsülyedtebbek között sem, 
amelyben föl ne lehetne találni az egykori erkölcsök 
némi maradványát, amelyhez hozzákötheti a tanitó az ő 
működését. Es viszont nincsen család, ha még oly nemes 
is, amelyben és amelynek gyermekeiben fogyatkozások ne 
lennének, amelyeket a tanitónak kell orvosolnia. Szük-

séges azonban, hogy a tanitó eljárása mindig a gyermek 
egyediségéhez legyen alkalmazva. 

Hátra volna még szólani arról, mi a teendője â  
népiskolának a családon kivül álló, de a nevelői műkö-
désre káros befolyással biró tünetekkel szembe-n. 

A népiskola — fájdalom — legtöbbnyire tehetetlenül 
áll a kívülről jövö társadalmi bajokkal szemben, neki 
ugy kell a viszonyokat vennie, mint amilyenek azok va-
lóságban ; mindazonáltal szüntelenül kutasson az eszközök 
és módok után, hogy a kívülről jövő és az erkölcsök ne-
velésére bénitólag ható befolyásokat, ha tökéletesen meg 
nem akadályozza is, de a lehetőségig gyengítse. 

Hathatós munkatársa e tekintetben a népiskolának 
az egyház, azért az iskola mindig kötelességének tartsa 
az egyház nemes és szent czéljainak előmozdítását. 

Iparkodjék továbbá a népiskola a növendékeket az 
elharapódzott élvhajhászat teréről a munka reményzöld 
mezejére vezérelni és érdeket kelteni bennök minden 
nemes dolog iránt. Szóval : feladatának ismerje a gyer-
mek szivébe a jó korszellemet ültetni, ápolni és ez által 
emelni gátat korunk bűnei elé. 

Nem bocsájtkozom korunk jó tulajdonságainak és 
erényeinek rajzolásába, csak általánosságban azt jegyzem 
meg, hogy nem tagadható, miszerint vannak korunknak, 
túlnyomó hibái mellett, nagyszabású erényei is, a többi 
között csupán csak a roppant számú jótékony egyesüle-
tekre mutatunk. Korunk ápolója a nemzeti érzületnek éa 
a nagyratörö hazafiságnak. Ez a komoly vizsgálódás kora. 

Mindezen, valamint más szép tulajdonságok és eré-
nyek előtt utat kell nyitnunk a népiskolába is és fel-
használnunk a népiskola nevelői feladatának megoldására. 

Értekezésem első részében láttuk azonban, hogy 
vannak az erkölcstelenségnek és durvaságnak a népiskola 
nevelői működésébe ütköző olyan forrásai is, melyekkel 
szemben a legnagyobb mértékben jogos azon követelés, 
hogy ezeket a legszigorúbb rendőri szabályokkal zárják 
el, vagy lehetőségig korlátozzák, mert sokkal könnyebb 
a baj t megelőzni, mint azt — ha elhatalmasodott — hely-
rehozni, orvosolni. 

* 
* * 

Előadván azon módokat és eszközöket, melyeket a 
család- és népiskolától az előre haladó kor követelményei 
— az erkölcsös életre való nevelés ügyében — megkí-
vánnak, értekezésem kiegészítéséül rámutatok azon ve-
szélyre, mely a népiskolát elhagyó ifjú nemzedéket fe-
nyegeti, de jelzem egyúttal azon védeszközt is, mely az 
ifjúságot az erény ut ján legbiztosabban megtarthat ja . 

A tankötelezettség lejártával a népiskolának minden 
nevelői működése és hatása el van vágva és igy az általa 
elültetett jó — a gyakorlás hiányában — csakhamar 
tönkre megy. Az iskolai fegyelem nyomásának megszűn-
tével fölébrednek az eddig féken tartott indulatok. A 
népiskolától búcsúzó tanulók ekkor már lerázhatják az 
őket nyűgöző kötelékeket, sok akaratgyönge szülő pedig 
nem gördít akadályt a gyermek cselekvése és kedvtelése 
elé ; szóval : bekövetkezik a gyermekre a rég óhajtott 
szabadság hajnala. Éppen ezen idő az, amely elhatározó, 
döntő hatású az ifjúság jövőjére nézve ; azért nagyon 
szükséges, hogy az iskola nevelői hatása a betöltött 12 
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éven fuira is kiterjedjen, sőt éppen azon korban van 
legnagyobb szükség a felügyeletre, amidőn a tanulók el-
hagyják a népiskolát. E felügyelet gyakorlására hivatva 
vannak első sorban az iparos- és kereskedelmi iskolák, 
azonban sajnálattal jegyzem meg, hogy éppen ezen is-
kolák szervezetéből hiányzik a tanulók valláserkölcsi 
oktatása és nevelése. Kedvező jelnek tekintjük azonban a 
jövőre nézve, hogy találkoznak nemeslelkü emberek, kik-
nek az if júság erkölcsös nevelése annyira szivükön fekszik, 
hogy semmi fáradságot nem kiméivé, úgyszólván az if-
júság erkölcsének őreiként töltik be hivatásukat. 

Városunkban is akadt a nagyvárad-újvárosi r. kath. 
népiskola igazgatójának személyében olyan jólelkű gyer-
mekbarát , aki az iparos tanulók vallásoktatását nemcsak 
indítványozta, hanem a róm. kath. vallású növendékek 
tanítását magára is vállalta. 

Kívánatos is, hogy a tanügy terén működő minden 
honpolgár, ki állásánál fogva az i f júság erkölcsös neve-
lését előmozdítani hivatva van, a serdülő nemzedék ér-
dekében áldozathozatalra vállalkozni kész legyen. 

Jól szívlelje meg azért minden tanférfiu azon föl-
emelően fönséges szavakat, melyeket — szentséges atyánk-
nak XIII. Leo pápának a jubileuma alkalmából Rómába 
zarándokolt magyar tanférfiakhoz intézett gyönyörű be-
szédéből — e szerény sorok berekesztéseül idézni bátor-
kodom : „ M i n d n y á j a n ugy legyetek tanitók, hogy éppen 
olyan szorgalommal és lelkesedéssel legyetek egyszersmind 
nevelők. E végből az istenfélelemnek amaz érzelmeit, me-
lyeket bennetek észlelünk, igyekezzetek tanítványaitok szi-
vébe bevésni. Kik, hogyha gyermekkoruktól az egyházat 
alaposan ismerni, a kereszténység intézményeit megbecsülni, 
a vallásosságot, amint kell, gyakorolni megtanulják : bizo-
nyára könnyen hajlítva, minden szépben és jóban meg-
edzve fognak felserdülni s később az erények dicsőségére 
nem kevesebb igyekezettel fognak törekedni, mint a tu-
domány éra. " 

Kövessük tehát mindannyian az ifjú nemzedék ne-
velésében az anyaszetegyház feje által kijelölt utat és 
haladjunk azon lángbuzgalommal : igy azután bizton re-
mélhetjük, hogy az i f júság erényessé válik, általa édes 
hazánk erős és tekintélyes, nemzetünk pedig nagy és 
boldog leend. Jakobovics Dezső. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Székesfehérvár . A sóstói temetőkápolna beszente-

léséről — az egyházmegyei főp. körlevelek legújabb fü-
zetében következő jelentés olvasható, melyet országos em-
lékezet okáért e helyütt közölni sietünk : 

Capella in Coemeterio „Sóstó" exstructa solemniter 
benedicta. 

878/1888. 
Ad notitiam Ven. Cleri Dioecesani perfero, quod 

Oapellam in Coemeterio „Sóstó" nuncupato sumtibus Meis 
exstructam Dominica III . post Pentecosten, in diem 10-am 
Junii incidente solemniter benedixerimus, finitaque bene-
dictione, primum in eadem Capella incruentum Sacrifi-
cium Deo Optimo Maximo inter ferventes gratiarum 
actiones obtulerimus. 

Documentum, capsula vitrea ad lapidem angularem 
inclusum sequentis est tenoriá : Pauer János, Isten és az 
apostoli szentszék kegyelméből székesfehérvári megyés 
püspök, stb. Több idő óta foglalkozván azon gondolattal, 
miként lehetne a Sóstó környékén lakó több százra menő 
ájtatos hivek lelki szükségletén segíteni, kik a közelben 
sem templommal, sem kápolnával nem bírnak, a hol 
ájtatosságaikat kivált az elaggottak, betegesek, különösen 
téli időben ezek és a gyermekek, végezhetnék: hogy az 
ájtatos kivek ebbeli lelki szükségletén segitsünk, Istennek 
nagyobb dicsőségére s a hivő nép lelki üdvének emelé-
sére, e kápolnát építtetni elhatároztuk, s azt saját költsé-
günkön fel is épít tet tük. 

A kápolna tervét készítette Havranek Ferencz, ma-
gát az építést pedig elvállalta és vezette Havranek Antal, 
kép- és kőfaragó Székesfehérvárott. 

Az épités kezdetét vette 1887-ik évi márczius hó 
12-én, s ugyanazon év deczember hó 22-én be is fejez-
tetett ; de mivel a kápolnának belső festése, mely késő 
őszszel eszközöltetett, a tél folyamán jelentékenyen meg-
rongáltatott , a kedvezőbb tavaszi idők beálltával szük-
ségképen megújí tandó volt, — és mivel a belső felsze-
relés csakis 1888-ik évi május hó végével készült el tel-
jesen : a kápolna ünnepélyes beszentelése csak 1888-ik 
évi junius hó 10-én tör ténhetet t meg. 

A kápolna szilárd anyagból levén épitve, egyhamar 
javítást nem igényel : gondoskodtunk mindazonáltal az 
esetleg fölmerülhető hiányok helyreállításáról olyképen, 
hogy e czélból egy ezer forint alapítványt már mult év 
(1887.) deczember hó 22-én letettünk. 

Valamint gondoskodtunk egyszersmind arról is, hogy 
évenként minden hónapban isteni szolgálat tartassék e 
kápolnában, mi végből, ugyanazon alkalommal szintén 
egy ezer forint alapítványt te t tünk. Ellát tuk egyszersmind 
az isteni szolgálathoz szükséges egyházi öltözettel és sze-
relvényekkel, kivévén néhány tárgyat , melyet az oltár 
felszerelésére ájtatos hivek buzgósága ajánlott fel. 

Felemii t jük itt, hogy az oltárkő a római lateranumi 
templomból, a szenteltvíz-tartó feletti diszes faragvány 
pedig szt. István király fehérvári bazilikájának romjai 
között talált fehér márványból való. 

Istennek legyen hála, hogy nekünk, ezen egyház-
megye ez időszerinti főpásztorának e kegyeletes mű be-
fejezését és felszentelését megengedte ! Áldassék ezért az 
ő szent Neve mind örökön örökké! stb. stb. 

Datum Albae-Regiae, die 7. Julii 1888. 

Szatmár. A lelencz-. és árvaház helyiségét mult va-
sárnap szentelte föl püspökünk ő mlga s adta át az ir-
galmas-nővérek gondozásába. A főpásztort az intézet 
folyosóján Irsik Ferencz apát-kanonok és alapító a je-
lenvolt papság és nagy számú hivek élén fogadá üdvözlő 
beszéddel. Püspök ő mlgának rövid válasza után követ-
keztek a felszentelés szertartásai, a megfelelő imákkal, 
mire püspök ő mlga csendes sz. misét czelebrált. Az 
Urnák ezen intézetben első alkalommal bemutatot t sz. 
mise áldozat végeztével ő mlga, fényes segédletével le-
vonult a tágas udvarra, s itt intézte híveihez, kik a sze-
szélyes időjárás ellenére tekintélyes számmal sereglettek 
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össze, egyikét ama feledhetetlen beszédeinek, melyeknek 
minden szava — mert közvetlenül a szivből fakadt s 
a meggyőződés hangjának szárnyain kelt ú t ra — oly 
egyenesen beletalál a szivekbe s azokban megrezegtet i a 
hasonló érzelem húrja i t . Gyorsíró nem volt jelen az ün-
nepélyen; azért meg kell elégednünk a vezérlő eszmék 
feljegyzésével. Ott állott lelki szemünk előtt a taní tásban 
kimerült Megváltó képe, a mint ledől pihenni ; a tanít-
ványok gyöngéd figyelemmel őrködnek a fölött , hogy e 
rövid pihenő meg ne zavartassék. Azonban az édes anyák 
anyai szeretetök tuláradozó nagyságából kíméletlenségre 
is ragadtatnak : oda akar ják vinni kisdedeiket Jézushoz, 
hogy megáldja azokat. Szóváltás keletkezik a taní tványok 
és anyák között, minek az isteni szeretet közbelépése vet 
vége t : „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert 
ezeké a mennyeknek országa." S miután megáldot ta a 
kisdedeket, maga köré szólitván tanítványait, ezeket mondá ; 
„Bizony-bizony mondom nektek, ha nem lesztek olyanok, 
mint e kisdedek, nem mentek be a mennyeknek országába." 
S valóban, lehetetlen nem szeretni a kis gyermekeket ; 
mert hiszen a kis gyermek maga az ártat lanság, a r o m -
latlanság, az őszinteség és nyíltság ; tiszta hófehér a gyer-
mek lelkének köntöse, mig a mi leikünké vagy szeny-
nyes, vagy ha tiszta, a penitencziatartás szentségében 
mosatott meg. A kath . egyház, isteni Alapitója nyomain 
haladva, minden időben az édes anyai szeretet melegével 
ölelte keblére az emberi nem virágbimbóit , a kisdedeket ; 
s valamint a jó, édes anyai sziv gyöngédségéből legtöbbet 
ju t ta t beteges magzatának, ugy az egyház is kiváló gon-
dot fordítot t mindenha a szegény árva gyermekekre. E r re 
egyrészt a Gondviselés kifürkészhetetlen intézkedései u ta l ják 
az egyházat, midőn a kiskorúak mellől sírba száll a ke-
nyért kereső édes apa, és az ápolást nyúj tó édes anya. 
Másrészt, korunknak egy igen sötét oldala hivja fel az 
egyházat a gyermekügy ápolására. Elkövettet ik ugyanis 
napjainkban, embertől az a vérlázító, égbekiáltó bűntet t , 
hogy az édes anya bűnben szült édes magzatának gyi l-
kosává lesz, a mely szörnyű bűntett az állatvilágban is 
r i tkí t ja pár já t . Bocsánat azon nőnek, ki bukásán okulva, 
bünbánatá t az által is kimutat ja , hogy a jó útra térve, 
becsületes munkával igyekszik édes anyai kötelességeit 
— bukásának ártat lan tanuja — édes magzata i ránt anyai 
szeretettel róni le. Az egyház jótékonyságának a sze-
gények, elhagyatottak és szenvedők iránt egyik halha-
tatlan nevü apostola itt élt közöttünk, az áldott e m l é k ű 
Hám János püspök, akinek áldásos müveivel Sza tmáron 
uton-utfélen találkozunk : az élet könyvében pedig min-
denesetre még több van feljegyezve belőlök. Hám János 
szelleme túlélte őt ; számosan követték és követik a nagy 
példát s ezek közt kitűnő helyet foglal el ezen árvaház 
alapitója, a nagyságos apát ur, ki kulturális és ember-
barát i nemes érzületének már eddig is rendkívüli, fényes 
tanújelét adta. Igaz, hogy sok kath. pap hazánkban a 
szegények érdekében sokat hozhat áldozatul, s azt teszik 
is igen sokan. De azért a világi hivek koránt sincsenek 
felmentve a szigorú kötelessség alól, hogy anyagi ere-
jökhöz mérten iparkodjanak Krisztus szándékát előmoz-
dítani az árvaügy terén is, — az a szegény tanuló, ki 
ajándékba nyert kra jczár já t „Jézus szent gyermeksége 

társula tának" adja, már részt veszen a szegény kitet t 
chinai csecsemők megmentése és neveltetése érdekében. 
„A kinek az Isten sokat adott, attól sokat is kiván ; a 
kinek kevesebbet adott, attól a kevéssel is megelégszik." 
Ezen árvaház Paulai sz. Vincze leányainak vezetése alatt 
álland. Es ezt bölcsen rendelte igy a nagyságos apát ur. 
Az irgalmas nénék, Krisztus jegyesei, kik a szegény be-
tegben testvéröket ápolják, a szegény árváknak Krisz-
tusér t jó nevelő-anyái lesznek. Az árvának ugyanis nem-
csak egy darab kenyérre van szüksége, hogy éhét csil-
lapítsa ; annak a kis árvának lelke is van, mely Isten 
képmása. Es, ha már rendkívüli nagy jótétemény rá ja 
nézve az, hogy nem szenved testi szükséget, ezerszerte 
nagyobb áldás éri őt abban, hogy gondos valláserkölcsi 
nevelésben részesül, s egykoron a hazának becsületes, 
munkás polgára , az egyháznak hü gyermeke lehet. Be-
fejezésül a püspök ur ő mlga áldását adta az intézetre, 
ismét fölment az intézeti kápolnába, a hol is a lélek-
emelő ünnepély lelkes „Te Deum"-mal ért véget. A tá-
vozni készülő főpásztornak Irsik Ferencz apát-kanonok 
ur. az árvaház alapitója, tolmácsolta meghatot t hangon 
köszönetét és hálájá t . Mire ő mlga szivélyes, meleg sza-
vakkal válaszolt, kiemelve az apát ur számos erényeiből 
azt az egyet, hogy „a mit az oltárról vett, azt vissza-
teszi az o l tár ra!" éltetve az alapitót már csak azért is, 
hogy n há t ha még egy ilyen szép alapítványt tesz!" A kö-
zönség miután megtekinte t te az intézet összes helyiségeit, 
emelkedett hangula tban oszlott szét. Gyönge ott a szó, 
hol a nagylelkűség emléket emelt magának ! 

Turin, julius 12. Az egyház-ellenes áramlatról Olasz-
országban. — Az itt megjelenő „L'Ateneo" cz. folyóirat 
a következő czikket közié. 

Az egyházra Olaszországban most rideg napok kö-
vetkeztek be. Az egyházellenes áramlat inkább mint 
valaha kiárad és az „anticlericalismus" mindenütt „dia-
dalt" kiált. 

Miben is áll azonban az ő diadala ? Győzött a városi 
képviselők választásánál Rómában, hol a liberális jelöltek 
diadalmaskodtak a konzervativek fölött . Az olasz parla-
mentben is győzelmi kiáltást hallat, ahol az olasz püs-
pöki kar fölszólalását, hogy a papság iránt igazságosság, 
méltányosság és szabadság legyen irányadó, nagy több-
séggel lezugták és az u j büntető törvénykönyvet a papság 
ellen intézett gyűlöletes zaklató szakaszaival elfogadták. 
Az itteni (turini) temetőben is diadalt ült, hol jun. 17-én 
vasárnap nagy pompával és a szabadkőművesség, valamint 
a kormány képviselőinek jelenlétében keresztény őseink 
sirjai mellett „fölavatták" az u j hulla-égető kemenczét. 

E jelenségek nem csekély fontossággal birnak. A 
római községi választások eredménye tiltakozást jelent 
a római Kúria ellen Giordano Bruno s istelen tanainak 
elitéltetése miatt ; jelenti továbbá a hódolatot a szabad-
gondolkozás irányában, melynek nevében Giordano Bruno 
tévelyeit s bölcseleti fonákságait tanította. Emlékszobrának 
fölállítása a Campo dei fiori nevü téren most már csak 
idő kérdése. Meg van hiúsítva a katholikus községi kép-
viselők erélyes s egységes ellentállása ; az ellenfél végre 
győzött számbeli túlsúlyánál fogva. 
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És mit jelent az egyház s papság ellen intézett u j 
büntető törvénykönyv e l fogadása? Azt jelenti, hogy a 
pápa világi hatalmából alig marad más a néven kivül, 
és hogy XIII . Leo összes tiltakozásai nem mélta t ta tnak 
figyelemre. J a j lesz annak a papnak, aki csak az a jká t 
ki meri majd nyitni a szóra, hogy a pápa nem lehet sza-
bad Róma városának bir toka nélkül, és hogy szüksége 
van igaz s való souverainitásra lelki hivatala gyakorlása 
czéljából ; ily pap azonnal csendőrök gondjai alá ju t s 
több évi börtön lesz osztályrésze, mer t aki Rómának 
jogos tulajdonosa kezébe való visszaadását sürgeti vagy 
csak szóba hozza, az olasz egység ellen tör és ez szi-
gorúan büntet te t ik . 

Végül a hulla-égető kemencze fölállitása Tur inban 
azt jelenti, hogy itt a rendkívüli szentségek városában 
is mindinkább ter jed a szabadkőművesség. Nyilvánosan 
és hivatalosan, zászlókkal s jelvényekkel muta t j a magát 
mint az ősrégi keresztény testvérületek. Aki azonban 
kimondja ma e szót „szabadkőművesség," nem mond se 
többet se kevesebbet, mint : halálos gyűlöletet mindaz 
ellen, ami papnak, egyháznak, evangéliumnak, keresz-
ténységnek ne/ez te t ik . A Santo Uffizio meg nem enge-
dettnek jelentet te ki a hulla-égetést ; e határozmányt 
nem kell figyelemre méltatni ! 

Az egyházellenes áramlat tehát most tényleg na-
gyot nőtt . 

Az első jelszót Grimaldi miniszter adta ki Terniben, 
amidőn 1886. szeptemberében, a papságot Olaszország 
ellenségeül állította. Bonghi még tul akar t tenni az előbbin 
és elnevezte a pápaságot Olaszország rákfenéjének. Csak-
hamar anticlericalis egyesületek alakultak egész Olaszor-
szágban ; bizottság alakult Giordano Bruno dicsőítésére, 
és egyúttal nagy lárma támadt a Jézus-társaságiak iránt 
elismerést nyilvánító pápai okirat és Rampol la ál lam-
t i tkár levele miatt ; mire nemsokára felhangzot t a jelszó 
az „érintetlen Rómáról," mely a bolognai egyetemi ün-
nepségekbe is belehangzott . Egész áradata a mocskos 
i ratoknak támadt a Santo Uffizio, a Jézus-társaságiak, 
XII I . Leo pápa ellen ; még Bonghi, Ferr i , Hardi, Billió 
s más tudományos férfiak is ez utóbbi ellen szegődtek. 

Még ez sem volt elégséges ; még élesebb eszkö-
zökkel, látható módon s állami uton akar ják a jövő nem-
zedékekre átszármaztatni az antiklerikális szellemet ; az 
utóbbi események muta t ják , mily eszközöket választottak 
ki e czélra. 

A Giordano Brúnónak emelt emlékszoborban, a tu-
rini halott-égető kemenczében, az u j büntető törvény-
könyv szakaszaiban megvan tehát most egy egész u j 
korszaknak a kulcsa, melylyel a királyi Olaszország akarva-
nem akarva ma dicsekszik. 

Ez u j stadiumban a forradalom biztosabb mint va-
laha sikeréről ; akadálytalanul előrehaladhat anélkül, hogy 
hátra kellene néznie ; és mindig tovább fog előhaladni, 
amig majd az utolsó levelet is fölemészti a fán. „A forra-
dalomnak logikája, hatalma és ösztöne van," ezt már 
Lammenais mondá, aki alaposan tanulmányozta és 1815-től 
1830-ig lépésről-lépésre követte. „ Ja j nektek, olaszok, 
ha szabadjára engeditek (a forradalmat), mint nálunk 
hagyták ; egyenesen czéljának tar t : hogy kiűzze még az 

árnyékát is a kereszténységnek a szivből, iskolából, családból, 
törvényhozásból, nyilvános és magánéletből ." 

A bachanal iák, melyeket Rómában a községi vá-
lasztások után tar to t tak ; a Crispi által kiadott jelszó, 
hogy ugyanis mindig szemmel kell tar tani a Vatikánt;; 
az összes pá r tok , a liberális, monarchikus, szoczialista s 
radikális pár tok egyesülése ama czélból, hogy Rómában 
a választásoknál minden áron győzzenek a katholikusok 
ellenében ; végül ama tény, hogy az olasz kormány e 
római választásoknak politikai s vallásellenes szinezetet 
a d o t t : mindez azt bizonyitja, hogy mily durvaságot, 
mennyi erőszakosságot, mily üldöztetést várhatnak a ka-
tholikusok Olaszországban a megindult u j egyházpolitikai 
korszakban! 

IRODALOM. 
= A mi dekathol izált egyetemünk. I r t a : Doctor 

Romanus. Budapest, 1888. 158 1. A szerző kiadása. K a p -
ható a „Hunyady Mátyás" intézetben. 

A nmélt . püspöki kar minden évben tiltakozik az 
egyetem katholikus alapjainak az állami költségvetésbe 
való beillesztése ellen. E főrendiházi t i l takozások adták 
meg az impulsust az előttünk fekvő mű megírására, mely 
kimerí tő és alapos kommentá rkén t nyú j t j a az adatokat 
azon elvi tathat lan tény konstatálására, hogy a jogi lag 
kathol ikus egyetem tényleg dekatholizált , sőt dekrisz-
tianizált. 

Dr Romanus, mint szorgalmas és éles megfigyelő 
tehetséggel megáldot t lá togatója az egyetemnek, alapos 
tanulmányozás tárgyává te t te a tanárok tudományos 
rendszereit , és az igazat a hamistól elválasztva kijelöli 
nekik a helyes utat , melyen haladni kellene, és bemuta t j a 
a tévutakat és labyrinthokat , melyeken a keresztény alapot 
el nem fogadó tanárok bolyonganak. Napnál világosabban 
bebizonyítja, hogy a szabad kutatás, felekezetnélküliség 
stb. elvének leple alatt némely tanárok a katholikus vív-
mányoknak és ál láspontoknak ignorálását , elnyomását, és 
a protestáns felfogás monopolizálását értik. Hata lmas 
ébresztő hang e mü, mely követeli az oly sokáig alvó 
kath. közvélemény ébredését és a mindig — sajnos — 
csak hangozta tot t tömörülés és összetartás megvalósulását. 

A 156 lapra ter jedő mü három részre oszlik, me-
lyekben szerző az orvosi, jogi és bölcsészeti kar előadásait 
muta t ja be. A tér szűke nem engedi, hogy tar talmával 
behatóbban foglalkozzunk, hanem csak gondolatmenetét 
emeljük ki, és tárgyilagosságának feltüntetésére csak egy 
esetet hozunk fel. 

Az orvosi karban (1—24. 1.) bemuta t ja a vasárnapi 
előadások ijesztő szaporodását, a darwinismusnak bátor 
hirdetését, több neves tanárnak keresztényellenes tudo-
mányos meggyőződését, és a zsidó tanároknak arányta-
lanul nagy szaporodását. 

A jogi karnál megismertet i az egyházjogi előadások 
szellemét, az egyes kisebb-nagyobb hiányokat, a termé-
szetjognak pozitivisztikus irányait, és joggal követeli, 
hogy a természetjognak előadásáról annyiban is kellene 
gondoskodni, hogy legalább egy tanár legyen, ki a ke-
resztény félfogást ismertesse a hallgatók előtt. 

Legtovább időzik a bölcsészeti kar előadásainál 
(59—146. 1.), hol bábeli zűrzavar uralkodik, és ahol min-
denféle bölcseleti rendszer ju t szóhoz, csak a keresztény 
nem. I t t ignorálják a német kath. tudomány által meg-
állapított aesthetikát, mely a világ- és irodalomtör-
ténettel egyetemben protestáns monopoliumot képez ; s a 
tanárok általában elég ügyesek arra, hog^ a fiatal ta-
nárok közül kellő Nachwuchsot nevelnek maguknak. 
Követeli, hogy a bölcseletet és történelmet olyan tanárok 
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is képviseljék, kik a katholikus tudomány vivmányaiban 
színvonalon állanak, és kik ezeket nem ignorálják ugy, 
mint az egyetemnek mostani tanárai. 

Kapcsolatosan szóba hozza a különféle tankönyveket 
is, melyekből több tanár szellemére következtet, és ké-
rőleg figyelmezteti a kath. középiskolák tanárait ama 
kézikönyvek kiküszöbölésére. Befejezésül pedig a tanárok 
statisztikáját állítja össze a szerző, melyből sok, igen sok 
meggondolásra méltót fog lehozhatni az, ki a számok 
között is tud olvasni. 

Hogy milyen fogadtatásban részesült a jelen mű a 
szabadelvű sajtó részéről, azt mondanunk felesleges. El-
nevezték a szerzőt mindennek, csak jónak nem. Szúk 
látkörü, elfogult, egyoldalú, bigott stb. sőt a „Pesti 
Hirlap" szerint, hogyha az ezen munkában kifejtett elvek 
szerint taníttatnék az ifjúság, akkor az egyetem a buta-
ság terjesztője volna. 

A helyett, hogy a felhozott eseteket megczáfolnák, 
lapmegégetéssel, és vakmerő rágalmazásokkal akarják az 
igazság hirdetőjét elnémítani. Dr Romanuson ugyancsak 
beteljesedett a régi közmondás : „Mondj igazat és betörik 
a fe jed!" 

Hogy dr Romanus mügének értékét csökkentsék, 
hitelét aláássák, és a nagy közönség figyelmét róla elvon-
ják, részrehajlásról vádolják őt, hogy t. i. a tanárokban 
csak a vallást nézi, nem pedig a qualifikáló tudományt, 
és vádjuknak igazolására hírlapíróinktól megszokott ügyet-
lenséggel éppen azon érdemekben gazdag, katholikus val-
lását nyíltan megvalló, de bizonyos körök által ignorált 
tanárral huzakodnak elő, ki 1870-ben négy kötetes vas-
kos munkájával az akadémia nagy diját nyerte el. 

Ebből is látszik, hogy a vádlók a müvet, mely fö-
lött czime után ítélve oly hamar pálczát törtek, el sem 
olvasták, mert nem vették észre, hogy dr Romanus az 
egyházjogi tanszék betöltésénél a református Kováts Gyu-
lának ad előnyt a katholikus Timon és Roszner fölött, 
vagyis : dr Romanus a tudományt tudja méltányolni a 
nem-katholikusban is; de ám az tudomány legyen, nem 
vallástalanság. Dr Romanusnak, mindenkinek el kell is-
merni, joga volt kritikát irnia. Felelet rá csak vagy czá-
folat, vagy javulás, vagy — nálunk agyonhallgatás lehet. 

Meg vagyunk győződve, hogy „A mi dekatholizált 
egyetemünk" az irányadó körök figyelmét nem csekély 
mértékben vonta magára, és azért a tudós szerzőnek 
ritkán található készültséggel és oly érdekesen megirt 
röpiratában nyilvánult katholikus, férfias bátorságához 
szívesen gratulálunk. Dr—t. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a váczi székeskáptalanban, dr Vir ter Lajos 
őrkanonoknak az olvasó-kanonokságra, Spóner József 
székesegyházi főesperesnek az éneklő-kanonokságra, Ta-
nács János csongrádi főesperesnek az őrkanonokságra, 
Markovics Lázár idősb mesterkanonoknak a székesegyházi 
főesperességre, Jung János második mesterkanonoknak a 
csongrádi főesperességre és Kanda István harmadik mes-
terkanonoknak s káptalani kisprépostnak a pesti főespe-
rességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, — 
ugyanezen káptalannál Cettler Antal tápió-sághi plébánost 
valóságos kanonokká s egyszersmind káptalani kispré-
posttá, úgyszintén Villásy István püspökhatvani plébánost, 
Újhelyi István rékási plébánost, és dr Miltényi Gyula 
hit tanárt valóságos, Fekete Tamás törteli és Szvacsina 
György herédi plébánost pedig tiszteletbeli kanonokká 
kinevezem ; végre : Markovics Lázár váczi székesegyházi 
kanonoknak a Casa-nováról nevezett és Jung János szintén 

váczi székesegyházi kanonoknak a B. Szűz Máriáról ne-
vezett monyoródi czimzetes spátságot adományozom. 

Kelt Ischlben, 1888. julius hó 11-én. 
Ferencz József, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa f. é. jun. 24-én ujabb encyclikát 

irt alá az ir püspökök számára, kik azt mult vasárnap 
olvastatták fel Irhon templomaiban. Ujabb levelében a pápa 
ismét szigorúan elitéli a boycottirozást, és némely katho-
likusok meggondolatlan magatartását az apostoli szent-
székkel szemben. Minden katholikusnak tudomására kell 
hozni, hogy minden törvénytelen cselekedet tilos. 

— A kath. egyház az Egyesült-Államokban, a hit-
vallástalan állami és községi iskolákkal szemben saját 
plébániai iskoláit állitá fel, azokat ápolja és fejleszti, oly 
sikerrel, hogy most már az ellenfelek által keltett minden 
előítélet szünőfélben van, s a kath. plébániai iskolák jó 
hirneve az egész Unió területén tisztelet tárgya. Igy 
például a Hartfortban (Connecticut államban) megjelenő 
„Daily Times" nem rég igy nyilatkozott e tekintetben: 
„A katholikus iskolák privát iskolák, melyeket az egy-
ház tar t fenn. Az állam és községek hatóságainak semmi 
joguk sincs fölöttük. De azért ezek az iskolák a mi álla-
munkban oly tökéletesen és rendszeresen vannak szer-
vezve, hogy fenntartási költségeik a mi nyilvános isko-
láinknak csakis feléig emelkednek ; és e mellett az ok-
tatás, melyet bennök a gyermekek nyernek, bizonyára 
legalább is éppen oly alapos mint a mi kerületi nyil-
vános iskoláinké." 

— A négerek számot tesznek az Egyesült-Államok 
életében. Legújabban hire jár, hogy az őszön a katho-
likus négerek (amerikai néven : színesek) congressust fognak 
tartani. A congressus helye vagy Washington, vagy Ph i -
ladelphia, vagy Cincinnati leszen. 

— Az aacheni világhitü ereklyékhez a bucsujárást 
(aacbener Heiligthumsfahrt) f. hó 9-én nyitotta meg maga 
a kölni érsek. Az ereklyetartó a magyar kápolnában van 
elhelyezve, a hol azt az érsek, a papság, az állami és 
városi hatóságok jelenlétében, Bogeno Márton felesked-
tetett aranymives nyitá fel. Er re megszólaltak Aachen 
összes harangjai és a dóm nagy kapuja megnyílt a nép 
előtt. Az érsek intonálta a Magnificat-ot s az evvel kap-
csolatos imák után beszédet mondott a fényes közönséghez, 
Ismét letérdelt a szent ereklyék előtt és sz. beszédét kö-
vetkező imával zárta b e : „Egyesítem az én imámat Nagy 
Károly imáival s ama milliók imáival, kik a nagy császár 
gondoskodása következtében ezen szent ereklyék előtt 
imádkozának. Kérem az Istent, hogy mindnyájunkat el-
vezéreljen mennyei társaságába azoknak, a kiknek erek-
lyéit itt tiszteljük." 

f Szomorodott szivvel jelentjük főtisztelendő Pfützner 
Lipót ur nyugalmazott plébánosnak, életének 82-ik, áldo-
zárságának 59. évében, hosszasabb szenvedése és a hal-
doklók szentségének ájtatos felvétele után jobb létre való 
elhunytát. Az elhunytnak hült tetemei f. hó 18-án, dél 
után 4 órakor fognak a halottas házból (III. ker., Tem-
plom-utcza 17. sz.) örök nyugalomra tétetni. Az elhunyt 
lelkiüdveért engesztelő sz. mise f. hó 19-én az óbudai 
plébánia-templomban reggeli 8 órakor fog a Mindenha-
tónak bemutattatni. Budapest, 1888. julius 16-án. Legyen 
áldott emléke ! Az örök világosság fényeskedjék neki ! 
Az összes rokonság. 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A magyar prímás jogai és kiváltságai. 
Irta : Dr Way and Géza. 

(Folyta tás . ) 

Az esztergomi érsek primási és született 
követi méltóságából következik, hogy: nemzeti 
zsinatot hirdethet s azon elnököl. 

X. Leo pápa 1513-ban kelt bullájában, a 
melyet Bakocs Tamás esztergomi érsek kérelmére 
bocsátott ki, találunk erre vonatkozó adatot. 
„ . . . . Ád synodum ejus accedere, et contri-
butionem ut perfertur facere teneantur, omnesque 
et singuli cujuscunque dignitatis, status, gradus 
et ordinis infra limites Primatiae et Legationis 
c o n s i s t e n t e s . " E s hogy az elnöklés a nemzeti 
zsinatokon az esztergomi érseket illeti, a követ-
kezőkből is kitűnik: 1256-ban nemzeti zsinat 
tartatott , a melyen — mint Péterffy emliti — 
Benedek esztergomi érsek s a többi magyar 
püspökök jelen v o l t a k . B e n e d e k e t emiitvén az 
első helyen, mint a ki a zsinaton elnökölt. Az 
1279-ben ta r to t t budai nemzeti zsinaton Fülöp 
fermói püspök, mint pápai követ és Lodomér 
esztergomi érsek elnökölt.3) 

Erre, a primás által hirdetett nemzeti zsi-
natra az ország minden főpapja, még a kalocsai 
érsek is megjelenni tartozik. X. Leo pápa ugyan-
csak a fönemlitett bullájában a kalocsai ér-
seket is az esztergomi érsek joghatósága alá 
helyezi: „Archiepiscopus Strigoniensisin praedictis 
Colocensis et Bachiensis ac illorum Suífraganeo-
rum civitatibus et Dioecesibus Jurisdictionem 

X. Leo pápa bullája. Török II. 87. 1. 
2) Péterffy Cone. I. 87. 1. 
3) Péterffy Cone. I. 106. 1. 

concurrentem h a b e a t . " A primás e jogát a 
gyakorlat által is megerősitve találjuk. A For-
gách Ferencz esztergomi érsek alatt 1611-ben 
ta r to t t nagyszombati tartományi zsinaton meg-
jelent Napragi Dömötör kalocsai érsek, s egy-
szersmind Győregyházmegye administratora is, a 
ki ünnepélyesen szót emelt, hogy e zsinaton 
nem mint kalocsai érsek, hanem mint Győregy-
házmegye administratora van jelen;1) Pázmány 
Péter azonban az 1630-ban Nagyszombatban 
tar tot t nemzeti zsinaton, erre vonatkozólag, a 
következő megjegyzést tevé: 

„Iure primatiae et legati ad hanc synodum 
convocari debuit Dominus Colocensis. Neque 
alio sensu hanc synodum provincialem nominavi-
mus, quam, quo audivimus a Bellarmino, national-
ia quoque concilia saepius vocari provinciale." 3) 

Hasonlóan tiltakozott az 1630-ban Nagy-
szombatban ta r to t t nemzeti zsinaton Telegdy 
kalocsai érsek is, hogy ő erre megjelenni nem 
tartozik; — miután Pázmány bővebben kifejté 
a primás jogait, Sennyey István győri püspök 
igy szólt: „Illustrissimum Dominum Cardinalem 
non Archiepiscopatus, sed Primatiae jure, tam 
dictum D. Archiepiscopam Colocensem, quam 
suffrageneos ejusdem ad synodum extra omnem 
disputationem convocare potuisse." . . . Id ipsum 
visum est — irja tovább Péterffy — sanctae 
Synödo, cui etiam tandem Illustrissimus Domi-
nus Colocensis acquievit, ac ab omni deinceps 
protestatione supersedit."4) 

X. Leo pápa bullája. Török II. 87. 1. 
2) Péterffy II. 202. 1. 
3) Péterffy, II. 307. 1. 
4) Péterffy, II. 307. 1. 
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A magyarországi érseki szentszékektől az 
ország prímásához történnek a fölebbezések 
(tényleg csakis az egri érseki szentszéktől), ki-
véve a kalocsai érseket és a sz. mártoni Nullius 
főapátot, kiktől a fölebbezés közvetlenül Rómába 
intéztetik. — Nálunk minden per a suffragán 
püspök szentszékétől az érsek szentszéke elé vi-
tetik, innen a prímáshoz, mint a magyar kath. 
egyház fejéhez; a prímástól pedig legfelsőbb 
elitélés végett a pápához vitetnek az ügyek; 
minek folytán rendesen egy magyar püspök 
delegáltatik. A kalocsai érseki és a pannonhegyi 
főapáti szentszéktől pedig régi kiváltság alapján, 
nem a prímáshoz, hanem egyenesen a római 
szentszékhez küldetnek a fölebbezések. Az 1856-ik 
évi november hó 28-án kelt pápai breve a ma-
gyar primás birói felülvizsgálati jogát tiz évre 
de facto felfüggesztette. Ezen felfüggesztés abban 
állott első sorban, hogy az esztergomi érseki 
szentszékektől az appellatio nem a prímáshoz, 
hanem Nagyváradra ment, s Eger sem appellált 
a prímáshoz. 

Ezen és más brevek által a fölebbezési rend 
egész Magyarországra nézve egyelőre tiz évre j 
szabályoztatott.x) Minthogy a tiz év leteltével a 
római szentszéktől a magyar primás jogait ille-
tőleg ujabb felfüggesztési határozat nem hoza-
tott, a folyamatban lévő perek pedig elintézést 
kivántak, az esztergomi érsek primási székének 
ősi jogát újból gyakorlatba vette; a magyar 
püspöki kar pedig egy értekezleten közmegegye-
zéssel abban állapodott meg, hogy a pápai bre-
vek által megállapított fölebbezési rendnek meg-
újítását vagy megerősitését szorgalmazni nem 
fogja, hanem egyszerűen a brevek kiadása előtt 
szokásban lévő joggyakorlatra tér vissza. A visz-
szatérés azonban csak részben történt meg; né-
mely érseki tartományban jelenleg máskép tör-
ténnek a fölebbezések. mint az 1856. november 
hó 28-iki breve előtt.*) 

Az esztergomi érsek, mint született követ 
elfogadhatott elintézés végett oly peres ügyeket 
is, a melyek nem fölebbezés, hanem egyszerű 
panasz utján terjesztettek eléje. — Ezt meg-
erősíti V. Miklós pápa 1452-ben kelt bullája, 
a melyben igy szól: . . . . „De causis quae infra 
limites legationis hujusmodi etiam per simplicem 
quaerelam coram eo, et apud dictam sedem 

Szeredy, Egyházjog. II. 968. 1. 
2) Szeredy, Egyházjog II. 969 lap. 

moveri et verti contigerit, cognoscere et co-
gnosci facere posse tenore praesentium declara-
mus." x) 

A tridenti zsinat a született követek ezen 
jogát megszüntette: „Legati quoque, etiam de 
latere, nuntii, gubernatores ecclesiastici, aut alii, 
quarumcunque facultatem vigore, non solum 
episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo 
modo eorum jurisdictionem iis praeripere, aut 
turbare non praesumant; sed nec etiam contra 
clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi epi-
scopo prius requisito, eoque négligente, procé-
dant ; alias eorum processus, ordination esve nul-
lius momenti sint ; atque ad damni satisfactionem 
partibus illati, teneantur." ") 

A primatiális széktől, mint követségtől, nem 
intéztettek az ügyek a bécsi nuntiushoz. mint 
fölebbviteli forumhoz, hanem egyenesen Rómába. 
A többi érseki szentszékek a bécsi nuntius utján 
— mig az egyházi törvényszéket képezett — 
mint fölebbviteli forumon keresztül, terjesztették 
ügyöket a római szentszék elé. 

A magyar primás követsége határai között, 
vagyis Magyarország s Horvát-Szlavonországban a 
püspöki megyéket, kolostorokat, bármily szaba-
dalmak alapján kivett szerzetes rendeket, tehát 
a benczés-, premontrei és cistercita-rendeket is 
meglátogathatja, kivéve a sz.-mártoni Nullius 
főapátot s ujabban a zágrábi és gyulafehérvár-
fogarasi gör. szer. kath. érsekséget. — Miután e 
két érsekség a prímásra nézve nem kedvező 
időben állíttatott fel, a primás minden joga e 
tekintetben megvonatott. 

A zágrábi egyházmegye 1852-ben emeltetett 
érsekségre; a pápai bulla idevonatkozó része 
igy hangzik: „A Metropolitico tarn Colocensis et 
Bachiensis quam Strigoniensis Aepporum jure 
ac subjectione atque adeo ab alia quavis supe-
rioritate ac praerogativa jurisdictional! Apos-
tolica auctoritate perpetuo eximimus." 3) 

A gyulafehérvár-fogarasi egyházmegye 1853-
ban emeltetett érsekségre, a bulla igy szól: „L~t 
ipsius Dioecesis (Fogarasiensis) Antistes, quaeque 
inibi existunt Ecclesiae a pristina, cui antea sub-
erant, Metropolitan Strigoniensis jurisdictione 
et quavis alia potestate et praerogativa juris-
• • 

*) V. Miklós pápa oki. Török, II. 66. 
2) Archiv für kath. Kirchenrecht 354— Ebenda 

S. 256. 
3) Cone. Trid. sess. 24. cop. 20. 
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dictionali in perpetuum pariter exemptae sint 
et liberatae." ]) 

A két bulla kibocsátása után, a melyekkel a 
zágrábi és gyulafehérvár-fogarasi püspökségek ér-
sekségre emeltettek, 1855-ben Scitovszky János 
Magyarország prímása primási joghatóságának új-
ból való megerősítését a szentszéktől kérelmezvén, 
egész határozottsággal igy szólt : „Quoad utramque 
hanc novam metropolim, datis ad Sanctitatem 
Vestram supplicibus litteris, expresse praesum-
serim declarare: quod juri metropolitico quidem 
renunciem, sed Primatiali nequaquam." 2) 

A jelenlegi bíboros érsek Simor János pri-
mási székének elfoglalása után a primatiális 
joghatóságot azonnal revindicálta, a melyre a 
Rómában tar tot t apostol-fejedelmek ünnepélye 
adott alkalmat. 

A magyar prímás követségi látogatási jogát 
már Y. Miklós pápa 1452-ben kelt bullájában 
megerősítve találjuk: „Ex dispensatione sedis 
Apostolicae ipsius Ecclesiae (Strigoniensis) Archi-
episcopus, suique successores pro tempore exis-
tentes in singulis praefati Regni (Hungáriáé), 
nec non partium eidem subjectarum, et in pos-
terum forsitan subjiciendarum, tam Cathedra-
libus, et Metropolitanis, quam aliis etiam exem-
ptis Ecclesiis omnimoda potestate, jurisdictione, 
et Legatione hujusmodi, tam in foro conscien-
tiae, quam contentioso, uti et gaudere  
possint et valeant,"a) 

Pázmány Péter esztergomi érsek pedig Ma-
gyarország prímásának jogait elősorolván a többi 
között ezeket mondja: „Visitât Primas Hun-
gáriáé omnia loca, qualitercunque in hoc Regno 
exempta, vei ex eo, quod sit Legátus natus, et 
quidem ad preces Ladislai V. Regis Hungáriáé 
creatus; proinde Archi-Abbatia montis Pannoniae 
cum íilialibus Abbatiis Tihanensi, Bakonybeliensi 
et Dömölkensi Archiepiscopo Strigoniensi sub-
jecta est, atque tam in his, quam in aliis rno-
nasteriis omnibus qualitercunque exemptis omnia 
jura visitationis exercet."4) 

A prímás ezen látogatási jogát az 50-es 
években a pápai szentszék nem ismerte el többé, 

x) Acta et Décréta Cone. Prov. Eccl. Graeco-Cath. 
Alba-Juliens et Fogaras. 1872. — P. Nilles, Symbolae 
etc. 683. — Archiv für kath. Kirchenrecht 354. 

2) Archiv für das kath. Kirchenrecht 1886 2 Heft. 
3) Y. Miklós pápa oki. Török, II. 65 1. 
4) Szvorényi, Jur . publ. special, pag. 325. Cherier 

I. 235. 

hanem Scitovszky érseknek külön megbízást 
adott erre. 

Magyarország prímása, mint született követ, 
követsége határain belül érseki palásttal él és 
kereszt vitetik előtte; holott e joggal a metro-
politák csak saját tartományaik területén él-
hetnek. 

Ezen kiváltságot szintén Y. Miklós pápa 
1452-ben kelt bullájában találjuk megerősítve: 
„Quodque infra limites suae legationis ceteris 
praesulibus, si quos adesse contingat, in ea re 
cessantibus, solus ubique ante se crucem deferri 
facere tenore praesentium declaramus," 

A primási és született követi jogok legsza-
batosabb és legtüzetesebb fölsorolását, legszilár-
dabb megerősítését X. Leo pápának, azon 1513. 
priclie nonas Augusti kelt bullájában találjuk, 
melyet Bakoçs Tamás a hatalmas esztergomi 
érseknek kérése folytán annak érdekében kiál-
lított. — Ezen bulla átírja és magában foglalja 
egész terjedelemben VIII. és IV. Bonifácz, V. 
Miklós és II. Pius pápák erre vonatkozó bulláit. 
— Ezen jogokat Oláh Miklós esztergomi érsek 
1564. april 24. kelt nyílt levelében a Nagyszom-
batba összehívott zsinat alkalmával 19 pontba 
foglalva kihirdetteté, ellenmondást nem találva.2) 

Mig a keresztény kath. egyház fejei, a római pá-
pák. a lelki dolgokban és egyházfegyelmi ügyekben 
szélesbiték az esztergomi érsekek hatalmát, addig 
királyaink világi méltóságokkal és kitüntetésekkel 
emelték főpapi állásukat. 

A fennebb mondottakból eléggé kitűnik az 
esztergomi érsek primási és született követi mél-
tósága, a mely méltóságot nemcsak puszta czim-
ként viseli, hanem annak jogait tényleg gya-
korolja is. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, julius hó 20. A középiskolai ügy érde-
mében avatottabb tolltól vártam szakszerű czikket katho-
likus lapjaink részéről amaz alkalomból, hogy f. hó ele-
jén mindjárt két helyen két részről is összejöttek a 
középiskolai tanárok. Mi katholikusok természetesen leg-
utoljára gondolunk ilyesmire s igy az emiitett két gyűlés 
egyike sem dicsekedhetett katholikus jelleggel. 

Amit lapjainkban olvastam, az nem elégített ki, 
mivel még sovány ismertetésre sem igen tellett, kivéve 
itt a szaklapokat. Azért ragadok most én tollat, hogy e 
becses lapok hasábjain, melyek ugyan nincsenek tisztán 

V. Miklós pápa oki. Török, II. 66. 
2) M. Sion, IV. 663. 1. Török, II. 118. 
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tanügyi érdekeknek szentelve, mégis futó pillantást vessek 
a nemzet kulturális életének eme nem utolsó mozza-
natára. 

Nem utolsónak nevezem a középiskolai tanáregye-
sület gyűlésének jelentőségét, mivel lehetett volna első-
rendű is, ha föladatának megfelel. Igy bizony egy-két 
akadémikus becsű értekezésen kivül a mondott egyesület 
idei közgyűlése nem mutatott föl mást, mint erős törek-
vést a középiskolai tanárok anyagi helyzetének javitására. 
E törekvés lehet jogosult, de más eszményibb, elvi tö-
kélyű és gyakorlati iskolai érdekű törekvés hiányánál 
vajmi jellemző világot vet általában korunk áramlatára, 
mely alól természetesen mi középiskolai tanárok sem von-
hatjuk ki magunkat. 

Ezzel végezhettem volna a középiskolai tanáregye-
sület idei közgyűlésével, ha tárgyalásait ismertetni akarom 
vala. Ámde jelen soraimnak más a czélja. 

Rá akarok mutatni ugyanis a meddőségre, melyet 
e közgyűlések évről-évre fölmutatnak, holott méltán vár-
hatni tőlük azt, hogy a középiskolai oktatás s nevelés 
ágainak öntudatos mivelése által nyert tapasztalatok ered-
ményeit fogják az érdekelt körök és az ország előtt fel-
tárni. Azok a nagy képzettségű erők, akikkel ez egyesü-
let dicsekedhetik, hallgatnak, vagy hallgatásra vannak 
kényszerítve : a lobogó mécs a véka alatt marad. 

Csodálatos jelenség az, hogy mióta a katholikus-el-
lenes, elkereszténytelenedett, darwinista láz e gyűléseken 
nyiltan ki nem tör, azóta napirendre térnek fölöttük, mert 
— mint emlitém — a hazai középiskolai oktatás s neve-
lés fontos érdekei csak elvétve s nem is szakszerűen tár-
gvaltatnak ott. Maga a középiskolai tanáregyesület mon-
dott Ítéletet közgyűlései fölött, amidőn 1140 tagja közöl 
az idén alig jelent meg száz. 

Yajjon csakugyan nincs semmi javítani s pótolni 
vagy kifogásolni való a középiskolai oktatás terén ? Lám 
a tiszántúli református középiskolai tanáregyesület H.-M.-
Yásárhelyen szintén amaz idő körül tar tot t közgyűlése 
egész sorát az égető szükségeknek mutat ta ki a reformá-
tusok középiskoláira nézve. I t t ugyanis az egészségügyről, 
a Fráry könyve által indított latin nyelvi vitáról, a szelle-
mi túlterhelésről, a tanítás eredménytelenségéről, az induk-
tiv módszerről, a tanárképzésről, a református középisko-
lák, tanügyi kormányzatuk és adminisztrácziójuknak a 
rendszerben rejlő bajairól, stbről érdekes s gyakorlati 
irányú fölolvasások tartattak. A legérdekesebb azonban e 
tárgyalások közöl dr Öreg ur jelentése a református egy-
házkerület költségén s megbízásából Francziaországba tett 
hosszabb tanulmányútjáról ; valamint ennek kapcsán ama 
tény, hogy a református felekezet valószínűig az ágostai-
val egyesülten a debreczeni főiskolán a bölcsészeti szakosz-
tály fölállítását s ezzel a protestáns középiskolák számára 
protestáns tanárképző intézet szervezését máris munkába 
vette ; nyilván ama czéllal, hogy a dekatholizált, sőt de-
christianizált budapesti egyetemen képzett tanároktól meg-
óvja iskoláit s a protestáns ifjúságot. 

Csak dicsérni lehet e törekvést, pedig, ha jól tudom, 
a mi, katholikus részünkről előbb volt szó egy kath. 
tanárképző-intézetről, és pedig már akkor, midőn pro-
testáns atyánkfiainak egy része nagyon örvendett a ka-

tholiczizmusnak elnyomatásán a budapesti egyetemnek 
kivált bölcsészeti karán ; azóta ők is keserű tapasztalato-
kat és észleleteket tehettek, amidőn tanerőiket középisko-
láik számára is teljesen református alapon álló külön 
bölcsészeti szakosztályon kívánják s tart ják szükségesnek 
fölnevelni s képezni. 

Nem akarjuk visszaadni a kölcsönt és nem kérdez-
zük e törekvés alkalmából, hogy „hát református, illető-
leg protestáns bölcselet s általában tudomány is van?" — 
mint teszik vala akkor részükön a katholikusokkal szem-
ben ; sőt még azt is merjük állítani, hogy az orvostudo-
mány sem lehet az, aminek lennie kell, ha a vallásos 
alapról leszáll esetleg az anyagelviségbe vagy majom-
kultuszba, mivel nyilvánvaló, hogy az a tudomány, amely 
az emberben nem akarja fölismerni a halhatatlan lelket 
és földöntúli rendeltetést, az embert nem is gyógyíthatja 
mint embert, hanem mint — marhát ; úgyszintén az a 
bölcselet, mely a modern pogányság posványaiból meríti 
elveit, melyeken az uj tanári nemzedék ha fölnevelkedik, 
az if júságot a középiskolákban emberekké, keresztényekké 
nem képezheti. 

Amint protestáns atyánkfiai most utólag osztoznak a 
katholikusok nézetében az állami tanárképzésről, ugy mi szí-
vesen csatlakozunk a bizalmatlansági szavazathoz, melyet 
ők külön tanárképző-intézet felállításának megindításával 
egy bizonyos irányban a közoktatásügyi kormány szelle-
mének és az egyetemnek félremagyarázhatatlan módon a 
mondott tekintetben adnak. 

Yajjon ezzel azonban eleget is tettünk kötelessé-
günknek ? Yagy talán mi katholikusok csak jajveszékelni 
tudunk, de tenni nem vagy csak későn ? 

Jól tudjuk ugyan, hogy tanitó szerzeteink kormá-
nyai és más kath. középiskolai egyházfentartóink minden 
tőlük telhetőt megtesznek ama baj elhárítására ; még 
sem szabad elhallgatnunk, hogy azonkívül vajmi sok kath. 
középiskola van „a miniszter rendelkezése alá állítva," 
melyeken az állami tanárképző intézet neveltjei — tisz-
telet a kivételeknek — amaz egyetemi s bölcseleti szel-
lemet csöpögtetik a kath. ifjúság szivébe, melytől most 
már a protestánsok is elkívánkoznak. Yajjon mi lesz azután, 
ha ez ifjúság, a nemzet jövendő intelligencziája, a közélet 
terén, a gyakorlatban alkalmazni fogja amaz i rányt?! 

A jövő nem mutathat föl sötétebb képet ennél ; és 
összetett kézzel nézzük-e, mint lehet rendszeresen elide-
geníteni a jövő nemzedéket a diplomatikus s értelmiségi 
életpályákon a keresztény vallástól ? ! 

Dixi, et salvavi animam. . . . 
Egy középiskolai tanár. 

Páris, julius hó közepén. A katholikus egyesületek 
szövetkezetének tagjai előtt Pascal abbé a Sacré-Coeur 
templomában a következő beszédet tartotta : 

Lucerna pedibus meis verbum tuum et lumen se-
mitis meis. 

Uraim ! Önök ide jönnek áldozni az Igének, aki a 
világosság s erő, mert ő az élet. Önöknek szükségük van 
erőre, hogy megfogyatkozás nélkül folytassák müvüket, 
melyre vállalkoztak ; önöknek mindenek előtt világosságra 
van szükségük, hogy tévelyedés nélkül lépdelhessenek a 
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jelen idők felhalmozódott homályaiban és mindinkább 
sürüdő sötétségeiben. 

Keresztény társadalmi szervezetet akarnak önök, 
akarunk mi létesíteni különösen a munka világában. 
Romok közt táborozni, egy rozoga, ideiglenes fedél alatt, 
melyet a vihar legcsekélyebb fuvallata elragadhat , nem 
igen elfogadható helyzet ; nincs arról szó, hogy visszacsi-
nál juk a multat , ami belőle veszendő és mellékes jelen-
tőségű vala ; a jelen azonban nem lakható (lakályos) tar-
tózkodási hely, ebben mindenki megegyez, még azok is, 
akik minket utópistáknak s álmodozóknak tar tanak ; a 
jövőt kell tehát fölépíteni. Ámde az építéshez, uraim, 
nem elég, hogy kezünkben van a munkaeszköz, a szer-
szám ; birni is kell azonfelül az építkezéshez szükséges 
bizonyos számú elvekkel és szabályok ismeretével. 

En csak három társadalmi conceptiót ismerek : a 
liberális fölfogást, a szoczialista fölfogást , és a keresztény 
conceptiót. A liberalizmus igy szól: Tiszteljétek minden-
kinek szabadságát, ime ez az igazságosság ; akik élvezik 
a szabadságot, azokat hagyjá tok azt ugy használni, amint 
nekik legjobbnak tetszik, és hagyjá tok a dolgokat ma-
guktól fejlődni, mind legjobbra fog fordulni. 

A szoczializmus joggal veti ez el lenében: Mihelyt 
az erők szabad fejlődése fékét veszti, a legerősebbek, 
leghatalmasabbak, a küzdelemre legtökéletesebben egye-
sültek csoport ja elnyomja s fölfalja a kicsinyeket s gyön-
géket . Fölebbezzünk tehát amaz óriási jogi személyhez, 
mely államnak neveztetik, és bízzuk reá, gondoskodni 
arról, hogy ellássa az időbe s térbe dobott szegény em-
beri parányok szükségleteit . 

A liberalizmus és szoczializmus tévúton vannak, mer t 
egyik is, másik is közös hibában szenved ; az egyikre, s 
a másikra nézve csak egyének léteznek, pedig el kell 
ismerni, hogy az előbbi föltétlenül tehetet len s képtelen 
észszerű választ adni az utóbbinak érveire. 

A kereszténység, az igy szól : A társadalom nem 
anarchia ; a társadalom épp oly kevéssé valami szörny-
minden, hol az emberi személyiség el van kobozva s 
megsemmisítve ; a társadalom tehát hierarchia, hol az 
emberek s azoknak különböző csoportjai — akik s a 
melyek egymás közt kölcsönös jogok s kötelmek által 
vannak egybekapcsolva — hatáskörükben tekintet tel a 
végczélra, melyre minden eszes lény hivatva van, vala-
mint tekintettel a világi társadalom saját lagos czéljára, 
gondviseléses és társadalmi functiót végeznek. A társa-
dalmi törvény korántsem az önzés, hanem a parancsolat, 
melyet Jézus Krisztus kínszenvedésének küszöbén vés 
vala tanítványai szivébe, mondván : Hoc est praeceptum 
meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos ; az én aka-
ratom az, hogy szeressétek egymást, hogy szolgáljatok 
egymásnak, hogy odaadok legyetek egymás iránt, amint 
én szerettelek, amint én szolgáltam nektek, amint én 
odaadtam magamat értetek. 

Az elérendő tárgyilagos czél minden társadalmi szer-
vezetben korántsem áll minden egyes szabadságának tisz-
teletben tartásában, amely végül is állandóvá tenné mind-
nyájának háborújá t mindnyája ellen ; hanem az összhang, 
az igazságosság és végül a társadalmi rend megvalósítása, 
mely egy adag amaz erkölcsi rendből, amely visszfénye, 

kifejezése az isteni gondolatnak s akaratnak az emberre 
s az emberi csoportokra nézve. 

Ekkép , uraim, amint létezik vallási rend, melyen 
kivül nincs üdv, éppúgy van egy keresztény politikai 
rend, nem mondom : politikai a lkat (forma), melyen kivül 
nincs politikai üdv ; és van keresztény nemzetgazdasági 
rend, melyen kivül a munka világa számára nincs nem-
zetgazdasági üdv. 

Az egyház bizonyára igen nagy tér t enged a szük-
ségképen sokféle s változatos alkalmazásnak, mindenkor 
azon föltétel alatt , hogy tiszteletben tartassék Isten tör-
vénye, amelynek az emberi tevékenység minden nyilvá-
nulását kormányoznia kell az úgynevezet t munka sa já t -
lagos körében épp ugy, mint a politika körében. É p p 
oly kevéssé létezik saecularizált társadalmi szervezet s 
rend, amint nincs saecularizált politikai tudomány. Hanem 
van keresztény erkölcsi rend, melyet a hatóságnak, mint 
Isten megbízot t jának, az ő hatalma eszközének itt lent, 
igyekeznie kell megvalósítani a világi társadalomban : 
minister Dei in bonum ; a szabadságnak eme rendhez 
kell alkalmazkodnia, és ha ez alól kibúvik, a hatóságnak 
kötelessége őt oda visszavezetni. 

Ezek amaz elvek, uraim, melyeknek meg kell vi-
lágitaniok az önök előhaladását : Lucerna pedibus meis 
verbum tuum. 

A jelen idő zavarodo t t : a holnap rettenetes lehet. 
Negyven éve annak, hogy országunk és korunk egyik 
legjelesebb gondolkozója ezt i r t a : „Bűneink (vagyis ön-
zésünk) megoszlat ták a társadalmat : mintegy két czivi-
lizácziót kevertek egymásba. E helyzet egyedül áll a 
tör ténelemben ! A czivilizáczió maga meg fogja nyitni so-
rait, hogy megkezdje a csatát . A kereszténység szervezni 
fog ja a modern társadalmat, vagy látni fogja ezt zajjal 
szétrobbanni. . . 

Es a következő profet ikus szavakat tevé hozzá : 
„Nemsokára a nemzetgazdasági tények a meztelenig föl 
fog j ák fedni ezen igazságokat. Törvényei tek mindent el 
fognak ismerni, mindent feláldozni és mindent igazgatni ; 
az összes emberi módok s eszközök alkalmaztatni fognak ; 
soha számosabb hadsereg nem volt, soha törvényhozás 
tökéletesebb, soha közigazgatás ha ta lmasabb: akkor majd 
végezvén a másod-okokkal, meg fogtok törni az első 
okon ! Ez nem lesz többé a félreismert tanelv, melyet 
hallani fognak ; a félreismert lelkiismeret se lesz többé, 
mely kiáltani f o g ; a tények fognak hangos szóval be-
szélni. Az igazság el fogja hagyni a szó magaslatait , és 
a kenyérbe fog belemenni, melyet eszünk, a vérbe, mely 
éltet, a világosság akkor a tűz lesz ! Az emberek látni 
fogják maguka t az igazság s halál közt . . . lesz-e lelkük 
választani ?" a) 

Önök már választottak uraim ! Jó l hallom az úgy-
nevezett bölcseket, az elégülteket, azokat, akiknek van 
ugyan szemük, de nincsenek tekintettel másra, hallom 
őket mondani, hogy mi utópisták, álmodozók vagyunk. 
Valóban ezek jól választották ki maguknak az időt, hogy 
ra j tunk nevessenek! A világ, melyet ők s atyáik épí-
tet tek, Czézár kardjával, a szofisták szerszámaival és a 

l) Blanc de Saint-Bonnet. 
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rhetorok nyelvével, — a fejükre zudult villám által súj-
tottan felülről, aláaknázva alulról, és ők azt mondják 
nekünk : „ti álmodozók vagytok : mi vagyunk a jövő, 
mi vagyunk a haladás." Nem, ez nem igaz, ti nem 
vagytok a jövő, ti nem vagytok a haladás, csak meg-
fordítva: in pejus proficientes; ti tehetetlenek vagytok : 
az elvek, melyekre egy nemzet tizennégy százados létét 
rendezte be, számot kérnek eszméitektől, amelyek csak 
romokat idéztek elé. A jövő . . . az itt van. Ezen zászló 
redőiben szállong, leikeitek hitében rejtőzik ; ott van 
sziveitek elhatározásaiban ; benne van a keresztény recon-
s t r u c t s programmjában, melynek mi munkásai vagyunk ; 
ezen lehet gúnyolódni, hiszen Isten ellen is gúnyolódnak, 
mégis ő marad az ur s megváltó. En hiszek e jövőben, 
és a szelek, melyek a szemhatár minden pontjáról jőnek, 
fülembe súgják az evangéliumból, mely egészben isteni, 
e nagy szót, a legisteniebbek egyikét: Pauperes evan-
gelizantur. 

A legjobb hir, az igazság, az igazságosság és a 
szeretet e hire a szegényeknek, a kicsinyeknek, a népnek 
van mondva, akiket a hamis folszabaditók hazug evan-
géliuma megcsalt. 

KATH. E G Y L E T I E L E T . 

Jegyzőkönyv 
az erd. róm. kath. irodalmi társulatnak Károlyfehérvártt , 
1888. julius 2-án tartott XI. rendes közgyűléséről. 

Jelen voltak : 
Nagyméltóságú Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur 

fővédnök. Dr Tódor József theologiai tanár alelnök, Fo-
garasi János székesegyházi karnagy pénztárnok, dr Cserni 
Béla gymn. tanár ellenőr, Nagy Imre kanonok, Sántha 
János magyar-igeni plébános, Takó Béla maros-portusi 
plébános, Prokupek Samu Nagy-Szeben-külvárosi plébános, 
Benedek József székesegyházi káplán, Butyka Sándor 
püspöki káplán, Choss György főelemi tanitó, Gáspár Ist-
ván végzett theologus, Kóródi Mihály végzett theologus, 
Lajos Sándor borbándi kántor-tanitó, Pál Antal gymn. 
tanár, Tamási Áron püspöki titkár, Varga Sándor gymn. 
tanár, dr Veress Ferencz theologiai tanár, Zlamál Ágoston 
lyceumi tanár és Pál István lyceumi tanár, társulati t i tkár. 

1 Reggel 9 órakor az istentisztelet a székesegyház-
ban megtartatván, alelnök püspök urunk ő nagyméltóságát 
a gyűlésre meghívta és ő excellentiája tiz órakor kísé-
retével meg is jelent a gyűlésen, a hol az elnököt helyette-
sítő alelnök a jelenlevők lelkes éljenzései között ünnepé-
lyesen üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak jelenti ki és 
felkéri a titkárt, hogy jelentését tegye meg. 

2. Pál István titkár olvassa jelentését a mint kö-
vetkezik : 

Nagyméltóságú püspök fővédnök ur ! T. közgyűlés ! 
Nehéz dolog jelentést tenni arról, a miről alig van vala-
mi jelenteni való. Tiz esztendeje, hogy társulatunk meg-
alakult. Keletkezésekor szép reményekkel néztünk jövője 
elé, mint illett is egy ily czélu társulatot illetőleg; mun-
kásságát kedvező előjelek között kezdette s folytatta nem 
zajosan, de serényen. S kétségkívül volt tiz esztendős éle-
tében oly mozzanat is, a mely talál ily czélu társasághoz 

s bátran mondható örvendetes jelenségnek ; de magán-
vélekedésképen mégis kénytelen vagyok kimondani, hogy 
tiz esztendős korában társulatunk nincs azon a magasla-
ton, a melyet a kitűzött czél oly kívánatossá tesz; nem 
látom benne a fejlődés azon fokozatos haladását, a mely 
egy életerős szervezetnek természeti törvénye ! tengődés-
szerü életnek mondhatnám csak ; nem ajánlom ugyan, 
hogy a jövőt illetőleg az eddig ápolt reményeket megva-
lósithatlanoknak mondjuk, de a jövő meghódítására má-
sabb természetű eljárás szükségeltetik. 

A tagok száma esztendőnként ugyan meglehetősen 
egyforma, mert az évi kilépések az évi belépések által 
kiegyenlítődnek, de aztán ennél többre nem is igen me-
gyünk. A munkásságot illetőleg azonban már aligha lehet 
még ily kedvezőn is nyilatkozni. 

A szakosztályok működése ugy szólva semmi. Az 
I. szakosztály egyszer próbálkozott gyűlést tartani, de nem 
tudott , mert tagok nem mentek. Az egész szellemi mun-
kálkodás csakis társulati lapunk: a „Közművelődés" terén 
nyilvánult ; ez tekinthető összes munkálkodásunk tüköré-
ül ; ez pedig nyilt, mindig a közönség kezénél van ; ítél-
het a dolgozatok értéke és a lap szellemi színvonala fe-
lől. A nélkül, hogy én ítéletet mondanék felőle, azok iránt 
való tekintetből, a kik nem egészen vannak vele megelé-
gedve, megjegyzem, hogy bármely lapban akad néha a 
jó mellett silány munka is ; és ha a miénkben is van 
olyan, a melyhez a mai irodalmi követelmények szem-
pontjából szó férhet, az a szerkesztőség azon kényszer-
helyzetéből magyarázható, hogy jelesebb dolgozatok hiá-
nya miatt nem válogathat, a beküldött czikkeket nem 
selejtezheti ki, hanem néha kénytelen olyant is kiadni, a 
mi a mértéket nem minden tekintetben üti, hanem inkább 
a hasábokat tölti. Nem akarom divatba hozni, hogy a lap-
ban megjelent dolgozatokról itt részletesen szóljak, de 
mégis kötelességemnek tartom felemlíteni, hogy a kik 
derék dolgozatokat adtak, azok között is megkülönbözte-
tendőbb hely illeti meg Radányi Józsefet kiváló termé-
szettudományi dolgozataival. 

Választmányi gyűlés VI volt; nem sok ugyan, de 
ennyin is minden fennakadás nélkül el lehetett látni az 
ügyeket. Volt olyan eset is, hogy nem lehetett gyűlést 
tartani, mert választmányi tagok nem jöttek ; a választ-
mányi gyűlések jegyzőkönyve mutatja, hogy többnyire 
csak három választmányi tag volt jelen, a minek különben 
oka az is, hogy itt a székhelyen is kevés tag van. 

A választmányról ezen évben csak egy munka for-
dult meg. György István kérésére választmányunk szíve-
sen nyomatta ki magyarul ez évben is külön füzetekben 
való szétosztás végett Pálma Pál bukaresti érsek ő exjának 
híveihez intézett kath. körökben általános figyelmet keltő 
magasztos szellemű főpásztori levelét. 

Egyebekben a választmány munkálkodása a pénz-
ügyek rendezésére irányult, és sikerült is a hátrálékokból 
tetemesen bevenni, ugy hogy a folyó kiadások rendes 
fedezése mellett még az alaptőke helyre állítására is 400 
írtnál többet tehettünk máris a takarékba. 

Hogy a helyzet pénzügyi tekintetben ennyire is ja-
vult, azt kegyelmes püspökünk és fővédnökünk ő excel-
lentiájának köszönhetjük, ki évenkint több mint 500 fr t -
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tal kegyes segélyezni. Társulatunk iránt való folytonos 
érdeklődése mellett még abbeli kérésünket is atyailag 
méltányolta, hogy társulatunkat és lapunkat körlevelileg 
ajánlani kegyeskedjék. 0 exja valóságos Státora társula-
tunknak ; kegyes gyámolitása nélkül már rég meg kellett 
volna szünnünk. Mennyire óhajtandó, hogy a kegyesség 
eme nyilvánulatai ne menjenek kárba, hanem a hozott 
áldozatok kellőleg gyümölcsöztessenek ! 

A mi az egyházmegye történetének megírási ügyét 
illeti, választmányunk egy három tagu bizottságot küldött 
volt ki, a mely gondolkozzék azon, hogy miként lehetne 
életbe léptetni a mult közgyűlés által elfogadott terveze-
tet, de a munka nagyon nehéz levén, bizottság eljárásáról 
még jelentést nem tett. 

Ha még egy esetet megemlítek, a jelentendők kö-
rét meglehetősen megjártam. Elmés helyről lapunknak a 
czimével és társulatunk nevében egy miniature kiadás 
jelent meg. 

A társulattól megválasztott szerkesztő bizottság ne-
vében lapunkban egy nyilatkozat jelent meg, mely a kö-
zönséget tájékoztassa, hogy az említett vállalat az ő tud-
tán és beleegyezésén kívül történt. A közgyűléstől függ 
a fölött ítélni, hogy ezen eljárás által kellőleg megtorolt-
nak találja-e a társulat és lapja hivatalos neveinek nem 
illetékes egyének által magán kedvtelésből való felhasz-
nálását 

Jelenleg van a társulatnak 17 alapító tagja, 115 pár-
toló tagja, 94 rendes tagja, 117 előfizetője, összesen 343 
tagja. A társulat lapja a „Közművelődés" ment hetenkint 
a fennebbi 343 tagnak, azonkívül öt köteles példány, 8 
ingyen példány, 40 cserepéldány, összesen hetenkint 396 
példány. 

A társulati könyvtár jegyzéke 360 számig ért. Mint 
egy 40, részint folyóirat, részint különböző időben megje-
lenő lappal vagyunk csere viszonyban. Mint titkárnak a 
társulatról más jelenteni valóm nincs. 

A közgyűlés alelnök indítványára elhatározza, hogy 
a titkári jelentés, mely a tényleges állapotokat hűen tün-
teti fel, egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe jöjjön. 

3. Alelnök kérdi a közgyűléstől, hogy a titkári je-
lentésben említett hivatalos czimmel való visszaélés ellen 
követett eljárást elegendő megtorlásnak ta r t j ák-e? A gyűlés 
élénk eszmecsere után a szerkesztőség részéről az elnök-
ség nevében közzétett nyilatkozattal az elkövetett ballépést 
eléggé megtorlottnak s az ügyet befejezettnek jelenti ki. 

4. A számvizsgáló bizottság beterjeszti és jóváha-
gyásra ajánlja az 1887-ről szóló következő pénztári szám-
adást : 

Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulatnak 1887. évi 
számadása. Bevétel 1. Az 1886-iki évről átjön 1887-re 
pénzmaradékban 84 frt, 2. Alaptőke a takarékpénztárban 
1492 számú takarékpénztári könyv szerint 60 frt. 3. Pár-
toló, rendes tagdijak és az előfizetőktől 1070 fr t 35 kr, 
4. Ajándékok és rendkívüli jövedelmek és pedig : a) Püs-
pök ő excellentiájától 400 írt. b) „Néhány szó" eladásából 
140 fr t 55 kr. c) „Unitáriusok" eladásából 5 fr t 55 kr. 
d) Pályázat hirdetésért 18 frt. e) Egyéb rendkívüli jöve-
delem 112 frt 88 kr, összesen 676 f t 98 k r ; összeg: 1891 
fr t 33 kr. Gyulafehérvárit, 1887. deczember 31. Fogarasi 

János pénztárnok. Dr. Cserni Béla ellenőr. Kiadás. 1. 
Postai bélyegekre 1887. 1. számtól 54. számig. 212 f r t 47 
kr. 2. Expeditura 1886 januártól deczember végéig á 8 
f r t . : 96 fr t . 3. A „Közművelődés" hetilap 1887. évi 1. 
számtól 54. számig, ,Nehánv szó", Pálma Pál József kör-
levele, „Unitáriusok Erdélyben,' ' és czimszalagok nyomtatá 
sára 1095 frt . 4. Iktatási bélyegilleték a m. kir. adóhiva-
talnak 29 f r t 30 kr. 5. Postai költségekre 4 fr t 46 kr. 6. 
Alaptőke törlesztés az 1492 számú takarékpénztári könyv 
szerint és 1886. és 1887. évi kamatja 94 frt 24 kr. 7. Yé-
nisch Antal asztalosnak 40 fr t . 8. Hantz György könyv-
kötőnek 5 f r t 62 kr. 9. Dr Tódor József alelnök urnák 4 
fr t : összeg 1581 f r t 18 kr. Összehasonlítva: Bevétel 1891 
f r t 33 kr. Kiadás 1581 fr t 18 kr. Maradék 310 f r t 15 kr. 
és pedig 60 f r t takarékpénztárban és 255 frt 15 kr. kész-
pénzben. A hátralék teszen összesen 1887 végén 970 f r t 
80 krt . Minthogy az alaptőkéhez a 250 f r t 15 kr. is téte-
tik, az alaptőke tehát 1887 végén 404 fr t 38 kr. kész-
pénzből áll, mely külön könyv szerint kezeltetik. Gyula-
fehérvár t^ 1887. deczemben 31. Fogarasi János pénztárnok. 
Dr Cserni Béla. Ezen számadást tételről-tételre átvizsgál-
ván, helyesnek találtuk és ideiglenes felmentésre ajánljuk. 
Károlyfehérvártt , 1888. jan. 25. Takó János, Yarga Sándor. 
— A jelentés tudomásul vétetik, a kitett esztendőre a 
felmentvény megadatik és pénztár-kezelőknek buzgalmuk-
ért elismerő köszönet szavaztatik. 

5. Kapcsolatosan az előbbi ügygyei alelnök részlete-
sen előadja, hogy miként lehetett a pénztárt ily kedvező 
állapotba hozni ; lelkesült hangon emliti püspök urunk ő 
excellentiájának nagylelkű áldozatait. — A közgyűlés fel-
állással éljenzés között fejezi ki ő excellentiája kegyeesé-
géért hálás köszönetét, alelnök jelentését pedig jóváhagyó 
tudomásul veszi. 

6. Olvastatik Fülöp Alajos levele, a melyben kéri a 
társulatot, hogy vállalja el a kiadását, vagy pedig őt köl-
csön segélyezésével juttassa abba a helyzetbe, hogy min-
den 20—22 ivre menendő axiomaszerü gyűjteményét, — 
melyből lapunkban is jelentek meg mutatványok, kiad-
hassa. — Többen szóltak a dologhoz, de a társulat jelen 
pénzügyi viszonyai között a kérést egyik alakban sem 
lehet teljesíteni ; az ügy áttétetik a választmányhoz azzal 
az utasítással, hogy azt a fennebbi értelemben lássa el. 

7. A belső választmány egyes tagoknak a székhely-
ről való eltávozása folytán hiányossá válván, szóba jött 
annak kiegészítése. — Közfelkiáltással rendes tagoknak 
megválasztattak Pál Antal és Zlamál Ágoston; póttagok-
nak pedig Kádár Miklós és Pongrácz János. 

8. Szóba kerül egy társulati rendes ügyésznek a vá-
lasztása is. — Ajánlat folytán közfelkiáltással megválasz-
tatik Kádár Miklós gyfehérvári előnyösön ismert és tisz-
telt hites ügyvéd. 

6. U f t a g o k n a k jelentkeznek Gáspár István és Kórodi 
Mihály végzett theologusok. — A közgyűlés a jelentke-
zést örömmel veszi tudomásul s a választmányt utasítja a 
belépésnél szokásos teendők igazítására. 

10. A szerkesztőség évenkint újra levén választandó, 
alelnök indítványára a szavatszedő bizottságba kiküldetnek 
Pál Antal, Tamási Áron és Pál István, a gyűlés pedig 5 
perezre felfüggesztetik. 
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11. A szavazás lejárván, a következő eredménynyel 
végződött: 19 szavazó czédula közül a felelős szerkesztő-
séget illetőleg dr Tódor Józsefre esett 17 szavazat: se-
gédszerkesztők lettek dr Cserni Béla 19 szavazattal, Pál 
István 16, Pál Antal 15, Staubert Ödön 14 szavazattal ; 
a többi szavazat az egyesek között oszlott meg. 

12. Alelnök hódolatteljesen az egész közgyűlés foly-
tonos éljenzés között mond köszönetet püspök ur ő nagy-
méltóságának, hogy gyűlésünket magas megjelenésével 
kitüntetni kegyeskedett. 

13. 0 excellentiája nagyon örvendene, ha a társulat 
kedvezőbb képet muta tna; de nincs előttünk elérhetetlen 
czél, a jövő iránti remények még mindig megvalósíthatók, 
azért ezutánra is igéri szellemi és anyagi pártolását. El-
ismeréssel van az elnökség és a veterán tagok iránt, a kik 
kezdet óta a társulat javára munkáltak ; óhaját fejezi ki, 
hogy bár mások is részt vennének a társulat munkáságá-
ban és tömörülnének a jó ügy érdekében. Vannak itt a 
kebelben is, a kik részt vehetnének a munkában, de fá j -
dalom, nem lát itt mindenkit, a kit szeretne itt látni. A 
dioecesis becsülete és java forog fenn. Ha künt lát ják, 
hogy itt bent a jó ügyet melegebben karolják fel, az jó 
hatással lesz a külsőkre ; ők is sorakoznak és munkához 
fognak, nem mond le a reményről, hogy a hivatottak 
sietni fognak a társulatba belépni, annak czéljához képest 
munkálkodni és ez által a jó ügyet segitik felvirágzani ; 
azért örömmel adja áldását a társulatra. — 0 excellenti-
ájának szavaira lelkesült éljenzés hangzott fel, a mely 
alatt a teremből eltávozva a gyűlés véget ért. 

14. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek Pál An-
tal, Tamási Áron és Varga Sándor. 

K. m. f. Pál István 
társulati t i tkár . 

VEGYESEK. 
A készülőben levő pápai encyclikák ügyében mos t 

már biztos forrásból jelenthetjük az „Agence Havas" hí-
rével szemben, hogy igen is, ő szentsége az állam és 
egyház viszonyáról s a kettőnek napjainkban annyi sok-
szor hangoztatott u. n. elválasztásáról főpásztori kör le -
velet készít a világ összes kath. püspökeihez, csak hogy 
ez az encyclika még csupán főbb körvonalaiban van ké-
szen, publikálásáig tehát még hosszú idő fog lefolyni. A 
mi a társadalmi kérdésről szóló uj pápai encyclikát illeti, 
az „Observateur Français" római tudósítója szerint még 
az sincsen készen. 0 szentsége ebben az ügyben több 
publicistát és nemzetgazdászt a világ minden részéről 
kért fel véleményadás végett. Valószínű, hogy ez az 
encyclika a jelen év vége felé megjelenik. 

— Igen komoly hangon szólt legújabban az apos-
toli szentszék szándékaihoz legközelebb álló „Osservatore 
Romano" a pápának Rómából való esetleges távozásáról. 
Konstatálja a nevezett lap, hogy az egész kath. világ 
véleménye szerint a pápa helyzete Rómában mindin-
kább elviselhetetlenné kezd válni. Eddig a liberális lapok 
tisztelettel szóltak XIII. Leó személyéről ; egy idő óta a tisz- ' 

teletlenség kezd határt nem ismerni. Mi azt hisszük, hogy 
Németország távozása Olaszországtól Oroszország felé 
le fogja hűteni Crispi ur elbizakodottságát s az olasz ki-
rályság érezni fogja, hogy többet ér a pápa barátsága 
— Bismarck jó akaratánál. 

— A józanságot szerető, ápoló és védő nemzeteken 
Isten áldása van szemlátomást. E tekintetben a svájczi 
nép a legjobbak közé tartozik. Igy például Zürich kan-
ton, követve más kantonok példáját, népgyülése 28,000 
szavazattal 13,000 ellen elfogadott egy törvényt, mely a 
vendéglők, kávéházak és korcsmák számát leszállítja és 
mindenütt csak oly helyiségeket enged meg, a melyek az 
erkölcsösség és egészség szempontjából kellő kezességet 
nyújtanak. Az erkölcsösség és egészség szempontjából 
hány bünbarlangot és butikot lehetne becsukatni nálunk, 
csak Budapesten : hát még országszerte ? ! 

— A német katholikusok 35. nagygyűlése bádeni 
Freiburgban igen fényesnek ígérkezik. A hozzánk is be-
küldött jelentés szerint sok elsőrangú szónok és más híres 
„Stammgast" jelentkezett. Nagyon szeretnők, ha valaki 
hazánkfiai közöl vállalkoznék a freiburgi kath. egyleti 
élet tanulmányozására. Van ott egy mintaszerű kath. egy-
leti ház, melynek u j nagyterme 1600 embert képes magá-
ba befogadni. Hazánk kath. egyleti életének felvirágzása, 
melytől függ jólétünk és jövőnk, megérdemli a fáradságot 
és azt a t kis áldozatot, hogy valaki kéjutazást tegyen 
érdekében Freiburgba, a hol meg fogja tanulni — mi az 
a kath. egyleti ház a katholikus hitélet számára a 19-ik 
század alkonyán s a jövő reménye számára. 

— A 9000 példányban megjelenő osztrák „Katho-
lisches Vereinsblatt8 a kath. egyleti életnek bámulatos 
fejlődéséről tesz tanúságot valamennyi számában. Leg-
újabb száma például bemutatja a leginkább németek 
által lakott éjszaki és éjszaknyugati Csehországban 
fennálló kath. egyletek statistikáját, mely 50 egyletet 
tüntet fel 7834 taggal. Az egyletek közt 8 politikai egy-
let, 9 olvasó és társalgó egylet, 5 legényegylet, 9 nép-
egylet, 3 szent-Vincze-egylet, 1 kath. sajto-egylet, 1 kath. 
egyetemi hallgatók egylete, 3 keresztény anyák egylete, 
6 nősegélyző egylet stb. A nevezett lap ezeket az adato-
kat a nemsokára megtartandó II. éjszak-csehországi kath. 
nagygyűlés számára állította össze tájékoztatás végett. 

— Mióta II. Vilmos császár — elutasító nyilatko-
latkozata a szabadkőművességről megjelent, azóta a né-
met szabadkőművesek tüntetőleg gyászolják Frigyes csá-
szárt és tüntetőleg beszéltetnek oly német fejedelmekről, 
a kik a szabadkőműves humbugnak tagjai. Így legújab-
ban nagy zajt csapnak Lajos hessenei berezegnek egy 
levelével, melyben jelentik, hogy herczegségének páholyai 
számára megküldte a maga arczképét. Mily nagy vívmány 
— egy elvesztett császárral szemben! 

— Vivos voco, mortuos plango, vagyis a harang 
ügyében uj találmányt mutatott ki Angelo Artico ha-
rangöntő, Vittorio Friaulból, a bolognai országos kiállí-
táson. A nevezett ugyanis megrepedt harangokat átöntés 
nélkül oly ügyesen kijavít, hogy azok teljesen vissza-
nyerik régi ép hangjukat. A bemutatott példány már 
több éve használatban van a kijavítás óta. 

— A pápa Löwenstein herczegnek, a német katho-
likus nagygyűlések állandó biztosának, a Krisztus-rend 
keresztjét adományozta. 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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B u d a p e s t e n , j u l i u s 28 . 8. II. Félév. 1888. 

TARTALOM! Vezéreszmék és Tanulmányok: A m a g y a r p r i m á s joga i és k i v á l t s á g a i . — Főm. és főt . Simor János b ibornok hg-pr imás f ő p . 
rende le te . — Egyházi Tudósítások B u d a p e s t : A vallási ké rdés Oroszországban. — B r ü s s z e l : Ak tuá l i s könyv. — Irodalom : Kreuz-

und Q u e r f a h r t e n in I t a l i en . — Vegyesek. 

A magyar primás jogai és kiváltságai. 
Irta : Dr Wayand Géza. 

(Folyta tás . ) 

A magyar főpapság, hogy nemes hivatásának 
annál inkább megfelelhessen, fejedelmeink kegyé-
ből már kezdet óta fényes állást foglalt el a 
társadalom terén ; sz. István a trón ékességének 
nevezi a főpapságot, miért is a királyi méltóság 
körül a harmadik helyet jelezi ki számára: „Re-
gium solium ornat ordo Pontificum ; ac per hoc 
in regali dignitate tertium habent locum Ponti-
fices."l) 

Az esztergomi érseket mint a magyar egy-
háznagyok fejét, a világi jogok és kiváltságokban 
is mindig az elsőség illette meg. 

A magyar primási méltóság, a királyi méltó-
ság után az első a hazában s minden egyéb 
méltóság felett előmeneteli (praecedentia) joggal bir. 

Emellett tanúskodnak következő adataink. 
II. Endre király tudatván III. Incze pápával, hogy 
a szent földre indul, az ország gondjait és gyer-
mekei gyámságát az esztergomi érsekre bizza, a 
ki méltóságban amúgy is mások felett áll 

„Ideoque regni nostri curam . . . . et filio-
rum nostrorum tutelam, quorum aetas patrono 
indiget, patri nostro in Christo . . . . Strigoniensi 
Archiepiscopo, qui et dignitate ceteris praeeminet 
. . . immutabiliter possumus commendare." 3) IV-
Béla király IY. Incze pápánál Benedek kalocsai 
érsek felemeltetését esztergomi érsekké sürgetvén, 
1252-ben ezeket i r ja : „Cum enim Strigoniensis 

Imréhez intézett intel. Török, Magv. Primása I. 4. 1. 
A király személye után. 

3) II. Endre király levele. 1214-ben. Török, II. 19. 1. 

Antistes sit primus inter Ecclesiasticos et saecu-
lares Principes, qui nobis consilio, et auxilio in 
omnibus arduis, et secretis Regni nostri negotiis 
debet assistere, cujus etiam praesentia carere 
non possumus, vix in b r e v i t a t e s t b . Y. Miklós 
pápa és az ország minden világi és egyházi rend-
jei közt a király után való elsőségét s egyházi 
fensőbbségét 1452-ben kelt bullájában a követ-
kező szavakkal erősité meg: „Archiepiscopum 
strigoniensem, sicut post regem praefatum primus 
existit, i ta etiam in parlamentis et quibusvis aliis 
actionibus egregiis post ipsum regem primum 
locum et primam vocem obtinere debere." ') 

Hogy az esztergomi érsek, Magyarország 
primása az összes magyar egyház feje, s méltó-
ságban mindjárt a király személye után követ-
kezik, azt az ország Rendjei és Karai, I. Ferdi-
nánd király XII-ik decretuma, vagyis az 1550. 
évi törvénynek 18-ik czikkében határozottan el-
ismerik : 

„Archiepiscopus Strigoniensis, qui jam inde 
fere ab ipsis christianae religionis in Hungaria 
primordiis, Caput (secundum Regiam Majestatem) 
in regno omnium ecclesiarum fuit." s) 

1622-ben II. Ferdinánd király Pázmány Pé-
ter esztergomi érseket biztositja, hogy őt, mint 
Magyarország primását, az ország nádora előtt 
rangra és .méltóságra az elsőbbség illeti : 

„Neque mentem vei sententiam suam esse, 
vei fuisse, ut illo actu, Palatinali dignitati et 
praeeminentiae, quae eidem competere posset, 

IY. Béla király oki. Török, II. 30. 1. 
2) V. Miklós pápa bullája. Török, II. 66. 1. 
3) 1550. 18. 
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ullo modo praejudicaretur . . . Domini Archiepis-
copi ejusque sedis Archiepiscopalis praeeminentia 
et privilégia sarta tecta conservantur." .l) 

Magyarország primása, Keresztély Ágost szász 
fejedelmi herczeg s esztergomi érsek idejétől kezdve, 
„a római sz. birodalom herczege" czimmel él; e 
czim a római sz. birodalom elenyésztével is fenn-
maradt, azért az esztergomi érsek via is a „Herczeg-
primásu czimet használja, 

III. Károly magyar király, mint e néven 
VI. római császár ékesité fel örök időkre Magyar-
ország prímásait 1714-ben. „Qui a nobis — irja 
III. Károly király — et serenissimis Hungáriáé 
regibus, deinceps Archiepiscopi Strigonienses 
nominabuntur, atque ita legitimi Dilectionis Ve-
strae in illa sede Archiepiscopali successores erunt, 
in veros Sacri Romani Imperii Principes et ad 
titulum, atque dignitatem Principatus Imperialis 
ereximus, exaltavimus, ac sublimavimus . . . . 
Quod hocce diplomate, nostra imperiali manu 
propria subscripto, et sigilli nostri caesarei ap-
pensione munito testatum volumus." 

A primás ezen kitüntetésében a m agyai-
nemzet saját dicsőülését látván, nem késett 
megköszönni a király ezen magas kegyét. Ennél-
fogva az ország Karai és Rendei az 1715. évi 
országgyűlésen a magyar királynak köszönetet 
szavaztak s egyidejűleg hálájukat törvénybe ik-
tatták. 

-At in signum debitae gratitudinis, aeternam 
huj us rei memóriám, praesenti articulo ad seram 
posteritatem transmittere voluerunt: Quod sic, 
erga praetitulatum etiam Dominum Archiepis-
copum et Cardinalem, pro eatenus quoque in 
gentem Ungaram demonstrato propenso animi 
candore, reciprocum ac indubitatum affectus et 
obsequii argumentum testarentur." 3) 

Magyarország primása Zsigmond király ideje, 
jelesen 1393. óta állandóan fő és titkos cancellárja 
az országnak és ennélfogva ő a kettős királyi pe-
csétnek, melylyel nemesi levelek szoktak kiadatni, 
törvényes őre. 

Az esztergomi érsekek a főkorlátnoki mél-
tóságot már Zsigmond király előtt viselték, csak-
hogy az esetlegesen és ideiglenesen volt az ér-
sekséggel összekötve. Állandóan 1393. óta viselik. 
E tekintetben eltérők ugyan a véleménj^ek; 

II . Ferdinánd király levele. Török, II. 129. 1. 
2) III . Károly király oki. Török, II. 180. 1. 
3) 1715. 1. 1. 1. 

Fraknói Vilmos, a ki a Magyar Sión negyedik 
évfolyamában az esztergomi érsek főkorlátnoki 
méltóságáról bővebben értekezik, hiteles ada-
tokkal iparkodik kimutatni, hogy még 1393. 
után sem vala a főkorlátnoki méltóság az esz-
tergomi érseki székkel állandóan összekötve. 
Habár ő maga idézi 1397-ben Kanizsay János 
esztergomi érsek alatt tar tot t esztergomi cano-
nica visitatió következő pont já t : „Item ex gra-
tiosa annuentia Regum Hungáriáé omnes Archi-
episcopi Ecclesiae Strigoniensis pro tempore 
existentes fundi sunt et funguntur honore Can-
cellariatiis utriiisque Aulae, Regiae videlicet et 
Reginalis Majestatum." 

Hasonlóan idézi Pázmány Péter szavait, a 
melyek szintén az esztergomi érsek állandó fő-
korlátnoki méltósága mellett szólnak. 

y.Ex antiquis Ecclesiae Strigoniensis Privi-
legiis Archiepiscopus est Summus et Secre-
tarius Cancellarius Regius." 

A visitatió szövege és Pázmány szavai el-
lentétben állanak a Fraknói által felhozott hi-
teles adatokkal, miért is ez ellentétet a következő 
módon igyekszik kiegyenliteni : „A visitatió 
szövege eszerint ellentétben áll hiteles adatokkal. 
De amaz mint lelkiismeretes összeirása az esz-
tergomi érsekek jogainak, szintén hitelt érdemei 
Az ellentét kiegyenlitésére egy mód van. Ha 
fölteszszük, hogy az esztergomi érsekek örökösen 
birták ugyan a cancellárok czimét, de melJettök 
más tényleg működő cancellárok is léteztek S 
csak esetlegesen történt, hogy az esztergomi 
érsekek tényleg is vitték a hivatalt."3) 

Ezen véleményben látszanak osztozni legkivá-
lóbb hazai egyházjogtudósaink is, Cherier,4) Sze-
redy,5) Kőnek,") Kazaly :) stb. mint a kik az eszter-
gomi érsek állandó főkorlátnoki méltóságát 1393. 
évtől kezdve datálják, a midőn IX. Bonifácz pápa, 
Zsigmond király kérelmére, Kanizsay János esz-
tergomi érseket a primási és a szentszék szüle-
te t t követi méltóságával feldiszité. 

Az esztergomi érsek ezen méltóságáról honi 
törvényeink többször tesznek emlitést. Igy az 
1364. törvénykönyvben : „Datum per manus D. 

0 Magy. Sion IV. 724. Török, II. 51. 1 
2 Appendix III . az 1629-iki zsinathoz 134. 1. Magy. 

Sion IV. 726. 1. 
3) Magy. Sion IV. 725. 1. 
4) Cherier Enchiridion. J u r . Ecc. I. T. 236. 1. 
5) Szeredy I. K. 470. 1. 
6) Kőnek' 274. 1. 
7) Kazaly 180. 1. 
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Nicolai Archiepiscopi, Cancellarii nostri." ') Az 
1462. törvénykönyvben : „Dionysius Cardinalis 
Archiepiscopus Ecclesiae Strigoniensis, Summits 
Cancellarius Regius.u Hasonlóan az 1504. tör-
vénykönyvben: „Thomae Tit. Sancti Martini in 
montibus, Sanctae Rom an a e Ecclesiae Presbytero 
Cardinali Strigoniensi, summo et secretario can-
cellario nostro." 3) Törvényeink még egyéb he-
lyeken is szólnak az esztergomi érsek e méltósága 
mellett, a melyek eléggé bizonyitják annak va-
lóságát. 

Az esztergomi érsek, mint fő és titkos can-
cellarius a kettős királyi pecsétnek őre. 

E kitüntetést az esztergomi érsek az ős 
időktől fogva birta. I. Ferdinánd király, Yárday 
Pál primást és esztergomi érseket 1542-ben a 
királyi kettős pecsét őrizetének és főcancellári 
jogának ősi törvényes gyakorlatába visszahe-
lyezé: „Perspecta integritate — irja I. Ferdinánd 
magyar király — fide singulari et rerum geren-
darum experientia, solertia, et prudentia 
Domini Pauli de Yarda Archiepiscopi Ecclesiae 
Strigoniensis Secretarii Cancellarii nostri, 
fidelis sincere dilecti, sigillum duplex nostrum, et 
autlienticum, cujus usum per certum tempus 
intermissum fuisse intellexeremus, eidem 
Domino Strigoniensi servandum, et eo, more 
alias consueto, utendum concessimus. . . . Vo-
lentes igitür praefatum Dominum Paulum Ar-
chiepiscopum in antiquis juribus et privilegiis 
suis conservare, decrevimus, et constituimu?, ut 
idem, tamquam summus Secretarius et Cancel-
larius noster, litteras omnes praedictas, confir-
mationis Armorum et creationis comitum perpe-
tuorum, et nemo alter conficere, et expedire 
debeat." 

Az esztergomi érsekek ezen ősi, diszes jogá-
nak fentartásáról ujabb országos törvényeink is 
gondoskodtak. Az 1741. 10. törvényczikkben eze-
ket olvassuk: „Securos reddit per quam benigne 
status et ordines Regni Sua Maj estas Regia in 
eo quoque, quod videlicet Primatiali ac Archi-
episcopali dignitate in legalem ac plenam autho-
ritatem atque jurisdictionem reposita, eum in 
finem duplex etiam Sigillum suum Regium moder-
no Domino Primati et Archiepiscopo Strigoni-

1364. P. II. T. 14. §. 25. 
2) 1462. Exord. sponsio penes Mathiam R. 
3) 1504. 31. 4. §. 
4) I. Ferdinánd oki. Török, II. 104. 1. 

ensi consignari, eumque in avitum ac legalem 
ejusdem usum restitui faciet." ') 

Erre vonatkoznak az 1751. 3. törv. czikk 
szavai is: 

„Desideriis Statuum et Ordinum Regni in 
eo etiam Sua Maj estas Caesareo-Regia clementer 
deferre dignata est, . . . quod eadem altefata S. 
Maj estas . . . duplex etiam suum sigillum Regium 
eidem Primati et Archiepiscopo, qua summo 
Secretario Cancellario consignatura, eundem in 
avitum legalemque illius usum restitutura sit."2) 

Ezen kettős királyi pecsét minden uj prí-
másnak kineveztetése után külön utasitással szo-
kott megküldetni. A fönnidézett törvényczikkek az 
ujabb időkig érvényben voltak; mig régi institu-
tióinkkal 1848-ban a magyar prímások cancellári 
méltósága is sirba szállott. Egyedül czime ma-
radt fönn, emlékeiil a régi hatalomnak. 

(Folyta t juk . ) 

Főm, és ft. Simor János, 
hibornok hg-primás főp. rendelete a lelkészi jövedelmek 

összeírásáról. 
Nem ismeretlen ezen főegyházmegyének papsága 

előtt, hogy hosszabb idő óta tanácskozmányok folytak a 
magas kormány és a püspöki kar között, melyeknek czél-
ja volt megállapítani, miként lehetne némely, javitásra 
valóban szoruló lelkészi állomások jövedelmeit fölszapo-
ritani, ugy hogy azokon a lelkészek állásuknak megfelelő 
minden tulcsigázott igényektől ment ellátásban részesülve? 
annál buzgóbban, szabadabban szentelhessék idejöket ma-
gasztos papi hivatásukkal járó kötelességeik teljesítésének. 
A segélyezés eszméje, főleg e főegyházmegyében nem uj ; 
mert eddig is évenkint nagy összegeket tevő segélyek 
osztattak ki s folyton osztatnak a segélyek valóban szo-
rult szegényebb javadalmazásu plébánosok és helyettes 
lelkészek között s valamint az érsek maga, ugy a főszékes-
egyházi káptalan sem vonta meg soha az alsóbb papság-
tól anyagi támogatását. Azonkívül az érsek maga évi 
tízezer forintnyi segélyben részesiti a főegyházmegyei 
szűkebb ellátású káplánokat. 

Minthogy azonban ez állandó s más egyházmegyé-
ben is dívó segélyezések mellett, mindig előtérbe lépett 
a papi kongruának rendezése s megállapítása, a ma-
gyar püspöki kar azon elvből indulván ki, hogy addig a 
mig a plébánia javadalmak mostani anyagi értéke kide-
rítve s megállapítva nem lesz, sem a följavitásra szük-
séges segélyösszeget, sem az egyes állomásoknak nyúj-
tandó kongrua kiegészítő összegnek nagyságát megha-
tározni nem lehet : folyó évi április hó 25-én és 26-án 
Budapesten elnökletem alatt tartott tanácskozmányában 
abban állapodott meg, hogy mindenekelőtt a javadalmak 
hiteles össszeirását eszközlendi. Elhatározta továbbá, hogy 

1741. 10. t. cz. 
2) 1751. 3 t. cz. 

8* • 
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ez összeírást, saját hatáskörében fogja keresztülvinni s 
mint igen bonyolultat s költségest, mellőzendi a vegyes 
kongrua-bizottság egyes tagjai által javasolt országos 
összeirást. 

Igaz ugyan, hogy ö cs. és apóst. kir. felségének a 
kongrua-ügyében 1887. évi márczius hó 22-én kelt leg-
magasabb határozata értelmében a plébánia jövedelmek 
megállapitása előtt, sok egyéb a legmagasabb határozat-
ban fölsorolt kérdést kell megoldani, de nehogy addig is, 
mig ezek tárgyalása befejezve nem lesz, az egész eljárás 
szüneteljen, maga az összeírás elrendelendő volt. 

A nagyméltóságú püspöki karnak határozatát főszé-
kesegyházi káptalanommal is közölvén, ez szives készséggel 
jelentette ki a határozat megvalósításában való közremű-
ködését. Mindezek után a lelkészi állomások jövedelmeinek 
összeírását ezennel elrendelem. E czélból minden egyes 
plébánia hivatal részére az összeíráshoz szükséges ivek-
ből két példány küldetik, melyek tisztán leirva és csak 
egy példányban csatolandó mellékletekkel fölszerelve, 
folyó évi október hó 15-ig a főegyházmegyei hivatalhoz 
küldendők be. A bevallási iveket a kerületi alesperes urak 
vegyék át a plébániai hivataloktól és azután egyszerre 
küldjék be. 

Azonkivül mellékeltetik egy kitöltött mintaiv, egy 
plébánia jövedelmeiről, mely a plébánia jövedelmek össze-
írásánál zsinórmértékül szolgálhat. A segédlelkészi jöve-
delmek bevellására szükséges ivekből annyi két példány 
küldetik minden alesperesi kerületbe, a hány rendszeresí-
tett állomással bír maga az alesperesi kerület. Megjegyez-
tetik azonban, hogy ha egy plébánián több segédlelkészi 
állomás van, azok mind egy ivre irhatok össze. Ezekre 
vonatkozólag is mellékeltetik egy mintaiv. 

Az összeírás három külön ténykedésből fog állani. 
A) A jövelmeknek az illető lelkészek által az e kör-

levélhez csatolt rovatos iveken kimutatandó és hiteles 
okmányokkal igazolandó bevallásából. 

B) Ezen bevallási iveknek egy általam a főegyház-
megye központján fölállítandó bizottság által eszközlendő 
felülvizsgálásából ; és 

C) az ekként felülvizsgált iveknek plébániaként esz-
közlendő hitelesítéséből. 

A felülvizsgáló bizottság összeállítása és a hitelesí-
tők kiküldése iránt később fogok intézkedni, most az ügy 
sürgősségénél fogva elegendőnek tartván, hogy főegyház-
megyém papságát a jövedelembevallás gondos és lelkiis-
meretes elkészítésére fölhívjam. Gondosan és lelkiismere-
tesen készüljön a bevallás. Ezt nemcsak állásunk becsü-
lete kívánja meg, hanem magának az egész ügynek fon-
tossága, melyet a fölületes, hiányos, a valóságnak meg 
nem felelő bevallások csak veszélyeztetnek. Éppen azért 
elvárom főegyházmegyém papjaitól, hogy összes jövedel-
meiket a legnagyobb lelkiismeretességgel be fogják val-
lani, s egyiknél sem fog előfordulni azon eset, mely 
miatt sz. Péter Ananiás nejéhez e kérdést intézte: „Mondd 
meg nekem asszony, ha annyiért adtátok-e el a mezőt ?" 
(Ap. Csel, 5. 8.), amit annyival inkább kellene sajnálni, 
mert az összeírások más hatóságok kezébe is kerülvén, 
azok hiányossága miatt a papság hírneve is csorbát 
szenvedhetne. 

A bevallásnál követendő irányelvek a következők : 
(.Leszámítva a helyi intézkedéseket, ugyanazok, melyeket 
a kalocsai érseki rendeletben lapunk jun. 27. sz. már 
közölt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapes t , julius hó 24. A vallási kérdés Orosz-
országban. — 

A pillanatban, mindőn Oroszország nagy hivatalos 
erőfeszítéssel, kereszténységre térésének kilenczszázados 
évfordulóját szándékozik megünnepelni, az aktualitás jel-
legével bir mindaz, ami ez országban a vallási kérdésre 
vonatkozik. 

Néhány hónapja, hogy egy orosz, épp oly tudós, 
mint vallásos férfiú, Szoloviev ur, mintegy husz tételt tett 
közzé hazájában ama czélból, hogy elősegítse az orosz 
egyház visszatérését a katholika egyházba, a szent Péter 
utódja iránti engedelmességre. Nem jutot t nyilvánosságra, 
hogy ennek folytán a magát egyedül „orthodox"-nak 
nevező orosz-nemzeti egyház főbbjei megkísérelték volna 
megczáfolni e tételeket s meggyőzni a szerzőt tévedé-
séről. Avagy vájjon ellene is amaz eszközöket alkal-
mazták, amelyeket Pobjedonoscseff, a „sz. synodus" el-
nöke oly igen szeret igénybe venni, vagy pedig replikát 
nem tűrő-argumentumok működtek közre, hogy nevezett 
szerző elhagyta Oroszországot? Ez teljesen ismeretlen 
előttünk, de az bizonyos, hogy néhány hete Párisban vau, 
és hogy itt kiváló közönség előtt értekezést olvasott föl 
a hő óhajokról, melyeket mint keresztény s orosz hazafi 
táplál. 

Szoloviev ur most kiadta ez értekezését, amelyből 
a következőkben adjuk a legérdekesebb részt. 

,.Az orosz nép — irja szerzőnk — keresztény nép, 
és következésképen avégből, hogv ismerjük az igaz 
orosz eszmét, nem azt kell kérdezni, hogy mit fog Orosz-
ország önmagától s önmagáért tenni, hanem hogy mit 
kell tennie a keresztény elv nevében és az egész keresz-
ténység javára. Hogy igazán betöltse misszióját, szívvel-
lélekkel be kell lépnie a keresztény világ közös életébe 
és összes nemzeti erőit alkalmaznia kell arra, hogy egyet-
értve a többi népekkel megvalósítsa az emberi nem amaz 
egyetemes s teljes egységét, melynek elmozdithatatlan 
alapja meg van adva Krisztus egyházában. De a nemzeti 
önzés szelleme nem hagyja magát oly könnyen feláldozni. 
Módot talált azonban nyilvánulni anélkül, hogy megta-
gadná nyilván az orosz nemzetiségben rejlő vallásos 
jelleget. Nemcsak elismerik, hogy az orosz nép kitün-
tetőleg keresztény nép, de fennen hirdetik azt is, hogy 
ő a kiválóan keresztény nép, és hogy az egyház az orosz 
nemzeti élet igaz alapja ; ez mégis csak azért történik, 
hogy azt mondhassák, hogy az egyház csak Oroszor-
szágban van, és hogy az oroszok bírják a hit és keresz-
tény élet monopoliumát. Ily módon az egyház, amely a 
valóságban az egység és egyetemes szolidaritás tántorít-
hatatlan kősziklája, Oroszországra nézve a szoros nemzeti 
partikularizmus palládiumává és gyakran önző és gyűlö-
letes politika passzív eszközévé válik." 

„Vallásunk — folytatja szerző — amennyiben a nép 
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hitében és istenitiszteletben nyilvánul, tökéletesen ortho-
dox. Az orosz egyház, amennyiben fentartja a hit igazsá-
gát, az apostuli utódlás örökkévalóságát és a szentségek 
érvényességét, lényegesen részt vesz a Krisztus által ala-
pított egyetemes egyház egységében. Es ha szerencsét-
lenségünkre, ez egység nálunk csak -rejtett módon létezik 
és nem válik élő aktuálitássá, ennek oka az, hogy évszá-
zados lánczok kötik egyházunk testét egy tisztátalan 
hullához, amely föloszlásában megfoj t ja . A hivatalos 
intézmény, mely egyházi kormányzatunk és hittudományi 
iskolánk által van képviselve, és amely minden áron ra-
gaszkodik partikuláris és kizárólagos jellegéhez, bizo-
nyára nem élő része a Krisztus által alapított igaz egye-
temes egyháznak. Hogy mi legyen a valóságban, azt 
megmondja nekünk egy szerző, kinek tanúbizonysága ez 
alkalommal kivételes értékkel bír. Ez az „orosz párt" 
legkitűnőbb fejeinek egyike, buzgó orthodox, hazafi és 
szlávbarát minőségében nyilt ellensége a Nyugatnak álta-
lában és a római egyháznak különösen, aki irtózott a 
pápaságtól és gyűlölte a Jézustársaságot : ez Akszakoff 
J . S., aki nem jöhet gyanúba, hogy az orosz nemzeti 
egyház iránt ellenséges előítélettel viseltetett volna. Es 
habár osztotta párt jának előiteleteit s tévelyeit, mégis 
felül tudott emelkedni a közönséges pánszlávokon nem-
csak tehetségénél fogva, hanem jóhiszeműsége, gondol-
kodásának őszintesége s szabad kimondása által. Sokáig 
üldözték Oroszországban, tizenkét évre hallgatásra kény-
szeritették és csak élete utolsó éveiben kapta meg szemé-
lyes és mindig kényes kiváltságul azt a viszonylagos 
szabadságot, hogy mindent nyilvánosságra hozhatott, amit 
gondolt. 

„Egyházunk — irta ezen férfiú — kormányzására 
nézve ugy tűnik föl mint egy roppant iroda vagy kan-
czellária, amely Krisztus nyája legeltetésének hivatalában 
a német bürokratizmus összes fogásait a nekik sajátos 
hamissággal alkalmazza. Az egyházi kormányzat ugy 
lévén szervezve mint egy világi hivatal, és az egyház 
szolgái az állami tisztviselők számába lévén beosztva, 
maga az egyház is csakhamar a világi hatalom működé-
sévé alakult át vagy egyszerűen az állam szolgálatába 
lépett. Látszólag csak a szükséges rend hozatott be az 
egyházba, de lelkét elvették tőle. A valóban lelki kor-
mányzat eszményét a tisztán alaki s külső kormányzati 
renddel helyettesitették. Nemcsak a világi hatalom, ha-
nem világi eszmék is behatoltak az egyház körébe és 
annyira hatalmukba keritik papságunk lelkét és szellemét, 
hogy alig értik az egyház küldetését a maga igaz s élő 
érteményében. Vannak nekünk „fölvilágosodott" papjaink, 
kik azt állítják, hogy vallásos életünk nincs kellőleg 
rendszabályozva az állam által, és ettől u j törvény-
könyvet s szabályrendeleteket követelnek az egyház szá-
mára. Pedig a birodalom jelen törvénykönyvében ezernél 
több §-t találhatni, melyek megállapítják az állam gyám-
kodását az egyház fölött és szabályozzák a rendőrség 
ténykedését a hit s áhitat terén." 

„Törvénykönyvünk a világi kormányt „az uralkodó 
vallás hitágazatai fentartójának és a szentegyházban a 
jó rend őrének" nevezi. Látjuk ez őrt fölemelt karddal, 
készen neki rontani emez orthodoxia minden infractiója 

ellen, amely orthodoxia nem annyira a Szentlélek segéd-
letével lett megállapítva, mint inkább az orosz birodalom 
büntető törvényei által. Ott, ahol nincs élő s benső egy-
ség, a külső integritást csak erőszakkal s csalárdsággal 
lehet fent artani." 

Az orosz egyháznak legőszintébb s legeszesebb vé-
delmezői, (például Pogodin történetíró, kit sok mással 
Akszakof is idéz) szabadon kijelentik, hogy amint egy-
szer Oroszországban a vallásszabadság megengedtetik, a 
parasztok fele áttér a raskol felekezetre (óhitűek schiz-
mája, melynek hívei az üldözések daczára igen számo-
sak), ellenben a képzett emberek fele kotholikussá válnék. 
Mi azonban azt hiszszük, hogy amazok is az emiitett 
kerülő uton vagy anélkül a kath. egyház kebelébe tér-
nének. 

„Mit jelent hasonló vallomás ? kérdi Akszakoff : azt, 
hogy az „orthodox" egyház fele csak látszólag hive 
annak, hogy az embereket csak a világi büntetésektől való 
félelem ta r t ja annak kebelében. Ilyen tehát az orosz egy-
ház mostani ál lapota! Ez pedig méltatlan, szégyenletes 
és sajnos állapot ! Mennyi szentségtörés az oltár körül, 
mennyi képmutatás, mely az igazságot arczul veri, mily 
rémuralom a szeretet helyett, mily romlottság a külső 
rend leple alatt, mily rosszhiszeműség az „orthodoxia" 
(igazhitüség) erőszakos védelmében, mily tagadása az 
igaz hitelveknek magában az egyházban, élő létjogosult-
ságának, mennyi hazugság és hitetlenség ott, hol az igaz-
ságnak s hitnek lennie, élnie s működnie kellene ! A 
legnagyobb veszély azonban nem az, hogy a baj behatolt 
a hivő körökbe, hanem hogy polgárjogot nyert, hogy az 
egyház e helyzetét a törvény idézte elő, hogy ez ano-
mália csak szükségszerű következménye az orosz állam s 
társadalom által elfogadott szabálynak." 

„Általában nálunk Oroszországban az egyházi, va-
lamint más körökben csak a látszatot, a decorumot akar-
ják mindenek fölött megóvni és ez elég az egyház iránti 
szeretetünknek, ennek a rest szeretetnek, a mi szentes-
kedő hitünknek. Mi készakarva lecsukjuk szemeinket, mi 
magunk azon vagyunk, hogy saját tekinteteink s másokéi, 
az egész világ előtt eltitkoljuk a nagy bajt , amely kon-
venczionális fátyol alatt rákfeneként kimarja vallási szer-
vezetünk élet-lényegét." 

„Az orosz egyház mindeme baját — s ez fő fontos-
ságú — ismertük s ismerjük, megalkudtunk és békében 
élünk velők. De e szégyenletes béke, e megbecstelenítő 
kompromonisszum nem képes megőrizni az egyház béké-
jét és az igazság ügyére nézve ez nem csekély hanyatlást 
jelent, ha ugyan árulást nem. Védelmezői, az orosz egy-
ház nagy, de hitetlen nyáj, melynek pásztorai a rend-
őrség, amely erőszakkal, kancsukaütésekkel haj t ja az 
akolba az eltévedt bárányokat. Vájjon megfelel-e ez Jézus 
Krisztus egyháza eszményének ? És ha nem, akkor az 
egyház többé nem Krisztus egyháza, és akkor mi hát ? 
Állami intézmény, a mely hasznos lehet az állam érde-
keinek, az erkölcsi fegyelmetlenségnek. De az egyház, s 
ezt nem szabad feledni, ama tér, melyen az erkölcs alap-
jának megingatása semmiképen sincs megengedve, ahol 
az éltető hitelv ellen elkövetett semmiféle hűtelenség 
nem maradhat büntetlenül; ahol, aki hazudik, nem az 
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embereknek, hanem Istennek hazudik. A Krisztus tes-
tamentumához hütelen egyház a legterméketlenebb s leg-
anormalisabb látvány a világ előtt, amelyet elejétől fogva 
kárhoztatott Isten szava!" 

„Egyház, amely egy államnak, e világról való 
országnak egy részét képezi, lemondott küldetéséről és 
osztozni fog a világ sorsában. Ily egyház nem bir ön-
magában semmi titokkal, önmaga kárhoztatja magát a 
hanyatlásra s halálra." 

„Az orosz lelkiismeret nem szabad Oroszországban 
és a vallásos eszme tehetetlen s terméketlen marad ; 
pusztaság és elvetemültség burjánzik föl a trón körül, és 
a halál lehellete fúv az éltető szellem helyett ; a lelki 
kard, az ige hüvelyébe tér vissza és helyét az állam 
anyagi kardja foglalja el, és az egyház körül, a be- s 
kijáratot őrző, Isten angyalai helyett csak csendőröket 
s rendőri tisztviselőket lehet látni: az orosz „orthodox" 
hitágazatok ez őreit, az orosz lelkiismeret e vezéreit." 

Akszakoff igy végzi szigorú kutatásait : 
„Az igazság szelleme, a ker. szeretet szelleme, az 

élet szelleme, a szabadság szelleme, — ennek fuvallata : 
ime ez az, ami az orosz egyházuak hiányzik." 

Szoloviev igy világitja meg eme jelentős vallo-
másokat : 

„Szükségtelen szüntelen ismetelni, hogy nemzeti 
szervezetünk ép, egészséges és életteljes ; mintha gyön-
gének s betegnek kellene lennie, hogy meg legyen foj t -
ható. Bármilyenek legyenek az orosz nép benső képességei, 
ezek nem fejthetők ki rendes módon, ameddig lelkiisme-
retét s gondolkodását az erőszak és obskurantizmus uralma 
paralyzálja. Mindenek előtt szabad hozzáférhetést kell 
biztosítani a tiszta levegőnek s világosságnak, el kell 
távolítani a mesterséges korlátokat, melyek tunyaságban 
és elszigeteltségben tart ják nemzetünk vallásos szellemét : 
meg kell nyitni előtte az egyetemes utat a teljes s élő 
szabadsághoz." 

„De a szabadságtól félnek, mert az igazság ka tho-
likus, vagyis egyetemes. Minden áron külön vallást, orosz 
hitet, czári egyházat akarnak. Teszik ezt pedig nem ma-
gáért, hanem meg akarják óvni a kizárólagos nemzetiség 
tulajdonságát és szentesítését. Azok azonban, akik nemzeti 
önzésüket nem akarják föláldozni az egyetemes igazságnak, 
nem lehetnek és nem neveztethetnek keresztényeknek." 

BrÜSSZel, julius hó elején. Aktuális könyv. — 
Tournaiban Casterman kiadásában egy könyv jelent 

meg, melyben valóban avatott kézzel lerántja a fátyolt a 
szabadkőművességről maga annak volt souverain fő nagy-
inspektora. A könyv czime ez: vSatan et Cie. Associa-
tion universelle pour la destruction de l 'ordre social. 
Révélations complètes et définitives de tous les secrets de 
a Franc-Maçonnerie, par le très illustre Souverain Grand 
Inspecteur Général du 33 e et dernier degré de la Franc-
Maçonnerie, Paul Rosen." (A sátán és társai. Egyetemes szö-
vetkezet a társadalmi rend lerontására. Teljes és végleges le-
leplezések a szabadkőművesség minden titkairól, a szabadkő-
művesség 33-ik s utolsó fokú méltóságos souverain fő nagy-
inspektora, Resen Páltól.) Nyolczadrét 408 lap ; ára 
5 franc. 

A nagyszámú okmányokkal fölszerelt munka teljesen 
leleplezi azt a sátáni fegyvertárt, melyet a szabadkőmű-
vesség tagjai bűnös üzelmeiknél felhasználnak ; teszi pedig 
azt ama munka oly elvitathatatlan s tényleges auctoritás-
sal, hogy az olvasó megütközve s rémülten áll a lesújtó 
vallomásokkal szemben, melyek ama halálos veszélyeket 
fölfedik, a melyek a családokat, a tulajdont s a közjót 
fenyegetik. 

„Satan et Cie" három részre oszlik, amelyekben le-
lepleztetik a szabadkőművességnek 1. czélja, 2. története, 
3. tanítása. 

Rosen Pál nagy érdemeket szerzett az egész embe-
riség körül és ha valamikor eltűnnék, mint lelkiismeretes 
odaadásának áldozata, neve a kötelesség teljesítésének 
vértanúi közt fog diszleni a szó legtágasabb értelmében. 

Szerző ugyanis a szabadkőművességet teljes sátáni 
munkájában mutatja be, a rombolás és romlottság terjesz-
tésében igyekezvén minden eszközzel megalapítani a fék-
telen szabadságot a rossz számára, az egyenlőséget zsarnok-
ságára nézve, és a testvériséget az anarkhiában. Ekkép a 
mű mint a társadalom üdvének eszköze, oly halálos lelep-
lezéseket tartalmaz a szabadkőművességre nézve, hogy 
ennek tagjai e csapás alatt le fognak roskadni. Számos 
és becses ábrázolatokkal lévén diszitve, szemlélhetővé is 
teszi ama titkos szövetkezet borzalmait és buvósdi ko-
médiáit. -

A mű ajánlásaul szolgál az is, hogy Woeste, volt 
miniszter és a belga kath. egyesületek szövetkezetének 
elnöke, elfogadta annak dedikáczióját. A szerző egyébiránt 
maró gunynyal fölajánlja e müvét ama pályázatra, melyet 
a belgiumi Nagy Oriens 1889. évre 10,000 frank juta-
lommal kitűzött a szabadkőművességről közzétett legjobb 
műre. 

„Satan et Cie" nem csak könyv, hanem hatalmas 
fegyver a társadalom megszabadítására ama nyomorultak 
igájától, akik azt föl akarják forgatni. 

A munka jellemzésére a következőkben néhány rész-
letet adunk. 

A szabadkőművesek rágalmazóknak mondják azt, ha 
ők a vallás, a tulajdon és társadalmi szervezet megsem-
misítésére irányult törekvésről vádoltatnak. Halljuk azon-
ban, mit szól e tekintetben Rosen P., aki a 33-dik fokot 
s méltóságot viselte a páholyban. Ily fokú testvérek uta-
sításában ez olvasható: „Az embert nem kötelezheti sem 
a törvény, sem a tulajdon, sem a vallás . . . E gyaláza-
tos három ellenség közöl a vallás kell, hogy halálos táma-
dásaink állandó tárgya legyen, mert egy nép sem élte 
tul vallását, és mert megölvén a vallást, a mi kényünkre-
kedvünkre marad a törvény s tulajdon, minthogy e gyil-
kosok tetemére megalapítván a szabadkőműves vallást, 
szabadkőműves törvényt, szabadkőműves tulajdont, újjá-
szervezhetjük a társadalmat.14 (297. lap.) 

Ugyanazon utasítás továbbá igy szól: „A 33-diknak 
azon kell munkálkodnia, hogy megsemmisíttessék a katho-
liczismus, mely bűnös visszaélés a bizalommal, mely ellen 
egyformán jó minden eszköz a cselekvésre . . . Ami illeti 
a czélunk elérésére alkalmazandó eszközöket, minden esz-
köz jó, föltéve, hogy sikert arat." (283. lap.) 

Ugyanott a politikai akczió, melyet a szabadkőmü-
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vesek tagadnak, következőleg ajánltatik : „A szabadkőmű-
vesség nem lévén egyéb, mint az akczióban levő forrada-
lom, nem egyéb, mint állandó összeesküvés a politikai s 
vallási despotizmus ellen, a szabadkőművesség maga soha-
sem fogadta el ama nevetséges diszeket (czimzéseket, mél-
tóságokat stb.). De a fejedelmek s papok nem győzhetvén 
le intézményünket, mely ellenségük s mely velük szemben 
oly hatalmas, különböző időszakokban elég perfidek voltak 
az ellenséges táborba átmenni, magukat szabadkőműve-
sekké tenni és a szabadkőművességbe behozni a szokáso-
kat, formulákat, czimeket, fonák legendákat, a melyeknek 
meg kelle hamisitniok az intézmény szellemét, amelyek 
kivetkőztették természetükből irányzatait és amelyek a 
liberális s demokrata tanelvek helyett a vallásos és aris-
tokrata elveknek látszottak kedvezni. Főnökeink e veszély-
lyel szembon szorosabbra fűzték eme kitüntetőleg titkos 
társulat igaz tagjainak kötelékét, és a világ hatalmasai-
nak ha nem is a pártfogását, legalább megtürését óhajt-
ván biztosítani, engedték őket részt venni a szabadkőmű-
ves munkákban, a melyekből azonban csak azt fedezték 
föl előttük, a mit akartak. Látván a szabadkőművességet 
látszólag átalakítva, lehetőleg jelentéktelen jótékony s 
emberbaráti társulattá, mint azt a föld hatalmasai hitték, 
főnökeink ama nyilatkozatot tétették előttük, hogy a poli-
tika s vallás teljesen távol áll a szabadkőművességtől. 
Helyén van tehát, testvér, hogy alávesse magát mindazon 
nevetséges fonákságoknak és elfogadja azokat, a melyek 
intézményünkre nézve a zászló, melynek védelme alatt, 
mindenütt elfogadva lévén, az árnyékban és titokban mun-
kálkodhatni a magasztos czélra, melyet hivatva van elérni. 
Nem tudom eléggé ajánlani önnek, testvér, hogy gondja 
legyen arra, hogy minden fokozat esküi, valamint a 
titoktartás esküje, melynek minden szabadkőműves gyűlést 
be kell rekesztenie, szabatos alakban s oly módon tétes-
senek, hogy azok szabadkőműveseinkre nézve valóban 
föloldhatatlan kötelékeket képezzenek ; ennek lehetővé kell 
tennie, hogy biztosak legyünk a használhatók (tagok) 
felől és hogy veszély nélkül mellőzhessük a haszontalano-
kat." (194. íap.) 

A „Satan et Cie" cz. munkát és szerzőjét jellemzi 
az utóbbihoz intézett következő levél. 

Grenoble-i püspöki szék. 
Grenoble, 1888. jun. 9. 

T. U r ! 
Fogadja köszönetemet a figyelemért, melylyel meg-

küldé nekem az ön által közzéteendő müvet, melynek czime : 
Satan et Cie. Ön nem félt arra nevét ráirni és hozzátenni, 
hogy ön a szabadkőművesség „33. és utolsó fokozatú mél-
tóságos souverain fő nagyinspektora" volt. Ez loyalis és 
bátor cselekedet ; ez keresztény eljárás. Teljes őszinte-
séggel üdvözlöm önt érte. 

Sehol, uram, nem láttam oly nagy auctoritással 
leleplezve a szabadkőművesség titkait. Ön ezeket a szabad-
kőműves forrásból mérité és az ő saját könyveikből, melye-
ket ön meglepő bőséggel idéz, amely roppant fáradságot 
igényelt részéről. Ugy találom, hogy müve jól van szer-
kesztve. Könnyen olvastatja magát, egyenesen tar t czéljához, 
megmutatja a szektát szégyenletes meztelenségében ; mint 
pantheistát tanításában, mint epikureust a gyakorlatban. 

„A szabadkőművességnek kettős czélja van : mondja 
ön. Először is mindenütt véglegesen és a visszaállítás 
lehetősége nélkül fölforgatni a monarchikus uralmat, mely 
reá nézve a szabadság, egyenlőség és testvériség tagadása. 
Azután czélja eltöröloi s megsemmisíteni mindenütt a 
katholiczizmust, a királyság egyedül való támaszát és 
egyedüli létjogát." 

Mindez a szabadkőműves rend szerzőiből és szertartás 
könyveiből van meritve. 

„A voltaképeni legfőbb háromszög, a szabadkőmű-
vesség souverain jelképe — teszi ön hozzá — törekvé-
seinek e becses synthésise és az emberiség való jólétének 
e formulája tehát ez : 

1. Harcz mindhalálig a királyság ellen ; 
2. Harcz mindhalálig a katholiczizmus ellen ; 
3. Minden eszközzel, bármilyen legyen." 
Ennek biztos eredménye a társadalmi anarchia. 
A szekta igen sommás történetének szentelt husz 

lap után ön győzhetetlen módon kimutatja, hogy annak 
tanitása dicsőiti : 

1. a bünt ; 2. az atheismust és anarchiát ; 3. a boszut 
4. a rosszat; 5. a romlottságot; 6. a naturalizmust; 7. 
a képmutatást ; 8. a sátánt. 

E nyolcz kategória alaposan magyarázza a külön 
böző szabadkőműves fokozatokat, a jelképeseket s egye-
temeseket, a német illuminismus fokozatait, az izraelita 
és biblikus fokokat, a templomos, hermetikus és kabalis-
tikus kormányzati és végül a legfőbb, a 33. fokot, amely 
nem egyéb mint a sátán dicsőitése. 

Mindezt, uram, világosan mutat ja munkájának élére 
helyezett kép igazsága, hol olvassuk: „A szabadkőmű-
vesség legfőbb diszjele azt akarja mondani, hogy az 
emberiséget a szabadkőművességbe olvasztván, ez azért 
van, hogy arra oktassák, hogy az egyedüli Isten maga 
az ember, hogy az egyedüli Isten a sátán ; hogy az 
egyedüli Isten, ki Jézusban van, az a sátán ; hogy az 
embernek föltétlen joga van megölni minden papot és min-
den kirá lyt ; hogy végre meg lesz alapitva a világon a 
sátán mindenhatósága, a szabadkőművesség e legfőbb 
czélja és legfőbb titka." 

Hasonló istentelenségek megreszkettetik az embert, 
és a részletek, amelyekbe ön bocsátkozik, hogy ama 
szekta szemérmetlenségeit elmondja, a vért kergetik az 
ember arczába. 

Bármint legyen, uram, ön mesteri módon leplezte le 
a szabadkőművesség titkait, amely meg akarja ölni a 
katholiczizmust, nem tőrrel, hanem Olaszországban u j 
büntető törvénykönyvvel, Francziaországban vallástalan 
törvénykönyvekkel, mindenütt pedig képmutatással. 

A souverain pápa tiltakozik, de nem hallgatják, a 
püspökök hiába szólalnak föl, a katholikusok lefegy-
verzetten állanak az önkény előtt és a szekta diadal-
maskodik. 

E dolgokat, uram, előre látták, és ön a maga ré-
széről csak alarmkiáltást hallat, amely el fog veszni a 
hallgatás összeesküvésében. 

En egyetértek önnel, és végkövetkeztetései, uram, 
megegyeznek azokkal, melyeket 1883-ban a „Le secret 
de la franc-maçonnerie" (A szabadkőművesség titka) cz. 
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müvemben közöltem, melyekből ön megengedi nekem itt 
a következő pontot idézni : 

„Az 1848-ban kitört és 1871 ben ismétlődött for-
radalom nyilván csak előjátéka annak, amely most ké-
szül Európa egyik végétől a másikig és — lehet mondani 
— az egész világon. Az 1793-diki valóban nem lett 
volna-e csak előfutárja a mienknek ? A jövő meg fogja 
azt mondani. Minden esetre nyilvánvaló, hogy a szabad-
kőművesség, az összes titkos társulatoknak anyja, a jelen 
pillanatban rohamra vezeti tagjainak, hiveinek s a neki 
felülteknek légióit. Már kiválasztotta és elfoglalta a leg-
jobb helyeket, kifejti hadseregét, várva a csatajelre : 
amikor ütni fog az óra az összecsapásra, amely egye-
temes köztársasággal vagyis inkább európai kommun-nal 
ajándékoz-e meg minket?" 

„A túlélők közöl valaki elmélkedvén majd akkor a 
szabadkőműves forradalom által fölhalmozott romokon azt 
fogja mondhatni : Egy század óta láttuk a hatalmat a 
monarkhia és a nemesség kezében, majd a polgárságéban, 
azután a megkoronázott demokrácziáéban, a korona nél-
küli demokrácziáéban, voyonkrácziáéban (kommunardoké-
ban), a noumeokrácziáéban anarchistákéban) és mindeme 
társadalmi vajúdások eltűntek, mert háborút viseltek Isten, 
Krisztus s egyháza ellen. És most az emberek Megváltója, 
újra meghivatván népe által, ki javitja a romokat és föl-
emeli a lesújtott Francziaországot." 

Öt éve, hogy igy beszéltem s ime a noumeokráczia 
megérkezett. 

Adja Isten, hogy folytatása be ne következzék. De 
az nagyon fenyeget minket, tekintve, hogy Olaszország 
adja a jelszót és hogy Francziaország kész még egyszer 
azt végrehajtani, azt hivén, hogy elsőnek masíroz, pedig 
csak butamódra végrehajt ja az idegenek által a kath, 
egyház és ő ellene kovácsolt terveket. Isten azonban vé-
gül könyörületet gyakorol maid ra j ta amaz őrületes küz-
delmek után, mivel vak módjára cselekedvén ő kétségen 
kivül legkevésbé hibás. 

Összefoglalva mindent, uram, ön kiváló szolgálatot 
tett az igazság ügyének, és én részemről őszintén kö-
szönetet mondok önnek érte. * Amand József 

grenoble-i püspök. 

IRODALOM. 
*** Kreuz- und Querfahrten in Italien. Eine Lee-

türe für Jene, die nach Italien reisen, als auch für Jene, 
die zu Hause bleiben wollen, von Sebastian Brunner. Mit 
vielen Illustrationen. Würzburg und Wien, Verlag von 
Leo Woerl. 1888. 472 lap. Ára 3 márka 50 pf. 

Woerl igen lelkes és élelmes katholikus könyvkiadó. 
Bajorországban indította meg működését, oly sikerrel, 
hogy az apostoli szentszék dicséretét is kivivá. Reisehand-
bücher czim alatt, mondhatni, most már óriási vállalatot 
indított meg, a mennyiben jelenleg már száznál több kötet, 
illetve füzet jelent meg nála a világ minden részéről, 
különösen pedig a nevezetesebb városokról külön-külön. 

Ez a kötet itt, folytatása a vállalatnak. Brunner Sebes-
tyén a klasszikus tollú német katholikus író neve, mely 
már több, Olaszországra vonatkozó mű czimén olvasható 
mint szerzőé, teljes kezességet nyújt Woerl e legújabb 
utikönyvének élvezetes és tunulságos volta felől. 

= Felhívás „Római zarándoklat" czimű munkára. 
Ir ta Szecsey Ferencz. 

Többek felszólítása folytán elhatároztam, hogy a 
már márczius hónapban elkészült kéziratomat „Római 
zarándoklat" czim alatt, kis füzetekben, a nyilvánosság elé 
bocsátom. Midőn ezt gyenge tehetségeim daczára tenni 
bátorkodom, ösztönzésül szolgál azon megnyugtató tudat, 
hogy az emberiség szenvedő osztályának, a szegényeknek 
megszámlálhatlan könyeiből akarok egy-kettőt tőlem ki-
telhetőleg felszántani. Munkám igénytelensége és hibái 
mentségére szolgáljon tehát azon körülmény, hogy a be-
folyó tiszta jövedelmet jótékony czélra forditandom. Ne 
várjon tőlem senki tudományos útleírást : ilyent alkotni 
nem vagyok képes ; czélom egyedül, az örök városban 
tapasztalt kedves emlékeknek megőrzése és azoknak a t. 
olvasó közönségben való felkeltése volt. 

A munka 3—4 ivnyi kis 8-adrétü terjedelemben 
julius végén hagyja el a sajtót. Megrendelési ára 35 
kr. lesz. 

A megrendelések — legczélszerübb levelező lapon 
— alulírott czimére intézendők. Gyűjtőknek minden nyolez 
példány után egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. 

A jótékonysági czél érdekében kérem szerény mun-
kám kegyes pártolását. 

• - Szecsey Ferencz, 
sö^écllölkész* 

Vadkert, (Nógrádm.) 1888. jun. 25. 
u. p. Vadkert. 

VEGYESEK. 
*** A pápa helyzete Rómában egyre tarthatat la-

nabbá válik. Crispi e napokban kimondta a jelszót, hogy 
Olaszország ugy tekinti a pápát mint praetendenst. Hogy 
mit jelent ez, tudjuk Francziaország előttünk folyó tör-
ténetéből. Praetendensnek lenni, a franczia minta szerint, 
Crispi és követői előtt annyi, mint alkalmasnak lenni a 
kiutasításra, vagyis, ha nem akar a pápa Rómából ön-
ként távozni, majd kivetik őt az ő Vatikánjából a szek-
táriusok sub titulo praetendens. A római kérdés acuttá 
válásának jele ama diplomácziai jegyzék is, melyet az 
ap. szentszék legújabban intézett a kabinetekhez. A 
helyzet jellemzéseül említjük, hogy Rómában nyilváno-
san árultak f. hó 22-én egy lapot, a mely a pápa távo-
zását Rómából karikatúra tárgyává tette. Továbbá min-
den u. n. civil temetés és hulla-égetés demonstratióvá 
fajul a pápa ellen. 

— A hypnotismusról abbé Méric egy kitűnő köny-
vet irt. Czime a franczia könyvnek : Le merveilleux et la 
science. 

— A német szabadkőművesekkel Vilmos császár igen 
kurtán bánik. Minthogy őt magát meg nem foghatták 
protektornak, azzal a kérelemmel fordultak hozzá, birja 
rá Henrik testvérét, hogy ő legyen a protektor. A három 
pontú testvérek választ sem kaptak Vilmos császártól. 
Ezt maga a Bauhüte beszéli el. 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 írt. 
Szerkesztő lakása:Buda-
pest, v m . , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

•ntnmftmiittotiii 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , a u g u s z t u s 1. 9. II. Félév. 1888. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : A m a g y a r p r i m á s j o g a i és k ivá l t sága i . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A vasá rnap i 
m u n k a s z ü n e t . — D u n a f ö l d v á r : T e m p l o m b u c s u és a p á t i p r imicz ia . — B é c s : Harcz a ke resz ténység s m o d e r n pogányság közt . — 
Hiva ta los . — Rath. Actio: A magya ro r szág i la t . és gör . szert . róm. k a t h . t a n i t ó k 1887. évi számadás k ivona t a . — Pá lyáza t i h i r d e t m é n y 

t a n á r i á l lomásokra . — Vegyesek. 

A magyar primás jogai és kiváltságai. 
Irta : Dr Way and Géza. 

(Folyta tás . ) 

Az esztergomi érsek legszebb méltóságai közé 
tartozik, hogy a királyt tanácscsal köteles gyámo-
litani ; különösen válság idején közvetitőkép lép fel 
a király és a nemzet között. 

Ezen szép kötelességét már IV. Béla király-
nak IY. Incze pápához intézett levelében talál-
juk felemlitve, ki is a régi szokások egyikének 
tar t ja , hogy az esztergomi érsek a királyt min-
den titkos és fontos ügyeiben tanácscsal és se-
gélylyel gyámolitani köteles: „Strigoniensis Au-
tistes . . . qui nobis consilio et auxilio in omnibus 
arduis, et secretis Regni nostri negotiis debet 
assisterez1) 

Az 1741. törvény 11-ik czikkének 3. §-ában 
ezek mondatnak: „Imo dum magis ardua nego-
tia pertractanda occurrerint : Regni Primatem, et 
Palatinum . . . in augustam suam praesentiam 
advocari curabit, talismodique negotia cum Ulis 
confer et.u 2) 

A magyar törvényhozás, az 1790/1-ik évi 
65-ik tör vény czikk által, korábbi törvényekre 
hivatkozva Magyarország primását első sor-
ban azon legkitűnőbb polgárok közé sorozza, 
a kik hivatvák a koronának, országgyűlésen ki-
vül is, nevezetes kérdésekben tanácscsal szolgálni. 

A prímásnak azon tiszte, miszerint a királyt 
minden fontos ügyben tanácsával gyámolitani 
köteles, mai körülmények között inkább bizal-
mi dolog. 

IY. Béla király lev. Török, II. 30. 
2) 1741. 11. 3. §. 

A primás hajdan az ország egyik rendes birája 
volt, és törvényszékeken királyi személyes jelenlét-
nek tartatott (personalis praesentia regia in ju-
diciis). 

Ezen tisztjét megerősitve látjuk az 1536. 
törvény 15-ik czikkében: „Cum RR. D. Archi-
episcopo Ecclesiae Strigoniensis ex ejusdem Ecc-
lesiae antiquis privilegiis, tamquam summo et 
secretario Cancellario Regio jure competat, ut 
ipse juxta formám generalis decreti Regni, tam-
quam Personalis Majestatis Regiae Praesentia, unus 
ex judicibus Regni ordinariis esse censeatur; tum 
igitur ex eo, tum etiam, quod sit et Hungáriáé 
Primas, Majestas Regia inter DD. Locumtenen-
tem, et caeteros Ecclesiasticos consiliarios, ac 
judices Regni ordinarios eum faciat ordinem, ut 
idem D. Strigoniensis, et in consilio, et in judi-
cio pro suo, et Ecclesiae suae honore, ut conve-
nit, sua libéré fungatur auctoritate." 

Az esztergomi érsek a legújabb időkig a hét-
személyes táblánál közvetlenül vett részt a bírás-
kodásban : 

E jogáról az 1791 -ik törvény 67-ik czikke 
szól: „ . . . Apostolicae Majestatis Actualis In-
timus Status Consűiarius, et Tabidae septemviralis 
Cojudex.u 2) A királyi táblánál pedig közvetve, a 
mennyiben ahhoz a többiekkel egyenlő szavazattal 
két érseki ülnököt nevezett ki, a kik a királyi 
kincstárból húzták fizetésüket, mint azt az 1557. 
törvény 13-ik czikkének 3. és 4. §-ában olvas-
suk : „ . . . ac duos homines Domini Strigoniensis 
. . . (4. §.) Quibus quidem assessoribus, Maj estas 

J) 1536. 15. t. cz. 
2) 1791. 67. t. cz. 

10 
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Regia de salario, more antea solito, solutionem 
fieri jubere dignabitur. "*) 

Ezen érseki ülnökökről az 1567. törvény 
26. czikkének 1. §-a is említést tesz: „Judiciis, 
qui interesse debeant? 

. . . Ex hominibus autem Domini Strigoni-
ensis Archiepiscopi: unus paratus, quem ipse 
constituent. " 2) 

A magyar primás a helytartótanács egyik 
tanácsosa volt. 

Erre vonatkoznak az 1741. törvény 11-ik 
czikkének szavai: „1. §. Quae insimul id quoque 
clementer resolvit: quod nimirum res, et nego-
tia regni tam intra, quam extra regnum per 
Huugaros tractabit, tractarique faciet . . . 3. §. 
Imo dum magis ardua negotia pertractanda 
occurrerint : Regni Primatem et Palatinum, alios- : 
que e regni proceribus . . . advocari curabit, talis-
modi negotia cum illis confer et." 3) 

Midőn pedig II. József a kormányszék mel-
lett az „ egyházi bizottmányta-t fölállitá, ennek 
elnöki tiszte a prímásra ruháztatott. „József 
császárnak lelke nagy vala — irja Bartay — s 
tudá méltányolni a hazafi (Batthiányi József her-
czegprimás) aggodalmát, sőt neheztelés helyett 
kegygyei tetézé, kinevezvén öt azon egyházi bizott-
mány elnökévé, melyet egyházi reformja végre-
hajtása végett összeállított, s működésével ugy 
meg lőn elégedve, miszerint neki sz. István nagy-
értékű gyémánt keresztjét adá legmagasb ke-
gyelme zálogául. IV. Pius is vetélkedett a csá-
szárral e kitüntetésben s Batthiányinak a bíbor-
noki kalapot küldé meg." 4) Ezen joga is a 
miniszteri szervezet folytán elenyészett.5) 

Az esztergomi érsek Esztergom vármegye örökös 
főispánja, E méltóságot V. István magyar király 
adta az esztergomi érseknek, mint az Mózes nádor-
nak leveléből kitűnik: 

„Nos Moys Palatínus comes Soproniensis et 
Scibinensis significamus universis praesentes lit-
teras inspecturis, quod cum Dominus Köster 
Stephanus inclytus rex Hungáriáé, Comitatum 
Strigoniensem Venerabili Patri Domino Filippo 
Archiepiscopo Strigoniensi et Archiepiscopatui suo? 
tríbutum vero to tum pertinena ad eundem comi-
tatum, Strigoniensis Ecclesiae Capitulo fidelibus 

*) 1557. 13. 3, 4. §. 
2) 1567. 26. 1. §. 
3) 1741. 11. 1, 3. §. 
4) Bartay Gusztáv és Ede Magy. Primásai 185. 1. 
5) Kőnek, 274. 1. 

suis, pro remedio animae Domini Belae, clarae 
memoriae Regis Hungáriáé charíssimi Patris sui, 
dederit, contiderit et tradiderit ab eis jure perpe-
tuo irrevocabiliter possidenda; et nobis praece-
pit, ut eosdem Dominum Archiepiscopum et Ca-
pitulum suum in corporalem possessionem hujus-
modi Comitatus et tributi introducere deberemus I 
nos juxta mandatum ejusdem Domini Nostri 
Regis Stephani, ipsos in possessionem eorundem 
nullo contradicente induximus pacifice et quiete."1) 

Hazai törvényeink is e mellett tanúskodnak. 
Áz 1351. törv. concl.-ja: „D. Nicolao Strigonien-
se Archiepiscopo Locique ejusdem comité perpetuo."2) 

Hasonlóan szól az 1384. törv. concl.-ja is: 
„Datum per manus RR. in Christo Patris et D. 
D. Demetrii miseratione divina Tituli SS. Quat-
tuor Coronatorum Sacrosanctae Romanae Eccle-
siae Presbyteri Cardinalis, ac S. Strigoniensis 
Ecclesiae gubernatoris perpetui, Locique ejusdem 
Comitis similiter perpetui, et Aulae nostrae fidelis 
Cancellarii." 

Ugyanily értelemben szól az 1791. törv. 
67-ik czikke: „Josephus e Comitibus de Batthiány 
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Archiepis-
copus, Comitatus Strigoniensis supremus, ac perpe-
tuus Comes." 4) 

Idevonatkozólag azonban az 1870. törv. 42. 
55. §-a azt mondja: „A vármegyék élén a me-
gyei főispánok állanak, kiket a belügyminiszter 
előterjesztésére, tekintet nélkül az örökös főis-
pánokra, a király nevez ki."5) 

Ezen törvényczikk hatályba lépte óta tehát 
az örökös főispánságnak csak czimét viseli az 
esztergomi érsek. 

Az esztergomi érsek a dicső emlékű Mária Te-
rézia királynő által 1164-ben alapitott sz. István 
vitézrendjének főpapja és cancelláriusa. 

Az alapitó oklevélben ezeket olvassuk : „ Prae-
latus ordinis, qui ex viris, in eminentiori Ecclesi-
astica dignitate constitutis, per Nos, qua summum 
ordinis magistrum, nominabitur. Ad huj us mu-
nia pertinet, cum festum ordinis agetur, consueta 
sacrorum solennia peragere. . . . Cancellariatum 
ordinis cum Hungarico Aulici nostri Cancellarii 
officio, in perpetuum atque ita conjunctum esse 
volumus, ut cum mutatione Cancellariatus aulici 

*) Fejér, Cod. Dipl. V. I. 21. 1. 
2) 1351. concl. 
3) 1384. concl. 
4) 1791. 67. t. cz. 
5) 1870. 42 55. §. 
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illico munus Cancel!arii ordinis cesset, cum col-
latione autem illius, hoc quoque officium colla-
tum censeatur." ]) 

Már pedig a fönebb intézett hazai törvények 
szerint az Aulicus cancel!ári méltóság állandóan 
az esztergomi érseki székhez vala kötve. — Meg-
emlitendő még, hogy az esztergomi érsek a ki-
rályi udvarnak, midőn az Magyarországban tar-
tózkodik, plébánosa. 

Az esztergomi érsek a királyt a nádorral koro-
názza, s őt kétszer felesküdteti, s a királyné koro-
náztatásában is részt vesz, t. i. sz. István koroná-
já t vállaira teszi, mig a veszprémi házi diadém-
mal megkoronázza. 

Az ország állandó gyakorlata szerint az 
esztergomi érseknek egyik legrégibb előjoga, 
hogy csak ő koronázhatja a királyt. — Már III. 
Béla király, midőn őt 1174-ben Bánfy Lukács 
esztergomi érsek megkoronázni vonakodott, a 
pápához folyamodott, hogy ezen egy esetre a 
kalocsai érseket hatalmazza fel a koronázás vég-
rehajtására. 

„Ego Bela — irja a király — Dei gratia 
Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae . . . Rex clivina 
disponente dementia suscipio Coronam de mani-
bus Colocensis Archiepiscopi; sed non in prae-
judicium Strigoniensis Ecclesiae, quominus Hun-
garici Reges ab ejusdem Ecclesiae Archiepiscopis 
semper debeant in posterum coronari." '•') 

Ezen egy eset is pörre adott alkalmat, mig 
végre a két érsek egyezkedésre lépett Az egyez-
kedési pont igy hangzik : 

„Haec est forma pacis inter Strigoniensem 
et Colocensem Archiepiscopos : Prima Coronatio 
regum Hungáriáé specialiter spectat ad solam 
Strigoniensem Ecclesiam. Yerumtamen si Strigo-
niensis Archiepiscopus non posset, vei malitiose 
nollet regem coronare, vei Strigoniensis Ecclesia 
vacaret; coronet regem Colocensis, nullum ex 
tali coronatione jus sibi vindicando in prima 
coronatione, secunda coronatio ei deinceps ae-
qua,liter pertineat ad u tram que." ) 

Ezen egyezményt — a melyet megerősités 
végett a pápához küldtek — az esztergomi káp-
talan föllépése meghiusitá, okul hozván fel, hogy 
ezen egyezkedés: „Sine assensu capituli fuerat 

í) Török, II. 191. 1. 
2) Magy. Sion, I. 58. Közli Knauz. Az esztergomi 

érsekség okmányai. 
3) Magy. Sion, I. 135 1. közi Knauz. Az esztergomi 

érsekség okmányai. 

inita, et in enorme dispendium Strigoniensis Ecc-
lesiae redundabat,,,J) — mire a pápa a megerő-
sités helyett a következőket irá vissza : „Propter 
contradictiones et rationes praescriptas, compo-
sitionem hnjusmodi non potuimus, sicut nec de-
buimus confirm are. " 2) 

Igy mentetet t meg nagyrészben az eszter-
gomi káptalan erélyes óvása által az esztergomi 
érsekség számára a koronázási jog. — Az esz-
tergomi érsek e jogát megerősitve látjuk Coeles-
tin pápa 1191. deczember hó 30-án kiadott bul-
lájában : 

„ . . . . et tarn in coronatione Regis, juxta 
quod in registro bonae memoriae C. praedec-es-
soris nostri habetur inscriptum, tibi privilégium 
confirmamus, quam etiam regiae domus officia-
lium praepositos vinculo anathematis alligandi 
et in causis spiritualibus judicandi plenam et 
illibatam tuam fraternitatem habere decernimus 
potestatem ; ita siquidem, nullus Ungarici Regni 
praelatorum, nisi tu solus, sicut etiam in Regia 
concessione habetur, beatae memoriae praedeces-
soris nostri Alexandri auctoritate, ac nostra 
tuae ecclesiae confirmata, id praesumptione qua-
libet audeat attentare." : i) 

Zsigmond király pedig a koronázási jogra 
nézve 1387-ben kiadott oklevelében ig}̂  nyilat-
kozik : Ex approbatissima Regni consuetudine hac-
tenus illibate observata, eorundem Illustrissimo-
rum Regum verum successorem per manus Reve-
rendissimi in Christo Patris, Domini Archiepis-
copi Almae Strigoniensis Ecclesiae pro tempore 
constituti, sacro regio Diadem ate juridice debent 
sublimari." 

Az esztergomi érsek ősi koronázási joga 
mellett szól II. Lipót magyar király levele is, a 
melyet gr. Batthiányi József herczegprimáshoz 
intézett, a melylyel a koronázás, királyi esküté-
tel és nádorválasztás végett, Budán tartandó 
országgyűlésre 1790-ben meghívja. „Volentes Re-
gimen nostrum a ficleli legum de regia successi-
one sancitarum observamine auspicari, pro elec-
tione Palatini, inauguralis diplomatis elargitione 
dicendő' item genti Hungarae sacramento, ac una 
regia nostra coronatione stb." 5) 

III. Incze pápa bullája. Török, II. 17. 
2) Magy. Sion, I. 136. 1. Közi. Knauz. Az eszterg. ' 

érseks. okmányai. — Török II. 17. 
3) Magy. Sion, II. 124. 1. Közli Knauz. Az eszterg. 

érsekség okmányai. 
4) Zsigmond király oki. Török, II. 53. 
5) II. Lipót levele. Török, II. 218. 

9* 
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A felhozott hiteles adatokból eléggé kivi-
láglik, hogy a királyok koronázási joga minden-
kor az esztergomi érseket illette, ki ezen jogával 
a legújabb időben is — anélkül, hogy valaki 
kétségbe vonta volna — élt. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 31. A vasárnapi munkaszünet bizo-

nyára van oly fontos, mint bármely más, a felszínen le-
begő oly politikai kérdés, a melyről a napisajtó szaka-
datlan változatban önti kombináczióit az olvasó közön-
ségre ; sőt bizvást mondhatni, hogy tekintve a munkás 
kérdésnek mind általánosabbá váló egyetemességét s 
élesbedését, a vasárnapi munkaszünet ügye a legjelentő-
sebb s legégetőbb kérdések egyike, melynek megoldása 
föltartóztathatatlanul vájja medrét a közéletben. 

Hazánkban is mélyreható mozgalom észlelhető e 
tekintetben, és pedig a legközelebbről érdekelt körökben. 
A hazai munkások — mint ismeretes — országszerte 
gyűléseket tartottak, melyeknek egyöntetű határozatai 
közt első helyen áll a vasárnapi munkaszünet behozata-
lára vonatkozó kívánság. A munkás osztálynak legel-
sőnek áll ugyan érdekében a vasárnapi pihenő, de jo-
gában is, mint embernek, és kötelességében is, mint ke-
reszténynek ; legújabban hozzácsatlakozott a kereskedelmi 
osztály egy része, nemcsak a kereskedő ifjúság, melynek 
azonos érdekei vannak benne a munkásokkal, hanem az 
önálló kereskedők közöl is mind többen követelik már 
amaz egy napi munkaszünet kötelezővé tételét, mint a 
Kassán f. hó első napjaiban tar tot t kereskedői gyűlés 
határozataiból kitűnik, melyek értelmében e kérdés orszá-
gos kereskedői kongresszus elé terjesztetik eldöntés végett. 

Mint ebből láthatni, a magyar társadalom messze 
maga mögött hagyja a politikai köröket a szükséges 
reform terén, amely utóbbiak bizonyára megszégyenülés 
sel veszik észre e társadalmi mozgalmat — ha ugyan a 
pártérdekek legvezgetése mellől egyáltalán észre veszik 
azt — mivel első sorban nekik szól a mondott határoza-
tokban foglalt intés, amennyiben első sorban a kormányt 
kötelezte az országgyűlés, hogy a kötelező munkaszünet 
kérdését tanulmánya tárgyává tevén, ennek eredményéről 
tegyen jelentést a képviselőháznak. Ezóta évek teltek, de 
az elvállalt kötelezettség ama teljesítésre váró Ígéretek 
egyike maradt, amelyek bizonyos benyomások hatása alatt 
a parlamentben követeltetnek és adatnak, de rend sze-
rint egyik részről sem tartatnak meg, mivel nemcsak az 
ez idő szerinti kormányt, hanem a képviselőházat is éri 
a mulasztás vádja ily határozat s kötelezettség hallgatag 
mellőzése miatt. 

E tény annál menthetetlenebb, minél többször em-
legetik iparunk erősbitésének szükségét hazánk nemzet-
gazdasági érdekében ; Treíort Á. miniszter ur például 
óvenkint közrebocsátani szokott leveleiben évről-évre 
növekedő nyomatékkal s érdességgel sürgeti, sőt vádolja 
is a nemzetet, hogy iparunk fölkarolása s fölvirágoztatása 
körül nem teszi meg kötelességét, holott e vád az illeté-

kes politikai tényezőket éri a legsúlyosabban, akik a 
kozmopolita liberalizmus járszalagán vakon lerontották a 
magyar ipar ama biztos alapját, melyen legalább némely 
hazai czikkek s termékek előállítása körül minden idegen 
versenynyel képes volt sikeresen megküzdeni, holott az 
úgynevezett iparszabadság behozatala vagyis az ipar tes-
tületi szervezetének s biztositékainak lerontása után a 
külföldi verseny majd minden iparágunkat agyonnyomja ; 
s ez a balviszony nem igen változott az uj ipartörvény 
létesítése óta, amely a manchesteri szabad kiaknázás és 
a testületi szervezés homlokegyenest egymással szemben 
álló elvét akarván összeegyeztetni, ép az ellenkezőt, a 
nyílt élethalál harczot hozta létre a gyakorlat terén, mely-
ből azon fél fog győztesen kikerülni, aki jobban győzi 
pénzzel, ez pedig hogy nem lesz a magyar ipar, azt sen-
ki sem fogja kétségbe vonni. 

Ê veszély nőttön nő és következményei kiszámítha-
tatlanok, ha idején nem gondoskodik a törvényhozás az 
idevágó gyökeres reform megalkotásáról, melynek egyik 
lényeges része a vasárnap megszentelése, a mely az ipa-
rost, kereskedőt s munkást nemcsak testileg erősiti, szel-
lemileg edzi s fölfegyverezi az említett versenynyel való 
sikeres küzdelemre, hanem erkölcsi érzetét gyarapítva, 
összetartozandóságát kidomborítva, amaz alapra helyezi, 
a melyen hazánk bíboros főpapjának szava szerint „Isten 
áldja a tisztes ipart." 

Egyébiránt fölötte jellemző jelenség, hogy a vasár-
napi munkaszünet vagyis a vasár- s ünnepnapok meg-
szentelése, és az ezzel egybefüggő összes társadalmi re-
form katholikus részről kezdeményeztetett, annak irodalma 
e részről mutathat föl legtöbb s legalaposabb terméke-
ket, és a gyakorlatban is legtöbb eredményt ; mert ám-
bár Németország, mint állam, eddig legtovább haladt e 
téren, mindazáltal nagyon összebonyolította kivált a mun-
kás kérdést az államszoczializmus, e legmodernebb abszo-
lutizmus megteremtése és életbeléptetése által, amely oly 
éles ellentéteket idézett elő a szocziáldemokrata kollekti-
vizmussal szemben, hogy e közt, mint amely Németor-
szágon mintegy másfél millió szavazatot rukkoltatott ki 
a legutóbbi birodalom-gyűlési képviselő-választások al-
kalmával, és a Bismarck-féle államszoczializmus közt a 
véres összecsapás csak idő kérdésének látszik. Ellenben a 
kath. szocziálpolitikai mozgalom az ellentétek kiegyenlí-
tésével, a érdekösszeütközés áthidalásával igyekszik az 
igazságnak s méltányosságnak érvényt szerezni, mint azt 
főkép Belgiumban igen tanulságos módon látjuk megva-
lósítva. 

Hazánkban is eddig a kath. körök mutattak leg-
több érzéket, legélénkebb részvétet a munkás, s álta-
lában a társadalmi kérdés iránt, miről fényes tanúbi-
zonyság a bíboros herczeg-primás ő eminencziájának mult 
évben a szent-István-társulat közgyűlésén tartott epochalis 
beszéde. A vasárnapi munkaszünet is főképp a kath. sajtó 
s közönség részéről pártoltatik, ellenben a felekezetek 
majdnem fagyasztó közönyt tanúsítanak itt is, mint ál-
talában a szocziális reform terén, mintha a tíz paran-
csolat nekik nem is szólna vagy őket nem kötelezné az 
Üdvözítő eme parancsa: szeresd felebarátodat, mint ten-
magadat. 
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Reméljük azonban, hogy mihelyt a hyperliberális 
részről annyira halasztott tárgyalása a munkásgyülések 
emiitett határozatát tartalmazó kérvényének végre vala-
hára napirendre kerül a törvényhozásban, ennek tagjai 
meg fognak emlékezni keresztény voltukról és arról, hogy 
lelkiismeretbeli kötelességük az Ur napját megszentelni 
s megszenteléséről gondoskodni. Laicus. 

Dunaföldvár, julius 26. Templombucsu és apáti pri-
rniczin. — A dunaföldvári kapisztránusok templomában 
szt. Anna asszony napján tartatot t meg nagy ünnepélylyel 
a templom búcsúja s az ünnepély fényét emelte azon 
körülmény, miszerint ez ünnepen mondotta Dunaföldvár 
közszeretetben álló apát-plébánosa, főt. Bencze István ur, 
első abbatiális miséjét. Már kora reggel zsúfolva volt a 
szt.-ferencziek temploma ájtatoskodókkal. Az ünnepi sz. 
beszédet Büttel Károly dunapentelei plébános tartotta. 
Tiz órakor volt a nagymise, melyet nevezett apát ur 
mutatott be az Urnák fényes segédlettel. Az ünnepély 
után Dunaföldvár összes intelligentiaja s a szomszédos 
plébánosok a zárdába gyülekeztek ebédre, hol is a párat-
lan szivességü házfőnök ft. Bartulov Gaudenc által fénye-
sen megvendégeltettek. Felköszöntésben persze hiány nem 
vala. Kettőről akarok megemlékezni. Ebéd közben pár 
felköszöntés után az elnöklő dunaföldvári apát, Spiesz 
János paksi apát és Moldoványi ügyvéd között szóváltás 
eredt meg, melynek tárgyát a világi művelődés és az 
egyházi érdekek közt fenforgó különbségek képezték. 

Szelle Zsigmond járásbiró erre megkérdezé a jelen-
levő egyháziakat, hogy nem tart ják-e méltatlannak, ha 
most a több felköszöntő után ezen kérdésben nézeteit 
egy a római pápára mondandó felköszöntésben elmondaná; 
s minthogy a válasz hatalmas „halljuk" vala, nevezett 
járásbiró körülbelül a következőleg szólalt fel: 

Uraim ! 
Vannak néha körülmények, midőn az elsők utolsókká, 

az utolsók pedig elsőkké lesznek. Felszólalok, mert épen 
most hallottam oly dolgokat, a melyeket szó nélkül nem 
hagyhatok, és tekintettel arra, hogy ma mi kizárólagosan 
római kath. örömünnepet ülünk, hangsúlyoznom kell, hogy 
a kire poharamat emelem, a legelsőnek kellett volna lennie. 

A tudományos művelődés mai szédületes korszaká-
nak elején a róm. kath. klérus bizonyos fokával a tartózko-
dásnak viseltetett a profán művelődés iránt, mert attól tar-
tott, hogy azon irány, melyet ezek elfoglalnak és tovább 
fejlesztenek, — az atheismusra vezet, — viszont a profán 
tudósok működésük megzsibbasztására lévén féltékenyek, 
köztük a feszültség kiegyenlithetetlennek látszott. 

Eközben azonban a római kath. klérus megszámlál-
hatatlan tagja szintén oly tért kezdett foglalni a tudomá-
nyos művelődés terén, hogy soraikból nagyon sokan, mint a 
tudományos művelődés előharczosai kerültek ki ; viszont 
a profán tudósok táborából a jelentékenyebbek arról 
győződtek meg, hogy a nagyszerű természet jelenségeinek 
nyomozása körül lépten-nyomon Isten véghetetlen böl-
cseségü berendezésére bukkanunk, — igy a differentiák 
kiegyenlítődtek és ennek bebizonyítására, hogy többekre 
ne hivatkozzam, egyedül Flammarion Camillt, a világhírű 
csillagászt nevezem meg, kinek egy nem rég megjelent 

közleményében, hol az emberek hiúságát ostromolja, a 
kik pénz vagy hírnévre törekednek, mondja, hogy a pénz 
csakhamar eltűnik, a hirnév pedig némelyeknél száz évig, 
igen ritkáknál ezer évig, de felette kevesen vannak már, 
a kiknél az magát két-háromezer évig tarthatja, — 
utóbb ezeket is elfeledik, hanem — úgymond — ha egy-
kor, majd ha földünk mint egy jéggolyó kering a nap 
körül, az utolsó ember utolsó szivdobbanásával, ajkán 
ezen névvel fog meghalni : „Jézus". 

Már most, uraim ! ha mi azon vallásnak vagyunk 
hivei, melyet Jézus alapított, a ki anyaszentegyházunknak 
láthatatlan feje, illik, hogy mi szeretett anyaszentegyhá-
zunk látható fejéről, a ki nemcsak feje annak, hanem 
az igazi bölcseségtől és isteni ihlettől duzzadó encyclikái-
val csaknem naponként boldogítja híveit s a tudományos 
művelődés terén világító szövétnekként előljár, lehetetlen-
ség, hogy a mai örömünnepen meg ne emlékezzünk és 
hogy azt ne kívánjuk, hogy a római kath. anyaszentegy-
ház fejét, ő szentségét, XIII . Leo pápát az Isten sokáig 
éltesse ! Éljen ! — 

Az elhangzott hatalmas „éljen" után Zári József 
ügyvéd ur, mint a dunaföldvári olvasó kör megbízottja 
köszönté fel az apát urat lendületes beszédben. Felkö-
szöntőjét a következő akrosztichonnal zárta be : 

Éljen Bencze István Apát úr! 
Elted egén áldás béke 
Lengjen örök fényben ! 
Jámbor hiveid reménye, 
Erős hite, szeretete 
Nőjjön minden évben ! 

Boldogságod közös velünk, 
Erélyed egy bástya ! — 
Nálad a szó ha ellebben, 
Czélod buzgó tetteidben 
Egész világ látja. 

Irányt adsz igy híveidnek, 
Sarkal a jó példa. 
Te mégysz elől ; — s ha borura 
Virradunk is néha, 
Áttöri a hit csillaga, 
Nem hagy az csüggedni soha. 

Azt mondja szent Pál, hogy a ki 
Püspökséget kiván, 
Áldott annak kívánsága. 
Tudd meg tehát nyilván : 
Ugy kívánjuk azt mi neked ! 
Reméljük is hogy megnyered. 

Duna-Földváron, 1888. julius 26-án. 
Az akrosztichon nyomtatásban is kiosztatott a ven-

dégek között. Csak a késő délutáni órákban távoztak a 
vendégek a vendégszerető zárdából, kellemes emléket 
vivén szivükben magukkal. 

Bécs , julius 26. Harcz a kereszténység s modern 
pogányság közt. — 

Rövid idő óta híjában vagyunk a rendkívüli poli-
tikai eseményeknek, legalább olyanoknak, amelyek alkal-
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masak volnának a külföld figyelmét is a monarchia eme 
felére forditani ; régóta először uralkodik itt politikai 
.«zélcsönd, mivel mindenkinek teszült figyelme a kül-
földre irányul. 

Azonban mégis történik itt egy s más, készülőben 
is vau sok dolog, ami méltó a megfigyelésre, részint mint 
a szellemi fejlődés tünete, részint mint későbbi esemé-
nyeknek oka. Örvendetest a szomorúval vegyest kell itt 
megemlítenem. 

Mindenek előtt utalok az élénk életre, mely az 
„egyesült keresztények" közt nyilvánul, vagyis azon nagy 
párt kebelében, a melyben a határozott katholikusok, 
vagy mint az ellentábor részéről neveztetnek, a kleriká-
lisok képezik a tömör phalanxot, de a melyhez mind-
azok is önként s szívesen csatlakoznak, akik az állami s 
társadalmi élet rendezését a kereszténység alapelvei sze-
rint szükségesnek tart ják. E párton belül igen sokan 
találkoznak, akik, habár katholikusoknak kereszteltettek, 
a katholikus egyház iránt közönynyel, sőt néha ellen-
séges érzülettel viseltettek (amely jelenség szorosan egy-
befügg az egyház elnyomatásával a mult század végén 
s a jelennek nagy részében) ; ezek a férfiak azonban 
most a küzdelemben a politikai a nemzetgazdasági jólétért 
kénytelenek voltak a gyakorlati életből fölismerni a 
katholikus erkölcstan becsét, a katholika egyháznak mint 
ez erkölcstan őrének s mesterének értékét. 

Ezért ők még nem mind buzgó katholikusok, de 
elvtársak, hü szövetségesek, akik nem hagyják magukat 
a kereszténység ellenségei által a kath. egyház elleni 
hajszára fölhasználtatni. 

Ez igen kellemetlen a liberális pártnak, a kath. 
egyház ez ellenségének s az emberölő kapitalizmus képvi-
selőjének, és ezért minden lehetőt elkövet, hogy az „egye-
sült keresztényeket" gyanúsítsa s leszólja. Egyszer kle-
rikális sötétenczeknek neveztetnek, akik a hitvallásos 
iskola által a liberális műveltség világát ki akarják ol-
tani és a „sötét középkort az inquisitióval együtt" be-
hozni. Azután az dynastia ellenségeinek nevezték el őket 
a liberális hírlapok, akik Ausztriát el akarnák árulni 
Poroszországnak. Változatosság kedveért egy nagy re-
ményű zsidó hirlapiró pánszlávoknak és elszlávosodott 
németekneknek nevezte el az „egyesült keresztények" 
szövetségét, mivel ehhez néhány Bécsben élő cseh férfiú 
is csatlakozott. Végül pedig — és ez mindig a liberális 
vezérek s közegeik nagy haragjának a jele — az egye-
sült keresztények ducunciáltatnak „vad s vérszomjas an-
tiszemiták hordájának," kik czélul tűzték ki maguknak 
a zsidóság meggyilkolását s kifosztását. 

Az irányadó magas körökben ezen s hasonló rá-
galmak nyilván néha benyomást tesznek, mint kitűnik 
ama mindenféle rendőri intézkedésekből, melyekkel ilyen 
hirlapi támadások s gyanúsítások után a keresztény la-
kosságot kellemetlenül meglepik. Odafon természetesen 
vajmi keveset tudnak a nép politikai életéről s ha tud-
nak, nem adnak rá semmit; azért vajmi könnyen félre-
vezethetők a nagy befolyású kapitalizmus által a való 
állapotok s törekvések tekintetében. 

Mindeme hajsza, minden zaklatás czélját téveszti; 
az „egyesült keresztények" nem hagyják magukat sem a 

Habsburg-dvnastia iránti hűségben megingatni, sem jogos 
törekvésükben megakasztatni ; nem hagyják magukat a 
zsidó sajtó által felbeczczeltetni ama buzgó papok ellen, 
akik egyesületekben s gyűlésekben kifejtik a kath. egy-
ház tanát a társadalmi s politikai életre való alkalma-
zásában ; megemlékeznek arról, hogy ezen áldozárok, 
kiket a liberális közlönyök gyanúsítanak, a keresztény 
nép fiai, az ő testvéreik, és a népnek leghivebbb s leg-
odaadóbb barátai. Minthogy most már nem tartható fönn 
ama mesterséges különválasztása a népnek az ő lelki-
pásztoraitól, amint azt a liberálisok évtizedeken át foly-
tatott pap-hajszája annak idején előidézte, a szabadkő-
műves párt más eszközöket s módokat keres, hogy a 
kereszténységnek árthasson : közlönyeiben ugyanis fölhívja 
a kormányt, hogy vessen véget az egyház szabadságának 
a papnevelés terén. Orosz egyházpolitikát követelnek 
tehát a kormánytól és pedig oly államban, hol zsidók s 
szabadkőművesek vezérkednek a kultus- s oktatásügy 
terén, tekintet nélkül arra, hogy az időszerinti minisz-
térium, nevezetesen a vallás- s közoktatásügyi miniszter 
mily véleményt táplál. 

F. évi november hóban itt Bécsben a katholikus 
osztrákok nagygyűlést tartanak, melynek előkészítésére 
hosszabb idő óta számos kiváló férfiú tanácskozást folytat ; 
rég kipróbált egyházi s világi urak mellett olyanok is 
részt vesznek a tárgyalásokban, akik csak rövid ideje, 
hogy a keresztény igazság fölismerésére jutottak, de ez 
idő alatt is már meggyőző bizonyságait adták igaz jó 
szándékuknak és odaadó buzgalmuknak. E kath. nagy-
gyűlésen is képviselve lesznek az „egyesült keresztények. ' 

Ausztria első és legrégibb főiskolája, egy hitbuzgó 
kath. uralkodónak alapitványa, a bécsi egyetem oly rectort 
kapott a jövő tanévre, aki épenséggel nem titkolja elke-
seredett ellenséges érzületét a kereszténység iránt, és aki 
többi közt csak az imént az osztrák birodalmi gyűlésben 
igen megvetőleg nyilatkozott róla. Eme rector, dr Suesz 
(előbb Sűse) Ede, aki mellesleg mondva szemita, magában 
véve nem volna még nagyon veszedelmes, de teljesen be-
illik a bécsi egyetem elzsidósodott köreibe. Nagyon saj-
nálatos, hogy — hir szerint — a theologiai fakultás is 
hozzájárult a rectorválasztás ez eredményéhez. A libe-
rális képviselők közöl egy sem nyilatkozott oly dühhel, 
sőt elvetemültséggel a keresztény iskola ellen, mint épp 
ez uj rector; azzal fenyegette a jobboldalt, a konzerva-
tiveket, hogy az esetben, ha a keresztény iskolára vonat-
kozó óhaját megvalósítani igyekszik, a liberális párt a leg-
szélsőbb eszközöktől sem riad vissza, hogy ezt meghiúsítsa. 
Ilyen férfiú jutot t az első osztrák főiskola élére. Vajjon 
mely zsidó vagy protestáns alapitványu tanintézeten történ-
hetnék meg ez, s ha igen, türnék-e azt csak egy óráig is ? ! 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a kassai székesegyházi káptalan kebelén 
kivül fennálló tarcza-feői, vagyis sárosi főesperességre : 
Pletényi Endre czimzetes apátot és eperjesi alesperes-
plebánost nevezem ki. 

Kelt Ischlben, 1888. évi julius hó 15-én. 
Ferencz József, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 
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KATHOLIKUS ACTIO. 
A) 

A magyarországi lat. és aör. szert. róm. kath, tanítók 
SEGÉLYALAPJA VAGYONÁRÓL 

a kezelő egri főkáptalan által benyúj to t t , felsőbb helyen pedig 
felülvizsgált és helyesnek talált 

1887. é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vagyonállás 1886. év végén. r. , usztr . ert. 
f r t kr . 

1. 5°/0-kal kam. magyar járadékkötvényekben 
(névérték szerint) 40000 — 

2. 5%-kal kam. magy. vasúti kötvényekben 
(névérték szerint) 720 — 

3. Egységesitett osztr. államkölcsönkötvények-
ben (névérték szerint) 1100 — 

4. 6. db. bazilika sorsjegy á 8.50 51 — 
5. Magán kötelezvényen 50 — 
6. Takarékpénztárban 5 és 1/2°/o kamatra tőké-

sítve 15000 — 
7. Takarékpénztárban 5 % kamatra ideiglene-

sen elhelyezett segély- és gyám-pénzek . . 3200 — 
8. Készpénzmaradvány 1291 06 

összesen . 61412 06 

I. Fejezet. 1887. évi bevétel. 
1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . 1291 06 

1. §. összege . 1291 05 
2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt: 

a) Az esztergomi érseki megyéből 4G7 — 
b) A kalocsai érseki megyéből 206 68 
c) Az egri érseki megyéből 350 51 
d) A beszterczebányai püspöki megyéből . . . 65 — 
e) Az erdélyi püspöki megyéből 167 — 
f) A győri püspöki megyéből 259 — 
g) A kassai püspöki megyéből 129 50 
h) A nagyváradi lat. szert, püspöki megyéből 190 40 
i) A nyitrai püspöki megyéből 150 — 
k) A pécsi püspöki megyéből 346 24 
1) A rozsnyói püspöki megyéből 95 50 
m) A szatmári püspöki megyéből 122 — 
n) A székesfehérvári püspöki megyéből . . . 44 — 
o) A szepesi püspöki megyéből 183 49 
p) A veszprémi püspöki megyéből 197 — 
q) A pannonhalmi főapátság egyházi részéről . 10 — 

2. §. összege . 2983 32 
3. §. Tőkék (értékpapírok és takarékpénz-

tári betétek) kamataiból 2928 99 
3. §. összeged 2928 99 

4. §. Az 1886/7. évi ösztöndíj összeg ma-
radványából 100 — 

4 §. összege . 100 — 

A bevételek összesítése : 
1. §. összege 1291 06 
2. §. összege 2983 32 
3. §. összege 2928 99 
4. §. összege 100 — 

A bevétel főösszege . 7303 37 

11. Fejezet. 1887. evi kiadás. Osztr. ért. 
1. §. Az 1887. évben felosztás alá eső fit kr. 

(alapszab. 6. és 7. §§.) összeg számlájára : 
a) közp. bizottság által megszavazott ösztöndi-

jak czimén 1750 — 
b) A segély- és gyámpénzekre, valamint a gvá-

molitásra szánt 3/10 -f~ 2[io eg.yütt 5/10 rész 
czimén, addig mig felhasználható leszen, 5 % 
kamatra takarékpénztárba tétetett 2600 — 

c) Az orsz. kath. tanítói árvaház létesítésére for-
dítandó V10 rész czimén az árvaház külön ke-
zelt alapjába áttétetett 510 — 

1. §. összege . 4870 — 
2. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. stb. 

költségek) 14 81 
2. §. összege . 14 81 

A kiadás összesítése : 
1. §. összege 4870 — 
2. §. összege 14 8J 

A kiadás főösszege 4884 81 

Mérleg: 
Valóságos bevétel 7303 37 

kiadás 4884 81 
1888. évre átviendő készpénz maradvány . 2418 56 

A segélyalap vagyonállása 1887. év végén : 
1. 5°/ o-kal kam. magy. járadékkötvényekben 

(névérték szerint) • . . 40000 — 
2. 5%"kal kam. magy. vasúti kötvényekben 

(névérték szerint) 720 — 
3. Egys. osztr. államkölcsön kötvényekben (név-

érték szerint) 1100 — 
4. Hat db. bazilika sorsjegy à 8.50 51 — 
5. Magán kötelezvényen 50 — 
6. Takarékpénztárban 5 és 1/2

0/0 kamatra tő-
késítve 15000 — 

7. Takarékpékztárbau 5°/0-kal tőkésített segély-
és gyámpénzek 5800 — 

8. Készpénzmaradvány 2418 56 
összesen . 65139 56 

B) 
A létesitendö országos katholikus tanitói 

ÁRVAHÁZ ALAPJÁRÓL 
a kezelő egri főkápta lan által benyúj to t t , felsőbb helyen pedig 

felülvizsgált és helyesnek ta lá l t 

1887. é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vagyonállás 1886. év végén. Osztr ért 
f r t kr . 

1. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsön jegy-
ben (névérték szerint) 100 — 

2. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésítve . 2250 — 
3. Készpénzmaradvány 360 — 

összesen . 2710 — 

I. Fejezet. 1887. évi bevétel. 
1. §. a mult évi készpénzmaradvány . . . 360 — 

1. §. összege . 360 — 
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Osztr. ért. 
2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt: f r t kr. 

a) Az esztergomi érseki megyéből 6 — 
b) A kalocsai érseki megyéből 14 — 
c) A rozsnyói püspöki megyéből 52 — 

2 §. összege . 72 — 
3. §. Az 1887. évben felosztás alá eső 

összeg V t o czim én a segélyalap pénztá-
rából ide áttétetett 520 — 

3. §. összege" 520 — 
4. §. Tőkék kamataiból (nem vétetettek fel) — — 

4. §. összege . — — 
A bevételek összesítése : 

1. §. összege 360 — 
2. §. összege 72 — 
3. §. összege 520 — 
4. §. összege • — — 

A bevétel főösszege . 952 — 

11. Fejezet. 1887. évi kiadás. 
1. §. Tőkésítésre : 

a) Takarékpénztárnál 5 % kamatra tőkésittetett 894 — 
1. §. összege . 894 — 

A kiadások összesítése : 
1. §. összege, egyszersmind főösszeg 894 — 

Mérleg: 
Valóságos bevétel 952 — 

„ kiadás 894 — 
1888. évre átviendő készpénzmaradvány 58 — 

Az árvaház alapjának állása 1887. év végén : 
1. 1870-i magy. kir. nyeremény kölcsönjegyben 

(névérték szerint) 100 — 
2. Takarékpénztárban 5°/0 kamatra tőkésítve. . 3144 — 
3. Készpénzmaradvány 58 — 

összesen . 3302 — 

Pályázati hirdetmény tanári állomásokra. 
Az erdélyi róm. kath. Státus főtanhatósága alatt 

álló brassói róm. kath. főgymnáziumnál a rajzoló geo-
metriai és magyar-latin nyelvi két tanszakra, a csik-
somlyói róm. kath. főgimnáziumnál a magyar-latin nyelvi 
tanszakra pályázat hirdettetik. 

Ezen tanszékek mindenikével évi 600 fr t fizetés és 
150 f r t szálláspénz van összekötve. 

Az egy próbaévre helyettes tanári minőségben ki-
nevezendő tanképesitett egyéneknek kilátásuk van arra, 
hogy három évi hü szolgálat után rendes tanároknak 
fognak kineveztetni és ezen minőségben évi 800 f r t fize-
tést, 150 fr t szálláspénzt s idővel 100 f r t tizedéves pót-
lékot fognak élvezni. 

Pályázni kivánók az életkort, vallást, állapotot, a 
végzett tanulmányt, szakismeretet, hadkötelezettségi vi-
szonyt, és eddigi szolgálatot igazoló okmányokkal és 
tanképesitő oklevéllel felszerelt folyamodványaikat f. évi 
augusztus hó 10-éig, ha szolgálatban vannak elöljáró-
ságuk utján, különben pedig közvetlenül Lönhárt Ferencz 

erdélyi püspök ur ő nagyméltóságának czimezve Gyula-
fehérvárit nyúj that ják be. 

Kolozsvártt, 1888. julius 25. 
Az erdélyi róm. kath. Státus igazgató-tanácsától 

az elnök ur helyett : 
Szentkirályi Kálmán, Dr. Finály Henrik. 

t i tkár. 

VEGYESEK. 
— A kegyes tanitórend ezidei nagykáptalanjában 

f. hó 28-án ngs és főt. Kalmár Endre kir. tanácsost és 
főv. bizottmányi tag urat egyhangúlag újból tartományi 
rendfőnökké választotta. Ezúttal a nagyérdemű rend már 
negyedszer tisztelte meg a jeles tanférfiut kitüntető bizal-
mával. A rend kormányának tisztikara következőleg ala-
kult meg : Kormánysegédekké választattak : dr Polák Ede, 
Trautwein nep. János, or Lutter Nándor tankerületi kir. 
főigazgató, Horváth Pius, Lévay Imre, Fekete Endre, 
Müllner Pál ; kormánytanácsosokká : Rappensberger Ka-
jetán, Papp János, és Váry Gellért. F. hó 30-án foly-
tatták a választást, következő eredménynyel: ujonczmester 
lett Váry Gellért, tiszteletbeli kormánysegédek Ruth 
János, Erdösi Imre, Domanek Alajos, Charusz László, 
tiszteletbeli kormánytanácsosok Mihály Alajos és Furdek 
Nándor. Házfőnökökké választattak : Budapestre Panek 
Ödön, Debreczenbe Vöneky Pál, Kecskemétre Szabó Fe-
rencz, Kis-Szebenbe Szkokán Sándor, Kolozsvárra Dániel 
Joachim, Lévára Szabady Gyula, Magyar-Óvárra Balázsy 
József, Máramaros-Szigetre Eeld Vilmos, Nagy-Becske-
rekre Rappensberger Vilmos, Nagy«Kanizsára Janky Ká-
roly, Nagy-Károlyba Palczer Ernő, Nyitrára Furdek 
Nándor, Podolinba Moós János, Privigyére Hádek István, 
Rózsahegyre Várady Móricz, S.-A.-Ujhelybe Ormándy 
Miklós, Selmeczbányára Obelcz József, Szegedre Pap Nep. 
János, Szent-Györgyre Géczy Benedek, Tatára Pintér 
Elek, Temesvárra Pfeiffer Antal, Trencsénbe Charusz 
László, Váczra Halmi László, Veszprémbe Takács József. 
A nagygyűlés holnap ér véget. 

— Zarándoklat Jeruzsálembe. Woerl Leo bécsi 
czége zarándoklatot rendez Jeruzsálembe a szentföldi 
főbizottság pártfogása alatt. Jelentkezéseket az ismert 
kath. könyvkiadó czég augusztus 15-éig fogad el. Az 
utazás két részre van osztva. A zarándokok egyik cso-
port ja — mindkettő indul augusztus 22-én Bécsből a déli 
vasút esti (6 ó. 45 p.) futárvonatával — szeptember 
27-én érkezik vissza Triesztbe ; a másik csoport pedig 
október 4-én, esti hét órakor. Az egész utazás 45 napig 
tart. A két csoport a következő árakat fizeti: a hosszabb 
utért 630 fr tot (hajón első, vasúton II. hely) vagy 540 
fr tot (hajón és vasúton II. hely) ; a rövidebb utért .pedig 
440, illetőleg 350 frtot . A kiváló könyvkiadó czég már 
többször rendezett ilyen zarándoklatot, s mindenkor uta-
sainak legnagyobb megelégedésére. A czég különben a 
legszívesebben ad felvilágosításokat levélbeli megkeresésre. 
Czime: Bécs, I. Spielgasse 12. 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő iafcíísa: Buda-
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demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , a u g u s z t u s 4. 10. II. F é l é v . 1888. 

TARTALOM. V ezereszmék és Tanulmányok : A magyar primás jogai és kivál tságai .— II. Falusi levél. — Egyházi Tudósítások: B u d a -
p e s t : Az oktatás modern rendszeréről. •— R ó m a : Az olasz szektáriusok harcza a pápaság s egyház ellen. — Vegyesek. 

A magyar primás jogai és kiváltságai. 
Irta : Dr Way and Géza. 

(Vége.) 

Az esztergomi érsek hajdan mint a pénzverő-
házak felügyelője (supremus pisetarius), tisztviselői, 
a pisetariusok által ellenőrizte a pénzverést s en-
nek fejében minden kivert ezüst és arany márka 
értékének 1/is-ad részét nyerte, a mely pisetumnak 
neveztetett. 

Királyaink, mint minden jövedelmükből, úgy 
a pénzveretési haszonból is az esztergomi érsek-
nek tizedet adtak, ezt bizonyítja III. Incze pá-
pának 1212-ben kelt oklevele, a melyben így 
szól: „De proventu monetae décima pertineat ad 
Ecclesiam Strigoniensem, ubicunque in regno Un-
gariae cudatur." II. Endre király pedig maga 
írja a pápának: „Nec diffiteri possumus nec vo-
lumns, quin décima monetae, ubicunque cudatur 
in tota Ungaria, vei quidquid loco monetae 
succédât, ad jus Strigoniensis Ecclesiae pertineat."2) 

Később az esztergomi érsek nemcsak e ti-
zedet nyerte, hanem a pénzverés ellenőrzéseért 
is külön tizedjövedelemben részesült, mint azt 
IV. Béla király 1263-ban kelt oklevelében ol-
vassuk : 

„Decimam partem de urburis, proventibus 
Regiae Majestatis percipiet Archiepiscopus Stri-
goniensis, qui fuerit pro tempore, per totam 
Hungáriám. Item similiter decimam partem per-
cipiet idem Archiepiscopus ante omnia de fructi-
bus Camerarum, pro quantacunque pecunia po-

Török, II. 314. 1. 
2) Török, II. 314. 1. 

terunt locari, exceptis ponderibus, quae officiali-
bus Archiepiscopi pro ferramenti custodia sunt 
deputata." 

Idővel ezen ellenőrzésért járó tized minden 
kivert ezüst és arany márka értékének V48-ad 
részére lőn átváltoztatva. Erről Pázmány Péter 
tesz említést: „In cameris omnibus totius coro-
nae ; in locis item, quibus pecunia cudebatur, ex 
qualibet marca auri et argenti cusi vei non 
cusi, Pisetum unum (vulgo nehezék), hoc est 
tertia pars unciae, seu quadragesima octava 
unius marcae, Archiepiscopo Strigoniensi dabatur,"2) 

Az esztergomi érsek pisetariusi hivataláról 
említést tesznek hazai törvényeink is: 

1522. 19. t.-cz. 2. §. „Cremniciaeque Piseta-
rium Archiepiscopi Ecclesiae Strigoniensis, de 
veteri consuetudine, et more alias solito, pariter 
admittere; qui cusioni illarum superintendere, et 
proventibus quoque Suae Majestatis exinde fien-
dis, fideliter evigilare teneatur : Ne fraus, et dis-
sipatio in eis committatur." 3) 

1553. 23. t. cz. 3. §. „Advertat juxta con-
suetudinem veterem D. RR. Strigoniensis, et ejus 
Pisetarius, ne quis error, aut fraus in cusione 
hujusmodi aut ferramentis, juxta veterem con-
suetudinem, et Ecclesiae suae privilégia com-
mittatur." 4) 

1557. 15. t.-cz. 1. §. „Itidemque sua Ma-
j estas mandare dignetur, officialibus suis in Ca-
mera Cremniciensi, et aliis Cameris, ut ipsum 
Dominum Strigoniensem, ej usque Pisetarium, ad 

Török, II. 314. 1. 
2) Török, II. 317. 1. 
3) 1522. 19. 2. §. 
4) 1553. 23. 3. §. 

10 
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exercendum officium suuin (ad quod est Regno 
juratus) semper admittatur.u 

1563. 73. t.-cz. 1. §. „Dominus Archiepisco-
pus Strigoniensis. pro officio sw, Pisetarium 
suum animadvertere faciat, ne exportetur." ") 

Az 1342. 49. t.-cz. a pisetum rendes fizeté-
séről intézkedik : 

„De qualibet Marca unum pondus ad ratio-
nem Denariorum, ratione conservations f'erra-
mentorum homini ejusdem D. Archiepiscopi 
omni die operis persolvatur. Si vero ipse comes 
camerae nostrae quolibet die operis de singulis 
marcis cusis, singula pondéra Denariorum persol-
vere recusaverit, vel dilationem facere veil et. 
homines ipsius D. Archiepiscopi etc. ferramenta 
formalia includendi habeant potestatem." 

Királyaink rendeleteiben és hazai törvé-
nyeinkben még számos hely találtatik, a hol a 
pisetum pontos kifizetése iránt történik intéz 
kedés. 

Magyarország primása a főpisetariusi hiva-
talt, mint azt a királyi rendeletek és hazai tör-
vényeink világosan bizonyítják, századokon ke-
resztül tényleg viselte s az ezen hivatal után 
járó jövedelmet jogosan élvezte is. 

Dicső emlékű királynőnk, Mária Terézia. 
1776-ban az esztergomi érsekség jövedelmeit és 
terheit szabályozván, ezen idő óta minden egyes 
esztergomi érsek kinevezési okmányában hatá-
rozott említés tétetik a primás pisetumi jöve-
delméről. 

Magyarország primása már hosszú idő óta 
tényleg ugyan nem gyakorolja a főpisetariusi 
tisztet, mindazonáltal a pisetum, — a mely ót 
a királyi rendeletek, a hazai törvények és a ki-
nevezési okmány alapján iogosan megilleti s 
mint érseki jövedelmének egyik része — még 
mindig jogos követelésének tárgyát képezi. 

Az esztergomi érsekek — jóllehet a főpise-
tariusi tisztet tényleg már rég nem gyakorolják 
— a pisetumot 1867-ig háborítatlanul élvezték, 
de ezen idő óta a kormány — előttünk isme-
retlen okokból — visszatartja a primás jogos 
járandóságát, a pisetumot. 

Ezen megmagyarázhatlan eljáráshoz sok szó 
férne, de miután czélunk csupán a primási jo-
gok objectiv feltüntetése volt, ez alkalommal 
csak annyit jegyzünk meg, hogy a primás pise-

x) 1557. 15. 1. §. 
*) 1563. 73. 1. §. 
3) 1342. 49. t.-cz. 

tumi jogára vonatkozó királyi rendeletek, hazai 
törvények, nemkülönben a kinevezési okmány-
ban foglalt legfelsőbb adományozások még fön-
állanak s igy a magyar primás pi^etum-jövedel-
tnének "jogossága minden kétségen kivül áll. 

Az esztergomi érsek egyháznemesi székeiben, 
(,sedes praediales) egyháznemesi jószágokat adomá-
nyozott s ez által u. n. praedialistákat vagy egy-
háznemeseket alkotott, kik mint más nemesek föl 
voltak mentve a vámok és liarminczadok fizetésétől, 
azonban az országos nemesektől különböztek. 

A primás e joggal három főnemesi székben 
élt u. m. a vajkain (Pozsony megye), érseklélin 
(Komárom megye) és a verebélyin (Bars megye). 
Ezen egyházhübérek csak a finemre szóltak és 
magvaszakadás vagy hűtlenség esetére nem a 
király, hanem az egyházi fiskusra szálltak.*) 

Jobbágyai is a hid- és útvámok fizetésétől az 
egész országban föl voltak mentve. 

Ezen egyháznemesekről és jobbágyokról, nem-
különben azoknak vám- és harminczad-mentes-
ségéről 4 országos törvényeinkben több helyen 
van szó. 

1563. 59. t.-cz. 4. §. „Mobiles quoque Prae-
diales, et coloni Archiepiscopi Strigoniensis, juxta 
antiqua eorum Privilégia, exactione tributorum, et 
Teloniorinn, per totum Regnum nusquam impedi-
antur." 

1567. 14. t.-cz. „Item statutum est, id quo-
que ex dement i annuentia Majestatis suae, ut 
Praediales quarumcunque Ecclesiarum (qui in Un-
garia, et Slavonia iisdem fere semper praeroga-
tivis usi sunt, quibus alii possessionati Nobiles, 
et quorum ho magia, et jurámén ta aequaliter 
semper cum aliis Nobilibus fuerunt aestimata) 
non dicentur: 1. §. Potissimum quando cum iis 
Dominis Praelatis, et Baronibus. in quorum bo-
nis resident, personaliter, sineque sumptibus, 
simili cum aliis Xobilibus onere, exercituare 
teneantur. 2. §. Similiter etiam libertinis Domi-
norum et Nobilium videlicet, qui a Dominis suis 
terrestribus exempti, ab antiquo cum equis suis 
servire et exercituare tenentur; Maj estas sua 
exemptionem dare dignetur. "6) 

1741. 63. t.-cz. 9. §. „Nobiles Praediales 
Ecclesiarum . . . veluti alioquin etiam a contri-
butione liberie) 

x) Szeredy, I. 471. 1. 
2) 1563. 59. 4. §. 
3) 1567. 14. t.-cz. 
4) 1741. 63. 9. §. 
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1557. 16. vIn omnibus autem Regni Telo-
niis . . . Domini Strigoniensis colonos specialiter 
exemptos vbique constat." A nemesség kiváltsá-
gainak eltörlésével e jogok is megszűntek.") 

Az esztergomi érsek a törvényszék előtt peres 
ügyekben nem tartozott személyesen esküt tenni, 
hanem ha ez szükségesnek mutatkozott, tisztje által 
teszi le. 

A személyes eskütétel alól való fölmentést 
Vitéz János, még mint nagyváradi püspök ké-
relmezte 1466-ban Mátyás királytól, a mely reá 
mint esztergomi érsekre s utódaira örökösen 
átruháztatott. 

„ Coram nobis -— irja Mátyás király — aut 
quocunque judice Regni nostri sibi iuramentum 
adjudicare deberet, talis adjudicatio non m per-
sonam et nomen ipsius Domini Joannis Episcopi 
dirigatur, sed in personam, et nomen comitis sui 
Varadinensis, vel Judicis Curiae suae." 3) 

Az 1550. törv. 64-ik czikkében az ország-
gyűlés megerősíti az esztergomi érsek ezen ki-
váltságát : 

„Quod ad privilégia attinet, quae olim Ar-
chiepiscopis Strigoniensibus per divos Reges 
dicuntur esse concessa, quibus privilegiis exi-
muntur ipsimet a praestando juramento, cum 
judicialiter eis imponitur, permittiturque eis, ut 
loco sui officiates ipsorum possint jurare 
statutum est per suam Majestatem, et per Ordi-
nes Regni admissum, ut privilégia ipsa, secun-
dum eorum tenorem in suo veteri, et pristino 
maneant vigore, habeanturque rata, et firmiter 
observentur in omne tempus." 4) 

Daczára a királyi kedvezménynek és az or-
szágos törvény határozatának e privilégium mai-
napság már nincs érvényben. 

A felsorolt jogokat és kiváltságokat szaza-
dokon keresztül gyakorolták az esztergomi érse-
kek, anélkül, hogy a keresztény vallás csorbát, 
az országkormányzati ügyek hátrányt, a nem-
zetiségi érdekek hiányt szenvedtek volna, sőt 
ellenkezőleg ezen jogok és kiváltságok tapinta-
tos gyakorlása által, úgy a hitélet, mint a ma-
gyar állam-egység eszméje a tökéletesség felé 
haladt, — s igy a magyar prímások dicső feje-

0 1557. 16. t.-cz. 
2) Az esztergomi érsek praedialis nemeseiről bőven 

értekezik dr. Ozoray József, Magy. Sión. 1887. 
3) Török, II. 76. 1. 
4) 1550. 64. t.-cz. 

delmeink várakozásának s az ország hő óhajá-
nak minden időben hűen megfeleltek, mert a 
trón szilárdsága, a társadalmi rend fentartása, 
az alkotmány öntudatos fejlődése s a magyar 
nép szellemi művelődésének haladása első sor-
ban nekik köszönhető. 

II. Falusi levél. 
„Add, hogy testem és lelkem 

mocsoktalan legyen." 
Sz. Cecilia imádsága. 

Egyetlen miserovatot se tartson a pap fölöslegesnek, 
int a római káté. A rovatok a mise éneklésére is vo-
natkoznak. Fontos dolog tehát, hogy a szentmise ének 
részei szigorúan és pontosan ugy énekeltessenek, miként 
az authentikus misekönyvben elő vannak irva. Az Isten 
szive szerint működő pap, kit Jézus Krisztus szelleme 
éltet és az egyház szent iutentiói vezérelnek, törekedni 
fog a mise éneklést is ugy rendezni, a hogy az egyház 
óhajtja. 

Az ének közvetetten, benső kapcsolatban áll az 
istentisztelettel. A pap a legszentebb pillanatokban az 
átváltozás előtt és után énekel, tehát az ének ünnepi 
ima, az ünnepélyes istentisztelet kiegészítő, fontos része. 
Az egyház, ha az ünnepélyességet fokozni akarja, énekkel 
fokozza, sőt a keleti egyházban még máig is csupán 
énekes misét ismernek. Ha a pap és miniszter vannak 
csak jelen, felváltva énekelnek. Ha az ének a mise ki-
egészítő, fontos része, nyilván következik, hogy ugy kell 
a papnak énekelni, a mint az egyház előirta, akár tetszik, 
akár nem. S minthogy a pap és kar éneke szorosan 
összefügg, a kar ugyanazon nyelven folytassa az éneklést, 
a melyen a pap elhagyta. Különben a pap és kar éneke 
között nem lesz meg a kellő egyöntetűség. 

Az ének a keresztény nép nyilvános és közös imája, 
melyet a pap tár Ist^n elé. A magános imákat is óhaj t ja 
az egyház, jóknak és üdvöseknek tartja, de nyilvános 
imáiban a pap közvetítését óhajtja. Az ellenkező nézet 
nem katholikus felfogás. A magán miséken, sőt az ünne-
pélyes miséken is imádkozhatik kiki magán szükségletei 
s lelki állapota szerint, de fönhangon és nyilvánosan csak 
azt lehet imádkozni, a mit az egyház előirt. Mi czélból 
intonálja a pap a Glóriát, Credót stb.-t, ha a kar nem 
folytatja ? A latin szent szöveg, minthogy a szentírás ré-
vén a Szentlélek ihlette szavait és a Szentlélek őrködő 
vezetése alatt álló egyház próféta szavait tartalmazza. E 
szöveget szentesitette az egyház ezredéves szokása. Az 
egyháznak, Jézus Krisztus arájának, az emberiség közben-
járójának_ szava hatóbb, imájának ereje nagyobb, mint 
egyesek imájának. Ezenkívül a latin nyelv különösen al-
kalmas hangzó kincsénél fogva az éneklésre. A tridenti 
szent zsinat határozottan elrendeli a latin nyelv haszná-
latát. Már pedig az egyház rendeletei Krisztus bölcse-
ségének kifolyásai, mondja az Iskola Angyala. 

Azt mondják némelyek, hogy az egyház zenéje nem 
élvezhető. Nem csodálom : szokatlan előttünk. A mi leg-
szebb modern zenénket, Mozartot, Chopint vagy Beetho-

10* 
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vent játszszák "el a néger előtt, aligha fog benne gyö-
nyörködni. A nagy zeneértők Bach fugáit a rnüzene leg-
magasabb fokának tart ják és a zenében puszta érzelgést 
kereső urak unják. Különben is az egyház nem az em-
berek kedveért, hanem Isten dicsőítésére énekel. Homo 
animalis non intelligit ea, quae sunt spiritus. Hozzáértő 
emberek azt irják az egyház zenéjéről, hogy nemes egy-
szerűség, vallásos nyugalom, komoly méltóság, átható 
erő, az egyház fönsége nyilvánul műzenéje szeráfhang-
jaiban, melyen az összes szertartások titka és fénye át-
rezeg. A protestáns Herder i r ja : „Forgassuk át a görög 
és római egyház szertartásos könyveit, a zeneköltői te-
hetség épületei, mondhatnám tömkelegei." Thibaut az 
ambrus- és gergely-énekeket valóban mennyei, fönséges 
dallamoknak mondja, melyeket az egyház legszebb ko-
rában lángész alkotott és művészet ápolt ugy, hogy mé-
lyebben megindítják a kedélyt, mint az uj hatásra va-
dászó kompositiók. Wagner Rikhárd az egyházi éneket 
visszautalja eredeti ősiségébe. Ranke Lipót is áradozó 
szavakkal hódol az egyház őszenéjének."1) 

A latin szöveget legtöbben nem értik, vetik ellen 
mások, s igy az áhítatot es épületességet akadályozza. A 
szent miseáldozat — fontolják meg ! — titokkal teljes, 
kegyelmekben gazdag cselekvény és egyáltalában nem 
szükséges, hogy a résztvevők minden egyes szót meg-
értsenek. Először is éneknél a dallamra és nem a szö-
vegre szoktak figyelni ; másodszor a tridenti zsinat meg-
hagyja, hogy a lelkipásztor azok értelmét alkalmilag 
hiveinek megmagyarázza. Általában elégséges a tudat, 
hogy a mit énekelnek, Isten tiszteletére éneklik és az 
egyház rendelése. Sz. Ágoston és sz. Tamás szerint pedig 
senki jobbat nem tehet, mintha az egyház véleményéhez, 
nézetéhez, szent nyelvéhez alkalmazkodik. Isten a szent 
mise hallgatásánál alázatos hitet és szeretetet követel. 
Nem a szöveg megértése, hanem a hit köti össze a hi-
vőt a pappal, az áhitat szent Bonaventura szerint inkább 
a sziv, mint az értelem müve. Minden kis gyermek tudja, 
mit jelent a Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, vagy legalább 
azt, hogy szent szavak. Az egyház legújabban 1862. márcz. 
22-én azon kérdésre, vájjon a kar népuyelven énekeljen-e, 
azt felelte: „Negative et abusum eliminandum." 2) 

Az óhajtott egység is megköveteli, hogy minden 
pap ugy énekeljen, mint a hogy Rómában, a központban 
énekelnek. „Ut omnes unum sint. Unus Dominus, una 
fides, unum baptisma, unus Deus, unus Pater omnium. 
Ut uno animo et uno ore honorificetis Deum.u 

Az egyház kezdettől fogva azon működött, hogy az 
egyházi ének terén is egység uralkodjék. Sz. Athanáz, 
Basilius, Damasus, I. Leó, Gelasius, I. János, Bonifacius, 
Sylvester intézkedéseit mellőzhetjük, csak nagy szent 
Gergely iskoláit emlitem, melyeknek példájára és útmu-
tatása szerint folyton keletkeztek uj iskolák. Bonifácz 
Némethon nyers teutonjait tanította meg a szelid kar-

') „A pápaság története." 
2) V. Pius rendelete ér telmében nem szabad a szent misét 

máskép énekelni. (A Missale előtt.) V. ö. a boroszlói zsinat rend. 
1592 ; 1857-ben Valentin regensb. püspök rend. ; XXII. János pápa 
c un. extr . com. II. ; Dulánkszky pécsi püspök 1885-ben kiadot t 
körlevele. 

ének dallamaira; Angliában Ágoston, Galliában Nagy-
Károly mutatta be. A középkoron át roppant haladás 
mutatkozik a zene-költészet terén. Az V. Pius bullájában 
előforduló „prout placet in Missali" szavakat az egyház 
az énekmódra is kiterjesztette. IX. Pius kifejezte ama 
nyomós és sürgős óhaját, hogy minden egyház a római 
egyházzal szent egységbe lépjen. (1873. máj. 3.) *) Midőn 
ezen pásztorlevél eredetiségét kétségbe vonták, a szer-
tartások sz. Congregatiója megerősítette azt. Sőt IX. Pius 
ezen intézkedése előtt jelent meg 1871. aug. 14-én a 
szent gyülekezet erre vonatkozó rendelete.2) 1878-ban 
XIII . Leo sürgeté az egységet, midőn Pustetre bízta a 
szertartásokra ügyelő szent gyülekezet felügyelete és 
gondozása alatt az authentikus misekönyv kiadását, mint 
ez megolvasható a pécsi püspök körlevelében, valamint 
a Bartolinius és Salvati neve alatt 1883. apr. 10-én ki-
adott decretumban. Jellemzően ir Cottonius már a 11. 
században : „Cum enim Dominus una fide, uno baptismate, 
et omnino morum unitate delectetur, quis non credat, 
quod idem ex multiplici cantorum discordia, quam non 
inviti, neque ignorantes, sed volunturie constrepunt, of-
fendatur." A szent szertartásokra felügyelő gyülekezet 
folyton fáradoz a hibátlanul kiállított liturgikus énekes 
könyvek terjesztésén. 

Sokan a népének szépségeire hivatkoznak. Az egy-
ház egyáltalában a népéneket nem ellenzi, ha megen-
gedett időben és helyen történik, milyenek különösen: a 
délután, este tartatni szokott istentiszteletek, körmenetek, 
testvérületek ájtatosságai. Ezen ének azonban nem litur-
gikus istentisztelet, hanem áhítatos magán ima. 

Mások a nép óhajaira, Ítéletére hivatkoznak. A nép 
óhajára, ítéletére szertartásokat illetőleg oktalan hivat-
kozni. r Euntes docete," nem a népnek, pusztán az 
apostolokra és utódaikra szól. A ki a népet, itélő biróul 
állítja fel — Wit t szerint, — a tudatlanságot, a világias 
szellemet, az Ízléstelenséget, az érzékiség kultusát tolja 
fel a legszentebb és legfönségesebb ügyben döntő birául. 
Annak megítélésében, milyen alakban és módon imád-
kozzék az egyház, mikép örüljön, mikép ünnepelje a 
kegyelemmel teljes titkokat, mint közölje ezeket, egyedül 
az egyház illetékes bíró, mert Krisztus élő teste, a Szent-
lélek jegyese, mert egyedül az ő kezeibe adta a Megváltó 
a megváltás folyton megujuló s örökké tartó áldozatát, 
egyedül ráruházta a közbenjáró szerepet. Az egyházat a 
Szentlélek vezérli, s igy legjobban tudja, milyen ének és 
dicséret a legillendőbb a megdicsőülés áldozatához. Erősen 
hiszem, hogy a kegyelet és élő hit ellen vétenénk, ha 
az egyház utasításait el nem fogadnók, akár azt mondjuk, 
hogy kivitele lehetetlen, akár azt, hogy nem kötelező. 
Ha az egyház által előirt szertartásokat megvetni, el-
hagyni, megváltoztatni nem szabad, az authentikus mise-
könyvben előirt énekmódot sem, mert az ének is a szer-
tartások lényeges része. 

*) Ut sic cunctis in locis ac dioecesibus, cum in ceteris quae 
ad sacram Li turgiám pert inent , tum et iam in cantu, una eademque 
ratio servetur, qua romana u t i tu r Ecclesia." 

2) „Sacra Ri tuum Congregatio Rssimis Ordinariatibus prae-
fa tam Edit ionem summopere commendat, u t earn adoptantes in 
suis Dioecesibus exoptata uniformitas in S. Liturgia etiam in cantu 
obtineri valeat." 
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Azt mondják némelyek, hogy az egyház ez éneke 
nem illik be a korszellem keretébe. E r re azt lehetne fe-
lelni, hogy a kor szelleme jó is lehet, rossz is lehet. 
Ki gyönyörködik a korszellem nuditásaiban a festőművé-
szet terén ? Az egyház nem itéli el a modern zenét, bá-
mulja a magas concepciók gyönyörű változatait ; csak a 
templomból száműzi s illendő helyére, a hangversenyekbe, 
színházakba utasitja. Annyi bizonyos, hogy a modern egy-
házi zenéből (Haydn, Mozart, Cherubini, Beethoven, Men-
delssohn-Bartholdi) hiányzik a keresztény szellem és nem 
felel meg többé a keresztény istenitisztelet lényegének. 
A ki édes atyja halála után uj jongó zenében akarná gyá-
szát kifejezni, méltó megrovás érné még akkor is, ha a 
zene magában szép volna is. Ha a tánczra is alkalmatos 
zenét kivánnak s a tánczzenéből száműzik a túlságos ma-
gas hangokat, az egyháznak is száműzni kell a fülcsik-
landozó zenét a Golgotha véres áldozatának vérnélkül 
való bemutatásától, a legszentebb cselekvényből. „Quid-
quid profanam vanitatem sápit, quidquid pietatem fide-
lium turbat , sollicite vitetur." 2) A zenének tulajdonképen 
— mondja Göthe — éppen nincs szüksége az újságra, 
sőt minél régibb, annál szokottabb, annál jobban hat. 
(„Aus dem Herzen der Kirche ist jenes Eine, wunder-
same Lied entquollen, das sie als Brautlied singt an den 
Altären des Lammes, das sie anhebt mit dem sehnsüchti-
gen Seufzen der Völker nach dem Erlöser , das sie in 
Chore der Engel an der Krippe singt, das sie t ief trauernd 
klagt , in die Fusstappen ihres leidenden Bräut igams tre-
tend, das sie staunend jubelt am Grabe des erstandenen 
Geliebten, das sie bewundert aussendet zum himmlischen 
Vater an der Rechten des Vaters, das sie t runken vom 
Geiste mit feurigen Zug jauchzet." Amberg. Past . I I . 238). 

A ki azt hiszi, hogy az emberek hitélete amúgy is 
kihaló félben levén, sokan legalább a zene kedveért el-
jöt tek a templomba, annak azt felelem, hogy mindazok, 
a kik pusztán füleik csiklandoztatása véget t szándékoz-
nak templomba járni, menjenek csak a szinházakba, hang-
versenyekbe, ne foglalják le azok helyét, kik áj ta tosság-
ból járulnak Isten szine elé, ne botránkoztassanak másokat 
folytonosan hátratekintgetés, kritikus megjegyzések által. 

A papnak kötelessége az egyház sürgető óhajainak, 
a pápák és zsinatok határozatainak megfelelni, a szertar-
tásokra ügyelő szent Congregatio rendeleit figyelembe 
venni. 

„Scienti igitur bonum facere et non facienti pecca-
tum est illi." Mindenki — int Amberger — kötelessége 
tehetsége szerint a karéneket pontosan megtanulni és mi-
ként a rovatok leghívebb figyelembe vételére köteles, 
köteles az egyház óhaja szerint énekelni is. A pap küzd-
jön az elvilágiasodott egyházi zene ellen, a különösen 
német községekben fülsivitó „musikalisches Amt"-ok ellen, 
ugy énekeljen, mint az authentikus misekönyv előírja, ne 
privát gustusa szerint, ne trillázzon a praefatiókban, ne 
mondjon bravourral tiz perczes „Ite missa est"-eket. 

Az egyház a tudomány és szentség halhatatlan anyja. 
A ki az egyház rendeléseit követi, bir élő hittel. Az egy-
ház rendeletei — sz. Tamás szerint — a bölcseség szavai. 

') Wetzer-Welte, Kirch.-Lex. 
2) Act. conc. Col. p. 224. 1., Schuch: I. köt . 531. 1. 

A római kath. anyaszentegyház fenséges, isteni épít-
mény. Bámulatosan szép arányainak mérhetlensége, pon-
tos s mély értelmű e kőszálon épített góth templom 
minden fülkéje, minden egyes köve. Egység, szent egy-
ség, az Ur Egysége őrködik felette s él benne szent 
Lelke által. Szép mint Jeruzsálem, hol szent egyformaság 
uralkodik. 3 ) „Quam pulchra tabernacula tua Jacob." Min-
den szava az őrködő Szentlélek sugallata. Jól ismeri az 
Is tenség ti tkait , mert Isten alapitotta, Isten vezérli a vi-
lág végezetéig, de emberekből áll, ismeri az emberi sziv 
minden zugát, rej tekét , rugóit , erejét és gyöngeségét, 
legjobban tudja tehát, mi a legalkalmatosabb alak, a 
legihletettebb hang az Ur dicsőítésére. A pap tehát hall-
gasson szavára. A zsinatok rendelkeztek ; . a pápák szó-
lot tak. Róma nem sülyedt végelgyengülésbe, szavai nem 
apadtak ki máig sem, szól ma is. Az egyház szavai Isten 
szavai. „Verbum vitae aeternae habet." 

Kozári Gyula. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , augusztus hó 3-án. Az oktatás modern 

rendszerének teljes kudarczát lehet már megállapítanunk 
a XIX. században uralkodó úgynevezett fölvilágosodás 
igen gyászos dicsőségére. 

Mint ismeretes, az oktatás-ügy államositása, mely a 
nyugati államok némelyikében kizarólagos jelleggel bir, 
ugy ezekben, mint a legtöbb európai országokban a tan-
rendszer s tananyag álllamositását, vagyis állam által 
törvények s miniszteri rendeletek u t ján tör tént megálla-
pítását vonta maga után, amitől az oktatás- s nevelés-
ügyi monopoliumra törekvő liberalizmus nagy eredmé-
nyeket várt s nem csekélyebb kulturális vívmányokkal 
kecsegtette a világot. E helyett azonban általános a pa-
nasz s hivatalosan is megállapítot t tény, hogy az iskolák 
az állam közvetlen vagy közvetett kezelése, felügyelete 
vagy szellemi vezérlete alatt eredményekben korántsem 
feleltek meg a vérmes reményeknek és nagy várakozások-
nak, sőt általános hanyatlást mutatnak. 

E tényt a németországi népiskolai tanítók legutóbbi 
gyűlése is elismerte ; maga a porosz közoktatásügyi mi-
niszter egyik rendelete pedig fölhívja a középoktatásügyi 
közegeket az oktatás nagyobb ellenőrzésére; a szaklapok 
Németországban, Svájczban, Svéd-Norvégországban pa-
paszkodnak a tanítás aránylagos eredménytelenségéről; 
a bajor középiskolai tanárok gyűlése elutasította magától 
s tagjaitól a felelősséget a megállapitott ba jokér t : az u j 
franczia közoktatásügyi miniszter hasonló nyilatkozatot 
tet t legközelebb a díjak kiosztása alkalmával. Ezek s 
más szakközegek természetesen mind különböző okoknak 
tulajdonít ják e baleredményt, mivel vajmi sok, egymásnak 
ellentmondó álláspontot foglalnak el, de ez mit sem vál-
toztat magán a szomorú tényálláson. 

Hazánkban is számosak a panaszok e tekintetben. 
Hogy csak egyet említsünk, Budapest főváros felirt a 
kormányhoz a népiskolák mizériái ügyében, kérvén a 
tanrendszer megváltoztatását ; a minisztérium azonban 
leirt, hogy e rendszer jó, de a tanítók — a kik pedig 

l) Cant. Cant. VI. 3. 
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ugyaneme rendszer alapján vannak képesítve — nem fe-
lelnek meg feladatuknak. A középiskolák bajait csak az 
imént szellőztette e lapok hasábjain .egy középiskolai 
tanár." Egyetemeink viszonyait maga a közoktatásügyi 
miniszter ur kritizálta, valamint az ügyvéd- s tanár-vizsgáló 
bizottságok is kemény bírálatot mondottak az egyetem i 
tanítás eredményei fölött. 

Szakközegekre hagyhatjuk a részletesebb ismertetést; 
nekünk csak az a feladatunk, hogy ekkép megállapítván 
a modern tanügyi politika balsikerét, s megokolván ja-
vításának égető szükségét, ujabb balfogások s még na-
gyobb hanyatlás bekövetkezését tőlünk telhetőleg meg-
gátolhassuk. 

A modern tanügyi politika — magyarán szólva — 
sokat markol, keveset fog ; azonfelül nemcsak ellentéteket 
idéz elő az oktatás s nevelés lelki s anyagi czéljai közt, 
hanem annyira elkülöníti, elszigeteli egymástól a tan-
anyag egyes szakcsoportjait, hogy tanrendszere maga a 
szó szoros értelmében vett bábeli rendszertelenség ; emel-
lett csak másodsorban, vagy egyáltalán nem, tartván szem 
előtt az ifjúság magasabb rendeltetését, tanulót s tanárt 
csak az iskolázás teljesítésének szükséges lemorzsolásáról 
győzi meg, a tudományt pusztán fejős tehénnek állítván oda, 
megsemmisíti az eszményi javak iránti fogékonyságot ; az 
ifjú korban szükséges fegyelem vajmi laza alkalmazásával 
s az úgynevezett tanszabadság túlságos kultiválásával vá-
gyaikban féket nem ismerő s csupán önzésének hódoló 
nemzedéket nevel. 

Ez eredmény méltó okulásul szolgálhat a jövőre 
mint súlyos bizonyítéka az úgynevezett felekezetnélküli 
oktatás és az állami tanügyi czentrálizáczió káros s ve-
szedelmes voltának. 

A modern liberalizmus legazdálkodott a nemzetgaz-
dasági téren; megbontotta a társadalmi rendet, a gyön-
géket zsákmányul dobván az erőseknek ; megmételyezte 
a közerkölcsöket, minek következtében à börtönöket s 
fogházakat, valamint a rendőrséget mindenütt legalább 
tízszeresen kellett szaporítani a népekre a béke ál-
dásai helyett az állig s utolsó fillérig való fegyverke-
zésen kivül a világtörténelemben ismeretlenül álló, iszonyú 
katasztrófák majdnem bizonyos bekövetkezését zúdította ; 
a részrehajlatlan tudományból tendencziózus bolonditást 
vagy felületességet csinált; Istent s vallást mellőzve vagy az 
egyházat nyíltan üldözve szította mindnyájának háborújá t 
mindnyája ellen ; most az iskola terén is kudarczot vallván, 
bízvást kérdhetni, miként fogja a népeket kárpótolni meg-
csalatásukért ? Nevezetesen az ígért magasabb s alaposabb 
kuli ura elmaradását, az iskolák eredménytelenségét mivel 
fogja pótolni ? 

Semmivel. Haldoklik az már, csak pusztaságot s 
romokat hagyván maga után. 

Tanulságul fog azonban szolgálni, itt különösen arra 
nézve, hogy az állam tanügyi monopoliuma soha jó végre 
nem vezethet, aminthogy az állam mint ilyen nem bír 
hivatással, sem lelki tekintélylyel, sem megfelelő eszmények 
apparátusával a tanításra és nevelésre. -4-

Roma, julius hó végén. Az olasz szektáriusok harcza 
a pápaság s egyház ellen a legvégső fokát érte el, annyira, 

hogy bizvást elmondhatni, hogy megnyíltak a pokol ka-
pui, kiokádva a sátán összes pozdorjáját, minthogy most 
már nyíltan készülnek megrohanni Krisztus helytartóját. 
De bármily eredménye legyen a rohamnak, a sátán nem 
fog erőt vehetni a kősziklán, melyet a Mindenható állított 
a bünbeesett s megváltott, de mindig bűnös emberiség 
üdvére. 

Az egyházellenes szekták összes erőivel megindított 
e harcz mindenek előtt azt jelenti, hogy a római kérdés 
uj stadiumba lépett : az eddig minden pokoli ármánynyal 
folytatott álczázott háború a pápaság diadalával végződött ; 
a sok fillentés, hazugság, mely az úgynevezett pápai ga-
ranczía-törvényben tetőpontját érte el, mind dugába dőlt ; 
a pápaság XIII. Leó áldozópapi jubileuma alkalmából a 
szó legszorosabb értelmében vett világra szóló győzedelmes 
ünnepet ült, mely a Tábor hegyi megdicsőülés földi vissz-
fényének s az Eg által nyújtot t vigasznak mondható. Ez 
erkölcsi diadal a sötétség hatalmasságait meggyőzte erőt-
lenségökről az addig követett haditervre nézve ; most tehát 
egyet fordult és az összes szektáriusok nagytanácsa el -
határozta, hogy kudarczának és tehetetlenségének beval-
lása helyett összes hadait mozgósítja. 

Első hadi tette volt az uj olasz büntető törvény-
könyv, melynek gyűlöletes önkényét eléggé jellemeztem 
korábbi leveleimben e lapok hasábjain. E törvénykönyvnek 
egyház- s pápa-ellenes politikai hasonmása az uj községi 
törvény javaslata, melynek legirányzatosabb szakasza az, 
amely 500 —1000 lírányi pénzbüntetést és 3 hónaptól 
egy évig terjedhető fogság büntetést szab arra, „aki be-
szédekkel vagy allocutiókkal az isteni tiszteletnek szánt 
helyeken vagy vallásos jellegű gyűléseken, lelki Ígéretek 
vagy fenyegetések által iparkodnék a választók szava-
zására befolyást gyakorolni. „Ezt a rendszabályt az u j 
büntetőtörvénykönyvvel együtt már tágértelmüségénél fogva 
is, oly messzire lehet vinni s annyi esetben alkalmazni, 
amint az olasz kormánynak s bíróságainak tetszeni fog, 
mivel „vallásos jellegű gyűléseken" nemcsak papok, de 
világiak által a pápa érdekében mondott beszéd vagy 
„allocutió" — mely lehet ima is — elégséges lesz az 
említett pénz- s fogság-büntetés alkalmazására. Ellenben 
„nem vallásos jellegű gyűléseken" szabad lesz a szek-
tárius kompániának a választásokra befolyást gyakorolni 
s azonfelül a pápa s egyház ellen izgatni. 

Ez uj községi törvénynek továbbá az is a czélja, 
hogy az önkormányzatot megfojtsa és a községeket, 
kivéve a nagy városokat, teljesen a kormány hatalmába 
adja, minthogy annak értelmében polgármestereiket (sin-
daco) a belügyminiszter fogja kinevezni. Ez intézkedés 
okát maga a kormány magyarázza meg a „DirittoLí-ban: 
„Eddig — irja — az olaszországi községek négy ötöde 
vagy klerikálisok, vagy a még veszedelmesebb fél-kle-
rikálisok kezén volt." Ezzel bevallják a szektáriusok, 
hogy Olaszország négy ötöde mit sem akar tudni róluk, 
és minthogy a községek maguktól nem akarják elfogadni 
a dolgok uj rendjét, azért Crispi és csatlósai az uj tör-
vény utján meg fogják őket fosztani szabadságuktól, oly 
polgármestereket küldvén a nyakukra, kiknek főfeladatuk 
lesz megtörni a klerikálisok s fél-klerikálisok daczát. 

Az önkény ezen imugurálását maga Crispi igy ve-
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zette be az olasz parlamentben : „Belgiumban a katho-
likusok méltók a tiszteletre, mert hazájukért harczoltak 
és mert nem hajtanak egy praetendens parancsára. De 
Olaszországban egy bukott souverain-nünk van, ki minden 
pillanatban tiltakozik ellenünk. (T. i. a pápa.) Van katholikus 
sajtónk, amely azt akarná, hogy szabad féket ereszszünk a 
hazaelleni bűntetteknek. íme ily emberekkel vagyunk mi 
harczban. Mi adjunk nekik még fegyvert a kezükbe ? 
Nekem nincs erre bátorságom. En nem adhatok nekik 
ma oly hatalmat, amelyet holnap talán erővel kellene 
tőlük elvennem." 

Ê szerint a pápa Crispi szemében csak praetendens, 
kinek követeléseit minden áron el kell nyomni és egy-
úttal a katholikusokéit, kik azokat visszhangoztatják. A 
„Moniteur de Rome" erre megjegyzi: 

„Azt állítani, hogy a pápa követeléseit és fölszó-
lalásait egyedül ama rosszakaratú s nyomorúságos am-
biczio sugallja, hogy uralkodjék egy darabka területen, 
ez annyi, mint oly sérelmet elkövetni a souverain pá-
pa ellen, mely hozzá föl nem érhet. Ezen Róma váro-
sában, melyet elődei szabadítottak meg a barbárságtól, 
melyet remekmüvekkel betöltöttek, melyet az egész vi-
lágra jótéteményeit kiterjesztő polgárosultság központjává 
tettek, itt a pápa még mint fogoly s kifosztott sem lesz 
soha praetendens. Crispi ur tehát oly hamar elfeledte a 
jubileum összehasonlithatatlan fényét, az egész világ ural-
kodóinak tiszteletteljes és készséges hódolatát, a világ 
minden részéből jöt t tömegek ideözönlését ? Ha a pápa 
csak egyszerű trónkövetelő volna, vájjon tanúi lettünk 
volna-e ez épp oly megindító, mint nagyszerű látványnak ?" 

Ugy látszik azonban, hogy a szektáriusok a pápa 
ság ellen megindított u j harczhoz, a fönnebb jelzett fegy-
vereken kivül, még másokat is kovácsolnak. A „Kiforrna" 
ugyanis azt írja, hogy a kormány az összes kath. tan-
intézetek bezáratását és az összes oktatás államosítását 
tervezi azon ürügy alatt, hogy a „klerikális" iskolák na-
gyon hátramaradottak, voltaképen pedig ama czéllal, hogy 
az ifjúságot, melyet a szülök inkább küldenek a kath. 
tanintézetekbe, teljesen szektárius szellemben neveltesse a 
maga szektárius tanerői által. Ezt Crispi is kijelentette 
a parlamentben, amidőn a jövő ülésszak első teendői közé 
sorolta a népoktatás „tökéletesbitését," amely egészen s 
kizárólag az államra bizatik ; az államnak egyedül lesz 
joga a népnek nevelést adni." 

Mint ebből kitetszik, a szektáriusok a kulturharczot 
az iskolára is kiterjesztik, mivel a kath. iskolákon, ame-
lyekre p. Rómában a pápa egy milliót áldoz, a szektárius 
tanintézetekkel nem birtak kifogni. 

Egyúttal a papságot koldussá akarják tenni az által, 
hogy eltörölték a lelkészeknek természetben járó prae-
statio kötelezettségét ; s mivel a sz. Penitencziária a híve-
ket lelkiismeretükben kötelezte azok teljesítésére, a szek-
tárius lapok azt követelik, hogy a büntetőtörvény minél 
előbb alkalmaztassák a papok s áldozatkész hiveik meg-
büntetésére. Ekkép Crispi még a polgárok zsebe fölött is 
parancsolni akar, megtiltván nekik, hogy szabadon ren-
delkezhessenek vagyonuk fölött, ha lelkipásztoraiknak a 
lelkiismeretben kötelező járulékot megadni elég merészek. 

Ez a zsarnokság netovábbja, és az emiitett rend-

szabályok együtt véve a leggyülöletesebb kulturharczot 
képezik. 

Azért nem lehet csodálkozni, hogy a szentszék ujabb 
körlevelet intézett a hatalmakkal való közlés czéljából a 
nuncziusokhoz, melyben ismét tiltakozik a mind erősza-
kosabb s tűrhetetlen helyzet ellen, melynek áldozata. 

Legújabb hirek szerint Schlözer ur, a Vatikán mel-
letti porosz követ, ki épp most felutazott Berlinbe bucsu-
tisztelgése alkalmával, mely egy óráig tartott , a szent 
a tya külön megbízatásában fog eljárni Bécsben1) és Ber-
linben. 

A szektáriusok említett erőszakoskodásai — mint 
mindenki láthat ja — épp azt bizonyítják, amit ők mind-
eddig tagadtak, azt ugyanis, hogy Róma megszállásának 
és tizennyolcz évi bitorlásának, valamint az olasz liberá-
lis kormányzatnak nincs eredménye : az olasz nép óriás 
nagy többsége katholikus maradt, — különben mi szük-
ségük volna eme legújabb erőszakoskodásra. 

Es épp ezen, ugy látszik, fog megtörni a szektárius 
zsarnokoskodás ; habár addig még vajmi sok történhetik, 
még az is, hogy talán a pápa kénytelen lesz egy időre 
Rómát elhagyni . . . Dr. K. J. 

VEGYESEK. 
A bibornok hgprimds udvarában történt sze-

mélyváltozásokkal, egy szabadkőműves lap előcsaholása 
mellett, igen sűrűen foglalkoztak e napokban a napi 
lapok. E változásokról bizonyára legilletékesebben fog 
szólni a legközelebbi főpásztori körlevél. Várjuk be ezt. 
A pisetum, nagyszombati eset és más egyéb ily dologgal 
összefüggésben emlegetett „magyar kulturharcz" emle-
getése pedig nem egyéb, mint nagyhangú leplezése egy 
bizonyos hajszának, melynek alacsony színvonala fölött az 
ország hgprimásának személye és érdemei óriásilag ki-
magaslanak. 

— A Saturday Review ban következő nyilatkozat je-
lent meg XII I . Leo ujabb encyclikájáról, mely az emberi 
szabadságot tárgyalja. „Figyelmesen olvasva e hosszú ok-
mányt, nem találni abban egyetlen egy eszmét sem, a 
melyet minden igazlelkü keresztény el nem fogadhatna. 
Az a körlevél igen világosan kimutatja, hogy a ki Jézus 
Krisztusban hisz és az ő törvényét őszintén elfogadja, 
nem működhetik közre azoknak a tervében, kik a nem-
zetek állami életéből minden vallási befolyást száműzni 
szeretnének . . . Ily időkben, midőn a hit oly kegyetlen 
megpróbáltatások ostromának tárgya, igazán vigasztaló 
dolog olvasni ezt a méltósággal teljes encyclikát és kon-
statálni, hogy nincs benne egyetlen egy keserű szó, vagy 
szemrehányás, nincs benne nyoma sem a fanatismusnak 
és szüklátkörü felfogásnak. Ez a bátor és fenséges szó-
zat, mely az uralkodó viszályok közepette hangzik fel, 
figyelmeztetve a keresztényeket erővel teljesen de egy-
úttal szeretettel is kötelességeikre, — tiszteletet paran-
csol, és mi hiszszük, hogy engedelmességre fog találni." 
— Ugyan tudnának-e a mi magyar protestánsaink eny-

A porosz követ csakugyan egy napig tartózkodott Bécsben 
és sokat értekezett a nuncziussal : gr . Kálnoky külügyminiszternél 

I is volt. A szerk. 
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nyíre közeledni a pápához és ily szívélyesen, lelkesen 
szólni a pápaság tanításáról ? ! 

— Don Carlos kiáltványt bocsátott ki, figyelmez-
tetve két közelgő évfordulóra. Az egyik Recared király 
megtérése és a kath. hitegység megállapítása Spanyolor-
szágban. A másik a nagy franczia forradalomé s az általa 
kezdeményezett feltordultságé elvekben és életben. Don 
Carlos a kath. hitegység évfordulójának megünneplését in-
dítványozza és ajánlja. Recared góth király 587-ben zsinat 
előtt, melyen katholikus és ariánus püspökök voltak je-
len, kijelentette, hogy ő a kath. hithez ragaszkodik. 
589 ben azután az árián hit 30 tételére anathemát mon-
dott az egész nemzet és megállapitá a spanyol kath. hit-
egységet, melyen a protestantismus nem bírt rést ütni, s 
melylyel még most is kénytelen a franczia forradalom 
által initiált kultus-szabadság czime alatt a vallástalanság 
küzdeni. 

— Az európai államok keletkezése, kivéve az ujabb 
keletüekét, összeesik a keresztény vallás felvételével. Igy 
a nagy Oroszországnak alapjait is I. vagy nagy Wladi-
mir fejedelem rakta le a 10-ik század végén. 0 kezdet-
ben Nowgorodban uralkodott, azonban Kiewben uralkodó 
testvérét Jaropolkot legyőzvén és trónjától megfosztváni 
Kiewbe tette át székhelyét s országába beolvasztá Oleg 
testvérének részét is. Midőn Cherson ellen háborúba in-
dult, fogadást tőn, hogy ha Isten győznie enged, felveszi a 
keresztséget. Es ugy is történt. Maga a keresztség felvéte-
lének éve nem bizonyos. 988 és 990 között ingadozik a 
történet tudománya. De a tény — tény és fényesen bizo-
nyítja, hogy a hatalmas orosz birodalomnak alapjai is a 
keresztség szentségén nyugszanak. Vajha az orosz biro-
dalom mindenható czárja és népeinek milliói arra a tudatra 
ébrednének, hogy a keresztség felvételével kötelezték 
magukat minden kötelesség teljesítésére, mely a kereszt-
séggel jár, tehát arra is, hogy a Krisztus által rendelt 
egyház fejének is engedelmeskedjenek. 

— Búcsújárásra felhívás. Főpásztori engedélylyel 
f. évi szept. 5-én egy búcsújáró menet indul a budapesti 
szent-ferenczrendiek belvárosi templomából Nagy-Mária-
Czellbe. Útiköltség különvonattal Nagy-Mária-Czellbe és 
vissza Budapestre II. oszt. 14 fr t 30 kr., III. oszt. 10 frt. 
20 kr. Szeptember 12-én reggel 6 órakor visszaérke-
zés. Ünnepélyes bevonulás papi segédlet és Mária-szobor 
vitele mellett a váczi uton, Deák-Ferencz- és Koronaher-
czeg utczán át a belvárosi szent-ferencz-rendiek templo-
mába, honnan az ájtatos bucsujárók hála-Istentisztelet 
megtartása után elbocsáttatnak az Urban. Ezen bucsujá-
ratban részt vehetnek német, magyar és tótajku hivek. 
Búcsúsok, kik előre menet-jegyet váltottak, vagy legalább 
bejelentve lesznek, csatlakozhatnak a menet-vonalon is, 
és pedig Rákospalotán, Váczon, Nagy-Maroson, Szobbon, 
Esztergomban (a csavar gőzhaj ói állomásnál), Esztergom-
Nánán, Ersekujvárott és Pozsonyban. A szükséges omni-
buszok és közönséges processziós kocsikról Liliomvölgyből 
Nagv-Mára-Czellig és vissza (előbbi 5 fr t 20 kr, utóbbi 3 
fr t 70 kr, személyenkint), valamint négyüléses bérkocsikról 

is (40 frtért) gondoskodva lesz. Gyermekek 10 éven alól 
a vasúton a felét fizetik. A váltott jegyek egyszersmind a 
menetre érvényesek. A bucsujárókat három áldozár és egy 
orvos kiséri. A beiratás és menetjegy kiváltása a belvá-
rosi szentferenczrendiek sekrestyéjében eszközölhető min-
den nap augusztus l - jétől szeptember 3-áig. Kelt Buda-
pesten, 1888. julius 20-án, Bán Sándor, zárdafőnök. Róder 
Florent, a bucsujárat vezetője. 

— Budapesten ez időszerint nagy serénység tapasz-
talható Isten egyházainak építésében és díszítésében. A 
budavári Mátyás-templom és a lipótvárosi bazilika gyor-
san haladó megujulása igazán lelkesitőleg hat az emberre. 
A terézvárosi templom restaurácziója és kidiszitése szin-
tén örvendetesen halad. A belvárosi pleb. templom styl-
szerü kiujitására e napokban 60,000 fr tot meghaladó 
összeg szavaztatott meg a főváros mint patrónus részéről. 
Epp most hordják előttünk a kiásott földet a Mária és József-
utcza sarkán építendő Jézus sz. szive templomának alapjai 
számára. íme ez a néhány sor is élénk képet varázsolhat t. 
olvasóink elé arról, hogy néhány év múlva mennyi szép ék 
csinos templom fogja hirdetni hazánk fővárosában a hit-
életnek csendes de annál örvendetesebb felpezsdülését. 

— Eltalálta l Három férfiú a magyar értelmiség 
köréből társalgott együtt egy asztalnál : kettő közőlük 
katholikus, egy lutheránus volt hitére nézve. A lutherá-
nusnak nem egy kemény falatot kellett lenyelnie, mert 
társai tréfálkoztak vele, a többi között azzal is, hogy 
,nem sokára lutheránus lesz a vallásügyi miniszter Ma-
gyarországon, pedig hát a kálvinisták is kiveszik a ma-
guk részét mindenből. Igy például, — mondá az egyik 
— ki volt mondva, hogy a „Jó szív" az árvízkárosultak 
számára gyűj t pénzt, s most, hogy szétosztották az ado-
mányokat, az árvízkárosultaknak adott pénzből juttatni 
tudtak a budapesti ref. és ev. templom építésére is. Az 
egyetembe pedig, — mondá a másik, — maholnap ka-
tholikus tanár be sem juthat stb." Minderre a lutheránus 
egész phlegmával csak azt felelte: hogy — „a katholi-
kusok azt várják, hogy a sült galamb a szájukba repül-
jön. Iparkodjanak ők is!" 

— A Jézus szive temploma, mely, mint emiitők, 
Budapesten a Mária- és József-utcza sarkán épül, három 
év alatt teljesen kész lesz. Gyönyörű rómán stylben készül. 
Valóságos gyöngy lesz Budapest templomai között. 

— III. Frigyes császár nagybecsű, emlékiratszerü 
naplót vezetett koráról, mely 30 évre terjed s minden év 
külön-külön kötetet képez. A boldogult császár nejét bizta 
meg a kiadással, mit azonban II. Vilmos császár és Bis-
marck erősen elleneznek. 

— Éjszaki Csehország katholikusai ez idén is fognak 
nagygyűlést tartani. Ez lesz a második. Mig a tavali 2 napig 
tartott , ez már négy napra van tervezve. Küzdelmek ér-
lelik meg az embereket s a kath. hitélet, egyletekbe 
sorakozottan, csak ott éri el betetőzését évenként összeülő 
katholikus nagygyűlésekben, csak ott mondom, a hol a 
hitélet — nagy küzdelembe kerül máris, vagy nagy küz-
delmeket és kudarczokat akar megelőzni. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A vallás és az ember 
(Két czikk). 

Előző fejtegetésemben — „A vallás és a tör-
ténelem"1) — ki volt mutatva, hogy mindenütt, 
ahol csak emberekre találunk, vallással is talál-
kozunk, hogy tehát a religio oly régi, mint ma-
ga az emberinem. Annál nehezebb azonban a 
vallás eredetét, keletkezését kimutatni. — A nyelv 
és vallás egy oly távoli korba vezetnek vissza 
minket, a, melyről különben semmi más ismere-
teink sincsenek. S mig a nyelvekben olykor a 
legkorábbi műveltség némi nyomait sikerül fel-
fedeznünk, a vallás eredetére nézve igen nehéz 
valami alapot találnunk. Sok helyen a régi tem-
plomok végképp elpusztultak s az egykori iste-
nek nevei is feledésbe mentek; amiért is a vallás 
eredetének magyarázatában csupán a mindenhol 
fennálló vallások analógiájára vagyunk utalva-
Azonban ugy az árja, mint a szémi vallások az 
ő isten-neveikkel historikus időre — egy a tör-
zsök s nyelvezetek szakadását megelőző közös 
társadalomra — utalnak minket. — A religio 
kezdete tehát sokkal messzebb korba esik mint az 
eddig ismert vallástörténelem. 

A religiónak két oldala van, t. i. külső és 
benső. Külső jelensége a symbolika, a művészet 
és mythologiában, a kultusz és az életben lép 
föl, de tulajdonképeni hazája mégis az ember 
eszméje, gondolkozása s érzületében van. Mind a 
kettő szükséges momentuma ugyanazon egy fo-
galomnak s mint lélek és test az emberben, 
elválaszthatatlanul össze vannak kötve egymással. 

x) L. az I. félévi 47. számot. Schanz Apologiája 
nyomán. 

Valamint a lélek működése az érzékek felfogá-
saira van utalva s ezen működését a test orga-
numai által nyilvánitja: ugy a vallási eszme a 
külső isteni tiszteletben mutat ja ki magát, de 
viszont ez által maga is erősbül és tisztul. Azon 
ban az is az emberi természetben fekszik, hogy 
ama a külső érzékek alá eső momentum túl-
súlyra emelkedvén, a külső formák a belső lé-
nyeget eltorzitják vagy ki is szoritják; s innét 
magyarázható egyrészt az, hogy a vallás szár-
mazása eddig csupán külső okokban s momen-
tumokban kerestetett. Ha it t csupán a deisták 
állitásaival állnánk szemben, azokon könnyen 
tultehetnők magunkat; de az ujabbkori vallás-
bölcsészek mesterségesebben járnak el e kérdés 
körül. Ezek ugyanis nem annyira a vallás ere-
detét, hanem annak fejlődését törekszenek — 
pusztán külső okokból — kimagyarázni. Ezen 
külső okok ismét kétfélék, a mennyiben azok 
vagy az emberi önzésben, vagy az embernek a 
természethez való viszonyában kerestetnek. Az 
egoismus, a papok és a törvényhozók nagyra-
vágyása, uralkodásvágya — mondják ők — hozta 
létre a vallást s annak alakját. Már a sophisták 
is azon véleményben voltak, hogy a religiót va-
lamely bölcs államférfiú találta ki. Ezen véle-
ményre alkalmat adott ama szoros kapcsolat, 
mely a vallás és állam között létezett, valamint 
azon visszaélések is, melyek a vallással elkövet-
tettek. Mózes, Zoroaster, Numa, törvényeiket az 
Isten nevében adták ki; Solon, Lykurg s mások 
az állam alapjául a religiót álliták föl Az álla-
milag elismert istenek el nem ismerése náluk az 
államtörvények megsértésének tekintetett. (Müller 
M.) Azonban a mennyire erre nézve a történelem 

u 
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fölvilágosítást ad nekünk, napnál világosabb, hogy 
a törvényhozók s államférfiak csak a már létező 
vallást használták fel czéljaikra, — hisz' másképp 
nem is lehetett volna a religiót törvényeiknek kö-
telező erejére nézve indokul használniok. Avagy 
miképp lehetett volna az uralkodót Isten helyet-
tesének tekinteni, ha maga az Isten mint leg-
főbb ur nem ismertetett, tiszteltetett volna már? 
Hát még a religio általános elterjedtsége az egész 
világon — nem bizonyitja-e ugyanazt? Avagy 
talán valamennyi államférfiú jutot t egyszerre 
ezen bölcs gondolatra ? vagy nem valószinübb-e, 
hogy a vallás hatalmas faktora, mely még a 
természetnél is erősebb kötelékbe fűzi egybe az 
embereket, segítette létrehozni az állami társa-
dalmat ? Mielőtt a népek pásztorai vagy a ki-
rályok léteztek volna, az emberek már hittek 
Istenben, s e hit által egyesité a népeket a 
religio s hozá létre az államot s megszilárditá 
a jogot. 

Máskép látszik állani a dolog a papsággal. 
Igaz ugyan, hogy a papok az ókorban gyakran 
az állami hatalom eszközei, néha pedig maga 
a hatalom hordnokai voltak : de az anta-
gonizmus nem hiányzott mégis sehol sem, s 
mindenütt azon törekvés volt észrevehető, mely 
szerint a vallási rend az állami rend fölé he-
lyeztetett. Azonban i t t is hasonló dilemmával 
állunk szemben. Nem a papok által lett a vallás, 
hanem a vallás által lettek a papok, — a papok 
vannak a vallás végett. Ok mint külön osztályt 
képezők, jelensége a történelemnek, de a vallás 
régibb a történelemnél. A leghatalmasb papi 
osztály, a Brahmánok, kik a hindusokat pél-
dátlan szigorú vallásgyakorlatára kényszeritették, 
hivatkoztak Vedára, a canoni könyvekre, a re-
ligióra, — s ha a régi korban magokat a csa-
ládfőket akarnánk papoknak tekinteni, akkor 
még nehezebb lenne megfejteni: miként jöhettek 
volna ezek külső okok által a vallás kitalálására ? 
mert ez által már az Isten és az emberek kö-
zötti közvetítés szükségessége elárultatnék, mely-
nek ők szolgái, de a melyet nem ők hoztak 
létre. Ha a családi élet képezné a religio alapját, 
akkor annak előbb és vallás nélkül kellett volna 
léteznie. Azonban eddig még nem sikerült min-
den vallás nélküli családi életet sehol, még 
a legrégibb népeknél sem kimutatni. Minden 
esetre i t t az a kérdés merülne fel, melyet már 
aranyszájú sz. János (Horn. 19.) állított fel, hogy 
miért nem alakítottak tehát a vallás nélküli ál-

latok is már az emberihez hasonló családi éle-
tet? Mi csak azt tudjuk, hogy a családok az 
öröklött vallást őrizték meg és a hagyományos 
cultust gyakorolták. A házi tűzhely kétségkívül 
legalkalmasabb volt a vallás megőrzésére s a 
hit erejének kipróbálására; számos néptörzsnél 
még ma sem találunk papokra, mert az úgy-
nevezett schamánok — kuruzslók, bűbájosok, va-
rázslók — ily néven alig nevezhetők s csupán 
a mellett bizonyitanak, hogy mennyire érzi az 
emberi sziv a vallás szükségét; mert a varázslók 
is csak a már létező vallási fogalmakat hasz-
nálják fel üzelmeikre, — de a vallást magát nem 
ők találták ki. 

Mintegy középutat akarnak követni azok, 
kik a vallást bizonyos kölcsönös megegyezésből 
— szerződésből — szeretnék eredetezni, mely az 
uralkodók és papok részéről a népekkel, vagy 
a népek által egymásközt jöt t volna létre. Ez 
által — látszólag — ugy az uralkodók mint a 
népek — az alat tvalók— szükségletein segitve lett 
volna. De ha komolyan megfontoljuk a dolgot, 
ennek lehetetlenségét is el kell ismernünk. Mert 
az ily szerződés csupán egy ideig, s addig 
állana fenn, mig arra a szükség kényszerítene, 
— az egoismus nem alkalmas ragasz az ellen-
tétes érdekekre nézve; sokkal mélyebben gyö-
kerezik a vallás az emberi szivben, mint hogy 
azt szerződés ut ján kellett volna létrehozni. Va-
lamint nem juthatot t volna el az ember a ter-
mészetfölötti valláseszmékre, ha azok nem nyúj-
ta t tak volna neki: ugy. sőt még kevésbbé lett 
volna képes ezen eszméket az egész nép, az 
összemberiség benső, elidegenithetlen tulajdonává 
tenni. Soha sem juthatot t volna el a vallás azon 
ideális hatalom polczára, mely szerint az egész 
világ történelme fölött uralkodjék, ha az lénye-
gében nem volna egyéb emberi tálálmánynál, 
az emberi egoismus kifolyásánál. 

Sokkal nagyobb jogosultsággal látszik birni 
a vallás származásának azon magyarázata, mely 
az embernek a természethez való viszonyából in-
dul ki. Az ember ugyanis sok tekintetben függ 
a természettől. A föld terményei — a melyen 
valamely nép lakik, szolgáltatják számára az 
eledelt s a ruházatot, az éghajlat alakítja nagy-
ban annak characterét, a nagyszerű természeti 
tünemények befolyásolják érzületét. Nem lehet 
tagadni, hogy a régi világ vallási nézetei s né-
mely népek babonaságai innét látszanak szár-
mazottaknak. A nagy ellentét Iran és Turan 
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közt valószínűleg hozzá járult az iráni vallás 
dualismusának kifejlődéséhez. Az éjszaki részeken 
a vallás más képet mutat mint a dél la-
kóinál. Maga a görög mythologia magán viseli 
amaz ország derült climáját. A vallásalapítók 
keletről származnak s aránylag szük körre van-
nak osztva Egyébiránt, nekünk — min-
denütt — nem a vallás kezdetével, hanem csak 
annak átalakulásával, uj formájával van dol-
gunk ; de ez is csak igen gyengén függ össze a 
tájékkal. Egy törzsnek, egy tájnak sincs erre 
privilégiuma. Nem igaz, hogy a monotheismusra 
való hajlam csupán egy népfajnak tulajdona; a 
faji tulajdonok s physikai előnyök csak föltéte-
lei, de nem okai a vallás-alakulásnak. (Müller, 
Peschel, Lotze.) — Épp oly kevéssé magyaráz-
ható a vallás keletkezése a nagy életveszélylyel 
összekötött földrészekeni lakhely- s ebből szár-
mazó félelemből. Senki sem vonhatja kétségbe, 
hogy a természet némely hatalmas, rendkívüli 
tüneményei az embert is ugy mint más álla-
tokat rettegésbe ejtik s mi sem természetesebb, 
mint hogy egy titokteljes hatalomtóli félelem 
önmegalázásra készti az embert, — „a szükség 
— közmondás szerint is — imádkozni tanít." 
Lucretius és Petronius óta már nem egynek szol-
gált alapul a felelem a vallás magyarázatánál. 
De csak az Istentől való félelem a bölcseség 
kezdete, s nem a földi veszélyektőli rettegetés. 
Ha az ember abban, a mi káros, vagy hasznos? 
bizonyos természetfölötti hatalom befolyását is-
meri el, akkor tudva vagy nem tudva •— már 
fogalommal kell bírnia a természetfölöttiről, vagy 
legalább képzelnie kell magának ily természet-
fölötti hatalmat. A külső természet nagyobb-
szerü tüneményei s eseményei tehát az ama ha-
talomtól való függőségének csak bizonyságául 
szolgálnak s ezen függőségi érzet a religio 
fogalmához lényegesen tartozik. De ezen érzület 
a természet tüneményei által csak erősbül az 
emberben és nem azok által jön létre. Lehet-e 
ennélfogva csodálkozni azon, ha valamely nép-
törzsnél a félelem képezi a legfőbb vallási ér-
zetet? A segítség s oltalom utáni vágyódás el 
nem maradhat. Innét származhatik, a jó és rossz 
szellemekben való hit, de csak ugy, ha már 
előbb meg volt a természetfölötti — az ember 
sorsára befolyással biró — lényekbeni hit. A 
hivő soha sem lehet szent félelem nélkül a 
Véghetetlen irányában ; ezen félelem az ember 
lelkében gyökerezik. A függőség érzete, az Istenbe 

való hit az ős kinyilatkoztatásnak resultatumai. 
Az ember, ki létét Istennek köszöni, kinek élete, 
mindene Isten kezében van, kelj hogy tudja 
és érezze, hogy az Istentől mint Teremtőjétől s 
Urától függ — „minden ember Istenre szorul.u 

Ugy van alkotva az ember, miszerint minden 
oldalról éreznie kell függőségét. Minden nép át-
érti a zsoltáros ama szavait: „0 alkotott min-
ket és nem mi." S ez, az Istenségnek előérzete, 
a „sensus communis," mely nélkül semmi val-
lás sem lehetséges. (Bleek, Müller, Gloatz stb.) 
Lélektani alap nélkül a vallásnak sem kezdete, 
sem kifejlődése nem volna fölfogható. Az ős-
kinyilatkoztatás nélkül az átmenet a természeti 
tüneményekről az Isten fogalmához lehetetlen 
volna. Istenről való képzeletek a természet jelen-
ségeivel összeesnek ugyan, de eredetileg nem 
azokból származnak. Isten fogalma megelőzé a 
természet istenitését. 

Avagy talán az ősök kultuszából, vagyis 
ama tisztelet és hódolatból, mely a család és a 
törzs egyes kitűnőbb tagja iránt nyilvánult, fej-
lődött ki idővel a vallás? s ezen tisztelet a 
lélek halhatatlanságában való általános hit alap-
ján a siron túlra is kiterjedt bizonyos titoktel-
jes összeköttetést fogadván el ezen és a más 
világ közt. Ezen félelemmel párosult hódolat 
legelőbb a halottak ünnepélyes temetése, a ha-
lotti tor és áldozat által nyilatkozott, s ebből 
idővel a vallás fejlődött volna ki. Az ősök tisz-
telete kétségkívül sokban elősegíthette a vallás 
képződését, de annak eredetét, keletkezését korán 
sem képes megfejteni. Sehol sem áll a vallás 
csupán az ősök tiszteletéből ; mert habár istenit-
tettek is a hősök, de azért mégis sokban kü-
lönböztek azok az istenektől, ezen ősök egyedül 
nem képezik a túlvilágot, még a legdurvább 
vallásokban is legalább némi nyomát lehet ta-
lálnunk egy természetfölötti lénybe való hitnek, 
mely a meghaltak lelkei fölött áll. Csak a leg-
végsőbb elvaduitság esetében szoríthatná ki az 
ősök tisztelete az istenek tiszteletét; de még ily 
tévely mellett is kilátszanék egy bizonyos val-
lási alapvonás, mert ily esetben az ősök istenek 
helyébe s felsőbb isteni hatalommal fölruházva 
állíttatnak föl. Nem az álmok hozták létre — 
mint Darwin akarná — az ősök kultuszát, sem 
az ősök kultusza az istenek tiszteletét, hanem 
mindakettő tárgyi lényeket tételez föl előre. S 
vájjon az egész természeten szemlélhető halál 
képe nem lenne-e alkalmas az ősök továbbra 
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fenmaradásának és hatalmának gondolatát in-
kább megsemmisiteni mint azt felébreszteni ? 

Innen csak egy lépés van már hátra a re-
ligiónak idealistikus magyarázatához. Ennél két 
szellemi tehetség vétetik igénybe, tudniillik a 
képzelet (Bukle) és az ész (Peschel.) Legkevésbé 
alkalmas erre a féktelen képzelet. Mert miként j 
hozhatna létre a képzelet játszi ábrándozása j 
olyas valamit, ami mindenütt és ugyanazon el-
vek szerint az emberi szivek kivánságait kielé-
giteni képes legyen ? Valamint a közönséges j 
életben a kor haladtával a gyermeki képzelet s j 
az ifjúság ábrándjai a józan ész által legyőzet- i 
nek: ugy az emberiség életében is hasonlónak 
kellene történnie, vagyis az ily csupán képzelet-
ből eredő vallásnak, az ismeretek, a tudomány 
nagyobb haladásával meg kellene szűnnie. Ám 
a történelem ellenkezőt tanusit, azt tudniillik, 
hogy éppen a kultur népeknél található fel leg-
inkább kiképzett vallás. A religio hanyatlása a 
kultura és erkölcs hanyatlásával többnyire együtt 
jár. Es ha a vallás a vad emberek álmaiból és 
a saját árnyaikra való reflexióval (Spencer) tá-
madt volna, akkor annak minden, csak valami-
vel műveltebb embereknél becsét kellene vesz-
tenie. (Vége köv.) 

A vallásos nevelésről. 
(Eszmetöredékek.) 

„Si dil igenter a teneris annis puer i 
pietate et l i t teris imbuantur , felix totius 
vi tae cursus procul dubio sperandus est." 

Kai sz. József. ') 

Az embert kiképezni és valódi rendeltetése czél-
jákoz idomitani, fönséges föladat. — Már maga a gon-
dolat, hogy az embert értelmesebbé, jobbá, erényesebbé 
tenni, a földnek hasznosabb, az égnek jogosultabb pol-
gárává fejleszteni, Isten után, a mi hatalmunkban áll, — 
maga e lehetőségnek meggondolása is képes öröm, sőt 
némi boldogság érzetével eltölteni a magasabb hivatásu 
egyénnek kebelét. 

Hátha még meggondolja, hogy e lehetőségnek meg-
valósítására eszközül oly általánosan ismert, s oly min-
dennapi és köznyelven forgó dolog, a nevelés 2) ajánlkozik : 
nem kell-e nemével a szent sürögésnek ezen eszközhöz 
nyúlnia, hogy másokat minél előbb részesitsen e nagy-
szerű s mégis oly egyszerűnek mutatkozó jótéteményben ? 

Azonban, bár évezredek tűntek immár le a mulan-
dóság tengerébe, a nevelés ügye mily messze áll még 
sok helyütt, nem mondjuk a tökélytől, de azon foktól is, 
mely emberi számitások és alapos remények szerint va-
lóban elérhető ? ! 

') V. ö. Constit. Scholar. Piarum Par t . I. Cap. 1 
2) V. ö. Ney „A népnevelés hatása." 

És vájjon miben található fel ennek oka ? Abban, 
hogy mindenkor akadnak olyanok, kik, a hit s erkölcsi 
élet főkérdéseiben elfogultak levén, teendőikről hibás esz-
mékkel telvék el ; abban, hogy, mig egynémelyek ipar 
kodnak birtokba ejteni azt, mit az emberiség évszázadok 
alatt kitanult, tapasztalt, és mint elévülhetetlen bizony-
ságokon nyugovót gyakornlni megszokott: mások, kiknek 
elméjét megrögzött téves nézetek, tudatlanságon, sőt 
olykor bűn méhében szülemlett előítéletek zsarnokilag 
nyűgözik le, épen azzal büszkélkednek, ha ellenkezőjét 
állítják s teszik annak, mit a józan ész általánosan he-
lyesel. 

Önkényt merül most föl a kérdés: mi a nevelésnek 
tiszte és jelentősége ? Az, hogy az embert tulajdonképeni 
hivatásának, egész kiterjedésében, betöltésére képesítse. 
— Ezt pedig nem egyedül elméletileg, hanem még in-
kább gyakorlatilag s ideje korán kezdett fegyelem és 
szoktatással, mely az ember legnemesebb tehetségének — 
kedély és akaratának fejlesztésére kimondhatatlan befo-
lyású, lehet s kell elérnie. Másrészt azonban rendeltetése 
főleg az erkölcsi tökély örök kútfejével, az Istennel való 
egyesülés és az ez által föltételezett boldogság. 

Lehetetlen itten nem jeleznünk azt, hogy már a 
hajdani pogány bölcselet jobbjai is magasabb szempont-
ból elemezik vala az ember rendeltetését. Igy Platon, ko-
rának e legnagyobb genieje, nemesebb természetének 
sugalmát követve, nem földi, hanem égi szeretetben he-
lyezte az ember tökélyét. ') — A szó hatalmával kiváló 
római, Cicero is a földnél valami nagyobbra utalta az 
embert.2) A mélyelméjü Seneca, kinek lelkét az eszmény 
annyira megihlette s gondolkodását fölemelte, a mulan-
dóknak kizárólagos hajhászását határozottan elitéli.3) 
Plinius pedig kórjelenségként bélyegzi meg a magánérde-
keknek a közjónál többre becsülését. 4) Még Latium kitűnő 
dalosainak egyike, Ovidius is, oly lényül énekli meg az 
embert, kinek nem lehet hivatása az oktalan állatokéhoz 
hasonló tétlen s érzéki életet élnie.5) — Mi következik 
ebből ? Az, hogy a nevelés, melynél az ókori bölcselő, 
Plutarch szerint is lélekbe járóbb munka egy sincsen, 
ha azon előkelő föladatát szem elől téveszti, nem fölemel, 
hanem lealacsonyít, .nem gyarapit, hanem pusztít, nem 
épít, hanem ront, nem boldogít, hanem boldogtalanná 
teszen. 

Ha tehát már a müvelődéstörténelemnek tanúsága 
szerint, az emberiség előtt mindig lebegett egy fensőbb 
magasabb czél, melyet Jézus Krisztus, a megtestesült 
Isten, egyenesen az isteni tökély követésében 6) tűz elénk: 

') V. ö. Protagoras . C. 30. 
-) „Sunt enim in terra homines, non ut incolae a tque habi-

tatores, sed quasi spectatores supernarum rerum." (De na tu ra de-
orum 1. II.) 

?) V. ö. 0 quam contemta res est homo, nisi supra humana 
se erexerit . Quaest. na tura I. 41.) 

4) V. ö. „Oportet mortal ibus ut i l i ta t ibus aeternas anteferre." 
(L VII. ep. 18.) 

5) „Pronaque quum spectent animant ia cetera terram. 
Os homini sublime dedit, coelumque tueri 
„Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus." (Metam. I. 184.) 
6) „Legyetek tökélyesek. mint a t i mennyei Atyátok is tö-

kélyes." (Máté 5, 48.) 
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igazán fölösleges, sőt észelleninek látszhatnék azt kér-
dezni, vájjon : kell-e a gyermeket jókor az Istennek, 
kinek hatalmából, vagy miként az egyházi költészet 
szerencsés müvelője, sajnos, oly korán elhunyt Mindszenty, 
szépen mondja, kinek 

„ Szereiméből él a kisded virág 
S szerelme nélkül meghal a világ, 
Szerelméből él a házi veréb, 
S szerelme nélkül összedől az ég." 2) 

ismerete és szeretetére, természetesen az ő felfogásához 
mérten, vezetni ? 

És mégis e kérdés, mint méltán aggasztja az emel-
kedettebb czéltudatu hazafiakat is, kik Árpád nemzetét a 
szellemerkölcsi hatalom ama fokára óhajtanák emelni, 
hol a költőkirályként: 

„A nemzet Is ten képe lesz, 
Nemes nagy és dicső, 
Hatalma, üdve és neve 
Az éggel mérkező." 3) 

korunkban megszűnt fölösleges lenni ; minthogy itt-ott 
csaknem divatossá kezd annak tagadólagos megfejtése 
válni. — Azoknál t. i., kik, Istent megvetve önmagokat 
imádva, magasan szárnyaló lantosunk találó szavai szerint : 

„Futnak, rohannak e gömbbel forogva, 
A földi jóllét, e vak nap körűi." +) 

és az emberi szellem tévedésének ragyogó szárnyú pil-
langói között hánykódnak. — Ezek, az Istenben csupán 
egy hideg észfogalmat látván, elég szerencsétlenek félre-
ismerni benne egy mérhetetlen érzelemvilág s erkölcsi 
életnek napját, minden igaznak s jónak, s minden szépnek 
s boldogítónak, minden magasztosnak s fönségesnek, erő 
és vigasztalásnak okát, létesítőjét, ápolóját ,5) azt, kitől, a 
nemzetek apostolának dicső mondása szerint, minden 
atyaiság származik, s ezen elnevezést nyerte égben s 
földön.6) A mi pedig e tekintetben szomoritóan meglepő, 
az, hogy a gyermekeket oly édesdeden hivó Jézus ama 
szavainak ellenére: „Engedjétek a kisdedeket és ne tilt-
sátok el tőlem, mert ilyeneké a mennyeknek országa" 7), 
— azon kegyetlen nevelés-rendszer, mely a gyermekeket 
a végetlen tökélyü Lénynek ismeretétől szándékosan vissza-
tart ja , épen azokban találta és találja főpártolóit, kik az 
evangeliom szellemében való istenességnek csaknem ki-
zárólagos hirdetőiül annyira kérkednek. . . . 

A „felvilágosultságot" és a „korszerű haladást" ne-
gélyező tudomány képviselőit a modern paedagogia terén, 
s több, eszének ereje s élességében elbizakodott, vezetőjét 
értjük azon nyájnak, mely, keveselve s lenézve a világ 
számára oly egészséges táplálékkal kínálkozó hitmezőnek 
virányait, meredek szirtekre kapaszkodik, hová pedig a 
gyönge bárányok nem követhetik a tőlök oly könnyedén 
megváló atyák s anyákat. Mivel a tér, hová ezen, csak 
név szerint, keresztények, 8) kik pedig a kinyilatkoztatás 

1) V. ö. Ap. csel. 17, 28. 
2) Y. ö. Mindszenty „Nyugodjatok meg." 
3) V. ö. Vörösmarty „Honszeretet." 
4) V. ö. Mindszenty. 
5) V. ö. Sz. Anselm. Monologion c. 15. 
6) V. ö. Efez. 23, 15. 7) Máté 19, 14. 
s) „Non enim perfecte credunt, qui, quod credunt, loqui no-

unt. (S. Aug. enar. in Ps. 115.) 

légkörében, mélyebb felelősség érzetében és szentebb hi-
vatás tudatában élnek, mögötte maradva még a józanabb 
pogányok e nemű követelményeinek, vonulnak, — egészen 
a bölcseleti fagyos értelem s emberi okoskodások hóvo-
nalába esik. Ide pedig az evangeliomnak, nem csupán az 
észhez, hanem egyszersmind a szívhez is szóló, gyermekded 
tanítása, melyet Isten a fönhéjázó bölcsek előtt elrejtett, 
hogy az általa boldogított kisdedeknek kijelentse, x) neui 
tud, nem is akar fölemelkedni. 

De hát hol keressük azon téves iránynak forrását ? 
Nem habozunk a telelet megadásánál; nyiltan ki-

mondjuk véleményünket : a rationalismus. korunk ezen 
egyik kórja, főleg azon forrás, melyre alkalmazhatók a 
sabini magány lakójának e szavai : 

„Ex hoc fonte derivata clades 
In pátr iám, populumque fluxit." 2) 

Miért ? Mert a rationalismus a religiót merő ér-
telmi munkásságnak, pusztán emberi okoskodásnak tart ja, 
mely, az érzelemnek semmi köze sem lévén hozzája, nem 
gyermeknek való. A minek következménye azután, hogy 
a vallást a bölcselő véges ész olyatén műveletének nézi, 
mely az egészen saját tehetségeire utalt embernél kizár 
minden természetfölötti behatást, és az értelemnek gyar-
lóságát s akaratnak erejét, a gyermekben csak ugy, mi-
ként a felnőttekben3) pótolni képes magasabb, közve-
tetlenebb isteni malaszt erejéről fogalma sincs : vagy 
pedig, ha van, azt kevély önhittsége, mint szükségtelent 
hidegen el és visszautasítja. — Csoda-e ennélfogva, ha a 
rationalismus nem hiszi, mikép az Istennek lelke egy 
értelmileg gyönge kisdednek ártatlan szivében is tudjon 
fölvilágositólag, megszentelőleg s boldogitólag hatni, s 
azt magasabb javak sejdittetése által magához s az 
égiekhez vonni ? 

De nem kisérjük továbh a hideg értelem embereit 4) 
a kikről elmondhatjuk egy szent tudóssal, hogy sophis-
tikus okoskodásuk miatt nem lehetnek valódi kereszté-
nyek. 5) Nagy nyomatékú e tekintetben a nemzetek 
apostolának komoly óvástétele (Róm. 12, 3—5,) hogy a 
keresztény testület tagja fölebb ne bölcselkedjék annál, 
mint illik, hanem a józanságnak határaig, és hogy mind-
egyik helyesen ismerje el, mily viszonosságnak kell azon 
egy testületnek tagjai között fönnállani, miszerint az 
egészben szerves egység legyen, s mindegyik tag, mint a 
testnek kiegészítő része, kellő föladatát teljesítse. . . 

Már az eddigiekből is láthatja a mélyebb gondol-
kodó a rationalismusnak, mely, igazat szólva, hallani sem 
akar Istenről, annál kevésbbé keresztényileg fölfogott 
Istenről, ö) nevelésmódját,7) mely csak az észt akarja mű-
velni, és a szivet nemesebb érzelmektől érintetlenül hagyni ; 

!) V. ö. Máté 11, 25. 
2) V.jö. Horat . C. 1. III . 6. 
3) V. ö. I. Kor. 2, 14. 
4) Mert „Talia disputare, qualia isti disputant , rebellare est.* 

V. ö. S. Ágoston ep. 89. 
5) V. ö. sz. Paul in t : „Vacat illis, u t sophisthe sint, non 

vacat, u t veri christ iani sint." 
6) V. ö. Róm. 1, 21. 
7) Melyről a mézajku sz. Bernát igy ir : „Nóvum cuditur 

paedagogis evangelium, nova proponi tur fides, fundamen tum aliud 
poni tur praeter id, quod posi tum est." 
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mely az elmét minél több és különnemübb ismeretekkel 
kivánja gazdagítani, de az akaratot a valóban szépnek, 
jónak és igaznak követésére nem tenni hajlandóvá. 

(Folyta t juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 7-én. A kulturharczról 

Magyarországon az utóbbi napokban vajmi sokat irtak a 
lapok oly eset alkalmából, mely semmi összefüggésben 
sincsen a kulturharczczal ; értjük a nagyszombati tanító-
képző ismeretes esetét, amely mint az illetékesség, a 
competentia körül felmerült nézeteltérés csak túlzásból 
vagy ros8zakaratból fa jható föl — viszálylyá, annál is 
inkább, mivel egyházi részről, s föltesszük, államiról sem 
volt meg a föltett szándék a másik fél jogkörét zavarni. 

Különben ez ügyben legilletékesebb részről kilátásba 
helyeztetett már a mindent fölvilágosító enunciatio, vala-
mint más ügyben is, mely a jelen meddő politikai idő-
szakban oly igen foglalkoztatta a közvéleményt, szintén 
várható a nem kevésbé megnyugtató nyilatkozat, ameny-
nyiben az a dolog érdemében fekszik. Mi nem is birunk 
azzal a nem irigylendő bátorsággal, hogy vaktában neki 
vágjunk a világnak, mint a magyar sajtó nagy része 
teszi vala, hogy azután szégyenszemre ilyen vagy olyan, 
de mindig számbave hetetlen föntartással meghátráljon. 
Es épp ez a tapasztalás adja kezünkbe a tollat, hogy a 
jelzett magatartásról néhány szót ejtsünk e lapok hasábjain. 

Nemde most már a távolabb állók előtt is meglepő, 
idegenszerű látványnak tűnik föl, hogy hazai lapjaink 
nagy része oly mohósággal igyekezett a magyarországi 
egyházra, nevezetesen annak főpapjára a kulturharcz kez-
deményezését ráfogni ? Holott tudja mindenki, de tudhat-
ják a sajtó részén is, hogy az egyháznak épp oly kevéssé 
áll érdekében a kulturharcz, mint a magyar nemzetnek, 
és hogy a magyar Sión immár husz éven keresztül, vagyis 
az alkotmányos élet visízaállitása óta, fölötte nehéz viszo-
nyok között meg tudta óvni a nemzetet a nagy szeren-
csétlenségtől akkor is, midőn állami részről ma már 
minden higgadt ember által tulkapásoknak elismert maga-
tartás kapott lábra. 

Epp ezen nyomós oknál íogva a legutolsó napok 
jelzett izgatása mögöt t kell valamit keresni, hogy a tény 
meg legyen magyarázható. És itt önként kinálkozik az a 
föltevés, hogy a kul turharcz kezdeményezésének ama rá-
fogása csak azért történt, mivel készülőben van valami, 
melyet most, midőn a magyar egyház még a régi sérelmek 
daczára is mindenképp a jó viszony ápolásán s fentartásán 
fáradoz, még a legnagyobb furfanggal sem lehet más 
okkal-móddal bevezetni. 

Ha szemügyre veszszük a tervbe vett törvényhozási 
alkotásokat, itt első sorban felötlik a magánjogi törvény-
könyv, melynek, hir szerint, egyik fejezete kerülő uton 
megvalósítani volna hivatva azt, ami a keresztények s 
zsidók közti házasságról szóló törvényjavaslattal hiába 
lett megkísérelve, sőt amely — szintén csak hir szerint 
— a házassági perekben való egyházi bíráskodás közér-
vényességét vajmi közelről érintené. Erre nézve a re for -
mátusok konventje fölterjesztést intézett a kormányhoz. 

Másik ily tárgy volna a regále-megváltás ügye, melynél 
a papság kezén lévő regále-jog egyszerű megszüntetését 
s a kárpótlás mellőzését terveznék, vagy oly megváltását, 
hogy a papságot illető kárpótlás az állam kezére adat-
nék valami jó hangzású, de nem kevésbé sérelmes czimen. 

Yan azonfelül a mindennapi tapasztalat terén több 
feltűnő jelenség, mely csakugyan alkalmas arra, hogy 
aggodalmat keltsen. Igy például némely állami tanfelügye-
lőnek ama törekvése bizonyos „érdemek* szerzésére, hogy 
az állam tekintélyét csorbitó álürügyek vagy hitegetések 
s nyilvánvaló megejtések segélyével akarnak hitvallásos 
iskolákat elközösiteni. 

Nem kevésbé aggodalmas az anyakönyvezés körül 
tapasztalható eljárás állami részről. 

Nem akarjuk hosszura nyújtani ez aggasztó tünetek 
feltárását, melyeknek elmérgesedésén annyi hévvel dol-
goznak bizonyos irányú lapok s körök, amelyek az egy-
ház s állam közti viszályban keresik hasznukat s a po-
sitiv kereszténységgel homlok egyenest ellenkező terveik 
keresztülvitelét; — de meg kellett állapitanunk a közel-
álló okokat, amelyek a kath. egyház elleneit arra indít-
hatták, hogy kulturharczos törekvéseket tulajdonítsanak 
azoknak és a közvéleményt eleve is tévedésbe ejtsék 
azokra nézve, akiktől mi sem áll oly távol, mint a kul-
turharcz keresése s óhajtása, akik — ha akarják — ily 
óhajt vajmi sokszor megvalósithattak volna, például akkor, 
midőn a főrendiház ismeretes nagy napjai után az egész 
ország lelkesült megelégedéssel s szivrepeső örvendezéssel 
hódolt nagy nevüknek. 

Annyi bizonyos, hogy a sajtó ama közlönyei, illető-
leg a mögöttük settenkedő körök elárulták ezúttal jó 
szándékaikat, mert ők azok, akik a kulturharczot kíván-
ják, és annak előkészítésén jobb ügyhöz méltó szívós-
sággal munkálkodnak. Ez tény, melyet eltagadni nem 
lehet. 

Más kérdés azonban, vájjon sötét czéljaik megvaló-
sításához képesek lesznek-e a döntő köröket megnyerni ? 

Es ebben mi a mult tapasztalatai daczára, vagyis 
inkább azok alapján, szeretünk kételkedni. 

Ámbár jól tudjuk ugyanis, hogy a kormány s kép-
viselőházi pártja bizonyos, igen közel fekvő okokból nem 
akarja, vagy ha igen, nem képes lerázni kabátja szárnyá-
ról ama köröket, ahová ezek vajmi nagyon szeretnek 
csimpeszkedni ; de másfelől sokkal inkább bizunk a kor-
mány hazafiságában s saját érdekeinek szemmel tartásában, 
valamint pártjának hazaszeretetében s önbecsülésében, 
semhogy föltehetnők — hogy politikai öngyilkosságot 
akarjon elkövetni. Szándékosan nem emiitünk itt egyebe-
ket, melyeken utóvégre is a kulturharcz nyilt megindítása 
talán fordul annyit, mint a nevezetteken ; a magyar nem-
zet ismeretes érzületét azonban még sem hallgathatjuk el, 
amelynek elismert politikai érzéke s önfentartási ösztöne 
ma inkább, mint valaha a vallási béke ápolását sugalja. 

Egyébkint Isten kezében van a jövő. Mi katholiku-
sok nem félünk tőle, bármint alakuljon is az ; de nem 
félünk a kulturharcztól már csak azért sem, mivel ez, 
mint a nyári fergeteg, esetleg tisztázná a mostani ke-
vésbé örvendetes állapotokat, amelyek még sem marad-
hatnak meg örökre, kivált tekintettel a felekezetekre, 
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amelyek az utóbbi évtized alatt összehasonlíthatatlanul 
nyertek hatalomban s gyarapodtak anyagiakban, bár 
egyébként a föloszlás legjobb utján vannak ! 

A katholikusok tehát akarják, ápolják a békét, de 
jogaik s igazaik tiszteletben tartását kívánják, sérelmeik 
orvoslását követelik. Ha továbbra is megtámadtatnak, 
jogaik megnyirbáltatnak, örökük Csáky-szalmájának véte-
tik, akkor épp oly tántoríthatatlan kitartással fognak küz-
deni és — győzni majd, mint német hitsorsosaik. Laicus. 

B e m . A tessin-egyházmegyei kérdés az apostoli szék 
s a svájczi kormány közt kötött egyezmény által egye-
lőre megoldást nyert. 

Mint korábbi leveleimből ismeretes, Tessin-kanton 
egyházkormányzati tekintetben az egykor lombardiai, most 
olaszországi como-i s milanói egyházmegyékbe volt beke-
belezve, ami gyakori panaszokra adott okot. Már 1812-
ben Tessin-kanton egyszerűen hatalmába kerítette a como i 
püspöki javakat s később a viszonyok rendezését átadta a 
svájczi szövetségtanácsnak, amely 1852-ben kijelentette, 
hogy idegen püspöki joghatóságot nem tür svájczi terü-
leten. 1860-ban a püspöki javak ismét elkoboztattak és a 
megegyezés a pápai Curiával ennek minden engedékeny-
sége daczára nem volt elérhető, mig 1884-ben ideiglenes 
rendezés történt, amennyiben Lachat volt bázeli püspök 
érseki czimmel Tessin önálló apostoli adminisztrátorává 
neveztetett ki, területe pedig egyúttal Como s Milano 
joghatósága alól kivétetvén. Midőn Lachat 1886-ban meg-
halt, végre a sajtó sokszoros fölszólalás után a Curiá-
val folytatott tárgyalások ut ján szerződés jött létre, mely 
a szövetségtanács elé terjesztetett elfogadás czéljából. 
E szerződés szerint Tessin nem képez külön egyház-
megyét, hanem egyenjogulag a bázeli püspöki székhez 
van csatolva oly módon, hogy a bázeli püspök ajánlatára 
a tessin-kantoni áldozárokból a pápa által kinevezett ad-
minisztrátor által kormányoztatik. 

A bizottságban 5 szóval 2 ellenében e szerződés el-
fogadtatott. 

A nemzeti tanács plenumában a tárgyalások ez ügy-
ben f. é. junius hó 25-én kezdődtek s a szerződés elfoga-
dásával végződtek. 

Azok befolyásáról a hivatalos jelentések nyomán a 
a következő részleteket közölhetem most : 

Az emiitett bizottság elnöke Bezzola mindenekelőtt 
megczáfolta a bizottság kisebbségének, Carteret és Salzer-
nek ellenvetéseit. Ez utóbbiak elseje azt állította, hogy 
a szövetségtanács megbizás nélkül cselekszik vala ez ügy-
ben, a második pedig kifogásolta a szerződést canonjogi 
szempontból. Ami az első ellenvetést illeti, szóló kimu-
tatta, hogy Tessin-kanton már 1855- s 1866-ban a szö-
vetségtanácshoz fordult ez ügy rendezése érdekében és e 
megbizás azóta mindig megujittatott . A másikra vonat-
kozólag pedig utalt arra, hogy az adminisztrátor a bázeli 
püspök helytartója lesz s eszerint az ügy kánonjogilag 
teljesen megfelelően rendeztetett. 

Theraulaz ezután kimutatta, hogy Bern kivételével, 
mely közömbös magatartást tanusitott, az összes érdekelt 
felek a szerződést megelégedéssel fogadták, mindenek fö-
lött Tessin, melynek nagytanácsa kettőnek hijával az összes 

szavazatokkal hozzájárult. Ami illeti a szerződés 3. §-áN 
melyet némelyek kifogásolnak, ez el is maradhat, anélkül, 
hogy a szerződés lényegileg változnék. 

E szakasz igy szól: „Az 1828. márcz. 26-diki egyez-
ménynek a bázeli püspök kinevezésére vonatkozó rendel-
kezései, amennyiben a többi szerződő felek ahhoz hozzá-
járulnak, kiterjesztetnek a beosztott székesegyházra." 
Carteret ebben azt látja, hogy Tessin különálló püspöki 
székké emeltetik, és hozzáteszi, hogy a római katholiku-
sok nemsokára azt fogják kivánni, hogy minden igényük 
kielégíttessék, ami nekik tetszenék, de a nép ellenök nyi-
latkozik. Salzer pedig megjegvzé, hogy a szerződés értel-
mében egyedül a római Curia fog Tessinben uralkodni, 
mert minden ország kormánya maga választja ki püspökét, 
csak Tessinnek nem lesz az szabad, ami lealázás és gya-
lázat. 

Arnold az előtte felszólaltak ellenében védi a szer-
ződést és Carteret-t a hugenotta háborúkból ismeretes 
tábori prédikátornak nevezi, kihez Salzer is hasonlit, ami-
dőn vaktöltéseket puffogtat. 

Zemy utal arra, hogy a püspökségi kérdések nem 
tartoznak a nemzeti tanács termébe, vagy csak annyiban, 
amennyiben az alkotmány 50. §-a kivánja. Az ügy most 
azonban ugy áll, hogy egyház s állam együtt oly szer-
ződést kötöttek, mely a bázeli egyházmegye hiveinek tet-
szik. Az alkotmány értelmében minden érdekelt fél meg 
lett kérdezve s hozzá is járult . A bázeli egyházmegye 
hivei hálára vannak kötelezve a szövetségtanácsnak e 
munkájáért , mely régi viszálynak véget vet. Carteret azt 
mondta ugyan, hogy a katholikusok túlsókat kívánnak; 
aki azonban panaszt emel amiatt, hogy a katholikusok is 
jogaik élvezetéhez jutnak, annak nincs joga ily kérdé-
sekhez hozzászólani, mert azoknak körén kivül esik, akik 
az összesség javáért, a közjóért működnek. Épp a katho-
likusok álláspontjának méltánylása szilárdította a svájczi 
szövetséges államot, mivel ez által az összetartozandóság 
érzülete emeltetett. Carteret — igy végzi szónok — már 
az elmúlt időhöz tartozik ; ő megállott, holott az idő 
előre haladt ; ez másokkal is megesik és ezért nem akar 
neki szemrehányást tenni. 

Erre a szerződés általánosságban elfogadtatott, és pedig 
az 1. §. 84 szavazattal 27 ellenében következő szövege-
zésben : „Az 1888. évi márczius hó 16 án Bernben a 
svájczi szövetségtanács és a szentszék közt a tessini kan-
ton egyházi viszonyainak végleges rendezéséről kötött 
egyezmény ezennel ralifikáltatik." — 2. §. gyanánt Com-
tesse és Bezzola indítványa 57 szóval 52 ellen fogadtatik 
el, mely igy szól: „Tessin-kanton fölségjogai emellett 
természetesen megóva maradnak." 

Ezután 73 szavazattal 12 ellenében elvettetik Joos 
módositványa, mely igy hangzik: „A tessini püspöki szék 
fölállítása elfogadandó, mihelyt ezt Tessin-kanton római 
katholikus választóképes polgárainak többsége óhajtja." 

4. §-ul szavazás nélkül elfogadtatik a következő 
szöveg: „A szövetségtanács megbizatik a jelen határozat 
végrehajtásával." 

Végül az igy első olvasásban elfogadott törvényja-
vaslat 97 szavazattal 8 ellenében végérvényes szövetségi 
határozat erejére emeltetik. 
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Ezzel nemcsak a tessini egyházmegyei kérdés intéz-
tetet t el, amely különben rövid idő múlva mint önálló 
püspöki szék állításának kérdése újból föl fog támadni, 
hanem eltemettetet t a svájczi kulturharcz is, és a kis Bis-
marckok s Falckok svájczi kiadásban, valamint elvroko-
naik, eleget elmélkedhetnek a fordulaton, mely egyebütt 
is csattanósan azt bizonyitja, hogy a katholikus közszel-
lemen, ha egyszer fölébred s ébren marad, nem diadal-
maskodik se császári, se köztársasági, se semmiféle önkény. 

Ám példát kell venni a XIX. század e nagy tanul-
ságán. H. K. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
— A győri kath. l egény-egy l e t háza a lapjára ada-

koztak : Nagyságos Mohi Antal apát-plebános 20 f r t ; 
mélt. Eszterházy Miklós Móricz gróf 100 f r t ; mélt. és 
főtiszt. Mailáth Gusztáv gróf 50 f r t ; nagymélt . özv. 
Mailáth Györgyné 5 fr t . ngs Sreiber Ignácz keresk. ta-
nácsos 30 f r t ; Seltenhoffer Frigyes fiai 5 f r t ; Ternyeiné 
Balogh Ilona ő ngs. 5 f r t ; ngs. Möller Ede apát-ple-
bános Brassó 2 f r t ; ft . Bar thó Boldizsár bodzái lel-
kész 1 f r t ; összesen 398 fr t , — mely kegyes adomá-
nyokért leghálásabb köszönettel adózik a gyűj tő bizottság 
elnöksége. 

— Meghívás. A magyarországi lat. és gör. szert, 
róm. kath. tanitók segély-alapjának közp. bizottsága f. 
évi augusztus hó 23-án Budapesten a közp. papnevelde 
nagy termében reggeli 9 órakor közgyűlést fog tar tani , 
melyre a bizottság t . cz. tagjai ezennel tisztelettel meg-
hivatnak. Budapesten, 1888. julius 31-én. Markus Gyula, 
közp. bizottsági elnök. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő -

terjesztésére : Bunyitay Vincze nagyváradi 1. sz. egyház -
megyei könyvtárnokot az ottani székeskáptalan t iszte-
letbeli kanonokjává kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1888. évi julius hó 27-én. 
Ferencz József, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k . 

VEGYESEK. 
*** Dr Brunner Sebestyén, a szellemes német egy-

házi iró f. hó 5-én tar tot ta aranymiséjét Bécsben. Barátai 
és tisztelői, kiknek száma mondhatni légió, elhatározták, 
hogy ajándékkal lepik meg ez alkalomból a nagynevű 
irót. Es ez az ajándék magának a praelatusnak életrajza, 
kibővítve, korának korrajzává egyházban és ál lamban. 
I r ta dr Scheicher. Kapható Woerlnél Bécsben. — B r u n -
ner Sebestyén született 1814. decz. 10-én Bécsben, előkelő 
jómódú és igen vallásos szülőktől. Atyja Sebestyén fia 
születését a naptárba következő imával jegyezte be : 
„Faciem tuam illumina super servum tuum et doce cum 
justificationes tuas." Bőven beteljesült az atya látnoki 
imája. Szent Ágoston Confessióinak olvasása mint i f jú t 

annyira meghatot ta , hogy elhatározta, hogy pappá leszen. 
Primicziáját 1838-ban Mária-Czellben tar tot ta . Irodalmi 
működését első kápláni állomásán kezdette meg Peters-
dorfban Bécs mellett. Nagy hatással volt szellemére és 
irói munkakedvére, hogy ismeretséget kötöt t Führichhel, 
Jerkeval , Eichendorff-fal, Stifterrel, Kupelwieserrel, dr 
Vei thtel stb. korának legnevezetesebb kath. Íróival és 
művészeivel. 1842-ben Bécsbe té tetet t át az altlerchen-
feldi plébániára káplánnak. Folytonosan tanult , olvasott 
és irt. 1845-ben tudori koszorút nyert a bölcseletből. Ge-
nialitásának legfényesebb jelét azzal adta, hogy 1848-bin 
megalapí tot ta a híres bécsi „Kirchenzeitung*-ot, mely az 
osztrák-német kath. papságba mondhatni u j életet ön-
töt t . Már előbb, 1846-ban annyira magára vonta még 
Metternich herczegnek is a figyelmét, hogy ez őt 
Német- és Francziaországba kiküldé az ottani vallási 
és társadalmi mozgalmak tanulmányozására. Brunner 
beszámolójában megmondotta , hogy a forradalmi szellem 
kitörése már legfölebb csak két évig várat magára. Neve-
zetes dolog marad örökké, mennyire nem ismerték a 
48-előtti egyházi és világi kormánykörök a sajtó termé-
szetét és hatalmát . Midőn ugyanis Brunner 1847-ben 
Milde érsektől engedélyt kér t lap kiadására, az érsek azt 
felelte, hogy erre ő csak akkor adhat engedélyt, „ha a 
czikkek 3 évre előre előkészülnek." Brunnernek czélja 
volt katholikus publicisták és apologeták számára lapja 
mellett gyakorló iskolát alapítani. Tervét a körülötte 
uralkodó élhetetlenség megsemmisítette. Pedig a kath. 
sajtó Ausztriában és Magyarországban egészen másképp 
állna ma, ha Brunner terve sikerül. Nem hangzanék 
napról-napra a panasz, hogy a sajtó egyházellenes, zsidó 
kezekben van. Brunner Sebestyént mint irót, Isten mint-
egy korának teremtette. Felfogása a dolgok állásáról oly 
gyors és találó, hogy barátai , ha tárgyilagos felfogást 
akarnak valamely nehéz kérdésben szerezni, Brunner t 
mennek megkérdezni, és az mindig fején találja a szeget. 
Müveinek száma prózában és kötött irályban megközelíti 
a hatvanat . Jellemvonása' : megvesztegethetetlen igazság-
szeretet, egyszerűség, szerénység s határ ta lan jótékony-
ság. Brunner Sebestyén az osztrák papság gyöngye. Ne-
véhez egy egész korszak története fűződik. Isten éltesse 
még sokáig ! 

— Valóságos keresztes hadjárat — vérontás nélkül 
— az, a mit Lavigerie bibornok, algiri érsek, XIII . Leo 
pápa lelkes buzdítására a rabszolgaság ellen tesz. A bí-
boros missionarius jelenleg be jár ja Európa fővárosait és 
mint egy második sz. Bernárd buzdítja a népeket és fe-
jedelmeket — a rabszolgaság megszüntetésére megtenni 
mindent, a mi tehetségűkben és hatalmukban áll. 

— Simor JánOS bibornok hgprimás az esztergom-
megyei tisztviselők nyugdi ja lapjára 5000 f r to t ajándé-
kozott. 

f Rudnyánszky Herencz ügyvéd, a Szent-István-
Társulat volt ügyésze s társadalmunk több tekintetben 
nagyérdemű tagja , hosszas betegeskedés után, Szadán, 
f. hó 7-én elhunyt. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapes ten , a u g u s z t u s 11. 12. II. F é l é v . 1888. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok: A val lás és az ember . — A vallásos nevelésről . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Az 
erdélyi k a t h o l i k u s s ta tus-gyülés . — A n a g y v á r a d i e g y h á z m e g y é b ő l : E g y év u t á n . — P á r i s : Lacorda i r e a t y a szobrának 

leleplezése. — Kath. Tanügy: A zsolnai k i r . ka th . g y m n a s i u m igazga tóságá tó l . — Irodalom: A Szen t - I s tván-Társu la t . — Vegyesek. 

A vallás és az ember 
(Vége.) 

A kik az emberi észt állítják a religio for-
rásának, igy okoskodnak. Az emberi ész az okok 
utáni kutatásvágynak van alávetve. „Az em-
berben -— természeténél fogva — megvan a 
kivánság megtudni az okot midőn valami hatást 
lát, s innét származik benne a csodálkozás." (A. 
sz. Tamás.) A honnét és hová, — a miért és 
hogyan kérdések szüntelen foglalkoztatják az 
emberi észt. De a felelet nem olyan könnyű 
mindig mint a kérdés maga ; soha sem sikerül 
mindent okságilag megfejteni. Azért az emberi 
ész nagyon hajlandó a saját maga által kigon-
dolt okokat is önkényesen elfogadni. Kiindulva 
saját énjéből, észrevétlenül egy magasabb, egy 
fensőbb szellemi lényhez jut , mint a dolgok 
és tünemények okozójához. Még az életnélküli 
természeti tárgyakat is élőknek képzelvén ma-
gának, azokban ugy, mint a csodásan mozgó és 
fénylő égi testekben egy hatalmas szellem erejét 
fogadja el. Ezen kezdetben ösztönszerűleg mű-
ködő törekvés tovább és tovább egy főbb és 
legfőbb ok keresésére hajt ja az emberi észt. „Ha 
— mint az angyali Tudor mondja — az eszes 
teremtmény értelme a dolgok első okáig nem 
juthat el, természeti kívánsága kielégítetlen ma-
rad." A mythologia egyik főforrása az okok 
utáni határozatlan vágyódás, egy benső ösztön 
minden láthatót láthatatlan által akarni megfej-
teni; a törekvés, az emberi tapasztaláson tul 
menni akarni. A Rágveda és Zendavesta legré-
gibb részei hasonlóan tele vannak a „honnét" 
és „miért" való kérdésekkel. (Müller). A meta-

physika utáni vágy, főoka a religiónak. (HegeJ, 
Schopenhauer). A vallás, népszerű allegorikus 
metaphysika; hol tudni nem lehet, beáll a hit. 
(Liebmann). 

Ezen okoskodásról nem lehet a jogosultsá-
got egészen megtagadni; csakhogy az okok utáni 
kutatásvágyból ily lehozásokat tenni annyit je-
lent, mint a czélon tul lőni. Mert, miként jut-
hatna el az ember a világ rejtélyeinek megol-
dásához, ha csupán ezen oksági ösztönt birná és 
az érzékfölöttinek, az Istennek eszméjét el nem ér-
hetné oksági ösztöntől haj to t t eszével ?A természet-
tárgyak szellemmel biró lényeknek nem látszatná-
nak neki, ha saját lelkébe nem hinne; a világ nem 
lehetne Isten müve előtte, ha a szellemit többnek, 
fensőbbnek nem találná. A műveletlen népek 
ily abstractióra alig jutot tak volna, a müveitek 
pedig ezen álláspontra jutván, azt fel kellett vol-
na adniok. Ezen magyarázat még az emberinem 
gyermekkorának sem felel meg; mert a kultúr-
népek irataiból kitetszik, hogy a vallás nem a 
természet isteni tésével kezdődött: a mythologia 
nem kezdete, hanem összezavarása a religiónak, 
melynek rugói még nincsenek tisztába hozva 
eléggé. De még inkább megczáfolja ezen magya-
rázatot ama tény, hogy még a legműveltebb né-
pek is kiképzett vallással bírnak. Még a legfo-
kozottabb tudományos haladás, mely az okok 
általános kutatásában leié tetőpontját, sem tevé 
fölöslegessé a religiót. A természet költői fel-
fogását megsemmisité, a mythologiát félre tevé 
ugyan, de a legfontosabb kérdéseket nem 
volt képes megfejteni; igen, ezekre kénytelen volt 
az „ignoramus et ignorabimus"-szal felelni. A 
legnagyobb szellemek, minden korban, okok után 
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kutattak és — hittek. *) Sem a távcső, sem a mikro-
skop és spectroskop, sem a vegytani elemezés s 
természettani kisérletek nem lesznek képesek va-
laha az oksági vágyösztönt egészen kielégiteni. A 
legnagyobb lángésznek is szüksége van hitre a 
világ titkainak megfejtéséhez. Az Istenbe, mint 
világ alkotójába és kormányzójába való hit, ezen 
kutatást csak elősegiti. Copernicus az ö rendsze-
rének legnagyobb nyereraényeül azt hozza föl, 
hogy az egész universumban uralkodó egysége-
sített összhang sokkal jobban felel meg az isteni 
bölcseségnek, mint az eddigi mesterséges magya-
rázatok s complikált szervezetek. S ha egykor 
sikerülni fogna valamennyi természeterőt egyet-
lenegy alaperőre vezetni: akkor a Teremtő böl-
csessége, mely kevés eszközzel a nagyszerű Kos-
most teremté és vezérli, még annál inkább 
napfényre jönne. 

A kérdés ilynemű fejtegetése még egy más 
hiányban is szenved, tudniillik: egyoldalú intel-
lectualis, számon kivül hagyván az erkölcsi ön-
tudat fontos faktorát. Ama félelem, mely tán a 
természetfölöttiből származtatható volna, csupán 
a hasznos és káros közötti megkülönböztetés, 
mely épp oly általános, mint az oksági ösztön, 
parancsolólag más megfejtést követel. Lehetetlen 
az egész emberiség erkölcsi törekvését, a jó, 
tökéletes és végtelen utáni vágyat, értelmi fictió-
nak tulaj donitani. Az önmegtagadás, világról 
lemondás, a heroismus és martiromság. más in-
ditóokokat követelnek mint észillusiókat ; kü-
lönben az erkölcsiség és civilisátiónak, a jellem 
és észképzettségnek mindig hasonló viszonyban 
kellene egymáshoz állaniok. De vájjon igy van-e 
a dolog? Ki merné állítani azt? Nemde Isten, 
az együgyűeket és gyengéket választja ki, hogy 
megszégyenítse a bölcseket és erőseket. A reli-
giónak tehát egy oly általános szellemi képes-
ségnek kell lenni, mely az érzék és észtől, ter-
mészeténél fogva független. Ezen tehetség nélkül 
semmiféle vallás sem volna lehetséges. Minden 
vallásban a lélek mély alaphangját veszszük 
észre, mely azon törekvésben nyilvánul, hogy 
a megfoghatatlant elérni, a kimondhatatlant meg-
nevezni akarná, — nevezzük azt akár kíváncsi-
ságnak, akár vágyódásnak a végtelen után, vagy 
Istenhez való szeretetnek. (Müller.) A morális 
világrend erkölcsi eszméje képezi a religiónak 

J) Jól meg kell különböztetnünk a tudatot, melyet 
Istenről tudományos vagy egyszerű oknyomozó kutatás 
utján nyerünk, attól, a mit hitnek nevezünk. A szerk. 

legfőbb mozzanatát; mert a hit maga, az aka-
ratnak ténye — erkölcsi engedelmesség, az em-
bernek győzelme a természet felett A végesnek 
a végtelennel egyesülésre való hajlama nem ele-
gendő ehez, ha saját korlátoltságunk s gyarló-
ságunk öntudata nem járul hozzá; ez pedig bű-
nösségünk elismerését és a kiengesztelés utáni 
kívánságot ébreszti fel bennünk. Ezen bűnösség-
öntudat alapja a lelkiismeretben — a benső és 
külső ember közötti harczban fekszik. Az ember 
morális oldala, a lelkiismeret azon leginkább 
sebezhető pont, melyben a hitetlen legbiztosabban 
érhető el. (Vosen, Steude.) Ez tesz tönkre min-
den idealistikus magyarázatot. 

Ezen magyarázat követői közé tartoznak 
még az úgynevezett evolutionisták, ha theoriájok 
a természet- és vallástörténelemről idealistikusnak 
nevezhető. Ezen theoria számba veszi a vallás 
általános karakterét, annak ugy értelmi mint 
erkölcsi momentumát. E szerint az állatok 
íövéből képződött volna idővel a vallás, mely a 
szellemi gondolkozás s egyszersmind az akaratnak 
előfokát képezné. Ezen theoria után indultak 
mindazon ujabb kutatók (Spencer, Tiele, Seidel, 
Lippert stb.), kik a vallás természetszerű erede-
tét akarják kimutatni. Újra meg kell említe-
nünk itt, hogy még a legalacsonyabb műveltségi 
fokon álló népeknek is van religiójuk, s nem 
egyszer nemes vallási és erkölcsi fogalmakkal is 
találkozunk nálok. Azután, mennél mélyebbre 
alacsonyittatik le, ezen kutatók által, az emberi 
nem eredeti állapota : annál nehezebbé válik a 
vallás ilyszerü kifejlődésének megfejtése. Eddigelé 
Münchhausenen kivül nem találkozott még oly 
ügyes ember, aki azon mesterséget véghezvi-
hetni lett volna képes, hogy magát saját üstö-
kénél fogva a pocsolyából kihúzni tudta volna. 
Az összehasonlító vallástudománynak érdeme, 
miszerint bebizonyította, hogy a régi kultur né-
pek közösen birták a religio alapelveit. Ha az 
árja, szémi, és túrán nyelv és vallás vizsgálásá-
ban a legrégibb időre megyünk vissza: minde-
nütt a religiónak egy közös gyökerére találan-
dunk; de teljesen vallásnélküli ősemberre — 
homo alalus — félvadra sehol sem találunk. A 
legrégibb istenek a legszel lemiebbek.Ezen tényt 

*) Egyptom hieroglif emlékei is azon meglepő ered-
ményt szolgáltatják, hogy minél régiebbek azok, annál 
tisztább fogalmával találkozunk azokon az egyistenségnek. 
Holott megforditva, minél ujabb keletűek ezen felfedezett 
emlékek, annál inkább eltorzítva van azokon az egyis-
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az evolutionisták azzal szeretnék meggyengíteni, 
hogy ők a műveltséget nem minden egyes nép 
hivatásának, hanem az egész emberi nem fel-
adatának lenni állitják. (Schaafhausen). Való, hogy 
minden idő és minden nép, mely a kultura kifejlő-
désére természeti eszközökkel birt, ezen feladat 
megvalósításához hozzá járult ; de ehez mégis előbb 
alapnak és hajlamnak kelle lennie. Az állatok 
soha és semmi körülmények között sem voltak 
erre képesek. Csak a fensőbb nemesithet meg 
alsóbbat és ezt is csak akkor, ha az hajlammal 
és képességgel bir már erre. Ugyan kicsoda vá-
laszthatta ki az első embert az állatok csoport-
jából? A további kérdést, t. i. a vallás haladása 
vagy hanyatlása körül i t t mellőzhetjük; dehogy 
az nem oly lassan s hosszú időn át történhe-
tett , bizonyitja a kereszténység ténye. Ez ellen-
tétbe helyezvén magát az akkori zsidóság és 
pogánysággal. egészen uj t an t hirdetett, uj pa-
rancsokat adott, s ez által az egész társadalom-
nak uj alapját veté meg, — megujitá a világot. 
Teljesen kárba veszett törekvés azért az evan-
gélium mindent legyőző hatalmát, halk, termé-
szet-kifejlődésnek nevezni akarni. 

Yagy talán a természettani föltevések, me-
lyeket az evolutionalisták és darwinisták szoktak 
felhozni, jobbak a történelmi föltevéseknél ; ugyan 
melyek azok a vallási ösztönök az oktalan álla-
toknál? Sokat beszélnek az állatok némely ne-
mesebb tulajdonairól — a szeretet, a hála, a 
hűség s más egyébről; csakhogy sok monda 
és mese is vegyül az ily elbeszélésbe. De ha 
részben el is fogadnók azokat, valami vallási 
eszmét hiába keresnénk bennök, mert a mi a 
vallás lényeges momentumát képezi, az érzékfölöt-
tinek eszméje, végképp hiányzik náluk. Nincs meg 
bennök, a mi az emberben van : a vallás iránt való 
fogékonyság, előképesség: különben némi jelét, 
legalább a kiválóbb állatoknál észre kellene ven-
nünk. Annak, a mit vallási kultusnak szokás 
nevezni, és mi még a legelhagyottabb népeknél 
— bármily durva alakban nyilatkozzék az — sem 
hiányzik, annak a vadállatoknál legkisebb nyomát 
sem találjuk fel. Az ima, e sokszor önkéntelen nyi-
latkozata a vallásos érzületnek, az egész állatse-
regben hiányzik; a holtak eltakaritása, a halál 
utáni élet sejtelme teljesen idegen náluk. 

tenség eszméje és előtérbe lép a sokistenség : miből vilá-
gos, hogy ezen legrégibb iratok arról tesznek tanúságot, 
hogy az egyptomiak későbbi polytheismusa, az őseredeti 
monotheismus elfajulása. (1. Giesswein „Mizraim és Assur"). 
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A religio tehát sem az emberi nem törté-
nelmi fejlődésének a resultatuma, sem az állati 
ösztön időhaladtávali kiképzésnek a produktuma. 
Egy illetékes rationalistikus tudós — Vernes — 
jogosan jegyzi meg: „hogy a vallás kifejlődé-
séről beszélni, máris koczkáztatott ügy; de hozzá 
még azt hirdetni, hogy annak eredetét is kimu-
tatni lehet, kiállhatatlan állítás." ') Hisz még a 
Veda, Buddha és egyptomi vallások lényegével 
sincsenek tisztában s mégis már a religio ere-
detét is tudni akarnák. A vallások genealogikus, 
merően mesterséges osztályozása, nem egyéb 
mint illusio, — a primitiv vallási typusok elfoga-
dása puszta visszaélés. A vallásnak valóságos ok-
kal magában az emberben is kell birnia. Ez ama 
különös vallási képesség — hajlam, mely az 
emberi természetnek specifikumát képezi, annak 
előf öl tétele. S ha ezt ösztönnek nevezni akarják 
(Dahl) — amely egyedül az embernek tulajdona — 
azt tehetik ; minden esetre ez az ösztön a leg-
nagyobb isteni adomány, mely az embernek 
adatott. Emez isteni adomány nélkül a religio meg-
fejthetetlen, az emberiség történelme érthetetlen 
rejtély. Két mozzanat egyesül benne: az alanyi 
képesség és az objektiv tény. Épp oly oktalan 
a vallást egyszerűen csalásnak, sok ezeréves té-
vedésnek mondani, mint elhibázott dolog, annak 
eredetét a fentebb látott módon megfejteni akarni. 
Van a religiónak — mint azt már többször 
mondottuk — előföltétele, az emberi termé-
szetben rejlő hajlam, képesség, — de kizárólag 
nem ebből fejlődött az ki. A mit közönségesen 
természeti vallásnak neveznek, az az emberiség 
történelmében nem existál, az inkább csak a 
deismusnak abstraktiója, a sekély rationalis-
musnak sötét iszapja, mely a valót, az élőt a 
vallásból kizárni szeretné, — vagy csupán az 
evolutionisták postulatuma, kik sem a tulaj don-
képi emberit, sem a specifikus istenit nem is-
merik el. A természeti vallás az ő szájukban csak 
negátiója a természetfölötti religiónak, mely csak 
mint logikai functio vehető igénybe. Habár, nem 
is a vallás szerzői, hanem csak terjesztői és 
képviselői, valamennyien valamiféle kinyilatkozta-
tásra hivatkoztak; soha sem képezték a ter-
mészeti vallás alapelvei magukban a históriai, 

x) Azaz : mi az alapvető hittudományban kötelesség-
szerűen kutat juk a vallás eredetét. V. ö. Hettinger, Lehrb. 
d. Fund.-Theol. 2. kiad. 92. 1. De az azután, a minek 
eredetét mi kutatjuk, vallás ám, nem pedig valamennyi 
vallásnak egy fazékba dobott habarékja. A szerk. 
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a világtörténelmi religiót. Ezek csak megerősitik 
s bebizonyitják, hogy a kinyilatkoztatott vallás 
az emberben természeti fogékonyságot feltételez : 
„gratia supponit naturam." A positiv vallásnak 
többet kell eszközölnie: a szellemnek világos-
ságot, az akaratnak erőt kell nyújtania. Nemcsak 
az Isten megismeréséhez kell az embert elvezet-
nie, hanem az Istenhez váló igazi viszonyát is 
vele megismertetnie s a mennyiben megrom-
lott, megjavitania. A vallásnak az Isten ke-
gyelmét kell az ember számára kieszközölnie, 
ennek elnyerésére szolgáló ezközökre őt kita-
nítania s azok teljesítéséhez szükséges erőt kell 
neki nyújtania, szóval — az embert Istennel 
való egyesülésre és az örök boldogság elnyeré-
sére vezetnie: ez a religiónak a legfőbb czélja. 
A religio nem csupán közlője a természetfölötti 
igazságoknak (supernaturalismus), sem pusztán 
erkölcstan (Moralismus, Kant), sem kizárólag az 
emberi függőségének érzete (Schleiermacher), ha-
nem átkarolj cl cLZ clZ ember minden tehetsé-
geit s azokat legmélyebb alapjokban gyökerestül 
ragadja meg: az egész embert az örökkévalóhoz, 
az istenihez emeli fel !J) 

Gyurikovits Mátyás. 

A vallásos nevelésről. 
(Eszmetöredékek.) 

(Folytatás.) 

Ha már igaz, hogy társairól lehetséges megismerni, 
kit magában meg nem ismerünk ; ha igaz, hogy az ered-
ményből alaposan következtethetünk az okra, mely azt 
előidézte : ugy eléggé tájékozhatjuk magunkat az ifjúság 
elszilajodásából azon eszményiség iránt, mely a rationa-
lismus elveit nem csak üdvözli, de sőt abban saját érvé-
nyesülését keresi, és alkalmazását még a kezdő iskolában 
— a nevelésben is követeli. — Nem hozunk föl konkrét 
példákat. Fájdalmunk csak nagyobbodnék az ilyetén neve-
lés szomorú tüneményei fölött való elmélkedéssel. De 
annyit még sem hallgathatunk el, hogy a fiatalság erköl-
csi hanyatlását látjuk, és keservesen érezzük. E baj 
anyjára vall a modern paedagógiában található úgyneve-
zett eszményiségben, vagy saját nevén nevezve a gyerme-
ket, a túlvilági sorsot tagadó vagy ignoráló modern 
szellem — a rationalismusban. Ez a főforrás, melyből nem 
lehet ezt elégszer hangoztatni, — ama súlyos baj ered. 

Hogy az igazán keresztényszellemű nemcsak kereken 
s mintegy nemes boszankodással utasítja vissza a rationalis-

x) A természeti és a természeti vallás, mind a kettő 
felemeli az egész embert az örökkévalóhoz, egyesíti az 
Istennel ; csakhogy a természeti vallás ezt ugy teszi, a 
hogy az embernek veleszületett erejéből kitelik, a termé-
szetfölötti vallás pedig ugy eszközli, a hogy Isten maga, 
az ő malasztjai által tenni képes és tenni akarja. Y. ö. 
Hettinger, 129 1. A szerk. 

must, a mely minden üdvös feladatnak hátrányára lévén, 
jót nem eszközölhet*) ; hanem meggyőződéseként vallja 
mindazt, mit az eltagad, — a mily természetes, éppen 
olyan könnyen érthető is. — A midőn pedig ezt vallja, 
kétségtelen igazságul ismeri el, hogy a religio nem csupán 
értelmünkre szoritkozik, hanem, és szintoly mértékben a 
szivnek ügyéül is tekintendő,2) mely a gyermek kedélyét 
is igen jókor foglalkoztatja. 

Ámde épen azért, mivel a kinyilatkoztatás őszinte 
hive, tántoríthatatlanul hiszi3) hogy Istennek Szentlelke, 
mely övéinek kebelében előttünk megfoghatatlan módon 
elömlik,4) a kisdedek szivében is kedves lakást tud ma-
gának választani s abban egy természetfölötti erőhatás 
következtében a legüdvösebb eredményeket szüli : teljes-
séggel nem tar that ja korainak a tanitást, mely a gyermek 
tehetségeihez alkalmazott módon, az ő és mindenek 
atyjának, minden igazság s tudományok alapjának isme-
retére vezeti és előkészíti5). 

Dönthetetlen igazság, melyet természetünk mivolta, 
a történelem és tapasztalat bizonyít, az, hogy a mivel az 
embernek szive és gondolata tele van, a miben boldogsá-
gának kiapadhatatlan forrását szemléli, azt lehetetlen, 
hogy ne igyekezzék minél előbb s egészen átönteni azok 
lelkébe, kiket oly igazán óhajt boldogoknak látni.6) 

Egy élő hittel biró szülő s nevelő-tanár meg nem 
állhatja tehát, hogy a gondjaira bizott kisdedeket ne 
figyelmeztesse jókor s minden alkalommal az igazság s 
erény, öröm s boldogság ama kútfejére, honnan egyedül 
meriti mindazt, a mi lelkét csordultig megtölti. Csupán 
az olyan emberek vonakodnak az Istenről a gyermekek 
előtt szólani, s halogatják azt minél későbbre, kiknek 
erőltetésökbe7) kerül a kinyilatkoztatott hitnek alap-
igazságaira való emlékezés. — A dolgon mitsem vál-
toztat azután az, vájjon ezen idegenkedésnek oka a taní-
tandó elvekkel meg nem egyező s igy vádat emelő öntu-
dat 8) vagy pedig ama rationalistikus s elfásult hideg 
theologizálás, melynek a gyermeki felfogáshoz illő, egy-
szerű, történetim, főleg bibliai előadás, s a vallásigazsá-
goknak nyilt kimondása az erkölcsszabályokon magát 
könnyeden tultevő önhitt „bölcseknek" annyira kelletlen 
határozottság szerfölött ellenére van. 

A nélkül, hogy mélyebben ereszkednénk itt a ki-
nyilatkoztatás gyűlölőivel9) e dologba, csak rövid meg-

V. ö. sz. Jeromos ad. Amossc. 9. 
2) V. ö. sz. Euker iust : „Ubi salutis damnum est, illic utique 

nul lum lucrum." 
3) „Contra revelationem nemo Christianus senserit". S. Aug. 

lib. de Trin. 
*) V. ö. Rom, 5. 5. 
6) V. ö. Eszter 14. 14. 
6) Már Cicero mondja : „Impellimur natura , u t prodesse veli-

mus quam plurimis imprimisque docendo, rationibusque prudentiae 
tradendis . I taque non facile est invenire, qui quod sciat, non tra-
dat alteri. (De fin. 3. 20.) 

' ) Nagy igazság rejlik a hírneves tudós alex. Kelemen e 
szavaiban : „Parvuli sunt et iam philosophi, nisi a Christo viri 
fiant." (Lib. Stront). 

8) Az i lyenekre nézve sóhajt föl a hivő lángész : „0 miseros 
homines, qui cum velint esse mali, nolunt esse veri tatem, qua 
damnantur mali." S. Aug. Tract . 90. in Joan. 

9) „Maiunt nescire, quia iam oderunt." V. ö. Tertull. Apolog. 
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jegyzésre szorítkozunk. — Az érzékek által sokképen 
ámított emberész gyakran tulkövetelő, erőszakolva fesze-
geti azokat, miket a bölcs Istenáég magának tar tot t fön. 
Szintúgy, miként az értelmes atya a túlságosan kíváncsi 
gyermek némely kérdéseit olykor kénytelen teljesebb föl-
világositás nélkül hagyni, miglen elméje azoknak helye-
sebb fölfogására megérik. — Ekképen tar tot t föl néme-
lyeket az isteni Mester is a Szentlélek eljöveteleig (Ján. 
16, 12 — 13). Más kérdések érdemleges megoldása pedig 
lelkünk egykori tökélyesebb állapotára van utalva, midőn 
majd a földi burok homálya nem gátolandja annyira a 
tisztán szelleminek fölfogásában. Ide vág a nagy apostol-
nak mondása (I. Kor. 13, 12) : „Most csak tükör által s 
homályban látunk, de akkor szinről-szinre. Most részleg 
van bennem az ismeret : akkor pedig oly tiszták lesznek 
ismereteim, mint magam vagyok ismeretes. Éppen azért 
vajmi sokszor csodálatra indíthat t. i. a rationalismusnak az 
a gyarló hiszékenysége, mely máskor a legcsalékonyabb 
elméleteknek mintegy vakon hódol, midőn a legfőbb 
iránti hiten könnyeden túlad ') kevésbe vévén azt, hogy 
„fidem qui perdidit, perdere ultra nil potest." 2) Az ily 
irányú egyének 3) ugyanis, nem akarván fölemelkedni 
azon hivő bölcseségnek magaslatára, mely, az egyház 
szentlelkü tudósa szerint, az emberiség, a társadalom 
érdekében okvetetlen szükséges,4) ellentétben látják a 
hitet a tudománynyal. S mivel a nagy szellemek tekin-
télyét 5) is szándékosan mellőzik, kiktől °) ezen szép szö-
vetséget helyesen megtanulhatni, következik, hogy igaz 
való helyett látszatot hajhásznak, ezt eszményitik s ennek 
bálványoznak. „Tantopere facit arrogantia stultos." ' ) 

Kell-e mondanunk, hogy e bölcselgők8) aztán min-
den körülmények között a vallástanitást azon időre igye-
keznek hagyni, mikor a „fölvilágosult ész" megtanulta a 
szentírásban, a csodák helyett természeti tüneményeket, 
történet helyett regéket, parancsolataiban pedig egy tá-
gas magyarázatnak helyt adó ruganyos morált látni, mely 
megfejtését és kellő értelmezését a „társadalmi fogalmak" 
s korviszony okban találja. 

Az érintettek fölött kellően gondolkodni képes el-
mék előtt szintoly jelentékeny és léktanilag alaposnak 
tűnik föl az úgynevezett „erős," „szabad" szellemeknek 
idegenkedése már a gyermeknek a vallásra való tanítá-
sától : mint a mily dicsőségére válik másfelől a kath. 

') Y. ö. I I . Tim 4, 3—4. 
2) V. ö. Publ. Syr. 
3) Kikről szól sz. Ágoston : „In homine carnali tota regula 

intelligendi est consuetudo cernendi. Quod soient videre, credunt : 
quod non soient, non credunt" . (Y. ö. Serm. 242 in dieb. Pasc.) 

4) Y. ö. S. Aug. de fide c. 2. „Si aufe ra tur haec fides de 
rebus humanis, quis non a t tendat , quanta earum perturbat io et 
quam horrenda confusio subsequatur ? quis enim mutua chari ta te 
dil igetur ab aliquo, cum sit invisibilis ipsa dilectio, si quod non 
video, credere non debeo." 

5) Pedig „Auetori tat i credere magnum compendium est, 
nullus labor." (V. ö. sz. Ágoston de quant , an. c. VII.) 

6) Erre nézve találóan mondja Chateaubriand (Genie du 
Christianisme T. I. P . I. L. 1. Ch. I.) „Épen nem szégyen egy 
Newton-al, egy Bossuet-tel, egy Pascal-lal, egy Racine-al hinni" . 

7) V. ö. Ár. sz. János Hem. XX. ad Rom. 
8) Kikre ugyan illenek a zsoltáros e szavai : „Sepulchrum 

patens est gut tur eorum, linguissuis dolose agebant, venenum as-
pidum sub labiis eorum". (V. ö. 13, 5.) 

anyaszentegyháznak az, hogy a fönnen szárnyaló láng-
elmék, legnagyobb hittudorai sem tartották illetlennek, a 
kisdedekhez leereszkedve, hitelemzővé lenni. — Igen, 
mert e hivatalnak kellő betöltéséhez még a legszélesebb 
tudomány s bő theologia-ismeretek sem elegendők ma-
gokban. Ezekhez még valami több kívántatik, t . i. oly 
odaadás, mely a test s vérből, vagy az avval szerfölött 
szövetséges lélekből nem kerül elő, oly igaz, szelid sze-
retet, mely önzetlen áldozatokra kész. . . És a mi fő, e 
szelid szeretettel járó élő hit : kétségtelen s habozás 
nélküli bevallása mindannak, mit Isten kinyilatkoztatott, 
és az anyaszentegyház, hogy higyük, elénk ad, semmi 
különbséget sem téve a gyönge kisdedek és az ezeket 
katechizáló sz. Ágostonok és Kalazancik között, kik ke-
zökben az evangeliom örök világosságú fáklyájával s az 
életbölcseség csalhatatlan könyvével, szivökben a felebaráti 
szeretet hatalmával, lángbetüvel irják a kicsinyek lelkébe 
a hit szent tanait s érzelmeit. 

(Foly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 10-én. Az erdélyi katho-

likus status-gyűlés jövő hónap másik felére várható ösz-
szehivása a Királyhágón innen is örömet kelt, nemcsak a 
közös érdeknél fogva, mely azon tuli hitsorsosainkkal 
egybeköt, hanem főkép azon hő elismerés által, melylyel 
erdélyi hitrokonaink s véreink hitbuzgóságának adózunk. 

Az erdélyi status-gyülés mindenkor szép látványt 
nyújtot t nekünk, bizalmat keltett dicső multunk s re-
ményt a jövő iránt, meg lévén győződve, hogy mihelyt 
nálunk is üt az óra, katholikus világi hivatott férfiaink, 
akik bizonyára semmiben sem maradnak erdélyi véreik 
mögött , ép oly önzetlen odaadással fognak csoportosulni 
őseik szent örökének biztosítása körül, mint hitsorsosaink 
s legközelebbi atyánkfiai a hét bérez országában. Igaz 
magyar soha sem feledheti, még ha tőlünk eltérő né-
zeten volna is másban, hogy az erdélyi katholikusok tar-
tották fenn a hitegységgel a nemzetegységet a nagy 
magyar birodalommal ! Nélkülök elvész Erdély örökre a 
magyar nemzet számára, amint a jelenben ők képezik a 
legszorosabb kapcsot hitegységük által a magyar katho-
liczizmus segélyével innen és tul között a nemzet leg-
bensőbb életében, mig a felekezetek vagy külön hitköz-
ségi világot, vagy a magyar nemzet életérdekeivel me-
rőben ellenkező életet élnek. 

Az erdélyi status-gyülést és fenkölt vezérletét, va-
lamint összes tagjait szivünk mélyéből üdvözöljük azért 
is ez alkalommal, mivel ujabb kézzelfogható példáját 
lesznek adandók, mint a múltban adták, annak, mint kell 
az igaz űémzeti áspirácziókat a vallás s lelkiismeret 
jogos igényeivel a legösszhangzóbban egyesíteni. Soha 
erdélyi status-gyülésen még nem lett megtámadva az 
apostoli király és a magyar nemzet jogköre; soha sem 
nyilvánultak ott oly szeparatisztikus törekvések, melyek 
az összességnek nemzeti érzületét sértették vagy a nem-
zet egységét bénították, vagy tekintélyét s erkölcsét 
a külföld előtt holmi „erdélyi házasságokkal" kompro-
mittálták volna ! 
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Mint katholikusok s mint magyarok tehát egyaránt 
jogunk van büszkéknek lennünk az erdélyi katholikus 
status-gyülésre, amelylyel egy színvonalon állott a mult 
év vége felé Budapesten XIII . Leo pápa jubileuma alkal-
mából tartott nagy katholikus gyűlés. Ennek megújítását 
— mi türés-tagadás benne — lelkünk egész melegével 
óhajt juk, talán nem is annyira az egyház, mint a katho-
likus magyar nemzet érdekében, nevezetesen kath. világi 
értelmiségünk s népünk javára. 

Ugyan mi a katholikus világi értelmiség, kiváltkép 
itt Magyarországon, amidőn nem képes hitegységének 
s vallásos érdekeinek színvonalára emelkedni ? ! Mi más a 
bontott kévénél, melyet szálankint a verebek, de annál 
inkább a szívtelen kányák és keselyük kényük-kedvük 
szerint széthordhatnak ? ! 

Jól hallom a nem uj, de mindig ismétlődő ellen-
vetést, hogy a katholikus világiaknak nem ju t oly tág 
tér Magyarországon egyházuk ügyei körül, mint a pro-
testánsoknak ! Hát, édes hitfeleira, igaz volna-e az, hogy 
ti csak akkor volnátok hajlandók hitetek s önmagatok 
érdekeiért sikra szállani, amidőn hiúság, személyes érdek 
vagy szeparatisztikus vágyak, talán gyűlölet a dicső 
katholikus múlttal szemben adnak lökést tespedéseteknek ? ! 
Ez nem igaz, nem lehet az ! Nézzétek királyhágontuli 
véreiteket s hitsorsosaitokat, akik megteszik kötelessé-
güket, mint magyarok a katholikusok, a nélkül, hogy 
abból hasznot várnának ! a nélkül, hogy maguk vagy 
rokonaik számára zsiros sinecurákat s gazdag jövedelmi 
forrást várnának, mint némelyek az annyira emlegetett 
8katholikus autonómiától" Magyarországon. 

Mária s szent István birodalmának katholikusairól 
ne mondja ezt senki, őseik a török-tatár háborúk évszá-
zados folyamában megmutaták, hogy épp oly önzetlenül 
ragaszkodnak hitükhöz, mint elválaszthatatlanul csüggnek 
nemzetük szabadságán s nagyságán. Amennyi áldozatkész-
séget mutathat föl eme kor katholikus magyar atyáink 
részéről, ugyanannyi buzog ma fiaik s unokáik ereiben. 
„Bizalom az ősi erényben!" ez nemcsak koronás apostoli 
királyunk jelszava, de minden igaz magyaré, aki a nem-
zet hányatott múltjával s nagy erőfeszítéseket igénylő 
jövendőjével számolni képes ! 

Föl tehát, magyar katholikusok, föl, dicső multunk 
s u a g y jövőnk fölismerésével, megszivlelésével a magasz-
tos föladatra, mely korszakot alkotó hivatást s küldetést 
szab elétek ! Hitbeli s nemzeti, az összességnek s egyesnek 
érdeke parancsolja az összetartást, a sorakozást, a tömö-
rülést, magatok, fiaitok s leányaitok, valamint késő uno-
káitok érdekében ! 

A jelen pillanat különösen kedvező erre : főpásztorai-
tokat, ez önzetlen, nemeslelkü, fenkölt gondolkozású, köte-
les séghü férfiakat szabadon s büntetlenül megtámadja az 
a had, mely a magyarnak előbb a zsirján, most a vérén 
élősködik. Szivleljétek meg, hogy az egyház Magyaror-
szágon nagyobb viharokat látott és kiállott győzedelme-
sen ; de ti s a nép mindenkor megsínylettétek s sínylitek 
most is e viharokat. 

Ezért érdeketek is, de még inkább hitetek paran-
csolja, hogy főpásztoraitok körül csoportosuljatok, és 
nevezetesen, hogy lehetetlenné tegyétek azok törekvéseit, 

kik a katholikusok közt visszavonást, egyház s állam 
közt viszályt, kulturharczot akarnak szitani. 

Mutassuk meg, hogy főpásztorok s nyájaik egyér-
telműséggel kivánjuk a békét, de jogainkat s igazainkat 
nem engedjük. Amikor e meggyőződés önzetlen, de hit-
szilárd sziveinkben kiirthatatlan gyökeret fog verni, akkor 
elérkezik az ideje a magyarországi összes katholikusok 
nagygyűlése egybehivásának és akkor ti nem lesztek 
többé idegenek e hazában ! -f-

A nagyváradi egyházmegyéből, augusztus 5. Egy 
év után. — Körülbelül egy év mult el amaz országszerte 
nevezetes ünnep óta, hogy dr Schlauch Lörincz ő excja 
nagyváradi püspöki székét elfoglalta, — elfoglalta közös 
örömére a megyének, elfoglalta azon kiváló tisztelet közt, 
mely állását, személyét, fényes múltját, tettdus életét 
megillette. E nevezetes nap óta, mint mondjuk, csaknem 
egy év telt el ; de ugy látszik, hogy valamint akadt valaki, 
ki nagynevű és méltán szeretett főpásztorunk érdemeit 
távozása alkalmával a szatmári egyházmegyéből, a Pesti 
Napló hasábjain elhomályosítani akarta, ugy most más 
oldalról, más lapban igyekszik ismét valaki, természete-
sen sikertelenül gyanút ébreszteni nemes jellemű főpász-
torunk iránt, azon reményben, hogy mi czélból, mi czél-
ból nem, ellenségeskedést fog támasztani két fennkölt 
szellemű főpap, a nagyváradi püspök és a kalocsai bibor-
nok érsek közt. 

Honnan fú j ez a szél, ki tudná biztosan megmon-
dani ? miért elevenittetik fel egy év múlva oly dolog, 
mely akár történt meg, akár nem, ahhoz a nagyváradi 
püspöknek éppen semmi köze? E titkot miképp lehetne 
másképp megfejteni, mint csak ugy, hogy valakinek önző 
érdekében áll benn magában az egyházban, a főpászto-
rok közt konkolyt hinteni, egyenetlenséget szitani, hogy 
a konkolyhintő hasznát vegye bármi módon ? 

Korunk jellemtelenségétől minden kitelik, feláldozni 
a közjót a napi érdekért nem ritka eset, a keresztény 
morál tanait figyelmen kivül hagyni, bűnnek már nem is 
tekintetik, az önző érdekek rugója napjainkban, fájdalom, 
hatalmasabb a lelkiismeret szózatánál, hogy ma az állam 
és egyház közt létező divergentiák közepette, benn az 
egyházban főleg nagy szükség van, nagyobb mint valaha 
az egyetértésre, avval a lelkiismeretlen izgatók mit sem 
törődnek ; de, erős a hitünk és meggyőződésünk, hogy a 
lelkiismeretlen izgatók tervei hajótörést fognak szenvedni 
szemben két ily fennkölt szellemű főpásztorral, kik sok-
kal inkább öntudatában vannak állásuk és magasztos hi-
vatásuknak, hogy sem az eddig táplált egyetértést bár-
miféle firkonczok által is megzavartatni és az egyházban 
a békét és egyetértést megingattatni, bármiféle önző ér-
dekből irt firkálások által engednék. Lelki szemeinkkel 
látjuk a gunymosolyt, mely a két főpásztor ajakán el-
vonult, midőn az ügyetlenül kivetett tőrről értesültek, 
ami csak arra fog szolgálni, hogy nevessenek ez epigon 
együgyüségén, nem pedig arra, a mi czélból a czikk 
Íratott. 

Aki ama czikket irta félreismerhetetlen czélzatával, 
annak jó lenne első sorban kegyelmes főpásztorunkat, ki 
ellen irt, és ama tevékenységet, ritka főpásztori buzgal-
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mat és lelkesedést ismerni, melyet egy évi ittléte óta 
kifejtett , és akkor azt hiszszük, felhagyna minden fir-
kászi gyanusitgatásaival, de lemondana a reményről is, 
hogy a konkolyhintés sikerülni fogna valaha. Álljon itt, 
in perpetuam rei memóriám, — de nem a gyanusitó ked-
veért — egy pár tény egy év eseményeiből kiszemelve. 
Ezek fényesebben beszélnek a legfényesebb czikkezésnél, 
arról, hogy mit nyert a nagyváradi megye ő excjában. 

Megismerni behatófag valamely egyházmegye viszo-
nyait, szervezni annak működését , hogy az kellő pontos-
sággal tör ténjék, tájékozást nyúj tani a papságnak minden 
irányban teendőire nézve, nem olyan munka, mint gya-
nusitó czikket irni ; ahhoz mély belátás, körültekintés, 
bölcseség kívántatik. Hogy mit te t t ez i rányban főpász-
torunk, azt mi papjai érezzük leginkább, és ezért i ránta 
hálásak lenni meg nem szűnünk. íme egy év alatt szer-
vezte az állami életre is nagy fontosságú anyakönyvek 
mikénti elkészítését, a keresztelési, házassági és halotti 
anyakönyveket, ellátva a papságot a szükséges és szaba-
tos világossággal irt útmutatással , hogy igy az egyönte-
tűség a megye összes plébániáin létrejöjjön, ami nagy-
fontosságú ; szervezte továbbá ő excja a kerületi gyűlé-
seket. az alesperesi látogatásokat , mindenüt t körültekintő 
bölcseséggel a legminutiosusabb pontokra is kiterjesz-
kedve, ugy hogy ezentúl csak az tévedhet el, aki elté-
vedni akar. Emlitsem-e ? hogy ne említeném, mint a fő-
pásztori buzgóság egyik főtényét, hogy ő excja ez évben 
megyéje egy részét bérmálás végett bejárta , még pedig 
a legkényesebb pontokat , mint N.-Szalonta, Debreczen 
stb., hol mindenütt , szeretet és ragaszkodástól környezve, 
a tisztelet minden jeleivel ta lálkozott még nem katholi-
kusok részéről is, hintve mindenütt a magot ékesszólá-
sával, hogy egykor terebélyes fává növekedjék, mit nem 
egy izben teljesítet t már, híveinek nagy örömére, szék-
helyén Nagyváradon is ; mindezekhez, hogy a többit el-
hallgassam, mert a kongrua ügy nehéz feladatának meg-
oldásával foglalkozik, melynek terhe bizonyára az ő 
nagyszerű szervező tehetségére fog nehezedni. Elég le-
gyen mindez annak bizonyságára, hogy e megye papsága 
mily szívből kívánja ő excjának, hogy neki az Isten még 
igen-igen sok Lőrincz-napot megérni engedjen ! x. 

Páris, aug. 6. Lacordaire atya szobrának leleplezése 
nagy ünnepélyességgel ment végbe Sorézeben. Despréz 
bibornok, több püspök s a kiváló világi katholikusok 
szép számban jelentek meg azon. 

Lacordaire atyának ugyan állí tottak már szobrot 
Flavigny-ban a zárda területén ; ennek mása áll az ar-
cueil-i kollégium parkjában ; de Soréze ben, hol a hír-
neves dömés atya napjait a nevelés terhes szolgálatában 
végezé, csak most állított emléket az utókor kegyelete. 

Ez alkalomból, t. szerkesztő ur engedelmével én is 
kívánok néhány sort szentelni emlékezetének. 

Korának ezen egyik legékesebben szóló hitszónoka, 
ki a párisi Notre-Dame szószékéről egy egész társadalmat 
megrendített , sokkal ismertebb, sem hogy élete ezen 
szakáról ujat mondhatnék. De egyéb, nem kevésbé ál-
dásos működése kevésbé ismeretes. Eletének ugyanis 
három czélja volt az emiitetten kívül, és pedig : vissza-

állítani Francziaországban sz. Domokos rendjét , a tanító 
harmadik rendet, és a soréze-i tanintézetet. E munka föl-
emészté a termetes férfiú életének utolsó erőit. Egy évvel 
halála előtt, midőn elfoglalta székét a halhatat lanok so-
rában a franczia akadémiában, Lacordaire már csak ár-
nyéka volt önönmagának. Midőn székfoglaló értekezését 
fölolvasta, magatar tása elárulta fáradtságát . Kortársa, Le-
gouvé beszéli róla mint szem- s fül tanu, hogy a nagy-
hírű dömés barát, a ki rendesen szemüveget viselt, le-
tet te e segédeszközt, de felolvasása, bár magában véve 
mesteri szónoklati mü vala, hallgatóira a fölolvasó sza-
kadozott előadása miatt alig te t t hatást . A következő évben 
1861. nov. 21-éről 22-re való éjjel visszaadta lelkét te-
remtőjének a soréze-i kol légiumban e szavakat mor-
molván : „Mon Dieu! Mon Dieu ! ouvrez moi!" 

Midőn másodízben meg lett választva provincziá-
lisnak, a következő levelet i r t a : 

„Remélem, hogy Isten meg fog segíteni és hogy a 
következő négy év alatt meg fog szilárdulni ama há-
rom vállalat, melyeket a Gondviselés rám bízott s me-
lyek ez idő szerint elválhatatlanul egybefüggnek. Akkor 
hatvan éves leszek, és ha marad még néhány napom, 
ezeket arra fogom fölhasználni, hogy befejezzem müve-
met : „Lettres sur la vie chrétienne" (Levelek a keresz-
tény életről.) Fölöt tébb sajnálom, hogy nem folytathatom 
e levelek közzétételét, melyekből három megjelent már 
és némi gyümölcsöt termet t . Va jha hatvan évvel, ha ez 
életkort elérem, visszavonulhatnék és befejezhetném e 
müvet Isten dicsőségére!" 

Gyakrabban érezte, hogy napjai máris meg vannak 
számlálva. 

„Sokszor gondolok a halálra — irta Perreyve abbé-
nak — és mindent előkészítek, hogy szerzetünket jó er-
kölcsi s vagyoni helyzetben hagyhassam. Ha meg találok 
addig halni, ön nem fogja elhagyni e müvet, szegény 
életem e nagy müvét. Ha ta r tományi főnökségem végéig 
életben maradok, minden rendezve lesz, mint reménylem : 
az adósságok törlesztve lesznek, hét rendházunk bizto-
sítva, Saint-Maximin (nevű kollégium) a rend erődjévé 
lesz Francziaországban. De ha a halál ez idő előtt kira-
gadna az élők sorából, szegény rendtársaink nem csekély 
zavarban lesznek. Ok nem tudják, mibe kerül nekem, 
hogy ők éljenek s rendezzék ügyeiket." 

Lacordaire atya egy kis czellában hunyt el, mely 
szobája volt s melynek ablakai a parkra nyíltak, ezen 
tul a kilátást elfogták a hegyek, de lelkének szemhatára 
messze a mérhetet lenbe te r jed t k i ! Holt testét közönséges 
fából készült koporsóba helyezték, mert ő határozottan 
megti l tot t minden világias pompát , amint a bebalzsamo-
zást is szigorúan eltiltotta. 

„Szivszakgató óra volt ez — irja Chocarne a tya ; 
megcsókoltuk lábait, kezeit s homlokát, és pedig ezúttal 
u tol jára . Gyermekei kar já ra támaszkodva szállt le végső 
nyugalmának ez ágyába. Koporsójára hajolva könyeinkkel 
áztat tuk ; ez volt az egyedüli illatszer, melylyel nem 
tudot t eltiltani minket bebalzsamozásától." 

Végső kívánsága szerint ama stallum alá temette-
tett , melyet hét éven át a kápolnában elfoglalt. I t t , e 
sötét űrben nyugszik, üveglemez alatt, mely még most 
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is, három évtizeddel körülbelül halála ntán, látni engedi 
a még ép ajkakat, mintha csak a halál hódolni akarna 
az ékesszólásnak. 

Czellája érintetlenül hagyatott ama szerzetesi egy-
szerűségében, mint ő szerette. Csak a falába illesztetett 
egy emléktábla, alatta pedig fekete márvány oltár állít-
tatott, hol az esztendő bizonyos napjain szt. mise ál-
dozat mutattatik be annak lelke üdveért, akit a császárság 
alatt egy császári rendelet „le sieur Lacordaire"-nek 
czimezett. 

„Volt királyunk, de elvesztettük !" mondák a vidék-
beli parasztok. 

Most a keresztény szónoklat ez avatott fejedelmének 
alakja ismét látható az emlékezetére állított szobron, 
mely hiven mutat ja finom alkotású fejét, sas tekintetét, 
mosolygó jóságát, arczvonásainak egybehangzó erkölcsi 
fényét, és a Dél ragyogó napja arany dicskört von esz-
ményi ábrázata körül. Ch. H. 

KATH. TANÜGY. 
A zsolnai kir. kath. gymnasium igazgatóságától. 

170. sz. 

Hivatkozással dr Trefort Ágoston m. kir. vall. és 
közokt. miniszter ur ő nagyméltóságának f. é. junius 
7-én 20505. sz. kegyes rendeletére, van szerencsém a 
„Religio" tek. szerkesztőségét a zsolnai kir. kath. gym-
nasium uj épületének f. év ang. 28-án megtartandó föl-
avatási ünnepélyéhez tiszteletteljesen meghivni. 

Az ünnepély hivatalosan megállapított programmja : 
1. Reggeli 8 órakor ünnepélyes istenitisztelet a 

sz. Ferencz-rendiek templomában, ezután felvonulás a 
díszterembe. 

2. Király-hymnusz. Ének. 
3. A zsolnai kir. kath. gymnasium száz éves tör-

ténete. Felolvasás. 
4. Honfidal. Ének. 
5. Az intézet átadása Kubicza Pál ur v. b. titkos 

tanácsos és Trencsén vármegye főispánja mint Trefort 
Ágoston vall. és közokt. miniszter ur ő nagyméltósága 
képviselője által és az intézet átvétele a gymn. igaz-
gató által. 

6. Szózat. Enek. 
Zsolna, 1888. augusztus 1-én. 

Teljes tisztelettel. 
Csáka Károly, 

kir. igazgató. 

IRODALOM. 
*** A Szent-István-Társulat részéről beküldet tek: 
1. Népiratkák 1888. I. II. III. IV. fűz. a következő czi-

mekkel: a) A czinkotai kántor, vagyis fején találta a 
szöget. E s : Hogyan boldogulunk? két mulattató elbeszé-
lés. A magyar nép számára. (Vers). 16 1. Ára 2 kr. — 
b) Derék Bálint kántor uram beszélgetései az ünnepek és 
vasárnapok megszenteléséről stb. (Próza). 15 1. Ára 2 kr. 

— c) A nagyravággó vagyis a ki tovább nyújtózkodik a 
takarónál stb. (Vers). 10 1. Ára 2 kr. — d) A szövetke-
zetek előnyei. Jó tanácsok a magyar nép számára. Irta 
Pólya Jakab. (Próza). 21 1. Ára 5 kr. 

2. Zweites Lese-, Real- und Sprachbuch für den 5. 
und 6. J ah rgang der ungetheilten katholischen Volksschu-
len Ungarns. Im Auftrage des St.-Stefan-Vereines verfasst 
von den kath. Seminarlehrern Anton Mócsy, Josef Pet ro-
vácz und Emer. Schultz. In deutscher Bearbeitung von 
Emerich Schultz. Budapest. Verlag und Eigenthum des 
St.-Stefan-Vereines 1888. 1. und 2. Jahr 345 és 347 1. 
Ára 40—40 kr. 

- f A Szent-István czimü müintézet és nyomda 
részérő l Budapesten beküldetet t : 

Die vatikanische Ausstellung in Wort und Bild. 29 
és 30. 30 és 31 iv, két füzetben. 

VEGYESEK. 
- XIII. Leo pápa a Rómában levő belga pap-

nevelő intézetnek 100,000 frankot ajándékozott, avval a 
kikötéssel, hogy ez az összeg alapul szolgáljon Belgium 
hét egyházmegyéjének mindegyikéből 1 — 1 növendék 
eltartására. 

— A nagy férfiak kultusza soha ki nem hal az 
egyházban.* Mult hó 23-án leplezték le Sorréze-ben La-
cordaire szobrát. Vezette az ünnepélyt a toulousei biboros 
érsek. A Girarde által készített szobor mint nevelőt s 
tanítót tünteti fel Lacordaire atyát. (Lásd tent az egyházi 
tudósítást Párisból.) 

— Az aacheni Heiligthums fahrt vagyis búcsújárás 
az ott őrzött 4 nagyszerű ereklyéhez, melyek között van 
az a lepel is, a melylyel az Ur Jézus dereka a keresztfán 
át volt kötve, mult hó 24-én nagy ünnepélyességgel be-
záratott. A világhírű ereklyék a dóm magyar kápolná-
jának Mária-szekrényében (Marienschrein) vannak el-
helyezve. 

— Szent István király ünnepe Bécsben. A Bécsben 
tartózkodó magyarok lelki épülésére, mint értesülünk, 
boldogemlékü Mária-Terézia királynő által alapított szent 
István-ünnepély folyó hó 26-án délelőtti 10 órakor szokás 
szerint a tiszt, kapuczinus atyák templomában fog meg-
tartatni. Szónokul ezidén főt. Nagy Antal ur, szőnyi plébá-
nos és hírneves egyházi iró kéretett fel. Az infulás nagy-
misét a bécsi benczések apátja, dr Hausvirth Ernő ö 
nagysága fogja tartani. 

— Hazafias szempontból is igen jó, ha felvirágzik a 
katholikus egyleti élet. Igy például most milyen jó volt a 
bajor patriotizmusra nézve, hogy Münchenben van kath. 
politikai casino és ennek van fényes helyisége, a hol a 
hazafias kormány és polgárok I. Lajos király emlékét 
templomon kivül is fényes ovatióval ülhették meg. 

— Az egri föegyházm. papnyugdij- és segély-intézet 
központi bizottsága f. évi augusztus 30-án rendes évne-
gyedes gyűlést tart. 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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T A R T A L O M . Vezereszmék és Tanulmányok: Ad vocem „Seminar ium." — A vallásos nevelésről . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
Nagy-Boldogasszony nap ja . — M ü n c h e n : A p l ace tum reg ium. — Irodalom : J u s Ecc les ias t icum pecul ia r i r e spec tu h a b i t o ad H u n -

gá r i ám. — Vegyesek. 

Ad vocem „Seminarium." 
E napokban olvasgatva Liguori sz. Alfonz 

életében különösen megragadta figyelmemet az, 
amit a sz. püspök foganatba vett megyei semi-
nariumát illetőleg akkor, midőn püspöki székét 
elfoglalta. Érdemes lesz ezt a dolgot i t t fölem-
liteni annál is inkább, mivel ujabb időben buzgó 
eszmecsere fejlődött e lapokban éppen a semi-
nariumok ügye körül. Szenteknek, hivatásu dol-
gaiban rendesen élesebb a látásuk; életök, cse-
lekvésmódjuk másokra nézve tükör és minta. 
Azt olvassuk tehát sz. Alfonz életében (1. Dilgs-
kron, Leben des hl. Bischofs u. Kirchenlehrers 
Alfonz Maria de Liguori, II. B. p. 36), hogy 
püspöki székhelyén „a papság ügyeit fölkaroló 
tevékenysége főleg és elsőben a sémin ariumnak 
szólt.u „A seminarium az — ugy mondá — me-
lyen megyémre nézve minden reményem épül. 
Ha a seminarium nem felel meg czéljának, 
minden egyéb fáradság el van vesztve." Három 
dolgot talált a seminariumban, melyekkel nem 
volt megelégedve : nagyon is koros rectort, szük, 
egészségtelen házat és az ifjak fölvétele körül 
kevés óvatosságot. 

A rector. Cacciapuoti Lukács, magában véve 
derék férfi volt ; Alfonz minden bizalmára mél-
tat ta ; azonban nyolczvan éves ember létére a 
hivatalnak, melyre midőn azt harmincz évvel 
előbb elfoglalta, mintegy teremtettnek látszott, 
most már nem felelhetett meg. A sz. püspök 
nem mozditotta el, hanem a Domonkos-rendi 
Caputo atyát rendelé oldala mellé, ki tudomá-
nyos és a lelki életben jártas férfiú lévén, képes 
volt uj életet oltani a seminariumba. 

Nem oly könnyű volt változtatni az épü-
leten. Elhatározta, hogy ujat épit; le is tevé a 
következő évben annak alapkövét, s midőn a 
megyétől búcsúzott, annak jó része már készen 
is állott. E közben a régit hozzá csatolt épit-
kezés által bő vitette és sok uj ablak nyitásával 
a ház főbb baján — a levegő hiányán — ipar-
kodott segiteni. 

Gyorsan iparkodott lenditeni a belső élet 
rendezésén és azt a bajt eltávolítani, amely az 
ifjaknak a seminariumba való kevésbé óvatos 
fölvételéből származott. Hogy a meglevő jobb 
elemeket megszilárdítsa, hizonyos rendszabályo-
kat alkotott ; hogy a rosszakat — anélkül, hogy 
valakit elkeserítsen, eltávolítsa, cselfogás-féléhez 
nyúlt. Altalános vizsgálatot t a r ta to t t ; ő maga 
személyesen megjelent és a vizsgálat mindenre 
kiterjedt; igy nyert ő tudomást minden egyes 
növendék állapotáról. Ezek után a szokottnál 
korábban ereszté el a növendékeket a szünidőre, 
amelynek vége felé azt a rendeletet tet te közzé, 
hogy mindenki, a ki a seminariumba lépni akar, 
akár már ott lett légyen akár nem, a fölvéte-
lért külön folyamodni tartozik, s hogy a fölvé-
telre csak az tar that számot, ki ismeretei s ma-
gaviseletére kiterjeszkedő vizsgálat után alkal-
masnak fog találtatni. Igy hát kezében volt az 
alkalom 'ar ra , hogy meg nem felelő növendé-
keket föltünés nélkül elmozdíthatott és egy csa-
pással megtisztítsa és átalakítsa Seminariumát." 

Ebből világos, hogy sz. Alfonz fogalma jó 
seminariumról egyebek közt e hármat is köve-
telte : az elöljárók helyesen legyenek megvá-
lasztva, az intézeti épület czélszerüen berendezve 
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és a növendékek gondosan megrostálva, illetőleg 
óvatosan föl véve és — természetesen éppen oly 
gonddal nevelve. 

Az elöljárókra nézve e lapokban az egyik 
czikkező előljáró-képzö mellett kardoskodott. Meg-
valljuk, érvei minket ily intézet szükségességéről 
nem birtak meggyőzni. A papi hivatás bármely 
ága fölöttébb fontos; ha már most minden egyes 
részére külön képzőket állítanánk, hová jutunk? 
Szólnak már középiskolai hittanár-képzőről is ; 
miért ne kivánna egy harmadik szónok-képzőt, 
egy negyedik gyóntató-képzőt, egy ötödik ple-
bános-képzőt s i. t. ? A minden egyes papi hi-
vatalághoz szükséges általános előkészületet a 
theologiai és papnevelői kurzus adja meg. Mi-
után pedig a Gondviselés különböző módon osz-
togatja ajándékait, az élet küzdterére kilépő és 
teljes lelkiismerettel működő fiatal áldozár majd 
önkénytelenül is kimutatja, miben és mennyiben 
nyert Istentől külön adományt, — ha ugyan a 
seminariumban azt már föl nem ismerik vala 
benne. A megye püspöke pedig mint gondos 
főpásztor alkalmazni fogja őt ott, a hova való. 
Ha nem igy járnának el püspökeink, az elölj ár ó-
képző sem segitene. Mert ki képes jótállani, hogy 
a képzőben kitűnő theoretikusnak bizonyult fiatal 
pap nem lesz-e ügyefogyott, szögletes a gyakor-
latban. Vagy talán éppen azok a legjelesebb 
tanárok, kik a legfényesebb doktor-okmányt 
birják ? Mert hát a seminariumi elöljáróskodás 
praxis a szó szoros értelmében s oly sokoldalú 
praxis, a hány növendék van a háznál. Experto 
crede Ruperto. 

Hangsulyoztatik az elöljárók állandósítása. 
Ezt sem lehet csinálva csinálni. Ha megvan a 
hivatás és egészség, előljáró magától nem moz-
dul ; ha elviszik, meghajol elöljárói akarata mint 
Isten akarata előtt. Van erre elég példa. El-
lenkező esetben az állandósítás nem is kívánatos. 
Többször hallani, hogy eszköz az állandósításra 
volna a fizetés tetemes emelése. Én ebben éppen 
veszedelmet is látnék a seminariumokra nézve. 
Vagy nem gyarló ember-e az előljáró is, ki ha 
dúsan fizetett állásban állandósítva érzi magát, 
hogy „drága" életét ápolja, könnyen állásának 
a könnyű végét fogja? Kényes dolog továbbá, 
valakit jól dotált állásról hatalomszóval elmoz-
dítani; s a ki ily módon elmozdittatnék, meg 
lenne bélyegezve ! 

Nem is oly igen szegény az elöljárók fize-
tése, biztos 500—600 fr t teljes ellátás mellett 

— ahogy ez nálunk majd általános — fölér a 
legtöbb benefieiummal ; mert hát a jó benefi-
cium ritkaság. Igaz, az elöljáró nem vihet nagy 
házat, nem bajlódhatik cselédséggel stb., de mi-
dőn az év végével számot vet, nincsen oly köny-
nyen kitéve amaz eshetőségnek, hogy koczogat 
még egy csapat kifizetetlen számla! Azután meg 
a gazdasággal bíró legtöbb beneficium éppen a 
gazdaság miatt kettős teher. Nem is a jobb ellá-
tás csalja ki az elöljárókat a beneficiumokra. 

Sz. Alfonz második követelése szintén sok 
megfontolni valót tartalmaz. Czélszerüen épült és 
barátságosan berendezett ház a kedélyre és egész-
ségre igen kedvezően hat — a mi a neve-
lésben nagy tényező; s mikor a ház megadja a 
növendéknek azt, ami a kellemes megélhetéshez 
megkívántatik. viszont a ház is szigorúbban kö-
vetelheti a növendéktől kötelességeinek ponto-
sabb teljesítését. — E tekintetben éppen az ujabb 
időben sok történt nálunk, s a történtek alapján 
biztosan várjuk, hogy még sok fog létesíttetni. 

A harmadik a legfontosabb — mert hát jó 
növendékek képezik az egyház reményét. Radi-
kalis kura volt az, melyet séminariumán sz. Al-
fonz alkalmazott. Manap a kiáltó paphiány itt-
ott talán nagyon is enyhe praxisra vit t ; szemet 
hunynak egyik-másik gyöngeség, hiba fölött, 
csakhogy a növendékek megmaradjanak, a mit 
nem lehet helyeselni. A jó Isten, mikor szükséges, 
kövekből is támaszt magának Ábrahám fiait. 
Hogy már a fölvételnél necsak a tanulmányok-
ban te t t előmenetelre, hanem a kitűnő viseletre 
is nézzenek — vajmi természetes. De mondja 
meg valaki, mint tájékozhatná magát erre nézve 
a püspök? Tudom, egyes püspökök érintkeznek 
a megyéjükben lévő gymnasiumok igazgatóival, 
de bajjal tehetik ezt mindazon intézetek igaz-
gatóival, ahonnan növendékek pályáznak. De ha 
megtehetnék is ezt. vájjon a mai viszonyok 
közt az igazgató bizonysága elég kezesség-e a 
mellett, hogy az általa ajánlott növendék er-
kölcsi tekintetben csakugyan kifogástalan ? Pra-
vum est cor hominis et inscrutabile ! -— Ha 
meg a püspök egyes ajánlókra hallgatna, legin-
kább ki volna téve a félrevezettetésnek. Leg-
jobb akarat mellett nem marad egyéb hátra, 
mint konkurzuskor megválogatni az ifjakat s 
ceteris paribus a jó bizonyítványnak elsőséget 
adni. Később pedig, midőn a mindennapi érint-
kezés világánál jelleme kiderül, el kell bocsátani 
azt, ki nem birja a papban megkívántatott jó 
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tulajdonságokat. Kisebb baj. ha néha méltó is 
elbocsáttatnék, mintha méltatlan maradna. 

Rémitő baj az, mikor semináriumba „rossz 
rzellem" vonul. Emberi erőt fölülmúló munka 
annak kiirtása. Van erre nézve igen tanulságos 
eset sz. Alfonz életében. Glossáink közt álljon 
it t ez is. 1756-ban történt. 

A seminarium Kólában, előbb igen virágzó 
intézet, több oknál fogva igen-igen sülyedt. Leír-
hatatlan, minden komoly dolgot csúfoló szellem 
és minden mértéket fölülmúló fegyelmetlenség 
harapódzott el az ifjak közt. Caracciolio Traján, 
Nola püspöke, belátta, hogy segíteni kell, de 
szivjósága nem engedte, hogy szigorú rendszabály-
hoz nyúljon. Hirneves missionariust hivott meg, 
hogy az ifjakra hasson; hiába! Bujában erre a 
püspök sz. Alfonzhoz fordult, ki ekkor éppen 
befejezte volt a missiót Amalűban. Azonban ele-
inte ő is hiába szólt. A legkomolyabb igazságok 
fölött az ifjak a legkedélyesebben mulattak. Sz. 
Alfonz lángbuzgalmának minden ékesszólását vet-
te elő ; — de ebből is csak több tárgyat merítettek 
a könnyelmű ifjak beszédmodora és taglejtései-
nek majmolására. Látva a szent, hogy a baj 
orvosolhatatlan, mig a püspök rendetlen jósága 
a szemtelenségnek bástyája, komoly szóval ma-
gához a főpaphoz fordult: „Mélt. uram — u. m. 
— tudja-e, hány püspök kárhozik el seminariu-
ma miatt? Ez méltóságoddal is megeshetik, ha 
seminariumában nem alkalmaz kellő szigort!" — 
A többit buzgó imában a jó Istenre bizta és 
előadásait folytatta. De tar tot t a mosolygás, az 
élczezés is az ifjak részéről. A szent eltűrte azt 
is — s e türelmét megjutalmazta az Isten, Vá-
ratlan rémület szállta meg egyszerre az ifjakat. 
A legféktelenebbek közöl négyen megszöktek, 
mások önként ajánlkoztak távozásra, a többiek 
megalázták magukat és készeknek jelentkeztek 
életök megjobbitására. — Megpuhulván a föld, 
sz. Alfonz most hozzálátott az ültetéshez. Meg-
tanította az ifjakat, ^nint tartsák a reggeli el-
mélkedést, mint tiszteljék a b. Szüzet, mimódon 
látogassák naponkint az Oltáriszentséget, mint 
járuljanak gyakrabban a szentségekhez. Főleg 
nagy szeretetet ébresztett bennök az Ur Jézus 
iránt és örömet hivatásukban. — Altalános lett 
a megujulás. Nolában a seminarium ezentúl sz. 
Alfonznak sok vigasztalást szerzett; szivesen 
meglátogatta s ha maga nem tehette, évenkint 
társai által tar ta t ta ott a sz. gyakorlatokat. (I. 
h. I. B. p. 424. sz.) 

Saját seminariumát később is mindig a leg-
éberebb szemmel kisérte. Azt irja róla életirója 
(1. c. II. B. p. 75. sz.): „E tekintetben nem csak 
mások szemeibe bizott, hanem maga is szorgal-
masan utána nézett. Ezt már azért is tette, hogy 
az i f jakat lelkesítse és azon körbe, melyben egy-
kor élniök és müködniök kellene, mindinkább 
belevonja. Első teendőnek tartot ta, a világ be-
folyásától őket elzárni. Azért nem szivesen látta, 
ha künn lakó ifjak, kik könnyen veszedelmes 
levélhordókul szerepelhettek volna, a seminari-
umba jártak előadásokra; a portát gondosan 
őriztette. „Á halál belénk az ablakon át (szemen) 
jő, a seminariumba a portán" — szokta mondani. 
A növendékek szünideje mindig szúrta a szemét; 
legszívesebben beszüntette volna; de az intézet 
vagyoni állapota s a ra j ta teljesitendő építkezé-
sek miatt nem tehette; azért mégis a házon 
kivül egy hónapra szorította. Ha ifjún világi 
gondolkozást vett észre, rögtön eltávolította. 
Ilyenkor az álszeretet által sugallt közbenjárást 
nem vette figyelembe. „Ej mit szeretet, szeretet! 
hogy az ember egy iránt szeretettel legyen, so-
kakat a kárhozatnak tegyen ki?" — mondá. A 
jó erkölcsű és iparkodó növendékeket pedig min-
den módon kitüntette. Ha szegények voltak, 
gyámolította, ha egyben-másban kitűntek, elis-
merte. Egyikeknek, ki taps közt védelmezett 
theologiai tételeket, félévenkint hat-hat aranyat 
utalványozott jutalmul. A papnövendékek hiva-
tását tar tva szem előtt, nem éppen kedvelte, ha 
mindennemű tudományokba kaptak; annál jobban 
követelte, hogy a szükségesekkel foglalkozzanak, 
kivált a bölcsészet, dogmatika és erkölcstannal. Nem 
kiméit költséget a szükséges könyvekre s jól 
képzett tanárokat nevezett ki. Gyakran elláto-
gatott az előadásokra s havonkint akadémiákat 
tar ta to t t vendégek jelenlétében. Nagy gondot 
forditott a növendékek szónoki képzésére, s e 
czélból hetenkint voltak gyakorlatok. 

Azonban valamint a tudományos művelést 
előmozdította, ugy arra is nézett, hogy a semi-
nariumban a lelki élet kellő komolysággal legyen 
fölkarolva^ Az elmélkedést, lelkiismeretvizsgálatot, a 
lelki olvasmányt szigorúan megkövetelte. Az ebéd 
tar tama alatt olvasás volt; az oltáriszentség és 
a b. Szűz látogatásáról, valamint a sz. olvasó-
imáról nem feledkezett meg. Minden szombaton 
volt gyónás, és ilyenkor a sz. püspök szivesen 
tar tot t a növendékekhez alkalmazott intelmet. 
A lelki haladás egyéb eszközei, kilencz napi 

13* 
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ájtatosságok. sz. gyakorlatok s i. t. bizonyos 
időkben támogatták a naponkinti lelki gyakor-
latokat. A lelki életnek fontos része, a rendezett 
üdülés és földerítés, szintén megtalálta a maga 
helyét. A növendékek recreatiójában a sz. püspök 
nem ritkán személyesen is részt vett. Mint a 
zene barátja szivesen látta, ha a növendékek azt 
a papi állás által szabott határok közt művelték. 

Midőn sz. Alfonz azt akarta, hogy a növen-
dékek a seminariumban a tudomány és jámbor-
ságban haladjanak, egyúttal arra is törekedett, 
hogy az ottani életet megkedveljék. Azért oly ellá-
tásról gondoskodott, hogy arról joggal senki sem 
panaszkodhatott. Reformálta a muzeumot és a 
kápolnát, de a konyhát is. „Akarom, hogy azt 
a keveset, a mit kapnak, jóizüen költsék el" — 
mondotta. Bizonyos ünnepeken saját szakácsa 
már tudta, hogy minden növendék számára egy- j 
egy darab kalácsot vagy tortát kell készen tar-
tania; de máskor is szokott a püspöki palotából 
egy-egy skatulya édesség vagy hasonló apróság a 
kispapok ebédlőjébe vándorolni. 

Az i t t emiitett elvek alkalmazásával sz. 
Alfonz az agatai seminariumot a virágzásnak 
magas nagy fokára emelte. Kapisztráv. 

A vallásos nevelésről. 
(Eszmetöredékek.) 

(Folytatás.) 

Nem lehet szándékunk a kath. írókat idézve a kér-
désnek, hogy a nevelés, mely, egy behatóbb értelem sze-
rint, a religio nélkül könyv, melyből a kezdet s vég 
hiányzik, — már kezdetét a vallással vegye, tanári fog-
lalkozásunk s hajlamainknak hódolva, részletes és szakszerű 
tárgyalásába bocsátkozni itten, a rendelkezésünkre álló 
téren. Az ügy úgyis, hisszük, az elfogulatlanok előtt el 
van döntve, s fölösleges volna e tekintetben a kath. anya-
szentegyháznak szellemében képzett bölcsekre, az e nevet 
meg is érdemlőkre hivatkoznunk. Hiszen ezen nagy szel-
lemeknek, kik az idő s tér távolságának daczára, oly 
közmegegyezéssel sürgetik elévülhetetlen müveikben, és, 
mint megannyi pharos, világítják s jelölik is meg az utat 
az „initium sapientiae timor Domini" elvnek a nevelés-
ben való érvényesítéséhez, — nézete s gondolkodásáról 
soha sem volt kétség. 

Rátérünk inkább, miután már a gyermek keblének 
ragyogását a vallás első sugarainak fényében állandósítani, 
ii fensőbb eszmék világával szövetséges lelkeknek fővágya, 
vagyis, kép nélkül szólva : a gyermek lelkébe még zsönge 
éveiben oltandó be az Istenbe való hit, hogy a társada-
lomnak is hasznos tagjává váljék fejlett korában, — a 
felekezeti tábor egynémelyike magatartásának eltünteté-
sére. Fas est et ab ho9te doceri. 

>) V. ö. Példabeszédek. 1, 7. és Jéz. Sir. 1. 17. 

Jól esik eleve is hangoztatnunk, hogy azon állitá-
sunk igazolására, miszerint a nevelés a vallásnak ingatlan 
alapján kezdendő meg, számos komolyabban eszmélő s 
nagytekintélyű protestáns vallomásával rendelkezünk. 

Nehogy azonban nagyon is messze széledésre vonjon 
értekezésünk, csupán a „docta Germania" szülöttjét, Nie-
mayer H. Ágostont, ki Halléban jött v i l á g r a , s z ó l a l t a t -
juk meg valamivel hosszasabban. 

A paedagogusok sorában még a kiválóbb itéletüek 
sem emiitik másképen, mint kiváló elismeréssel Niema-
yert, sőt „Praeceptor Germaniae" czimmel is megtisztelik őt. 

Es e protestáns s vallási fanatismusról vagy csak 
túlbuzgósággal épen nem vádolható hitoktató, s nevelés-
tanáról 2) oly hires egyházi tanácsos, daczára szabadelvű 
vallásnézeteinek, melyek miatt majd hivatalát is vesztette, 
a religio-tanitást oly jókor kezdhető, sőt kezdendőnek is 
mondja, hogy e részben még a buzgó katholikusoknak 
kivánatait is kielégítheti. 

Kedves dolgot vélünk tehát cselekedni, ha e tudós-
nak ide vágó nyilatkozatát ezennel közöljük azon szülék, 
nevelők s tanügy-barátok számára, a kiknek gyermekeik 
vagy növendékeik boldogsága igazán szivükön fekszik, s 
irántok való szeretetből azt megalapítani is akarják ; kö-
zöljük annál inkább, mert azt olyau egyén irta, ki a 
paedagogia terén, melyen a hivatásos férfiú önmegadásá-
val hosszú emberéleten át működött, méltóságban kiemel-
kedik. 

Niemayer szavai ekképen hangzanak : 3 ) 
„Valamint a religio az ember általános szükséglete, 

ugy az kétségkívül annak eredeti képességeihez is tar-
tozik s magában a vallásra képezhetőségben már benne 
foglaltatik a nevelésre intés s fölhívás is. Sok gyermeknél 
legalább igen korán észrevehető a vallásos benyomások 
s érzelmekre való fogékonyság. Többnyire az erkölcsi 
érzet legkorábbi jelentkezései, vagyis a lelkiismeret 
fölébredtével van összefüggésben. Sőt rendszerint még 
ennél is előbb szokott nyilvánulni. A gyermekek szivökben 
egy titkos helyeslést, vagy rosszalást, vádat vagy ment-
séget vesznek észre ; később érezik annak szükségét is, 
hogy ezen intézkedésnek végokát, vagyis azon kezet föl-
ismerjék, mely e törvényt szivökbe irta, s magukat attól 
függeni tudják. — Mindenesetre az Isten iránti mély 
tisztelet, szeretet és hála érzelmét, az ő szent akaratja 
iránti készséges engedelmességet, a hatalma, bölcsesége 
és jósága iránti gyermekded bizalmat, a jámbor igye-
kezetet, melylyel az ő tetszésére s az ebből eredő tiszta 
boldogságra méltóvá lehessen, következőleg a vallásos-
ságot az erkölcsi érzelmeknek szorgalmas müvelése nagy 
mérvben fejleszti. Ha a gyermekek az ő legelső jóte-
vőiket, a szülőket bensőleg szeretik, tisztelik, azoknak 
hála s engedelmességgel hódolnak ; ha azokban bízni 
tanulnak, a kiket látnak : csakhamar át fogják tudni ezen 
érzelmeket vinni arra is, kit nem látnak. — Mihelyt a majd 
egéseen állati érzékiség évein tul van a kisded, s az ér-

1) Niemayer H. A. született 1754. szept. 11. f 1828. jul. 8. 
2) A mű czime : „Grundsätze der Erziehung und des Unter-

r ichtes von August Hermann Niemayer." 
3) V. ö. Id. mü Neunte Ausgabe. Halle 1834. 1. Th . 152. 

s köv. 1. 
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telem és ész, bár elejénte lassan s gyöngén, de mégis 
észrevehetőbb módon fejlődni kezdenek, s a gyermek je-
leit adja a jó érzetek, hajlamok és gondolkodásnak, fő-
leg, mihelyt a lelkiismeret ébredez bensőjében : azonnal 
tétessenek is meg az első kisérletek, benne az érzékfö-
lötti iránt érdeket gerjeszteni. — Ez pedig az által tör-
ténhetik, hogy kedélyét a látható, véges s változékonytól 
a láthatatlan, végetlen s örökké valóra minél gyakrabban 
tereljük, sőt a szülék szeretetétől az Istennek, ki maga 
a szeretet, szeretetére vezetjük. — Mondassék el neki, 
korához alkalmazott nyelven, hogy tőle vagyon mindaz, 
ami jó, de, hogy ő csak is a jókat szereti s egyedül a 
jókat boldogítja maradandólag ; hogy az ő szent törvé-
nyét lelkiismeretünk által hallatja velünk, s föltétlen 
hódolatot kíván, de érdemel is tőlünk. — Mindez sokkal 
kevesebb fáradsággal jár, mint azt sokan első látszatra 
gondolják. — Minthogy a gyermekek természetében, 
mint már jeleztük, az érzékfölöttinek sejtése meg van, 
vagyis a vágy oly fogalmak után, melyek egészen kü-
lönböznek a már szerzettektől ; s melyek által tudják 
csak ama benső törekvést kielégitni, s a dolgok végokait 
kiváncsian nyomozó észnek a legkönnyebb s rövidebb 
megoldást nyújtani mindarról, mit az magának megfej-
teni nem képes. Igy fogják a gyermekek, folytat ja to-
vább a tudós nevelő, Niemayer, „igy fogják, áthatva az 
őket környező s fölöttük őrködő szeretettől, örömtelten 
megérteni egy legfőbb s végetlen jóság eszméjét. Körül-
véve a természetben látható, annyi nagy s fölséges dol-
goktól, készségesen megragadandják egy Yilágalkotó esz-
méjét ; s minél ismeretlenebbek előttük a természet tör-
vényei s a közvetítő okok hatásai, annál örömestebb 
keresendik s találandják föl korlátlan hatalmában mind-
annak okát, a mi rájok nézve megfejthetetlen ; másrészről 
a mi legfontosabb ama szózatban, mely magát legbensőbb 
lényökben oly érthetőleg hallatja, egy végetlen szentségü 
Isten szavát hallandják. — Épen az ő koruk legalkal-
masabb arra, hogy egy magát egészen odaengedő hit, 
szívből eredő szeretet és bizodalommal teljes reménység 
gyönyörű, vallásos érzelmeit táplálja.4 

Mily egyszerű, mily őszinte, mily igaz szavak ! 
Tehát Niemayer is, a nevelés titkait éber figyelem 

kitartó szorgalom s igaz szakértelemmel kutató protestáns 
tudós, ki pedig a „szabad vizsgálat" terén áll, a gyer-
mekekben igen korán észrevette a vallásos benyomások 
és érzelmekre való képességét. Másrészt pedig tapaszta-
lásból tudta, hogy a vallásos lélek egész életén át táp-
lálkozni képes azon benyomások és érzelmekből, a me-
lyeket zsönge korában magába fogadott, s melyeknek 
hiányát azonban későbbi tanítás és tudás által pótolni 
nem lehet — Mert nem vesztik el értéköket e régi mon-
dások : „Altius praecepta descendunt, quae teneris impri-
muntur aetatibus." J) és „Semel traditi nobis boni per-
pétua possessio est: non dediscitur vir tus."2) Még ke-
vésbbé pedig a könyvek könyvének ez ihlett igéi : „Aao-
lescens iuxta viam «uam, etiam cum senuerit, non recedet 
ab ea." 3) 

V. ö. Senec de Consol. 16, 16. 
2) Y. ö. Senec. ep. 50, 6. 
3) Y. ö. Példab. 22, 6. 

Épen azért e jónevü paedagogus erkölcsi köteles-
ségének ismerte is, elfogulatlan Ítéletet ejtve az ellen-
kező irány fölött, melynek befolyása tagadhatatlanul ár-
talmas, sőt közromlást okozó, sürgetni a gyermeknek a 
legszükségesebbekre való tanítását, mihelyt azt általában 
tanitani lehet; tanítani t. i. a láthatatlan erkölcsi világ 
létezésére ; s ennek ura, az Istennek gondolatára, miután 
ez a legfőbb, de legalkalmasabb is a szív s értelem kép-
zésére, — Hiszen Istent nem akarni megismertetni a 
gyermekkel, mihelyt az valamit tud megismerni, annyi, 
mint az éltető napot elzárni a gyönge növénytől, és, ne-
hogy a világosság ártson neki, azt sötétségre kárhoztatni. 

(Folyta t juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, augusztus hó 14. Nagy-Boldogasszony 

napja Magyarországon régi időkben nagy nemzeti ünnep 
valaha, melyen a magyar nép mély áhítattal rótta le 
tisztelete adóját Nagyasszonyunk, Magyarország Pát ró-
nája iránt. E napon halt meg szent István, első apostoli 
királyunk, aki utolsó fohászával is a boldogságos Szűz 
oltalmába ajánlta országunkat. E nap méltó megiilése 
tehát épp oly keresztény kötelesség, mint magyar nem-
zeti előjog, mely a mostani sivár korszakban annál na-
gyobb buzgalomra, kell, hogy hevítsen, minél nagyobb 
szomorúsággal lát juk, hogy az egykor oly erős, vitéz s 
lovagias nemzetünk vallásában megoszlott; felette dicső 
hagyományait, melyek közt Mária tisztelete oly nagy 
szerepet játszott ; és Nagy Boldogasszony napján is két 
táborra oszlik, azokra, akik ez ős magyar hagyománynak 
szívvel-lélekkel hódolnak, és azokra, akik őseik hitét s 
buzgalmát megtagadva Nagyasszonyunk emlékezetének 
ünneplésétől, és nagy tisztelőjének, szent István király 
iránt köteles tiszteletadástól tartózkodnak. 

E megoszlás mennyi sok viszontagságot s hozott 
édes hazánkra ? Vájjon van-e igaz magyar kebel, mely 
ennek fölismerésétől elzárkózhatnék ? Mily nagy, hatalmas 
s dicső volt a magyar nemzet a Hunyadyak korában, 
amidőn az Isten s szűz Mária dicsőséges lobogója alatt 
és „Jézus, Mária segíts 1" kiáltással a keresztény Európa 
és czivilizáczió nagy ellenségét föltartóztatta ; — és 
mindjárt rá a vallásbeli megosztás folytán, mely maga 
után vonta a pártoskodást s visszavonást, a nemzeti di-
csőség tetőpontjáról a porba bukott, vad janicsárok és 
mindenféle kegyetlan hordák lovainak patkója gázolt 
rajta, százezrével kihurczoltatva rabszíjra fűzve az örökös 
rabszolgaságba, az otthon maradottak talán még súlyo-
sabb rabigát hordozván majdnem két századon át. 

Szomorú epesztő visszaemlékezések ezek ! Ám szé-
pítgesse amaz események világi okait a göröngyhöz ragadt 
úgynevezett történetírás ; a hivő vallásos kebel nem ké-
pes elzárkózni a legnagyobb októl, mely a későbbi nem-
zeti megoszlásnak is szülő oka vala, attól ugyanis, hogy 
a vallásegység megbontása hozta országunkra s nemze-
tünkre mindama nagy csapást, melyek hátramaradásunkat 
eredményezték, melyek az Európában vezérszerepet játszott 
s arra hivatott magyar népet a végromlás szélére ju t -
tatták. 
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E gyászos múlton elmerengeni s hozzá elképzelni, 
mivé, mily hatalmassá s dicsővé lehetett volna országunk 
más viszonyok között ; elképzelni azt. hogy mind a mai 
napig sinyli nemzetünk a vallásegység megbontásának 
következményeit, és hozzá gondolni azt, mi még a jövőben 
vár nemzetünkre abból : valóban elkomorodik lelkünk, 
fájdalmában összeszorul szivünk. Aki nem vesztette el 
hitét az isteni gondviselésben, és akinek elég józan esze 
van arra, hogy fölismerje a mult s jelen eseményeiben az 
Isten jutalmazó s büntető kezét, az bizonyára egyetért 
velünk abban, hogy a nemzetek élete az isteni igazság-
szolgáltatás nyilt könyve. Sicut Deum colimus, ita nos 
visitât. 

A költő elzengte ugyan, hogy megbűnhődte már e 
nép a multat s "jövendőt; de szagai inkább a kérlelés, a 
kiengesztelés szükségérzetéről tesznek tanúbizonyságot, 
mely önkéntelenül elfogta a múltba s jövőbe látnoki 
ihlettel merengő tekintetét. „Magyarország Pátronája, 
könyörögj érettünk !" A loretói létánia e versszaka és a 
mindennap a Mennyek Királynéjához Kárpátoktól Adriáig 
fölhangzó fohász, mely Nagy Boldogasszony napján még 
forróbb hévvel szálljon föl Mária gyermekeinek szivéből, 
legyen az elégséges engesztelés a mult s jelen nagy té-
vedéseiért ! 

Mi katholikusok kérjük Nagyasszonyunk áldását or-
szágunkra, mi magyar hazánkra; vezérelje jóra a mi 
királyunkat ; ne engedje a nép vezetőit kötelmeik teljesí-
tésében eltévedni, hogy akik a vallásbeli megoszlás és a 
vallásos élet hanyatlasa mellett ügyeinknek mind rosz-
szabbra fordulását tapasztal juk, Mária tisztelete által 
amint növekedünk erőben és dicsőségben, ugy a csapá-
soktól menten legyen jövőben hazánk s nemzetünk. 

Zengjük el tehát teljes szívvel-lélekkel: Mária! 
tekints kegyes szívvel és irgalmas szemmel a mi szent 
eleink kérelmére : jőj örökségednek, rettegő népednek, jőj, 
kérünk, oh anyánk, védelmére ! 

Es csatlakozzanak hozzánk összes magyar véreink 
őseink szent lángbuzgalmával Nagyasszonyunk tiszteleté-
ben, „mert belénk ontatott, szivünkbe oltatott eleink vé-
rével, Mária szeretete, azért fen is marad, soha ki nem 
szakad igaz magyar szívből tisztelete!" Igy szól régi egy-
házi énekünk. Es igazat mond: igaz magyar nem tagadja 
meg őseit, nem tagadhatja, mert föladná jövőjét, és nem 
vonakodhatik egy másik régi egyházi ének e szavait hő 
szívből rebegni: Boldogasszony Anyáuk, r ég inagy pátro-
nánk, nagy ínségben lévén, igy szólít meg hazánk: Ma-
gyarországról ne felejtkezzél el szegény magyarokról ! 

Ha ez uton a vallási egység Magyarországon helyre 
áll, a nemzet-egység annál szilárdabbá, a haza bizton-
sága annál erősebb alapokra lesz fektetve, s jövője szebb, 
dicsőbb s nagyobb leend, mint múltja legfényesebb nap-
jaiban ! 

Mária — végezzük a régi énekkel — kegyes sze.-
meiddel tekintsd meg népedet, segéljed áldásra magyar 
nemzetedet ! Laicus. 

München, jul. 29. A placetum regium. — Lutz 
kultuszminiszter — lucus a non lucendo — az „A. Abend-
zeitung"-ban egy fogadott tollú által igyekezett a pla-

cetum regium, e forradalmi találmánynak jogérvényét 
beigazolni. Minthogy e kérdés mind általánosabb lesz, s 
minthogy a caesaropapismus e pöffeszkedése, melyet az 
éjszak-amerikai köztársaság még nevéről sem ismer, né-
mely monarchiában néha kisérteni szokott, szükségesnek 
vélem itt a bajor egyházi körök hangulatát visszatükröző 
„Regensburger Morgenblatt"-nak a fönnemlitett czikkre 
vonatkozó észrevételeit nagyjából megismertetni. 

A bajor félhivatalosoknak ugyanis legutóbbi időben 
nőni látszik a taréjuk, vagy mint itt mondják, a —• 
czopfuk. Mintha csak újból föltámadni készülne amaz idő, 
midőn az állam az uralkodó nevében a népnek megszabta 
a hit s istentisztelet maximumát, midőn — mint egykor 
Ausztriában is — az állam, illetőleg a rendőrség hatá-
rozta meg, mily soká tartson a csendes, meddig az énekes 
mise, hány gyertyát kell az egyiknél vagy másiknál meg-
gyújtani, hány engesztelő áldozatot szabad a holtakért 
bemutatni és mely helyeket kell a papnak a breviárium 
elmondásánál kihagynia. Akkor volt az, midőn az állam-
egyház rendszere virágjában állott és a mikor a placetum 
regium lábrakapott, vagyis az állami tilalom pápai bre-
veket, püspöki pásztorleveleket, egyházi rendeleteket elő-
zetes állami jóváhagyás nélkül közzétenni. 

Bajorországban ez anomalia 1770-ben hozatott be 
választófejedelmi dekretummal, de akkor még igen enyhe 
alakban. Altalánossá és élessé lett 1803-ban, amidőn az 
akkori kormány elrendelte, hogy semminemű nyomtatott 
vagy irott egyházi rendelet nyilvánosan sem az ordinaria-
tus, sem a vikariatus által közzé nem tehető, ha előzete-
sen uralkodói jóváhagyásban nem részesült és ha annak 
élén német nyelven nagy betűkkel e szavak nem állot-
tak : „a fejedelem ő fenségének legmagasabb jóváhagyá-
sából." 

Harmincz birodalmi tallér büntetés volt szabva min-
den papra, aki püspökének valamely „el nem fogadott" 
rendeletét elfogadná ; és ez valóban 1804-ben alkalma-
zásba is vétetett és pedig az ágostai ordinariatus böjti 
rendelete miatt, mely pedig csak akkor részesült volna a 
piacetben, ha a benne foglalt böjti felmentés megváltoz-
tattatik. Ugy szintén 1824-ben hivatalból hasonló eljárás 
követtetett egy püspöki pásztorlevéllel szemben a hiányzó 
placetum miatt, amely levélnek pedig tárgya vala : „a 
közöny vallásos dolgokban és az erkölcsöknek növekedő 
fékvesztettsége." 

A katholikus egyház természetesen soha sem ismer-
hette el a placetum regium jogosultságát a mondott ér-
telemben s kiterjedésben anélkül, hogy önmagát s Isten 
adta szabadságát s függetlenségét megtagadja s fölál-
dozza. A püspökök tiltakoztak ily kötelezettség ellen és 
tényleg a bajor kormány sok éven át nem vette tudo-
másul a placetum regium ignorálását a pápai encycli-
kákra, brevékre, allocutiókra és püspöki pásztorlevelekre 
nézve. Habár hire jár t , hogy az 1864. évi decz. 8-diki 
pápai encyclika a bajor kultuszminisztériumban némi iz-
gatottságot szült és ama kérdést szellőztették, vájjon nem 
kellene-e megakadályozni közzétételét, de tényleg még 
sem történt e lépés. Csak a vatikáni egyetemes zsinat 
után vezette elő s nyergelte meg mint valami hadi mént 
a placetum regium-ot Lutz kultuszminiszter, és pedig a 
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harczba az „államveszélyes dogma" s mindazon püspökök 
ellen, akik szerinte a dogmának a placetum regium elő-
zetes kikérése nélkül tör tént közzététele által a ba jor 
alkotmányt megsértették, amiért a kath. egyháznak sem-
mi igénye sem lehetne többé a konkordátum s alkot-
mány által biztosított jogaira . 

Ugy látszik a ba jor kultuszminiszter ismét meg-
nyergeli szürkéjét, hogy a Róma és Freis ing felől — 
hol a bajor püspökök értekezletre gyűl tek össze — jel-
zett „ellenség" elé nagy bátran nyargal jon. Sajtóbeli hír-
nökei s csatlósai máris kikürtöl ték, hogy, minthogy a 
tévmentességi dogma számára a piacet nem lett kérve, 
az állam azt „soha sem vette kihirdetet tnek és a mostani 
püspöki értekezlet miatt aligha fogja elejteni az állam-
jogban gyökerező elméletét." 

Boldog kultuszminisztere a még boldogabb Ba jo r -
országnak ! Nincs a világon egyetlen egy kar társa sem, 
aki ily rozsdás nyársat forgatni tudna, minő a placetum 
regium. Minden országban, hol egykor létezett , rég eltö-
rölték vagy a lomtárba dobták, hol czopfok és tripicsek, 
rozsda marta kovás puskák s mordályok, kinzó és más 
eszközök az önkényuralom idejéből őriztetnek ; mi ér-
telme volna ennek a mai időben, midőn a sajtó-, szólás-
és gyűlési, egyesületi szabadság utat tör t magának, s hol 
a czenzúra bilincseit a polgárok józan esze pótol ja ; ily 
viszonyok közt a placetum regium csak antikvárius tör-
téneti érdekkel birhat , mint az egykori jobbágyság, mi-
vel a fejedelemnek vagy kormányának még kevésbé lehet 
hatalma a lelkiismeretekre, mint az alattvalók testére . 

De ugy látszik, ami másut t nem lehetséges, az Ba-
jorországban még valószínű és a placetum regium ma is 
külön ba jor part iculari tást képez. 

Maga Lutz is bevallotta ugyan, hogy a piacet „el-
múlt időkhöz tartozik, a mikor még nem volt jogállam, 
hanem az állam folytonos rendőri fe lügyelet a lat t ta r -
tot ta az egyházat." 

A piacetet különben az osztrák kormány eléggé 
jellemezte, midőn 1850. april hó 7-én eltörölte, mint az 
alábbiakból kitűnik : 

„Az eddig fennállott megszorítások fennállása (az 
egyházra,) a leghűségesebb minisztertanács véleménye 
szerint, valóban nem volt többé megengedhető. Oly tör-
vényhozásnak részei azok, amelyek magyarázatukat amaz 
idők viszonyaiban találják, amelyben e törvények kifej-
lődtek, amelyek azonban összeegyeztethetetlenek a jelen-
kor lényegesen megváltozott viszonyaival. Az egyház el-
lenében állított korlátok soha sem lettek volna képesek 
államjogi visszaélést meggátolni és mindig tehetet leneknek 
bizonyultak, a mikor az egyházi hatalom viselői vissza 
akartak élni velők, és a politikai események arra alkalmat 
adtak, holott más körülmények közt haszontalan formai-
ságokká szállottak alá. Mindig azonban megbénítot ták az 
üdvös öntevékenységet, mely mindenütt csak az önálló 
felelősség érzetéből ered, és a bizalmatlanság s gyanako-
dás ama szellemét táplál ták, mely az egyháznak s állam-
nak egyaránt kárára van. E nem örvendetes szellemet 
felséged száműzte az osztrák törvényekből." 

1848. ápril hó 19-én dr Ruland a bajor képviselő-
házban eme javaslatot terjesztette be : „Minthogy a sajtó 

és az összes hasonnemű termékek a gátló akadályoktól 
megszabadít tatnak, váljék e szabadság a püspökök stbiek 
rendeleteinek javára is." Más szónokok közöl dr Edei is 
e javaslat mellett szólalt föl. A placetum regium, — 
úgymond — a rendőr-állam intézménye s nem fér össze 
a szabadsággal, azért végkép elejtendő. Azt a szabadsá-
got , melylyel minden secta bir, amidőn meg van engedve 
nekik minden tar tózkodás nélkül falragaszaikat kinyo-
matn i és fennakadás nélkül misszió-prédikátoraikat szét-
küldeni, ugyanezen szabadságot kell az egyháznak is 
adni. Ha a piacet fennál lot t volna amaz időben, midőn 
Krisztus urunk élt, a keresztény vallás soha sem lett 
volna megalapí tva s elterjedve. 

Az ész, a j o g és a szabadság szava azonban ekkor 
is eredmény nélkül hangzot t el és az akkori bajor állam-
miniszter, Beisler a ka th . panaszokra és követelésekre 
szokott ismeretes érdes modorában ugy nyitatkozott , hogy 
„az állam soha, de soha sem fog a placetum regiumról 
lemondani." 

Ha Lutz ur is igy vélekedik, ám tegye, de mi 
bizton hiszszük, hogy a placetum regium Bajorországban 
is meg fog szűnni ; mert tel jességgel nem egyez meg az 
egyház jogával és az őt megillető önállósággal s sza-
badsággal. 

IRODALOM. 
*** JUS e c c l e s i a s t i c u m peculiari respectu habito 

ad Hungáriám. E x fontibus et pluribus praeclaris aucto-
ribus concinnavit Georgius Demkó, Archi-Dioecesis Agri-
ensis Presbyter , SS. Theologiae Doctor, in Lvceo Archi-
Episcopali Agriensi Jur i s Canonici et Histor . Ecclesiasti-
cae Professor p. o. Tomus I. Cum indultu reverendissimi 
Ordinarii. Agriae, 1888. 8-r . XI I . 595 lap. Ára 3 f r t 
80 kr. 

Szerző pontosan bevál tot ta szavát. Nagyboldogasz-
szony nap já ra oly mű első felével szaporí tot ta egyházi 
i rodalmunkat , mely régóta hő óhajok tá rgya vala ha-
zánkban. Porubszky müve minden jelessége mellett az 
iskolai tanításban és tanulásban nem tette nélkülözhetet-
lenekké más szerzők müveit ; Aichner kitűnő müve pedig 
nem terjeszkedik ki hazai viszonyainkra, holott ezeknek 
ismerete nélkül sem tanár nem tanitja, sem theologus 
nem tanulja, sem lelkész és egyházi hivatalban levő fér-
fiú nem gyakoro l j a az egyházjogot ugy a mint az élet 
adja és kivánja. Szerző e két latin auctoron kivül használta 
művének kidolgozásában továbbá Santi latin, és Szeredy 
valamint Kazaly magyar müveit ; ezeken felül magaszto-
san ér tékesi tet te valamint a régibb ugy az u jabb kánon-
jogi irodalmat is : ugy hogy most már ismét oly latin 
hazai egyházjogi tankönyvvel birunk, a mely mint elmé-
leti vezérfonal valamint az iskolában ugy a gyakorlatban 
is minden leglényegesebb igénynek és kívánalomnak meg-
felel. 

VEGYESEK. 
Kegyelmes föpásztorunk legújabb főp. körleve-

lében jelentést tesz az aulájában tör tént személyválto-
zásokról. Legelőször is emliti Rajner Lajos prépost-ka-
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nonok és volt primási irodaigazgató leköszönését. Erről 
ő emja igy szól : „Ludovicum Rajner Praepositum Cano-
nicum, erga instantissimas eiusdem, motivo, ab invale-
tudine corporis petito, suffultas preces, a munere Cancel-
lariae Directoris relevavi, gratias iIli agendo pro fidelibus 
multisque tam mihi, quam ADioecesi, praestitis servitiis, 
precandoque simul, ut recuperabis per octodecim anno" 
rum labores attritis corporis viribus, ADioecese porro 
quoque servire valeat." — Séda Ernő volt szentszéki 
jegyzőről emliti a körlevél, hogy „orvosok öszhangzó vé-
leménye minden szellemi munkától eltiltván őt, hivata-
láról lemondott." Iroda-igazgatóvá neveztetett ki Csernoch 
János, ki egyúttal ideiglenesen a titkári teendőket is 
végzi. Szentszéki jegyzővé lett Machovich Gyula, ki-
nek eddig elfoglalt hivatalában utódjává Fischer-Colbrie 
Ágoston volt budapest-belvárosi káplán neveztetett ki. 

— XIII. Leo pápa jubiláris évének végén a zarán-
doklatok Rómába a világ minden részéből újra meg fog-
nak indulni. Jövő szeptember-hóra már több zarándoklat 
van bejelentve. 

— 0 szentsége ismét egy monumentális encyclikán dol-
gozik, melyet Kelet püspökeihez fog intézni. A keleti egyház 
egyesülése, ugy látszik, tüzetesen lesz benne tárgyalva. 

— A vatikáni kiállítást, az alatt a három hónap 
alatt, mig nyitva volt, 349,808 egyén látogatta. 

— Olaszországban a szektáriusok minden város 
hatóságát kezükbe akarnak keríteni. Es machinatióikat 
siker koronázta legújabban Nápolyban is. A liberális 
lista 7000 szavazattal 5500-al szemben győzelemre emel-
kedett. Maga a szabadelvű „Corriere di Napoli" elismeri 
azonban, hogy csalás és választási kényszer nélkül bizo-
nyosan a kath. lista győz." 

— A Rómából désavouait pánszlávizmus ! A kiewi 
ünnepek alkalmából a muszkaországi szláv u. n. jóté-
konysági bizottság valamennyi szláv lapnak megküldött 
egy nyilatkozatot, melyben a többi között az mondatik, 
hogy „nyugati Európa katholikus szlávjai már most is 
szítanak az orthodox Muszkaország felé, a melynek fővá-
rosa nemsokára Konstantinápoly leszen." (Ignatiew álma 
szerint!) Erre a „Moniteur de Rome" igen szeliden, de 
határozottan azt mondja, hogy „azt az állítást, mintha a 
katholikus szlávok az orthodox Muszkaországhoz szíta-
nának, semmi sem igazolja." Vajha ugy legyen ! 

— Angliában egyre tart a protestánsok visszatérése 
a kath. egyházba. Reverend H. Morden Bannet, anglikán 
lelkész és neves író nejével egyszerre konvertáltak. Bog-
norban két szervita atya által tartott misszió után töme-
gesen jelentkeztek áttérésre. (Mon, de Rome). 

— Az ir katholikusok O'Connell, a nagy államférfiú 
emlékére, kinek köszönheti Irhon szabadságát és újjá-
születését, Cahirciveenben, a hol O'Connell Dániel böl-
csője ringott, templomot építenek. Az ügyet Brosman 
kanonok kezdeményezte, ki európaszerte gyűjtött az O'Con-
nel Memorial Church-re. Az alapkövet hozzá maga XIII . 
Leo pápa küldte ; Le fogja tenni és a pápa nevében be-
szeatelni fogja mgr Croke casheli érsek. 

— A világ legmagasabb templom-tornya leszen, — 
ha kiépül, az ulmi templomé. A kölni dóm tornyai 157 
méter magasak: az ulmi „münster" tornya 163 méter 
magasra van tervezve. A párisi Eifel-torony, ha igaz, 
300 méter magas lesz, s esztendőre elkészül, mig az 
ulmi templom tornyára csak 1891-ben reménylik felte-
hetni a kereszt-virágot. 

— Ismeretes t. olvasóink előtt a párisi sz. Genovéva-
templom, más néven Pantheon, megszentségtelenitésének 
lefolyása 1885-ben. Akkor Párisban kath. bizottság ala-
kult, a,vval a czéllal, hogy expiatióul közadakozásból szobrot 
emelnek sz. Genovéva, Páris védszentjének tiszteletére. 
Azóta 100,000-nél több aláirással létre jött a mű és e 
napokban felállíttatott a Montmartre városrészben. Maga 
a szobor remekmű. Bogino, az Atelier chrétien nevű in-
tézet egyik tanára készítette. Szent Genovévát nem mint 
juhásznőt, hanem mint apáczát mutatja, a mint égre 
emelt szemeivel irgalmat esd le, jobb kezével az ellen-
séget távoztatja el a várostól, bal kezével pedig vé-
delme jeléül, köpenyének egy részét borítja Páris tornyaira, 
A szobor talapzatán eme felirat olvasható : „Patrona civi-
tatis — fuga hostem — serva fidem — firma pacem!" 

— lfjuságunk épülésére kitűnő olvasmánynak tar t juk 
Curnier müvét Ozanam Frigyes ifjúságáról, (La jeunesse 
de Frédéric Ozanam.) Megjelent Párisban Hennuyernél. 
Ozanam a nagy hazafi, író és keresztény katholikus mint-
egy mintává lett az isteni malaszt által alkotva a XIX. 
század katholikus if júság és férfi neme számára. Vajha e 
müvet valaki lefordítaná ! 

— Ketteler, a nagynevű, apostoli lelkű néhai mainzi 
püspök azt mondá: „ha szent Pál ma élne, lapszerkesztő 
lenne." Oly nagy jelentőséget tulajdonított a sajtónak 
Bizony-bizony a sajtószabadsággal a világ nagyot változott. 
A városokban templomainkat sok ember kerüli, de ú j -
ságot mindenki olvas. A lelkipásztorkodás sikere ugy 
látszik a rendes egyházi hivatalok functiói által el nem 
érhető, — uj nemüeket kellene teremteni a kath. sajtó 
szervezése által. Az igazság és tévely ezer elágazású csa-
tornáját , még sem kellene csak privát ügynek tekintenünk 
s egyedül magán buzgalomra hagynunk, magán válal-
kozásra bíznunk. Ha a tridenti decretumok most készül-
nének, ugy hiszszük nemcsak a szószékre, a parochiákra, 
káptalanokra stb., hanem a kath. sajtóra, s ennek hiva-
talaira is kiterjednének. (Magyar Sión.) 

— Nagy garral hirdették minap a párisi „Figaro" 
után a mi napilapjaink is, hogy mily szép köszönő le-
velet kapott Margit olasz királyné néhány lelkes lengyel 
katholikus úrnőtől, azért mert Kosztka sz. Szaniszlónak 
a Quirinal mellett levő szentélyét megmentette a lerom-
boltatástól. Hát a dologban annyi igaz, hogy sz. Sza-
niszló kápolnává alakított volt lakószobáját nem fogják 
lerombolni, de a mellette levő Mária-kápolnát, a melyben 
XIII . Leo első miséjét mondotta, le fogják rombolni — 
a királyi istállók kibővítése végett. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : P a u e r János a r anymisé j é r e . — M u t a t v á n y Fü löp Alajos „ Axioma-féle" g y ű j t e m é n y é b ő l . — 
A vallásos nevelésről . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Szent I s tván , a m a g y a r o k első és apostol i k i r á l y á n a k ünnepe . — E g e r : 

Kovacsóczy I s tván t- — P á r i s : Az euchar i sz t ikus kongresszus . — Vegyesek. 

Az egyházi rend érdemének aranytollú meg-
örökitője Magyarország történetében, nemzetünk 
apostolának ünnepén, aranymiséjét mutat ja be 
az Urnák. 

Az ös királyi Székesfehérvár, midőn főpász-
torát ünnepeli, meg lehet győződve, hogy az 
egész ország szive vele dobog s az egész nemzet 
vele együtt még számtalan évek hosszú során 
át a legjobb egészséget kivánja annak a férfiúnak, 
a ki áldott lelkével és ékes tollával, a mióta 
Isten oltáránál kezdett áldozni, soha sem szűnt 
meg, egyházmegyéjének szolgálva is, egész Ma-
gyarország jóléteért és dicsőségeért buzogni, 
imádkozni, dolgozni. 

Emelkedett hangulattal járul e napon a 
méltóságos aranymisés elé különösen ez a ,,Re-
ligio," cz. lap, mert hiszen abból az alapitó iró-

triasból, kik a klasszikus egyházi irodalom arany-
korát e folyóiratban megalapitották, már csak 
ő méltósága él közöttünk, mint atyánk és büsz-
keségünk, kire feltekinteni az ifjabb egyházi iró 
nemzedéknek dicsőség és lelkesedés egyúttal. 

Oh te k i t egy szebb ko r h a g y a n é k ü n k m i n t a g y a n á n t á t : 
Légy üdvöz k ö z t ü n k s él j m a t u z á l e m i k o r t ! 

* 

M u t a t v á n y 1 ) 
Fülöp Alajos ,Axióma-féle" gyűjteményéből. 

Religio generis decus est et gloria nostri, 
Quae nos coDciliat superis et jungit Olympo. 
A hit az emberi-nem dicsőségét teszi, a mely 
Összeköt Istennel s békéltet a mennyeiekkel. 

* 

Roma, caput mundi, quidquid non possidet armis, 
Religione tenet  
Mit Róma fegyverrel nem győz, meggyőzi hitével. 

vagy: 
Mit Róma fegyverrel nem bír, azt bírja hitével. 

Dignus Roma locus, quo deus omnis eat. (Ovid.) 
Róma ! te oly hely vagy, hol mind ragyog a mi dicső s nagy. 

* 

Roma sub hoste jacet ! 
Dî, si respicerent, qua vos habitatis in urbe : 
Nil opis in cura scirent superesse deorum. (Ovidius.) 

') A f i ó m á k czime a la t t , érdemes, be tegség m i a t t nyu-
ga lmazo t t erdély megye i á ldozópap- társunk, n t . Fülöp Alajos u r , 
(lakik Nagy-Ernyén , u. p . Sá romberke) egy 2 0 - 2 2 ivnyi m ü v e t 
óha j t k i adn i . Müve valóságos t á rháza leszen a rövid, velős m o n d a -
toknak , é le te lveknek, közmondásoknak , pé ldabeszédeknek, e m l é k -
verseknek és j e l m o n d a t o k n a k la t in és m a g y a r nyelven. Az igen 
t iszte l t szerző u r bekü ldö t t hozzánk néhány gyöngyö t m u t a t v á n y u l . 
F o g a d j á k t . olvasóink tő le szivesen s ne fe ledkezzenek m e g m ü v e 
k i adásának pár to lás által lehetővé té te léről . A szerk. 

14 



60 RELIGIO. 106 

Róma igázva vagyon ! s ha az Isten — látva, mik ottan 
Történnek — s nem küld segedelmet, már csuda lenne. 

* 

In paucis vivit genus humanam. (Lucanus.) 
Hidd el ! az emberi-nem most él már csak kevesekben, 

Mert levetette nagyobb része az ős-alakot. 
* 

Non mea qui digitis lumina condat erit. (Ovid.) 
Egymagam élek csak, s nem lesz szemeim ki lezárja 

Ujjaival, ha halok. Mily igaz árva vagyok ! ! ! 
* 

Sunt, qui magnós homines non virtute metiuntur, sed 
fortuna. 

„Csak ki szerencsés, nagy !" Az volt hite, s ez ma sokaknak ; 
Más meg ilyen húrt vert : „Singgel mérhetni az embert ;" — 

S ez mindkét részről mekkora ostobaság ! 
* 

Jejunium forte libérât a morte. 
Ki keményen böjtöl. 
Ú j életet ölt föl. 

* 

Ante annos robustae aetatis periculosa est teneris absti-
nentia gravis. (S. Hieronymus.) 

Túlszigorú böjttel gyöngét s beteget sohse terhel j ! 
* 

Per abstinentiam non caro, sed carnis vitia sunt exstin-
guenda. (S. Gregor.) 

Böjt által ne gyötörd testedet, — irtsd a gyönyört ! 
* 

Quid prodest, si cibus deest et culpa ades t?! (Isidor.) 
Mit használhat a böjt, ha a bűn fennállva paizst ölt ? 

* 

Aerugo mentis est appetentia dignitatum. (S. Ambr.) 
Hidd, az elérhetlen rangvágy csak rozsda a lelken. 

* 

Longa nostra desideria increpat vita brevis. (S. Gregor.) 
Hosszú, magas vágyak ! a rövid lét gúny tireátok. 

* 

Non est vera beatitudo, de cujus aeternitate dubitatur. 
(S. Aug.) 

Hogy lehetne az valódi boldogság, 
Melynek végetvethet a mulandóság ? ! 

* 

Res eximii pretii est : inter sceleratos laudabiliter conver-
sari. (S. Gregor.) 

A gonoszak közepett jól élni : dicséretes egy tett. 
* 

Non dat tot pugna socios, quot sólet mensa convivas. 
(Sidonius.) 

Küzdelem és harcz közt bajosan lelhetsz követőket, 
Ámde az asztalnál sok a hős, és mind dühösen áll, 
Kész fölfalni a bősz ellent, ha mer állani ellent. 

* 

Res optima est : non sceleratos exstirpare, sed scelera. 
(Seneca.) 

Irtsd ki a bünt, ha lehet, s szánjad a vétkeseket. 
* 

A rabszolgaság eltörlése alkalmából XIII. Leóhoz. 
Adgemis ad gemitus, mittit quos Africa serva, 

Atque Deo natis libera colla jubés. 
Nec tarnen Ipse, orbis divino munere Rector, 

(Proh scelus infandum !) libera sceptra geris. (Vincent. 
Tarozzi.) 

A kiket Afrika küld, barmokkint húzni az igát, 
Sirsz velők és akarod, hogy szabadok legyenek ! 

Es Te, ki isteni mű folytán ügyelsz a világra, 
Nem hordhatsz szabadon — ja j nem ! — igaz jogarat. 

A vallásos nevelésről. 
(Eszmetöredékek.) 

(Folytatás.) 

Az emberi léleknek az épen a teendője a földön, 
hogy a láthatók által a láthatatlanok ismeretére vezet-
tessék, *) hogy az anyag által gondolatokra ébresztessék, 
s az érzékek által nyújtott tények az eszmék világát 
nyissák meg előtte, szóval az értelmi elvonás — az ab-
stractio. 2) 

Már pedig az abstractiónak legegyszerűbb, legköz-
vetetlenebb, legnagyobb s legérdemesebb tárgya az örök, 
a szellemi ország, s ennek feje az Isten. — Azért ren-
dezte a földi életet is ugy, hogy őt az embernek minden 
eszébe juttassa, sőt már a gyermeket is egész környe-
zete rá emlékeztesse. 

Avagy képzelhető-e, hogy a gyermek ne kivánja 
tudni azon dolgok tulajdonképeni végokát, melyek az ő 
figyelmét naponkint fölébresztik ! Hihető-e, hogy soha 
ne támadjon lelkében vágy hallani valamit ama titok-
zatos Valóságról, kire nemcsak az annyiszor hangzott 
név „Isten," az annyi szokásos mondat, köszöntés, be-
szédbe szőtt vallásos kifejezés, ég s jövendő életről való 
fogalom utalja : hanem a keresztényélet szokásai is na-
donkint figyelmeztetik ? 

Nem hihető, mint a tapasztalás ezt már váltig be-
bizonyította. Mert a Végetlen eszméje iránti fogékonyság 
csakúgy megvan a gyermekben is, bárha fejletlenül, 
mint az öregben, mivel az az ember természetéhez tar-
tozik, csakúgy, mint a boldogság után való vágy. A 
szellemeket is akkép vonja magához az Örökkévaló, 
mint a nap a növényeket, hogy a földből ki és feléje 
törekedjenek. — Azért a természetes irányban fejlődé-
söket nem megakadályoztatni, hanem előmozdítani szük-
séges, ha a tökéletességre való fejlődésnek barátai va-
gyunk, s a növendékek elsatnyulását nem akarjuk ha-
nyagságunkkal előidézni. — Mily igen mélyérteményüek 
a beható gondolkodás embere — J . Paulnak, a vastag 
érzékiségre vivő naturalismus „Emilé" iróját elitélő, eme 
szavai : „Ha Rousseau Istent s következőleg a religiót is, 

!) V. ö. Róm. 1, 20. és Bölcs. 13. 1. 
2) V. ö. Liberatore és Somogyi „A bölcsészet lényeges fel-

adata." 
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csak mint késő örökséget szolgáltatja ki egy érettebb 
kornak számára, ugy attól nem várhat több vallásos lel-
kesedést, mint várhat őszinte szeretetet az, ki fiát ellöki 
magától, mint várhat oly párizsi atya, a ki fiát falun 
nevelteti, és csak serdült korában ismerteti meg magát 
vele, mikor annak atyára többé alig van már szüksége. . . 
Mikor is lehet, folytatja tovább J . Paul, a legszentebbet 
szebben meggyökereztetni a kedélyben, mint az ártatlan-
ságnak legszentebb korszakában ? — S mikor azt, a mi-
nek örökké kell hatnia, más, mint ugyanazon korban, 
melyet az ember soha sem feledhet el ? 

Mire nézve ha igaz, mint igaz, hogy a polgári hű-
ség, miként egy valóban nagy s hatalmas fejedelem is 
mondá, 2) Istenben valódi hit nélkül nem is képzelhető ; 
ha igaz, a mint igaz, hogy közös ok és okozati szoros 
összefüggés van a honszeretet s vallásos szellem közt,3) 
az utóbbi képezvén amannak gyökérszálát, legterméke-
nyebb iskoláját, életeleven, folytonos tradit ióját : lehet-e 
alaposan azt várni, hogy fölzsendüljön, megfogamzást 
nyerjen a tiszta nemzeti szellem azon gyermekben, kinek 
fölcsirázó gondolatmagvai nem a vallási szellem talajába 
esnek; kinek fejlődő érzelembimbói nem a vallásos szel-
lem napjának sugaraira ébrednek ; kinek felszökellő vágy-
sarjai nem a vallásos szellem ápoló, erősitő légkörébe 
jutnak ? 4) 

Nem, határozottan nem. — Mert, hogy Róma hires 
lantosának szavaival fejezzük ki magunkat : 

„Quo sernel imbuta est recens, servabit o do rem 
Testa diu.0) 

Mindezeknek megszivlelése után Niemayernek, ki 
mélyen átérzé a nagy Platon hangoztatta szavak igaz-
ságát ; „Nincs istenibb a nevelésnél," idézett nyilatkozata 
egymaga is gondolkodóba kell, hogy ejtsen minden el-
fogulatlant, főleg a szellemi ügyek sáfárjait, kik fölada-
tukká tették a nemzettest serdülő tagjaiba tisztább ideált 
és gyümölcsözőbb eszméket oltani, nehogy az „egy szük-
ségesének 6 ) elhanyagolásaért a lángeszű költő szavaival 
kelljen panaszra fakadniok : 

Sero medicina pa ra tu r , 
Cum mala per longas invaluere moras" ') 

De menjünk tovább, és halljunk még néhány fe-
lekezetitől, kik, habár holmi hiu tekintetekből a „szabad-
elvüség" részén' küzdöttek is, a vallásnak az ifjú szellem 
képzésére legjótékonyabb befolyását tényleg igazolták ; 
— nyilatkozatot. — Méltó elmélkedés tárgyát képezhetik 
e szavak is : „A lélek és sziv" mondja szépen ismét egy 
protestáns, „nem maradhatnak a kis világpolgárban sem 
üresen. Ha abba a religiót, az erkölcsi törvények fön-
séges elveit a zsönge években be nem oltjuk, a tért el-
foglalja a gonoszság, és vele hatalmába keriti az embert. 

') V. ö. Levana oder Erziehungslehre. 
") V. ö. Carol M. Cap. C. Gall. „Nullo pacto agnoscere pos-

sumus, qualiter nobis et pat r iae fideles existere possunt, qui Deo 
infideles apparuerint ." 

3) V. ö. Rónay J . Tap, Lélektan 53. 1. 
4) Y. ö. Chateaubriand Genie du Christianisme T. I. P. I I . L. 

1, Ch. 5. 
6) V. ö. Horat. lib. I. ep. 2. 
6) Y. ö. Luk. 10, 42. 
7) Y. ö. Ovid. remed, am init . 

Hamarább nélkülözhetjük a kenyeret, mint az evangeliumi 
igazságokat, és a világ jobb volna emberek nélkül, mint 
a keresztény igazságok hijával." *) — Egy más nagyon 
emlegetett tudós, protestáns létére, ekképen szol: „Ha az 
igaz, szép és jó lényeges tárgya a nevelésnek, taní-
tásnak : ugy Istent, ki maga a legfőbb igazság, az utol 
érhetetlen szépség, az örök jóság, a gyermek lelkétől, 
melyet Istenhez hasonlóvá kell tennünk, a legnagyobb 
bűn elkövetése nélkül el nem zárhatjuk." 2) 

Érdemesnek tar t juk idézni azon protestánst is, ki 
a kisdedek oktatását ecsetelve, ezt is mondja : „Szóval 
oktassuk a kis világpolgárokat olvasás, irás, számolásra ; 
de ugy ám, hogy midőn megtanultak olvasni, a kereszt-
tudomány vérbetüi se maradjanak ismeretlenek előttök ; 
midőn megtanultak irni, el ne felejtsék, hogy Isten ha-
talma, szeretete, irgalma leirhatatlanok ; midőn megtanultak 
számolni, az Isten, önmagok, embertársaik és hazájuk 
i ránt i kötelmeiket, hálatartozásaikat számításukból ki ne 
felejtsék." — Még Kant is, a königsbergi bölcselő, ki 
pedig szintén a Jézus igaz egyháza iránt ellenséges in-
dulatot öröklött felekezet híveiből való, ezen eszméitető 
nyilatkozatot teszi : „Az embert nem a jelen, hanem a 
jövendő, — a mennyire lehet a legjobb állapotra, az em-
beriségnek eszményére kell mindenképen nevelni." 3) 

Többet mondunk. — Hasonló felfogásról tesz bizony-
ságot a még egészen meg nem romlott emberiség régi 
korából, Róma Homerosának nyilatkozata : „Rara Deum 
soboles magnum Jovis incrementum, 4) épen ugy, mint a 
nagy apostolnak e mondása: „Deus est, qui incrementum 
dat." 5) Valamint e felfogás eredményeként vehetjük több 
nyilatkozatát az ó világ szebb lelkű görög és latin böl-
cseinek, kikről már olyan, a valódibb hiterkölcsi alapos 
művelődést és komolyabb haladást előmozdító, szent ihletű 
tudósok, mint sz. Jeoromos ü) és sz. Ágoston 7) örömest 
bevallják, hogy sokat lehet tőlük, nem egy helyütt üd-
vösen intő szellemhagyományaikból, tanulni. — Ama po-
gánykori nyilatkozatok t. i. Istent ugy mutat ják be, mint 
a physikai, értelmi, erkölcsi életnek, szóval mint az egész 
nevelésnek napját, melynek világitó, melegítő sugaraira a 
gyermeknek okvetetlen szüksége van. — Avagy olvas-
hatjuk-e elérzékenyülés nélkül Sokrates nagy tanítvá-
nyának ezen szavait: „A gyermeknek szivébe, hogy azt 
a szemérmetlenség támadasaitól megvédhessük, azon szép, 
azon isteni félelmet kell gondosan belé csöpögtetnünk, 
melyet a szemérmesség nevével nevezünk ; azt a félelmet, 
mely minden egyéb félelmet kizár." 8) A latin történetíró, 
a kedvelt Nepos mondja egy helyütt : „Nihil rerum hu-
manarum sine Dei numine geritur."9) A római remek-
irodalom szónokfejedelme igy int : „A diis immortalibus 
sunt nobis agendi capienda primordia," 10) és másut t : 

]) V. ö. Sehmid, Encyclopaedie des gesammten Erziehungs-
wesens. 

2) Y. ö. Stoy, líncyclopaedie der Paedagogik. 
3) Y. ö Ueber die Paedagogik, 17. 1. 

V. ő. Verg. Aeneis 4, 38, 
5) Y. ö. I. Kor. 3. 7. 
6) V. ö. Ep. XXXI. ad Nepot . et. XXXV. ad Heliodor. 
7) Y. ö. De doctr. christ, lib. II. II. cap. X. t r . 
8) Y. ö. Pla ton De legib. lib. I I I . 
9) V. ö. 20, 4. u. ott. 10) Y. ö. Cic de leg. 2, 3. 

14* 
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„Omnia religione moventur." A komoly patrícius is 
arról tanúskodik, hogy Róma legtöbbet adott a religióra: 
„Omnia namque post religionem ponenda semper nostra 
civitas dnxit, etiam in quibus sumraae majestatis conspici 
decus voluit." (V. ö. Valerius Max. 1. 1. de religione.) 
A szelid lelkű bölcs Seneca pedig gyönyörűen igy szól: 
„Hic est magnus animus, qui se Deo tradidit ; ac contra 
ilie pusillus ac degener, qui obluctatur." 2) 

Nem folytatjuk tovább a nyilatkozatokat, melyek 
tudományuk és élettapasztalatuknak gazdagsága s társa-
dalmi állásuk által oly kiváló egyének ajkairól hangzanak 
le. — Csak azt mondjuk, hogy, miként a vallásban, Is-
tenben kezdődik a nevére méltó nevelés, ugy Istenben, 
Isten által nyeri meg az emberiség nevelése méltó be-
fejezését. — Es, hogy ez igy van, tanú rá a történelem, 
mely megdöbbentő tényekben bizonyitja azt a szomoritó 
igazságot, hogy az égi nagy nevelőtől elfordult emberek 
mindig súlyosan, igen súlyosan lakoltak az e részben 
elmulasztott kötelességért vagy elkövetett bűnért. — 
Megingathatatlan törvénye ugyanis az erkölcsi rendnek, 
hogy az ember csak Istenben, Istennel éri el fejlődé-
sének legmagasabb fokát ; 3 ) nélküle a legtudósabb ne-
velő is „sötétben tapogatózó" 4) vakvezető ; a leggon-
dosabb nevelésnek eredménye is „hiába való munka" ; 5 ) 
a legkitartóbb fáradságnak következménye is csak „pusz-
taságok és terméketlenség." 6) 

És, minthogy a családban Isten a szülőket úgy-
szólván a teremtés müvének részeseivé teszi ; önkényt 
következik, hogy ugy a család, mint a szülőktől e czélra 
kijelölt iskola által adott nevelésnek : csak ezen isteni 
műnek tovább fejlesztése lehet föladata. 

Nagyon természetes pedig, hogy e magasztos fel-
adat, t. i. a gyermek szivét, mint jó termőföldet elkészi-
teni a kinyilatkoztatott vallás mustármagjának készséges 
befogadására s a hiterkölcs terebélyes fájává növelésére, 
szentirányu lelkesedést s minden nehézséggel megküzdő 
elszántságot7) követel meg. S azon mély meggyőződést 
tételezi föl a nevelőben, hogy ő, a Teremtő helyetteseként 
működve, egy nagy, egy nemes czél szolgálatában áll : a 
gyermek képzése utján szolgálatában Istennek, kinek hű 
fiakat ; szolgálatában az egyháznak, melynek jó keresz-
tényeket ; szolgálatában a hazának, melynek lelkiismeretes 
polgárokat ; szolgálatában minden előkelő és szent ér-
deknek, melyeknek öntudatos, nemesszivü bajnokokat akar 
nevelni. (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 18. Szent István, a magyarok első 

és apostoli királyának ünnepe — ép oly nagy jelentőségű 
nemzeti, mint egyházi ünnep ; amit nem vitathat el a 

') V. ö. Or. in Verrem. 
2) V. ö. Epist. 107, 10. 
3) Y. ö. Filip. 2. 13. és Luk. 1. 49. 
4) V. ö. Isai 32, 14. 
5) Y. ö. Efez. 25. 11. 
6) V. ö. Jerem. 48, 3. 
7) Olyat, mely Pl iniusként „Nihil ad ostentat ionem, omnia 

ad conscientiam refert , recteque facti non ex populi sermone 
mercedem, sed ex facto ponit ." (V. ö. lib. 1. ef. 21.) 

lelekezeti szűkkeblűség, sem a léha hitetlenség, ha ki 
nem halt kebeléből a magyar nemzeti érzület utolsó szik-
rája. Ez észszerüleg s még kevésbé történhetvén magyar 
politikai szempontból, a két emiitett irány, mely a ne-
gatio terén itt is találkozik, azzal véli elüthetni a kö-
telmet a magyar királyság megalkotásának velünk katho-
likusokkal való megünneplésére, hogy megtagadva a 
mult nagy idők még nagyobb alkotásainak jelentőségét, 
elég bátor különbséget tenni az akkori s mostani kor-
beli állami létfeltételek közt, ugy tüntetvén föl a magyar 
államot is, mely bizvást lemondhatna a keresztény népek 
családjában akkor elfoglalt állásáról és végzett küldeté-
séről, hogy az úgynevezett modern fölvilágosodás alapján 
uj állami létet kezdjen. 

Hiu. ábránd vagy végzetes hivalgás : ha ugyan nem 
rosszabb eme tusakodás ! 

Nagy Konstantin, Nagy Károly s szent István al-
kotásai oly nagyok s oly kihatok évezredekre, hogy a 
mostani kor alkotásai eltörpülnek mellettük. Hol van I. 
Napoleon óriás világuralma, hol III. Napoleoné ; mivé 
zsugorodott össze az első, második s harmadik franczia 
forradalom hatalma ? Keressünk-e példákat honunk ujabb-
kori történelmében ? Melyik ér föl szent István király 
államalapításaival ? ! 

Vagy nézzük az eszmék harczát az elmúlt évezred 
a la t t : ugyan melyik bizonyult be államalkotónak hosz-
szabb időre ? Talán a kulturharcz, amely szégyenletesen 
kénytelen meghátrálni vagy magát álczázni ? Avagy talán 
a parlamentarizmus, mely mindinkább közeledik ahhoz, 
hogy iszonyatos korrupcziónak vagy népcsalásnak, leg-
enyhébben szólva pedig egy erőszakos s lelkiismeretlen 
kisebbség kényuralmának általánosan elismertessék ? Ta-
lán a folyton megujuló véres munkás-zavargások, az állam 
minden képzelhető hatalmával lánczra vert szoczializmus, 
vagy a czárgyilkos nihilizmus vetekedhetnek-e a keresz-
ténység ama békés alkotásaival, amelyek a népvándorlások 
mint valami irtózatos nagy ekével fenekestül fölforgatott 
Európában a sokféle nemzetiségeket, ezerfelé széthúzó 
népcsaládokat területenkint egy-egy állammá tömöritet-
ték, holott a modern kor szelleme minden államra bom-
lasztólag. bénitólag és igy mindvégig következetesen 
rombolólag hatott és h a t ? ! 

Miként birta volna sz. István, első nagy királyunk 
a magyar birodalmat megalkotni, ha — tegyük föl e 
lehetetlenséget s fonák képtelenséget — a mai modern 
politikai elvek szerint fogott volna államalkotó nagy 
művéhez? Képes lett volna-e nemzetünk magát a száza-
dok viharai közepette mind a mai napig föntartani, ha 
a szent István által lerakott alap más lett volna, például, 
ha a görög keleti egyházzal rokonszenvez inkább, mint 
a rómaival, vagy ha talán egyáltalán mellőzi a keresz-
ténységet, s nem győzi meg példájával s szavával a nem-
zet többségét, hogy a katholika egyházon kivül számára 
nincs üdv s nincs fönnmaradás ? Es végül, vájjon nemze-
tünk ma léteznék egyáltalán, ha elhagyta volna ez ala-
pot és esetleg beolvad egészen a mohamedanismusba vagy 
valamely szektába? Nekünk magyaroknak nincsenek nyelvi 
rokonaink, akik akár a pangermánismus dicsőségéért s 
önös czéljaik érdekében értünk áldozatra képesek volná-
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nak, ha lehetne annak mondani oly törekvést, melynél 
egy nagy csuka be készül falni a kis csukát, pedig rokon 
fajok ? ! 

A magyar csak szlávvá, vagy németté, vagy a foly-
tonos önfentartási harczok alatt semmivé lett volna, ha 
nincs segítségére a római pápaság nagy befolyása, mely-
lyel a megtorlásra készülő európai Nyugat ellenében ön-
álló államot alkotott, melylyel győzedelmeskedett a fél-
hold világot rázkódtató tulhatalmával szemben és amelynek 
köszönheti ma is, hogy közelebb áll a czivilizált Európához, 
mint a nádszálként ingó Kelethez. 

Soha se feledjük, hogy mivel tartozunk szent István 
emlékének és a katholika egyháznak, melynek révén kö-
szönhetjük ma azt, hogy se az orosz moszkovitizmus, se a 
pangermán protestantizmus nem formálhat igényt s ürü-
gyet elnyomatásunkra hitsorsos ál-jogczimen. Es ha né-
melyek elzarándokolnak Magyarországról Kiewbe vagy a 
pangermán Gusztáv âdolf gyűléseire, ha egyes felekeze-
tek vagy tagjaik rubeleket vagy márkákat bővében kap-
nak, bizonyára nem magyar nemzeti czélokra, nem is 
károsult véreink fölsegélésére, mint mikor a pápa a sze-
gedieknek 10,000 frankot küldött ; — ama jelenség csak 
a nagy magyar katholikus többségnek annál nagyobb 
dicsőségére válik, pedig legújabban épp e többségnek egyik 
legtiszteltebb vezérét merték megtámadni azok, akik év-
tizedeken át keblükön ápolták s ápolják ma is a pánszláv 
s pángermán izgatókat. 

Kik tehát az igaz magyarok P Bizonyára azok, akik 
a magyar monarchia megalapitását szent áhítattal s ha-
zafias érzelemmel megülik ; akik ez államalkotás elveit 
ápolják s terjesztik ; akik, nem hódolva a közvélemény 
csinálásának s olcsó néhány naj)i hatalmi viszketegnek, 
következetesen s önfeláldozó odaadással ragaszkodnak 
ahhoz, a mi a magyar birodalmat megteremtette, fön-
tartotta s annyi vihar között nagygyá tette ; akik nem 
teszik koczkára a hazát holmi efemér experimentálások 
kedveért ; és akik mindig elsők a hazaszeretetben, a köz-
mivelődés és emberbaráti intézmények ápolásában, de 
soha sem várnak érte előbb jutalmat vagy kárpótlást, soha 
sem lesik a konczot, egy szóval, akik királyukkal, hazájuk-
kal szemben nem gyakorolják a „do ut des" politikáját. 

El kellett ezeket egyszer mondani most, mikor a 
privilegizált „hazafiság* és „magyarság" sippal-dobbal 
neki áll a színpadon „a haza megmentésének," holott a drága 
hon csak annyiban van veszélyben, amennyiben a vallási 
béke, a haza oltárán mindig önzetlenül áldozó katholi-
czizmus jogai s igazai és évezredes államfentartó elvek 
fenyegettetnek ! 

Ám ez elveket mi katholikusok fennen lobogtatjuk 
és sz. István napján ujabb esküt teszünk le hitvallásunk-
kal, hogy azoktól el nem tántorodunk s mint legszentebb 
örökünket óvni fogjuk, mint ama hagyományt, melyet 
egy nagy, dicső és szent király hagyott nemzetére, és 
amelynek segítségével hazánk s nemzetünk sikeresen da-
czolt a legnagyobb veszedelemmel annyi évszázadon á t ; 
mert szent hitünk s legerősebb meggyőződésünk, hogy 
ezen kivül a magyar számára nincsen hely e világon, és 
hogy azok, kik az ellen törnek, a nemzet sirját ássák! 

Laicus. 

Eger. Kovacsóczy István j-. — Született 1818. dec/. 
25. f 1888. jun. 26. „Dignus omnino, cujus memoria in 
benedictione sit." 

1888. VI. sz. egyházm. körlevél. 
Kovacsóczy István, egri főegyházi őrkanonok, sz. 

Lászlóról nevezett sümeghi prépost, gyóntató kanonok, 
az egri egyházmegyei alapítványok pénztárának gond-
noka . . . kiszenvedett, nincs többé. A minden tettének 
rugójában Isten nagyobb dicsőségét kereső pap, a szű-
kölködő emberiség önzetlen jótevője, mindenkinek min-
dene — mondjuk ki őszintén — ez időszerint egyház-
megyénk legadakozóbb s legáldozatkészebb főpapjainak 
egyike jun. 26-án este, mintegy 40 percznyi fájdalmas 
halálvivódás után visszaadta áldott, nemes lelkét Terem-
tőjének. 

Kovacsóczy István a váczi egyházmegyéhez tartozó, 
Heves vármegyébe kebelezett Hatvan mezővárosban szü-
letett 1818. decz. 25-én — mit mindig oly szívesen em-
legetett — az éjféli mise alatt. Atyja Kovacsóczy Ferencz, 
az Erdély történelmében elég fontos szerepet játszott s a 
históriában is sokszor emlegetett hirneves Kovacsóczy 
család ivadéka, akkoron berezeg Grassalkovich Antal hat-
vani uradalmában mint gazdatiszt működött, anyja Sré-
ger Francziska volt. 

Első kiképeztetését Budán — hová a német nyelv 
elsajátítása végett küldetett — s Gyöngyösön nyerte. 
Majd Egerben folytatván tanulmányait, ezek befejeztével, 
miután szive ez Ur szolgálatára vonzá őt, 1834-ben meg-
jelent az egyházmegyei concursuson a növ. papok közé 
való fölvételét kérelmezendő . . . ! Mily szomorú megle-
petés várt azonban rá, őt, a jó deákot, a minden oldal-
ról ajánlott első eminenst mellőzik. Neve nem fordul elő 
a fölvétettek közt. A seminariumi orvos alacsony terme-
tűnek találta. 

De kit Isten bizonyos pályára hiv, attól az embe-
rek el nem ütik azt ; igy történt itt is ; a gyermek nem 
riadt vissza, folytatta lyceumi tanulmányait s egy év 
múlva ismét jelentkezett a concursuson, amikor is Pyrker 
János patriarcha-érsek csakugyan fölvette a papnöven-
dékek közé. 

Mikép a boldogult önmaga beszélgeté, még akkor 
is oly kicsiny volt, hogy elöljárói nem találtak hozzá illő 
társat. 

Jeles sikerrel befejezett tanulmányai után hiányoz-
ván az aetas canonica, nem szenteltethetett föl pappá. 
1841. nov. 19-én, mint diaconus, actuariussá neveztetett 
ki, s mint ilyen az egyházmegyei hivatalnál majdnem 
egy évig működött. 1842. év julius havában fentdicsért 
Pyrker János patriarcha-érsek által áldozárrá szentel-
tetett. 

Hogy mily Isten szive szerinti papot nyert az ifjú 
áldozárban az egyház, fáradhatlan s önfeláldozó munkást 
a főmegye, kegyes jótevőt a szenvedő emberiség . . . . 
elmondja kegyelmes főpásztorunk a boldogultnak halálát 
jelző megyei körlevélben : Munus pastorale — úgymond 
kegyelmes főpásztorunk — in Parochia T.-Püspöki annis 
20, item V.-A.-Diaconi magna praestantia zeli, solertiae, 
integritatis, prudentiae et consilii gessit. Egregiis meritis 
sacerdotalis virtutis multis argumentis spectatae et cogni-
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tae sese dignum exhibuit, ut in Collegium Capituli Me-
tropolitani adlegeretur. Fuit animo liberaliter instructo, 
a fastu, fuco, assentatione remoto, ad opera misericor-
diae semper prono atque parato. 

Főpásztora bizonyára csakhamar felismerhette az 
ifjú áldozár jeles tulajdonait, mert őt mint ujmisést az 
elég fontos nyíregyházi kápláni állomásra rendelte 1842. 
szept. 30. I t t eltöltött majdnem két évi segédlelkészi 
működése után 1844. jun. 11. Nagy-Kálióba, még akkor 
Szabolcsmegye székhelyére helyeztetett át ugyancsak 
kápláni minőségben. Mely utóbbi helyről a főpásztori 
kegy 1846. okt. 15. papneveidei tanulmányi felügyelővé 
nevezte ki s hivta be. Lelke azonban az Ur szőlőjének 
munkálására vonzotta őt, szive a hivek üdvének előmoz-
dítására vágyott, miért is szép állásáról ismét a lelki-
pásztorkodás terhes mezejére lépett, folyamodván a szat-
mári káptalan kegyurasága alá tartozó t.-püspökii plébánia 
javadalomért, s elnyerte azt 1849. nov. 15. 

S ime itt találkozunk a jó lelkipásztor mintaképé-
vel, a feddhetlen jellemű pappal, ki 20 évi t.-püspökii 
lelkipásztorkodása alatt csendes elvonultságban Istennek 
és hiveinek élt. Lehetnek ragyogó érdemei a tudomány-
nak, de az érdemek érdeme bizonyára a hivek üdvének 
fáradhatlan keresése, a legédesebb jutalom bizonyára az, 
melyet a jól betöltött kötelem édes tudata nyújt a lélek-
nek, melyet Krisztus legnagyobb szolgája sz. Pál apostol 
eme szavakba ön t : Bonum certamen certavi, cursum con-
summavi, in reliquo reposita est mihi corona justitiae. 
Mit ha valaki, mindenesetre ő mondhatott el magáról, de 
ha el nem mondaná, elmondják 20 éven át volt hivei, 
kiknek szivében emléke sok nemzedéken át fog élni és 
áldatni. 

Mint t.-püspökii lelkész 1860. jan. 3-án nyert in-
vestiturát s ugyanazon év május 4-én b. e. Bartakovics 
Béla egri érsek által a kunszentmártoni kerület alespe-
resévé neveztetett ki. 

Emiitettük, hogy boldogultunk 1860-ban^ lőn ke-
rületi esperes, utódává levén a kanonokká promoveált 
Pánthy Endre akkori kerület esperesnek. Mint ilyen 
majd 19 éven át vezette a kerületi ügyeit, mennyi ta-
pintatta], bölcseséggel, jóindulattal, kartársai iránt mindig 
odaadó szeretettel, — hisz ez a boldogult annyi szép 
tulajdonainak mindig egyik kimagasló vonása volt, — 
mindezeket, mondom, elbeszélik a kerület évkönyvei, 
mert a társak részben elhaltak, részben eltávoztak, s 
ma e 8 plébániából álló népes kerület, rövid 18 év 
lefolyása alatt, egészen uj és más tagokat bir. 

Hogy „a jó pap holtig tanul," azt a szó teljes ér-
telmében valósította meg, csendes nyugodt óráit olvas-
gatva s írogatva töltvén el. Irodalmi munkásságának 
tanúbizonyságai azon zamatos, többnyire lelkipásztor-
kodástani czikkek, melyek tőle részint a Religioban, ré-
szint más időszaki közlönyökben megjelentek. Leginkább 
pedig azon csinos népszerű füzetke, melylyel hiveit a 
t.-püspökii templom megáldatásának 100. évfordulója 
alkalmából lepte meg ; czime : Tisza-Püspöki és fiókhelyei 
— helyrajzi, történeti s egyházi tekintetben. A t. püs-
pökii templom megáldatásának századik évfordulati napja 
alkalmából. Kovacsóczy Istvántól. Eger. Nyomatott az 

érseki lyceum nyomdájában. 1869. — s melynek egy-egy 
példánya a centenárium ünnepélyességei alkalmával a 
hivek között kiosztatván, azoknak maiglan is gyakori 
kedves olvasmányul szolgál. Sőt ujabb időkben is iroga-
tott ; az „Adatok az egri egyházmegye történelméhez" 
czimü füzetek is hoztak tőle becses dolgozatot, mig a 
„Liber s. Joannis" ugyancsak e füzetek egyikének meg-
jelenését — egyenesen az ő áldozatkészsége tette lehetővé. 

A lelkipásztori élet minden irányában kifejtett any-
nyi bokros érdemei nem maradtak jutalmazatlanul. 1869. 
okt. 25-én egri kanonokká léptetett elő s mint ilyen 
ugyanazon év decz. 8-án igtattatott be. 

Rövid néhány hét vala immár az idő, melyet a 
szerető atya lelki gyermekei között töltendő volt s csak-
hamar elérkeztek a karácsonyi ünnepek, melyek első 
napján búcsúzott híveitől, kiket mikép emiitők, 20 éven 
át kormányzott, intett, oktatott , vezetett . . . . Ah ! 20 
év bő tárgyat nyújt egy búcsúzó lelkiatyának, ha végig-
tekint egy ifjú nemzedék hosszú során, kiket az újjászü-
letés fürdője által a mennyország örökösévé avatott, ha 
látja az általa megáldott békés és példás életű házasul-
tak seregét, ha végig néz a falu sírkertjében, hol azóta 
benépesült a temető, s a kereszt sz. árnyában csendesen 
várják a föltámadás boldog óráját, kiket ő készített el a 
nagy utra s kisért ki az egyház áldásával . . . . végül 
könyes szemeit azokra veti, kiket immár itt kell hagynia 
és kik ma a szeretet és fájdalom egybeolvadt könyeivel 
veszik körül a jó lelkiatyát, s a hálás sziv édes — soha 
el nem évülő érzelmeivel adóznak a távozónak. 

Mint egri kanonok 1872. junius 18-án nyerte a sz. 
Lászlóról czimzett sümeghi prépostságot; 16 éven ke-
resztül mint dékán vivé a főkáptalan gazdasági ügyei t ; 
egy izben volt zsinati vizsgáló ; kanonokságának egész 
ideje alatt buzgó lelkiismeretességgel tölté be a gyón-
tató kanonok sokszor nehéz s kimeritő tisztét . . . majd 
az alapítványok pénztárának gondnokává választatott ; 
fokozatos előléptetéseiben az őrkanonokságig haladt, mely 
stallumban azonban, hosszas és súlyos betegsége miatt, 
fájdalom . . . egyszer sem jelenhetett meg. 

Kanonokságának 18 éve a csodálatra méltó, pár já t 
ritkító jótékonyságnak szakadatlan egymásutánja volt. Ki 
tudná azt elszámlálni, ami jót Kovacsóczy t e t t ? „Javai-
mat az egyháztól vettem, az egyháznak adom vissza," 
volt a nemes lélek magasztos szólásmódja. 

Az egri főmegye egén mindenesetre mint egy me-
teor tűnik fel, melyet azután is óhajtanánk látni s cso-
dálni, midőn az szemeink elől eltűnt. — Nagy alkotásai 
— melyek között első sorban áll, e lap t. olvasó közön-
sége előtt is, eléggé ismeretes szajoli plébánia alapítása, 
— bizonyára megörökítik nagy nevét egyházmegyénk 
történelmében. 

Az általa emeltetett csinos plebánia-épület mellett 
Isten házát megillető fényben díszlik a templomka is leg-
nagyobb részben az ő bőkezű adományából hozva helyre. 
A templomkában is sok tárgy van, mely reá emlékeztet, 
hogy többet ne említsek a remek román stylü szószék, 
mely a boldogultnak utolsó ajándéka volt. 

Domine, dilexi decorem domus tuae . . . . felirat 
lenne illő az ő drága hamvait jelző emléktáblára. Bizo-



60 RELIGIO. I l l 

nyithatják ezt megyénk egyházai, melyeket oly nagy 
számban ékesitett az Ur szentséges véréhez méltó diszes 
s értékes kelyhekkel. Bizonyíthatja a görgény-szentimrei 
kápolna, melyet alapjaiból ujjá épitett s Sajóssy diszes 
oltárképével ékesitett, nem kiméivé s sajnálva az ezrekre 
menő költséget. 

A megváltás sz. jeleinek, az általa emelt diszes 
kőkereszteknek — elmondhatjuk, — hogy a légiója mig 
fennen hirdeti a Megfeszített dicsőségét : örök bizonysága 
az alapító mélyen vallásos érzületének, mely sz. Pál 
intelmében nyer kifejezést : Nos autem gloriari oportet 
in cruce Domini nostri Jesu Christi. 

Itt van helye megemlíteni azt is, hogy az egri 
főszékesegyház boltozatáról, nagy súlyánál s veszélyessé 
válni kezdő voltánál fogva, levétetvén a néhai Aszalay 
kanonok által készíttetett luszter, a boldogult első sietett 
több mint ezer forint adományával az azt pótolni hiva-
tott két gyönyörű kandeláber megrendelésére. S hogy a 
tervben bemutatott, stylszerü kandeláberek mindez ideig 
nem ékesítik székesegyházunkat, nem ő raj ta mult. Ha 
majdan, a mi nem lehet messze, kigyúlnak a szószék és 
kis orgona alatt felállítandó eme kandeláberek lángjai, 
ezek is a boldogult dicső és érdemdús emlékét sugá-
rozzák vissza. 

Álljon e helyütt még egy kis epizódként a bol-
dogult életéből a következő megkapó jelenet : E sorok 
írójának szerencséje volt a b. e. kanonokot egy hosz-
szabb útjában követhetni ; hazatérőben Veszprémnek 
vettük utunkat, hol a káptalan egy érdemes, valódi ma-
gyar vendégszeretetű tagjánál, a megboldogultnak gyer-
mekkori barátjánál, — az irántai tiszteletnél fogva ide-
igtatjuk nevét, — Devics József kanonok ur ő nsgánál 
szálltunk meg. Szóba jött itt Kovacsóczy kanonok ur 
prépostságának közelfekvő színhelye. A megboldogultban 
azonnal megérlelődött az elhatározás a sz. László hegyén 
levő hajdan híres prépostság romjait megszemlélni. Utunkat 
a Balatonon át Siófoknak vettük, hol a veszprémi káp-
talan távirata meghagyásából a tiszttartó várt reánk-
Erdős bérezés vidéken át mintegy 2 órai kocsizás után 
czélunkat értük. Kocsink megállapodott sz. László pré-
postságának hegyénél. A monostor fenn, egy meredek 
hegy tetején volt ; ma már romjaiban is alig látható. 
Lenn a hegy lábánál hosszabb ideig elmerengett a bol-
dogult. Majd felém fordulva mondá: Mily kár, hogy e 
hajdan oly hires prépostságnak semmi jelvénye sincs, ha 
kivihető lenne egy kőkereszttel óhajtanám ékesíteni. 

A szót tett követte, s egy évre rá ünnepélyesen 
benedikáltatott a diszes kereszt, hirdetendő az utókornak, 
hogy e prépostság czimének viselője egykor Kovacsóczy 
István is volt. 

Magán életében hozott jótékonyságának nagyságát, 
számát csak a jó Isten tudja. Sokat áldozott a tan és 
népnevelés oltárán, több irodalmi s jótékony czélu egy-
letnek részint alapító, részint bőkezű pártolója volt. A 
növ. papság ritka Maecenása, a tanuló ifjúság pártoló 
barátja ; 120 szegénynek állandó segélyzője, ennyi volt 
azoknak száma, kiknek nyomorát havi segélylyel enyhité ; 
kik sírva kisérték ravatalát . . . . pedig, kinek temetésén a 
szegények sírnak, annak halálán az angyalok örvendenek. 

Modorában nyájas, magatartásában önérzetes, egész 
valójában jellemes, hivatalának teljesítésében kérlelhel-
lenül pontos. Háza nyílt ; kiváló örömmel fogadván be 
paptársai t ; kik őt ismerték, nem szorultak e bálvány 
életrajzra. Mindazáltal megkiséreltük adni e halvány 
életrajzot is ; megírásában a hála és kegyelet legszentebb 
érzelmei vezéreltek, mely érzelmekkel egy község adózik 
a megdicsőültnek ma is fájdalmas részvéttel s 
szemeinkben könyekkel borulván le a drága halott ra-
vatalára, esdekelve az élet és halál mindenható Urának, 
hogy adjon neki örök nyugodalmat! Szajoli. 

PáriS. Az eucharisztikus kongresszus idei gyűlése 
itt julius első felében valóban impozáns látványt nyújtott . 
Már a megnyitás napján, julius 2-án este, a Notre-Dam« 
óriási belsejében oly manifestatíónak voltunk tanúi, mely 
ritkítja párját . A csúnya időjárás daczára a mérhetetlen 
bazilika egészen megtelt, még mielőtt az ünnepély kitű-
zött órája ütött. Az ország minden részéből összesereg-
lettek a papok s világiak, ez utóbbiak közt férfiak s 
nők a társadalom minden osztályából, kik mind tagjai a 
Legszentebb Oltáriszentségről nevezett egyesületeknek, 
melyek oly nagy számmal vannak Francziaországban. 
Megjelentek kevés kivétellel a franczia katholikus neve-
zetességek ; főpásztorok, államférfiak, tudósok, szenátorok, 
képviselők stb., kik mind ide csoportosultak az Oltári 
szentségben lakozó Isten imádására. 

A „Veni Creator" eléneklése után a nagy sokaság le-
tette a hitvallást. Ezután a párisi érsek és Mermillod, 
lausanne-genfi püspök, valamint a megjelent egyházi no-
tabilitások székeikbe helyezkedtek, és a szószéken meg-
jelent Monsabré atya. 

E hírneves dömés szónok beszédének két főeszméje 
ez vala : az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus királysága 
és az imádás, melyre joga van, valamint, hogy a jelen 
kongresszusnak czélja ezt az imádást fényesebbé s egye-
temesebbé tenni. E két eszme a szónok mesteri tudo-
mányának gazdagságával, fennen szárnyaló ékesszólása 
erejével s lángoló hitbuzgalma élénkségével előadva, 
maradandó hatással volt az áhítattal hallgató közönségre. 

Ekkor néhány pillanat alatt kigyulladtak a bazilika 
összes lángjai és vakitó fényözön áradt széjjel : megin-
dult a nagy körmenet, élén az Oltáriszentség nagy lobo-
gójával. A Fange Lingva és később a diadalmas Lauda 
Sión hangjainál harsogott az óriási templom minden 
hajója, melyeken keresztül a menet komoly, szerény és 
mély áhítattal vonult végig; de az arezok nem sugároz-
zák vissza az Űrnap körmenetének szent vidámságát, ha-
nem a nagy tömeg szigorú magatartása nyíltan kifejezi, 
hogy áhítatuk a megsértett Istenség alázatos kiengesz-
telését val4ja czéljául. Amidőn az isteni Triumfator a 
párisi érsek által hordoztatva közeledik, mind térdre hull 
előtte és lerója tisztelete adóját a királyok Királyának. 

A körmenet végeztével a boldogságos Szűz közben-
járása kéretik, majd fölhangzik az ima a pápáért és 
Francziaországért, végül a Tantum ergo, mint az imádás 
utolsó szaka. Erre a legmélyebb csend: Isten kiárasztja 
termékeny áldását népére. 

Másnap megkezdődött a munka, a gyűlés a kath. 
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főiskola (L'Institut catholique) seminariumának nagyter-
mében. Mermillod püspök, a nagygyűlés vezetője nyitotta 
meg az ülést, átadván később az elnökséget Le Rebours 
abbénak, a párisi Madeleine-egyház plébánosának. A dél-
előtti s a délutáni ülés részletesen foglalkozott a Leg-
szentebb Oltáriszentségről nevezett testvérületekkel és 
Jézus legszentebb Szivének imádása ügyével, vonatkozás-
sal a szent Eucharistia imádásával. A fölhozott számta-
lan példa bebizonyította, hogy még a falusi plébániák-
ban is lehetséges visszaállítani s u j életre ébreszteni az 
ősrégi testvérületeket, összegyűjtvén hónaponként egyszer 
a jó keresztényeket az Oltáriszentséggel való körmenet-
hez. A testvérület alakításának magvát képezhetik az 
első áldozáshoz járuló gyermekek és ama férfiak, kik 
rábírhatók voltak a résztvételre az éji imádásban. avagy 
azok, akik élénkebb hittel s áhítattal vannak megáldva, 
Ezen módok egyaránt hatékonyak és sokan a kongresz-
szus résztvevői közöl megfogadták, hogy alkalmazni fog-
ják azokat. 

Gerbier Abbé Poitiers-ből, továbbá Delaporte atya, 
valamint egy Jézus-társasági atya, kit Alimonda biboros 
turini érsek küldött megbízottjaként a kongresszusra, nem 
csekély ékesszólással mondották ki, hogy Jézus legszen-
tebb szivének imádása egyike a leghatalmasabb ösztönzé-
seknek, az eucharisticus áhítatnak, amely amabból nyeri 
teljes kifejlődését. 

Délutáni négy órakor volt az ünnepélyes megújító 
ülés a Saint-Sulpice fényesen díszített kápolnájában. El-
uökölt a párisi érsek, kinek oldalán Mermillod, Coullié 
orleans-i, Doutreloux lie'ge-i (belga) püspök és a carta-
genai (spanyolországi) érsek foglalt helyet. 

Az elnökség és az osztályok megváltoztatása után, 
Richard párisi érsek kenetteljes s fenkölt gondolkozású 
beszédben kifejté az okokat, melyek őt reábirták, hogy 
elfogadja az indítványt a hatodik eucharisticus kongresz-
szusnak Párisban való összehívására. Ez legjobb módnak 
látszott megköszönni az Istennek amaz emlékezetes 
manifestatiókat, melyek szentséges atyánk, XIII . Leo 
pápa áldozári jubileuma alkalmából az egész világon 
nyilvánultak; és mert Francziaországnak, amely mindigaz 
egyház legidősebb leánya, mint a szent atya az utóbbi 
időben több ízben ismételte, az összes nemzetek között 
joga volt megindítani ez ünnepélyes hálaadást. Másfelől 
az eucharisticus kongresszus ujabb lökést fog adni a pá-
risi Montmartre on Jézus legszentebb szivének tisztele-
tére épülő nemzeti fogadalmi templom ügyének és közre 
fog járulni ahhoz, hogy biztosítsa annak befejezését. A 
szónok ezután köszönetet mondott a jelen lévő püspökök-
nek, hogy megjelenésükkel a kongresszus fényét emelni 
szíveskednek, és végül a legmelegebben üdvözölte az 
összes jelenlévőket, hogy nagy számukkal s hitbuzgósá-
gukkal Isten dicsőségének emelésére hozzájárultak. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
*** Szent István napjára Simor János bibornok, 

Magyarország herczegprimása két nagy tettel szolgál 
nemzetének. Megadta az ország közoktatásügyi miniszte-
rének a választ az ismeretes nagyszombati ügyben, egy oly 
mesteri levél által, melyből az egész ország bölcseséget, 
mérsékletet és törvénytiszteletet tanul. Szent királyunk 
ünnepén pedig maga fogja a nemzet imáját bemutatni az 
irgalmas Istennek. Dominus conservet eum, et vivificet eum, 

et beatum faciat eum in terra, et -non tradat eum in ani-
mam inimicorum eius! 

*** Séda Ernő primási és érseki volt szentszéki 
jegyző a nevéhez fűzött híreket következőleg tisztázta 
dr. Csernoch János primási irodaigazgatóhoz intézett 
levelében : 

Westeplatte, 1888 aug. 9. 
Kedves barátom ! Leveledet megkaptam. Sietek erre 

válaszolni. Mig személyesen jövök közétek, légy szives a 
szentszéki jegyzőségről való lemondásom folytán légbe 
röpített tendencziózus hireket, alaptalan föltevéseket és en-
gem rémületbe ejtő inszinuácziókat, melyekről itt a távol-
ban csak hézagosan szerezhettem tudomást, teljes határo-
zottsággal dementálni. Mint tudod, Magdeburgból ő 
eminenciájához fölterjesztett és julius 22-én föladott 
soraimban csakis évek óta húzódó és mindenki által is-
mert szembajomat és utóbbi időben hevesebb alakban 
jelentkező idegességemet vizsgáló szakértők véleménye 
alapján mondottam le a szentszéki jegyzőségről ; mert 
ugyanezek huzamosabb nyugalmat parancsoltak s a szel-
lemi munkától eltiltottak. A szentszéki irodában pedig 
éppen e bajom miatt legalább jó ideig nem exisztálhattam 
volna a nélkül, hogy kötelességemet vagy el ne hanya-
goljam, vagy mások terhére ne legyek. Arra pedig nem 
lehetett igényt tartanom, hogy a nagy felelősséggel járó 
és nagy munkaerőt igénylő jegyzői hivatalomban bár-
melyik kollégám is képes legyen huzamosabb ideig helyet-
tesíteni. mert ezek saját hivataloskodásukban úgyis nagyon 
igénybe vannak véve. 

Kizárólagosan meglevő betegségemmel indokoltam 
lemondásomat hozzátok, barátaimhoz és rokonaimhoz inté-
zett leveleimben is. E lemondásom pedig csak a szent-
széki jegyzőségre vonafkozott és semmi másra. Legjobb 
lett volna, ha lemondásom szószerint közzététetett volna. 
Ez esetben eleje vétetett volna minden czélzatos föltevés-
nek, vagy rosszakaratú ferdítésnek. Különben a julius 
30-án keltezett főpásztori körlevélben, melyet leveledhez 
csatoltál, föntebbi állitásom be van igazolva. Tiltakozom 
tehát ama nemtelen, merész föltevés ellen, mintha ezzel 
előre akartam volna jelezni, hogy az egyházmegye, ^vagy 
a papság kötelékéből akarok kilépni stb. stb. En ily 
mesebeszédekre és rágalmakra semmivel sem adtam okot. 
Különben szabadságidőm e hóban lejárván, nemsokára 
Esztergomban leszek, hogy magamat ő eminenciájának 
további rendelkezésére bocsássam, esetleg szabadságidőm 
meghosszabbításáért folyamodjam, mely cselekményemből 
eléggé fog kitűnni, vájjon a felőlem még eddig csak álta-
lános vonásokban és hézagosan ismert, de ezennel általam 
méltó megütközéssel egyenkint és összesen visszautasított 
aljas rágalmak és koholmányok mennyi hitelt érdemelnek 
s mily "alappal birnak. Nagy fájdalmat okozott nekem 
mindig a tudat, hogy be fog következhetni az idő, midőn 
betegségem miatt a szentszéki jegyzőséget nem fogom 
betöl thetni ; de ennél még nagyobb fájdalmat okoz ama 
körülmény, hogy e hivatalról való lemondásom önhibá-
mon kivül nevemnek ily meghurczoltatására szolgáltatott 
alkalmat. Egyúttal légv szives ő eminenciájának mély hó-
dolatomat kijelenteni. Viszontlátásig ölel őszinte barátod, 
Séda Ernő. 

— A kath. tanítói árvaház ügyében igen életre 
való eszmét ajánl a „Népiskolai Tanügy"-ben dr Walter 
Gyula az országos kath. tanitói segély-alap közp. vá-
lasztmányának figyelmébe, t. egy az állam által enge-
délyezett és erkölcsileg támogatott sorsjátékot. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezaay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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és a saj tó . — P á r i s : Az euehar is t icus kongreszszus . — Kath. Actio: Pá lyáza t i h i r d e t m é n y t a n á r i á l lomásokra . — I r o d a l o m : A székes-

fehé regyházmegyébe kebe leze t t é rd i esperesi k e r ü l e t hódo la t a . — Vegyesek. 

egjelenik e lap heten- i 
ként kétszer : 

erdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : \ 
évre helyben s posta- | 

küldéssel 5 írt. 
erkesztö lakása : Buda- § 

»est, VIII. , Pál-utcza \ 
hova a lap szellemi Ë 

szét illető minden kül- ; 
deménv czimzendő. \ 

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

N E G Y V E N H E T E D I K ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden : 

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

ben, intézendők, • 

Főm. és ít. Simor János bibornok, 
Magyarország hg -p r imásának válasza 

nm. Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszternek 
f . hó 8-án kelt átiratára. 

4334. sz. 

Nagyméltóságú valóságos belső titkos tanácsos, vallás- és 
közokt. m. kir. miniszter ur ! 

Vettem Excellenciádnak folyó hó 8-dikán 
26,428. sz. a. kelt nagybecsű átiratát, melynek 
hangjából arra kell következtetnem, hogy a 
minden alapos ok nélkül annyira túlbecsült 
nagyszombati tanitóképezdei ügyben, nem egészen 
részrehajlatlan s tárgyilagos informáczióval szolgál-
tak Excellenciádnak azok, kiknek kötelességük 
lett volna a valôçli tényállást előadni s ekképen 
sok kellemetlen félreértést elkerülni. Ez azonban, 
valamint ama körülmény, hogy a fentisztelt 
átirat egyidejűleg, — nem tudom mi okból — 
a lapokban is közöltetett, s Excellenciád nagyra-
becsült intézkedését kiadta a nélkül, hogy azt elő-
zetesen velem, mint a nagyszombati katholikus tani-
tóképezdének felettes egyházi hatóságával közölte 
volna, nem fog akadályozni abban, hogy az ügy 
felöli nézeteimet komoly tárgyilagossággal, őszin-
te nyiltsággal s azon tisztelettel elő ne adjam, 
melylyel Excellenciádnak, mint az országban tör-
vényesen fönnálló hatalom egyik képviselőjének, 
a hazának minden polgára s igy én is tartozom, 
kinek soha eszeágában nem volt személyes ki-
csinykedésből akadályokat görditeni Excellenciád 
kulturális működése elé, vagy pedig gyöngiteni 
ama tekintélyt, melyre a kormánynak minde-
nütt, de különösen hazánkban oly nagy szüksége 
van; ezt annál kevésbbé tehetném, mert az Is-
teni Gondviselés engem is oly állásra emelt, mely-

nek épp ugy szüksége és joga van a becsülésre és 
tiszteletre, hogy az államot fontos feladatainak 
teljesitésében támogathassa s hogy vele karöltve ma-
ga is magasztos feladatát teljesithesse. 

E kijelentés után legyen szabad magára a nagy-
szombati esetre áttérni, mely alárendelt közegeinknek sze-
mélyes, a felsőbb hatóságokat nem érintő, nézeteltérésétől 
s összeszólalkozásától eltekintve, voltaképen abban kul-
minál, vájjon a nagyszombati kath. tanitóképezdében a 
fennálló országos törvények, az azok alapján Excellenciád 
által eddig kiadott rendeletek és utasítások értelmében 
megilleti-e a kir. tanfelügyelőt a jog, hogy a tanképesitö 
okmányokat is aláirja vagy sem ? vagyis más szavakkal, 
vájjon az államnak általam mindig tiszteletben tar tot t és 
respektált felügyeleti jogához, ugy miként azt a jelenlegi 
törvények és rendeletek szabályozzák, tartozik-e a tanké-
pesitö okmányok aláírási joga, oly felekezeti tanitóképez-
dében, milyen a nagyszombati ? Nézetemet és állásponto-
mat igazolandó, kénytelen vagyok az idevonatkozó tör-
vények és rendeletekkel bővebben foglalkozni, mivel ez 
ügyben a rövidség csakis az igazság kiderítésének, az 
eszmék tisztázásának kárára volna azon ismeretes elv sze-
r in t : „obscurus fio, dum brevis esse laboro". 

Az 1868-iki XXXVIII . t.-cz. 10. §-a szerint „népok-
tatási nyilvános tanintézeteket a törvény által megszabott 
módon állithatnak és fentarthatnak a hazában létező hit-
felekezetek" stb., tehát a katholikusok is. Midőn az állam 
a hitfelekezeteknek e jogot megadta, kétséget nem szen-
ved, hogy annak gyakorlását bizonyos föltételekhez köt-
hette és kötötte is. Az államnak e jogait tagadni nem 
lehet, mert senki sem állithatja, hogy az államra nézve 
közönyös "volna, mikép neveltetnek az ő polgárai a fele-
kezetek által. A felekezetek kezében lévő népoktatás 
iránti jogait az állam a nevezett törvény 11—15. §-aiba 
iktatta, gondoskodván egyúttal arról is. hogy a koncesz-
azió a felekezetek kezében ne legyen oly eszköz, a me-
lyet ezek esetleg az állam érdekei ellen fordíthatnának. 
Hogy ez meg ne történhessék, ki lett mondva, hogy 
„minden hitfelekezeti népoktatási tanintézet az állam fő-
felügyelete alatt áll". A szóban lévő törvényczikk szerint 

15 



60 RELIGIO. 114 

a népoktatási tanintézetek közé a „tanitóképezdék" is 
tartoznak ; a felekezeteknek, tehát a katholikusoknak is, 
jogukban áll ilyeneket is felállítani, de az állani főfel-
ügyeletének ezek is alá vannak vetve. 

Kérdés, hogy miben áll ezeu felügyelet? A 14. §. 
szerint „a kormánynak joga és tiszte: a) a felekezeti 
iskolákat is közegei által időnkint meglátogattatni ; b) 
szigorúan őrködni, hogy a 11., 12. és 13. §§-ban foglalt 
föltételek pontosan teljesíttessenek: c) meggyőződést sze-
rezni arról, hogy teljesitik-e az illető hatóságok azon 
kötelességet, hogy az iskola vagyonának biztos elhelye-
zésére és rendeltetése czéljára fordítására felügyelnek." 

A törvény ezen intézkedéseiben semmi olyan nem 
foglaltatván, a mi a tanképesitő okmányokra vonatkoznék : 
talán az utasítások fognak felvilágosítással szolgálni. Ily 
utasítás az, melyet a nagyméltóságú minisztérium 1876. 
év szeptember 2-án adott ki s szives volt nekem is meg-
küldeni. Ezen, a maga nemében nagyszerűnek mondható, 
valódi paedagogiai érzékkel s a fennálló jogok tekintetbe 
vételével szerkesztett utasitás Y. fejezete, midőn az 58. 
§-ban előrebocsátja, hogy a tanfelügyelő „nem ereszked-
hetik a felekezeti iskolák számára megállapítandó tan-
rendszer és módszer megállapításába" — ámbár ez ké-
sőbben, miként látni fogjuk, módosítva lett, — a 4-ik 
pontban ekkép emlékszik meg s szabja meg a tanfel-
ügyelő teendőit : 

„4. A fennebbi számok alatt jelölt szempontok sze-
rint vizsgálja meg a hitfelekezeti tanitóképezdéket is s 
végére jár, hogy azokban a népiskolai törvény 88. §-ában 
felvett tantárgyak az illető felsőség által kiadott tanterv 
szerint és ugyanaz által kijelölt és jóváhagyott tanköny-
vek és taneszközök használata mellett s rendesen tanit-
tatnak-e ? Yan-e mellettük gyakorlóiskola s hasonló módon 
tanittatnak-e abban a népiskolai törv. 11. §-a 3. pontjá-
ban kijelölt tantárgyak : megtartatnak-e az intézetben az 
évi nyilvános vizsgák s küldenek-e erről évenkint jelen-
tést a közoktatásügyi-miniszterhez ? Végre bizonyosságot 
szerez arról is, hogy a törv. 102. §-a értelmében az egész 
tanfolyamot bevégzett tanítójelöltek, a pályafolyam elvé-
gezte után egy év múlva (hacsak az alól a közoktatásügyi 
miniszter különös engedélye által fel nem oldattak) az 
arra rendelt hitfelekezeti hatóság által szigorló vizsga alá 
vettettek-e ? Hogy az ebbeli eljárás helyességéről meg-
győződjék, megvizsgálja a tanitóképesitésről vezetett anya-
könyvet s ha ezt nem találná rendén, az iránt elsőben 
az egyházi főhatóságot figyelmezteti, szükség esetén a 
közoktatási miniszternél is jelentést tesz." 

E különben igen világos utasításban sem találok 
semmit, a mi a tanképesitő okmányok aláírására vonat-
koznék. Tovább követvén ennélfogva törvényeink intézke-
dését s Excellenciádnak utasításait, az 1879. XVIII. tör-
vényczikkhez érek, melyet törvényhozóink a végből 
alkottak, hogy a magyar nyelvnek, mint az állam nyel-
vének elsajátítására minden állampolgárnak kellő mód 
nyujtassék s melyről, mint Excellenciád bizonyára emlé-
kezni méltóztatik, a tárgyalás alkalmával a felsőházban 
jelen volt püspökök kijelentették, hogy szives készséggel 
kozzájárulnak, mert abban a magyar állam konszolidáczió-
jának egyik szükséges és hatalmas tényezőjét látják. E 
törvényben már világosan benfoglaltatik a következő in-
tézkedés. 

„Azon tanitóképző intézeteknél, melyekben a tan-
nyelv nem a magyar, a tanfelügyelőnek a tanítás alkal-

mával időközönkint tett látogatásain fölül, ugy az évi, 
mint a képesítő vizsgálatok a tanfelügyelőnek vagy a 
közoktatásügyi miniszter által kinevezett helyettesének 
jelenlétében és részvételével tartatnak meg és a képesítő 
oklevelek 1882. évi junius 30-tól fogva általa is aláírva, 
csak azon esetben adhatók ki, ha a vizsgálattevő a ma-
gyar nyelvet a jelen törvény értelmében kellően birja." 
(6. §. 1. p.) ^ 

E törvénynyel egészen egybehangzó azon, Excel-
lenciád által az 1879. évi XVIII- t.-cz. végrehajtása ügyében 
ugyanazon évi junius hó 29-én 17284. sz. a. kiadott uta-
sitás, melynek II. fejezete már czimével is mutatja, hogy 
az, mint maga a törvény, nem magyar tannyelvű felekezeti 
tanképezdékre vonatkozik. Ez utasitás rám nézve annyira 
fontos, hogy bár Excellenciád előtt teljesen ismeretes, 
mégis kell egyes részeit szórói-szóra idéznem. A dologhoz 
tartozók ezek : 

„II. Fejezet. A tanfelügyelő eljárása a nem magyar 
tannyelvű felekezeti tanitó- és tanitónő-képezdék irá-
nyában. 

18. §. Ezen tanitó- vagy tanitónő-képezdéket a 
szükséghez képest köteles a tanfelügyelő vagy a vallás 
és közoktatásügyi miniszter által e végre kinevezett he-
lyettese, az év folyama alatt időközönkint egyszernél 
többször is meglátogatni s a magyar nyelv tanításánál 
megjelenni, azt irányozni s ugy mozdítani elő, hogy a 
növendékek a magyar nyelv megtanulásában a kellő si-
kert elérhessék. 

Köteles a tanfelügyelő vagy helyettese, továbbá az 
ily tanitó- vagy tanitóképezdékben az évi nyilvános, vala-
mint a tanitóképesitő vizsgálatokon jelen lenni és abban 
a magyar nyelv tanítását illetőleg, mint vizsgáló részt-
venni. 

Minthogy pedig 1882. év junius 30-tól fogva az 
ily intézetekben tanítói és tanítónői okleveleket csak oly 
egyéneknek lehet adni, kik magyar nyelven beszélni, irni 
és tanítani tudnak ; a tanitóképesitő vizsgálatok csak a 
tanfelügyelő vagy annak helyettese jelenlétében tartat-
hatnak, és az ily tanítói oklevelek csakis a tanfelügyelői 
vagy annak helyettese aláírásával és hivatalos pecsétjével 
megerősítve adathatnak ki ; az 1882-ik évi junius 30-án 
tul kiadott s a tanfelügyelő vagy helyettese által igy 
meg nem erősített tanítói oklevelek érvénytelenek." 

Már előbb is volt szerencsém megjegyezni, hogy 
maga a törvénynek, később az utasitás II. fejezetének 
czime nem magyar tannyelvű felekezeti képzőintézetekről 
szól ; a nagyszombati tanítóképezde pedig éppen oly ma-
gyar tannyelvű intézet, mint akár csak a debreczeni vagy 
szegedi, vagy akármelyik állami tanítóképezde. A nagy-
szombati tanitóképezdét már 1879 előtt egészen magyarrá 
tettem, olyannyira, hogy abban az első osztálytól kezdve 
minden egyes tantárgy kizárólag csakis magyarul tanít-
tatik, a tót nyelv elö sem adatik, a magyar nyelv tanára 
máskép, mint magyarul nem is tud, a növendékek csakis 
magyarul társalognak egymás között, már az első osz-
tályban teljesen birják a magyar nyelvet s érzelmükre 
nézve is oly magyarok, hogy legnagyobb sértésnek tartanák, 
ha valaki magyarságukban kételkednék ; van azonkívül 
magyar önképző körük s több mint 600 magyar mun-
kából álló könyvtáruk. Hogy a vidék tótnyelvü, az a 
képezde magyar jellegét meg nem változtatja, valamint 
a közel szomszédságban levő modori állami tanitóképezde 
sem szűnik meg magyar lenni, azért, mert nem magyar 
ajkú lakosság között van. A nagyszombati kath. tanitó-
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képezde különben a modori állami tanitóképezdénél is 
magyarabb, mert a modoriban a tót nyelv is előadatik, 
mig a nagyszombatiban nem. 

Igy tehát a nagyszombati kath. tanitóképezdét sem 
az idézett törvény, sem a miniszteri utasitás nem érintik, 
mert az már teljesen magyar volt, mielőtt ama törvény 
alkottatott és életbe léptettetet,t volna. Nem hiszem, hogy 
Excellenciádnak ellenőrző közege csak egyszer is állít-
hatta volna, hogy a nagyszombati tanítóképezde nem 
magyar tannyelvű, sőt annak jelentéseiből Excellenciád-
nak is tudomással kell birnia arról, hogy az teljesen 
magyar, de igy azt is méltóztatik bölcsen belátni, hogy 
e képezdére a törvénynek és rendeletnek éppen most emii-
tett határozatai nem vonatkoznak. 

Mindezen törvények és utasitásokban tehát egy be-
tilt sem találok, melyből arra kellene következtetnem, hogy 
a nagyszombati katholikus tanitóképezdében a kir. tan-
felügyelőnek joga lett volna a tanképesitő okmányokat 
aláirni, vagy az igazgatónak utasítása azokat odaadni. Azt 
gondoltam ennélfogva, hogy talán 1885. évi deczember 
hó 23-án 7079. sz. a. k. körrendeletében méltóztatott 
valamiképen az iránt intézkedni, s ezt annyival inkább 
gondolhattam, mivel a f. évi augusztus hó 8-án 26,428. 
sz. a. kelt nagybecsű átiratában többi között az is fog-
laltatik, hogy a tanfelügyelők a tanképesitő vizsgák al-
kalmával megjelentek ugy a budapesti mint a többi róm-
kath. tanitó és tanitónőképezdében „a vizsgát tevő növen-
dékekhez kérdéseket intéztek, az osztályozásnál szava-
zatukat érvényesítették, s a jegyzőkönyveket, az anya-
könyveket, valamint a tanítói és tanítónői okleveleket is 
aláírták." — Utánanéztem tehát újra az 1885. évi de-
czember hó 23-án 7079. sz. a. az egyházi főhatóságokhoz 
intézett körrendeletnek ; ebben azonban csak arról érte-
síttettem, hogy ezentúl a kath. tanitóképezdékben az ál-
lami főfelügyeletet a kir. tanfelügyelők fogják gyako-
rolni. I t t sem találván semmit, elővettem magát a kir. 
tanfelügyelőknek Excellenciád által adott megbízatási 
okmányát, melyben szórói-szóra ezek foglaltatnak : 

Czimedet ezennel megbízom, hogy jövőre a r. kath. 
tanitóképezdében az állami felügyeleti jogot gyakorolja, 
mi abból áll: hogy koronkint meglátogatja a képezdét, 
meghallgatja az előadásokat, a zárvizsgákra, különösen a 
képesítő vizsgákra megjelenik, a tanácskozási jegyző- és 
anyakönyveket aláírja, mint a m. kir. kormány, illetőleg 
a vall. és közokt. miniszter megbízottja. A vizsgákról je-
lentést tesz észrevételei kíséretében. Különben ajánlom, 
hogy minden ily esetben az egyházi hatóság elöljáróival 
igyekezzék egyetértőleg eljárni 

E rendeletben végre világosan volt szives Excel-
lenciád meghatározni, miképp kell érteni az állami fel-
ügyeleti jogot s mikép kell azt a tanfelügyelőnek gya-
korolnia, s én részemről nem is késtem, hanem 1886-ban 
legott intézkedtem, hogy a joghatóságom alatt álló ké-
pezdék igazgatói a magas kormány képviselőjét a kellő 
tisztelettel fogadják,, sőt hogy e jogát és tisztét sikerrel 
gyakorolhassa, még arra is utasítottam őket, hogy a tan-
képesitő vizsgák napjait mindig vele egyetértőleg hatá-
rozzak meg, nehogy esetleg oly napon tartassanak, a 
mikor ő akadályozva volna azokon megjelenni. S ugy is 
történt ; az esztergomi kir. tanfelügyelő meglátogatta 
ugy az esztergomi mint a nagyszombati kath. tanitóké-

pezdéket, megtette s akadálytalanul meg is tehette mind-
azt, a mire Excellenciád fenti rendeletében utasította ; 
mindent aláirt, az anyakönyveket is, csak a tanképesitő 
okmányokat nem; különben ezeket nem is követelte. 
Nem is kellett aláírnia, mivel erre Excellenciád által 
nem is volt utasitva ; de képezdei igazgatóságaim sem 
kaptak e tekintetben megbízást, mivel Excellenciád ne-
kem soha sem adta tudomásomra, hogy az előbb idézett 
rendeleten kivül az állam felügyeleti jogát legújabban 
még a tanképesitő okmányok aláírására is kivánja ki-
terjeszteni. Ha a budapesti kath. tanitóképezdékben a kir. 
tanfelügyelő az okmányokat is aláirta, ugy azt, ha csak 
ujabb megbízást, melyről mit sem tudok, nem nyert, az 
Excellenciád által 1885. évi december hó 23-án 7079. 
sz. a. kapott utasításán túlterjeszkedve tette, mivel, mi-
ként szerencsém volt emliteni, ez utasításban amaz nem 
foglaltatik. 

Ilyen volt az állapot egészen az elmúlt 1887—88. 
tanév végéig, midőn két alárendelt közegünk, az én igaz-
gatóm és Excellenciádnak kir. tanfelügyelője a tanké-
pesitő vizsgálatok előtt összeszólalkozván a felügyeleti 
jog gyakorlása fölött, részemről Varga Mihály kanonok 
igazgató azon távirati tudósítást kapta, hogy a tanfel-
ügyelőnek van felügyeleti joga, t. i. olyan, miként azt 
Excellenciád fenti utasításában szabályozni méltóztatott, 
de nincs intézkedési joga. Később pedig azon jelentés 
érkezett! hozzám, hogy Excellenciád a kir. tanfelügyelőt 
állítólag táviratilag utasította volna, hogy ő a tanképesitő 
okmányokat is irja alá. Mivelhogy azonban Excellenciád 
e legújabb rendeletéről engem, mint a nagyszombati kath. 
tanitóképezdének felettes és egyedül illetékes egyházi főható-
ságát, sohasem értesített s nekem arról ilykép tudomásom 
nem is lehetet t : nem voltam mindeddig azon szerencsés 
helyzetben, hogy arra vonatkozó észrevételeimet Excel-
lenciáddal közölhettem volna s azért a kérdezősködő igaz-
gatót utasítottam, hogy maradjon meg az eddigi, t. i. az 
Excellenciádnak 1885. évi decz. hó 23-án 7079. sz. a. k. 
igen tisztelt, fentebb egész terjedelmében közölt rendelete 
és a tanfelügyelőnek kiadott utasítása alapján inicziált s 
azokkal teljesen összhangzó gyakorlat, melynek megfele-
lőleg a kir. tanfelügyelő ez alkalommal is minden aka-
dály nélkül meghallgatta az előadásokat, a képesitő vizs-
gákon jelen volt, kérdéseket intézett, befolyt az osztály-
zatok megállapításába, az anyakönyveket aláirta. A jegy-
zőkönyvet is odaadták ez alkalommal is aláírás végett a 
kir. tanfelügyelőnek, de ő annak aláírását minden indo-
kolás nélkül megtagadta. 

Ez a tényállás ; a mi azonkívül történt, az lehet 
két képviselőnknek személyes és magánügye, de az állam 
felügyeleti jogát nem csorbítja, a két hatóság közti 
egyetértést nem zavarhatja. Ha mindazonáltal Excellen-
ciád képviselője bármi módon megsértetett volna, gon-
dom lesz reá, hogy elégtételt nyerjen. 

Azt méltóztatik továbbá Excellenciád jelen átiratá-
ban fölemlíteni, hogy a kir. tanfelügyelő ez alkalommal 
is külön utasíttatott, hogy az okleveleket irja alá ; ebből 
arra kellene következtetnem, hogy már előzőleg más 
alkalommal is lett volna erre utasitva. Engedje meg 
Excellenciád tiszteletteljesen kijelentenem, hogy a mint a 

15* 



60 RELIGIO. 116 

legújabb utasításról, ugy az előbbiekről is Excellenciád 
által soha sem lettem értesítve. Tudom, hogy másutt már 
előbb is szóba került a tanképesitő okmányok aláírási 
ügye, de az én képezdéimben mindeddig nem kívánta 
Excellenciád fenti rendeleteitől eltérőleg, a bizonyítvá-
nyok aláíratását és a kalocsai bibornok-érsek úrhoz 1887. 
május hó 7-én 17535/1886. sz. a. átiratában csak annyit 
méltóztatott óhajképen kifejezni, miszerint „kívánatos, 
hogy a bácsbodrogmegyei tanfelügyelő a kalocsai képez-
dékkel szemben e jogok gyakorlásában ne akadályoztas-
sák ;" miből még az is következik, hogy ott is csak „kí-
vánatosnak" méltóztatott jelezni a tanképesitő okmányok 
aláírását. 

A nagyszombati kath. tanítóképezde nem olyan in-
tézet, hogy vele szemben bárminemű kivételes intézkedé-
sekre szükség volna. Az intézet hiven szolgálja a magyar 
állam érdekeit. Evenkint nagyszámú, nyelvben és érzü-
letben magyar tanítót ad a hazának, kik onnét kikerül-
vén, a nagyobb részt tótajku nép között a magyar nemzet 
apostolaivá lesznek. Az intézet elöljárói mind kipróbált 
hazafiak, kik egy nagy tanitói egylet élén állván, ennek 
segélyével f'öntartják az egykori növendékek között az 
összeköttetést s közvetítik a magyar kultura vívmányait ; 
hozzájárul magyar tanügyi lapjuk, mely csak becsületére 
válik a még nagy részben tót nyelvű városban fönnálló 
képezdének. A nagyszombati tanítóképezde ennélfogva 
méltán számithat az állam elismerésére. Miként az ott 
fennálló katholikus érseki főgymnázium, mely annyi esz-
tendőn át valóságos magyar oáz volt ama tót vidéken, 
miként továbbá az általam alapított, mondhatom, magyar 
árvaház, melyben jelenleg már hetven, úgy szólván, min-
denkitől elhagyatott, köztük sok tanitói árvát neveltetek 
saját költségemen, hogy belőlük valaha hasznos és nyel-
vükben is magyar polgárai váljanak a hazának, melynek 
nyelvét már az első esztendőben elsajátítják — ugy e 
tanítóképezde is egyik hü segédje a magyar államnak a 
nemzeti érdekek ápolásában és épp azért sem nem jogos, 
sem nem méltányos, hogy az államhatalom a fönnálló tör-
vényekben biztosított jogain fölül még másokat is tápláljon 
egy magyar intézettel szemben, nagyobbakat azoknál, a 
minőket talán maga a nemzetiségi intézetek fölött sem 
gyakorol; de ha még ennél is többet óhajt, méltányos, 
hogy előzetesen legalább azokkal közölje szándékát, a 
kik az ily intézetek föntartásával szívesen magukra vál-
lalják az állam terheinek egy részét, s örömmel működ-
nek közre a magyar kultura terjesztésében. Egyébként 
ú j ra biztosítom Excellenciádat, hogy a magyar katholi-
kusok sehol sem gördítenek akadályokat az állami fel-
ügyeleti jognak törvényes gyakorlása elé, sőt örülnek, ha 
lát ják, hogy az államhatalom közvetlen tapasztalásból is 
meggyőződik arról, mily buzgó munkásokat bír a nemzeti 
művelődés mezején a katholikus tanintézetekben. 

Fogadja Excellenciád kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását. 

Kelt Esztergomban, 1888. aug. 14-én. 

Herczegprimás Simor János, s. k. 

Egyházi szent beszéd. *) 
Adjátok meg a mi a császáré a császár-

nak, és a mi az Istené, az Istennek. 
Máté 22, 21. 

Szent István, honalapító első királyunk, egyházunk 
dicsőült szentje ünnepét üljük. Mennyit mondhatna a 
hazafias kegyelet és a vallásos tisztelet a mai napon 
szépet, magasztalót, fenségest ! Első királyunk erényei a 
szentség dicsfényével veszik őt körül örökre ; érdemei 
halhatatlan emléket biztosítanak szent nevének. Mig ma-
gyar sziv dobog a földön, élni fog emlékezete e világban, 
mig angyal imádja Teremtőjét, tartani fog dicsősége a 
mennyekben. Homlokát nem a véres csaták győzelmes 
babérja, nevét nem a nyers erő bámulatos eredménye, 
hanem a szerzett hon megalapításának dicsősége, népe, 
nemzete boldogságának alapvetése koronázza. Nagy volt 
Árpád a honfoglaló ; hires a magyarok vitézsége, mely 
az egész nyugatot rémületbe ejté ; de nagyobb, dicsőbb 
szt. István, ki keresztény állambölcseségében olyan alapot, 
oly alkotmányt adott véreinek, hogy ezredéves külveszély 
és belviszály után megfogyva bár, de törve nem, él nem-
zet e hazán! 

Isteni üdvözítőnk szent vallását mindenkor hősiesen 
gyakorolván, népét, nemzetét atyailag szeretvén, országát 
bölcsen rendezvén a haza iránt ugy rótta le kötelességeit, 
hogy a keresztény hazafiság tündöklő példányképe marad 
mindenkorra. Első szt. királyunk nemes szivében boldog 
és boldogító frigyre lépett a hivő keresztény és a lelkes 
hazafi. 0 megmutatta, hogy hivő keresztény, ki egyetlen 
egy vallásos kötelességét el nem mulasztja és lelkes ha-
zafi, ki mindent megtesz szeretett hona érdekében, egy 
személyben lenni nem csak nem lehetetlenség, hanem 
szent kötelesség. 0 megmutatta, hogy vallás és hazafiság 
a ker. lélek legkedvesebb ikertestvére, a szívnek legszebb 
testvérérzülete. Azért, hogy szt. István életszentségre tö-
rekedett, meg nem szűnt hazájának élni. S midőn hazá-
jának megadta, mivel neki tartozott, meg nem feledkezett 
arról, mivel Istenének tartozott. Tudta szt. István, hogy 
a keresztény a földi hazának szülöttje és a mennyei 
hazának örököse ; az állam polgára, de az örök hazára 
előkészítő anyaszentegyház gyermeke. 0 tudott mind a 
kettőnek ugy szolgálni, hogy lelkében soha ellentét nem 
támadt e két rendbeli kötelezettség között — hanem el-
lenkezőleg szivében folyton uralkodott ama édes össz-
hangzat, mely az egymást ki nem záró, hanem egymást 
kiegészítő két életrend között valósággal mindig meg 
volt, meg van és meg lesz. 

Komoly meghasonlást a keresztény és hazafi — a 
vallás és hazafiság között csak téves felfogás vagy ellen-
séges áramlat szíthat, a mint csak szűkkeblűség kizáró-
lagosan magának tulajdonithat, mi az emberi kebel 
mélyében természetszerűleg fejlődvén, közkincs, és köz-

Melyet szent Is tván Magyarország apostola és első szent 
királya ünnepén 1888. augusztus hó 20-án Buda várában mondot t 
dr Wolafka Nándor csanád-egj 'házmegyei áldozó pap, ő szentsége 
tiszt, t i tkos káplánja , cs. és kir . t . udvari káplán, tanúim, felügyelő 
a budapest i közp. papnevelő-intézetben, h. egyetemi tanár, szent-
széki ülnök, a „Szent-István-Társulat" tud. és irodalmi osztályának 
és a római Arkadiának tag ja . 
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kötelesség és mit a ker. igazság ragyogó napjának legelső 
sugarai magasabb, természetfeletti világossággal elárasz-
tottak és megnemesitettek : a hazafiság érzelmét, erényét 
és kötelességét. 

A ker. hazafiság magasztos példányképe mai ünne-
pén szenteljünk néhány szót e sokat hangoztatott, de nem 
mindig helyesen értelmezett erénynek mindnyájunk buz-
dítására és épülésére. 

* 
* * 

Csak felületesség vagy korlátoltság, vagy mind a 
kettő állithatja, hogy szülőföldünk iránti kötelmeinket 
teljesíteni hitvallásunk tiltja vagy akadályozza. Szentegy-
házunk, melynek gyermekei vagyunk, nem ugy jár czél-
jaival az égben, hogy megfeledkeznék a földről, melyen 
hívei laknak. Egyházunk nem ugy törekszik az örök haza 
felé, hogy e földi hazával nem törődnék. Ha biztat a 
mennyország örökségével, nem kevesebb buzgósággal int 
a haza iránti kötelmek teljesítésére. Sőt nem habozom 
állítani, hogy ama hazafiságnál, melyet anyaszentegyhá-
zunk hirdet, nincs felségesebb, tekintve a czélt, nincs 
szentebb, tekintve az inditó okokat, nincs nemesebb, te-
kintve az eszközöket, nincs hathatósabb, tekintve erejét, 
nincs állandóbb, tekintve tartósságát, nincs általánosabb, 
tekintve kiterjedését. 

Tudja anyaszentegyházunk, hogy az a föld, mely 
ápol s majdan eltakar, az a föld, melyet édes hazai 
nyelvünk oly helyesen szülőföldnek nevez, létünk egyik 
tényezője, boldogságunk egyik eszközlője. 

Tudja anyaszentegyházunk — mint ezt aqu. szt. 
Tamás oly szépen kifejezi*) — hogy származásunk oka 
és elve az édes szülő és az édes szülőföld és azért mind 
a kettő iránt különösen le vagyunk kötelezve, mert nél-
külök nem is léteznénk. 

Tudja anyaszentegyházunk, hogy épp azért, mert a 
szülőföldön a szülőktől származtunk, ezek irányában kiváló 
háladatosságra vagyunk kötelezve. „Isten után — így 
tanit az egyház legkiválóbbik tanítója — leginkább szü-
lőinek és hazájának van lekötelezve minden ember, Lé-
tünk, fenmaradásunk okai másod sorban Isten után — 
szülőink és hazánk, kiktől és melyben születtünk és ne-
veltettünk. 2) 

Tudja anyaszentegyházunk, hogy nemcsak hálada-
tosság az, mivel ugy szülőinknek, mint szülőföldünknek 
tartozunk ; kötelezettségünk tovább terjed, a haza méltó-
sága, a tőle vett jótétemények kegyeletre köteleznek.3) 
A kegyelet pedig magában foglal tiszteletet és viszonzást 
vagy szolgálatot.4) Tiszteletet, mert valami magasztos, 
fenséges a haza, neki köszönjük bizonyos értelemben 
létünket ; viszonzást és szolgálatot, mert egészen soha 
sem vagyunk képesek visszafizetni, amint szülőinknek 
nem, ugy édes hazánknak sem, mivel nekik tartozunk. 

In ep. I. ad. Tim. c. 4. lect. 2. medio : Pietas impor tâ t 
quandam affectionem ad suum princípium. Princípium autem 
generationis est pá ter et patr ia . 

2) „Secundario nostri esse et gubernat ionis principia sunt 
parentes et patria, a quibus et in qua nat i et nu t r i t i sumus, Et 
ideo post Deum est homo maxime debitor parent ibus et patr iae." 
Summa Theol. 2 Il-ae qu. 101. a. 1. c. 

3) Ibid. qu. 106. a. 1. c. 
4) Ibid. qu. 101. a. 2. c. 

Tudja anyaszentegyházunk, hogy a haza iránti tisz-
telet első sorban a hon élén álló uralkodó és az ő nevé-
ben intéző hatóságok irányában nyilvánul. Az emberi 
természetnek ugyanis szükségképpes folyománya a társa-
dalmi együttlét, ez pedig rendező és kormányzó tekintély 
nélkül fenn nem állhat, tehát ezen tekintély szükséges-
sége az ember társas természetéből származik, vagyis a 
természetjogon alapszik, mi nem más, mint az Isten, a 
legfőbb örök törvényhozó akaratának a teremtésben és a 
teremtés által való nyilvánulása. 

„Minden lélek — igy tanit a nemzetek nagy apos-
tola 2) — engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, 
mert nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, a melyek 
pedig vannak, az Istentől rendeltettek. A ki tehát ellene 
áll a hatalmasságnak, Isten rendelésének áll ellene, az 
ellenszegülők pedig magoknak szereznek kárhozatot. Mert 
a fejedelmek nem a jót cselekvőnek, hanem a gonosznak 
vannak félelmére Isten szolgája ő a te javadra. 
Ha gonoszt cselekszel, félj, mert nem ok nélkül hordozza 
a fegyvert, mivel Isten szolgája, hogy boszut álljon 
büntetéssel azon, ki gonoszt cselekszik. Annak okáért 
szükség, hogy engedelmeskedjetek nem csak a büntetés 
miatt, hanem a lelkiismeretért is." 

Hol találjuk nyomatékosabban, világosabban és ha-
tározottabban kifejezve az igazi loyalitást, az uralkodó 
iránti jobbágyi hűséget és engedelmességet; hol birjuk 
ezek biztosabb és szilárdabb alapjait, mint szt. Pál ezen 
isteni ihlettséggel irt szavaiban? . . . De mind ez kevés 
az egyháznak. 

Tudja anyaszentegyházunk, hogy a tisztelet, bár-
, mily benső és mély is legyen, a haza iránti kegyeletet 

teljesen kimeríteni nem képes. A tisztelethez a viszonzást 
is csatolja. A haza iránti tartozások lerovásában lát ja az 
igazi hazafiság próbakövét. Szt. Páltól tanulta : „Adjatok 
meg mindennek a mivel tartoztok, a kinek adóval adót, 
a kinek vámmal vámot, a kinek félelemmel, félelmet, a 
kinek tisztelettel, tiszteletet." 3) 

S ha a költő ostorozván a szájhősöket mondja : 
Áldozat és tett — ez a két tükör, mely a valódi hazafit 
mutatja, — oly eszmét fejezett ki, melyet az egyház 
már régen hirdet, hogy t. i. nagy szükség esetén a haza 
oltárára illik tenni, mi az élet szükségleteiből fennmarad. 4) 

S ha a költő lelkesen hangoztat ja : 
„Hazámé javam, életem, 
Ha k ívánja lefizetem." 

oly igazságot mondott, melyet az egyház híveinek köte-
lességévé tesz, erényt és pedig nagy erényt abba helyezve, 
hogy kiki életét sem kímélve, ha a haza veszélyben fo-
rog, ennek védelmeért és szabadságáért amazt felál-
dozza. 5) 

Tudja anyaszentegyházunk, hogy a szolgai féle-

Thomae Aqu. de regimine principum, 1. I. c. 1. — S. Th. 
1. Il-ae qu. 91. a. 2. c. 

2) Rom. 13, 1. 
3) Rom. 13, 7, 8. 
4) S. Th. 2. Il-ae qu. 32. a. 6. ad 3. 
5) „Pro bono communi reipublicae virtuosum est, quod ali-

quis et iam propr iam vi tám exponat periculo." Ibid. a. 3. ad 2. 
— Est enim virtuosi civis. u t se exponat mortis periculo pro totius 
reipublicae conservatione. Ibid. qu. 60. a. 5. 
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lemből származott kötelességteljesítés nemesnek, állan-
dónak, megbízhatónak nem mondható és azért meg nem 
elégszik azzal, hogy valaki csak egyszerűen teljesiti kö-
telességét a haza iránt, hanem azt akarja, hogy szeresse 
mindenki hazáját. A szeretet törvénye, szent hitünk ezen 
első és legfőbb parancsa, ama gyökér, melyből a hon-
szeretet virága hajt . S habár általános és egyetemes a 
szeretet törvénye, mégis kiválólag és első sorban azokra 
irányul, kik szorosabb és közelebb viszonyban állanak 
velünk. Polgári tekintetben tehát jobban kell szeretni 
honfitársainkat, mint másokat.1) Együtt létünk czélja is 
követeli a szeretetet. Csak szeretet által érhető el a tár-
sadalom legfőbb czélja: a közjó. Es aqu. szt. Tamás 
szerint a földön nincs istenibb valami, mint a közjó.2) A 
közjóért fáradozva leginkább utánozzuk és követjük az 
Istent, ki mindenről gondoskodik végtelen szeretetében.3) 
A közjóban leli mindenki saját boldogságát is, mert ő 
az egésznek része. 4) Jó hazafi csak az, ki a közjónak él 
— annál jobb hazafi, annál jobb polgár, mentől többet 
tesz a hazáért, a közjóért .5) Nincs más boldogsága az 
egyesnek, mint az egésznek ; a hazafinak, mint a hazá-
nak. 6) Amint az egyes ember boldogsága a haza bol-
dogságában rejlik, ugy az egyes polgárok erényességétől 
függ a haza jóléte és virágzása. 

Erkölcsi és értelmi haladás a haza boldogságára 
vezet — ez tehát kötelessége minden jó hazafinak. Bol-
dog lesz a haza, ha mindenki hivatásának teljesen és tö-
kéletesen megfelel, ha mindenki megközelíti ama eszményt, 
mely minden ember életczélja és életfeladata. Különböző 
álláson, egyenlő buzgósággal minden hazafinak a közjóra 
kell törekedni, csak igy lesz jó polgár, jó hazafi." 7) 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 21. A herczegprimásnak Treforthoz 

intézett levele és a sajtó. I. — 
Simor János bibornok s herczegprimás ur ő emi-

nencziájának augusztus 14-diki keletű levele az egész 
magyarországi sajtót mozgásba hozta; természetesen a 
politikai körök is első sorban azzal foglalkoztak, a mint 
kitűnik ama hirekből, melyeket a lapok a Tisza K. mi-
niszterelnök által király urunk születése napján adott 
hivatalos ebéd alatt folytatott társalgásról nyilvánosságra 
hoztak. 

„In his quae per t inent ad civilem conversationem plus 
debemus diligere concives.14 S. Th. 2. I l -ae qu. 26. a. 8. c. 

2) In 11. Ethic. I. lect. Ő. in fine. 
3) Ibid. 
*) S. Th. 2. I l -ae qu. 96. a. 4. 
6) In 1. III. Pol. lect. 7. in fine. 
6) Omnes confitentur unam esse felicitatem uniuscuiusque 

hominis seorsum et civitatis etc. in 1. Vi l . Polit. 1. 1. in fin. 
7) Cum sint diversi cives, habentes dissimilia officia et sta-

tus dissimiles, per quos exercent proprias operationes in civitate : 
opus commune omninm est salus communitatis , quae quidem com-
muni tas consistit in ordine politiae, unde patet , quod virtus ejus, 
in quan tum est civis, consideratur in ordine ad politiam, u t sci-
licet ille sit bonus civis, qui bene operatur ad conservationem po-
lit iae. In 1. III . Pol. lect. 3. 

A sajtó magatartása, melyet itt vázolni szándékozunk, 
arról győzhet meg mindenkit, hogy az önálló, független 
s férfias gondolkodás nem veszett ki a közélet orgánumai-
ból, mert készséggel megállapíthatjuk, hogy a budapesti 
lapok többsége nemcsak készörömest közölte amaz aug. 
15-iki levelet, hanem ahhoz önként hozzájárult, vagy 
határozottan támogatván azt, vagy rokonszenves maga-
tartást tanúsítván az abban fennen nyilvánuló legmélyebb 
jogérzet s magyar nemzeti érzület iránt. E magatartás 
annál örvendetesebb, minél kevesebb érzéket észlelhettünk 
a múltban a magyar sajtó részén a katholiczizmus, a 
katholika egyház évezredes jogai s igazai iránt. Elisme-
résre méltó e jelenség, mivel a közvélemény érveréséről 
tesz tanúbizonyságot, amely a jövőre nézve még szép 
reményekkel kecsegtet, egyelőre azzal, hogy lapjaink im-
már a nemzet jólétének lényeges föltételéül fogják ismer-
ni, hogy a katholika egyház Magyarországon a haza körül 
szerzett nagy érdemeinek megfelelő és az alkotmányban 
biztosított jogállása a gyakorlatban s közéletben tisztelet-
ben tartassék. 

Különösen ki kell emelnünk eme független lapok 
magatartásának egyértelműségét a kulturharczos törekvé-
sek elitélésében s visszautasításában „a priori." Hazafia-
sabb tettet alig várhattunk ennél tőlük, mert nézete inka 
napi politika kérdései körül elágazhatnak ; hitelveink kö-
rül az egyes felekezetbeliekkel megoszolhatunk; de a 
vallási béke megóvásának elengedhetetlen szükségessége 
tárgyában egy s ugyanazon nézetet kell vallanunk, kü-
lönböző téren ugyan, azonban mégis ez egy irányban 
kell müködnünk, ha a haza biztonlétét koczkára tenni 
nem akarjuk, mivel be kell azt látni kinek-kinek, hogy 
a kulturharcz Magyarországon nem volna csak viszály 
egyház s állam között, hanem alkalmat szolgáltatna arra, 
hogy a nemzetiségi kérdés a legélesebb kinövéseivel a 
vallási térre vesse magát, honnan azt a katholika egyház 
főpásztorai hazafias körültekintéssel mindeddig távoltar-
tani tudták, miután azt előbb csirájában elfojtották. 

Az emiitett független sajtó magatartásában továbbá 
megelégedéssel vettük tudomásul a tiszteletteljes hangot 
a magyar kath. egyház s annak főpapja iránt. Az intéz-
ményeket mindig személyek képviselik; ezek a közélet-
ben s gyakorlatban el nem választhatók amazoktól : ami-
ből helyesen következik, mint szóban lévő lapjainkban 
észlelhettük, hogy a nagyszombati esetben a herczegpri-
más, mint a magyarországi katholikusok feje, egy nagy 
elv szolgálatában s érvényesítése körül elfoglalt állás-
pontjában a katholika egyház autonómiáját védelmezi és 
ez eljárásában nemcsak az összes katholikusok, hanem az 
autonom hitfelekezetek részéről is a rokonszenves támo-
gatás közös érdek. Minden autonom hitfelekezetnek érde-
kében áll ugyanis, hogy a közoktatásügyi kormány egy-
oldalulag ne intézkedhessék a hitfelekezeti iskolák ügyei-
ben ; mert ez a nagyszombati esetnek a veleje. Tegyük 
föl, hogy a közoktatásügyi kormány a református fele-
kezeti főhatóság előzetes hozzájárulása, megkérdezése, sőt 
értesítése nélkül intézkedett volna valamely református 
iskola vizsgálataira nézve ; hogy ugyancsak ama minisz-
térium oly átiratot intézett volna eme felekezeti főható-
sághoz, mint az aug. 8-diki : vájjon mily magatartást 
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tanúsított volna a református főhatóság ? Bizonyára védte 
volna autonómiáját ; amelynek gyakorlására az alkotmány 
által biztosított joga van. 

A kath. tanintézetekre nézve a törvény szorosabb 
viszonyt állapított meg ugyan a kormány irányában, de 
nem mellőzte az azokat fentartó egyházi hatóságok jog-
hatóságát, s korántsem adott a miniszter kezébe teljha-
talmat, hogy amazok tudta, vagy az egyiknek feltételes 
tudósításával, a másiknak még ezzel sem, föltétlenül s 
korlátlanul intézkedhessék. 

Ezért a tényállásnak megfelelőbb volna, ha a füg-
getlen sajtó és egyáltalán a hazai közvélemény a nagy-
szombati esetet nem csupán mint annak igazgatója és az 
állami tanfelügyelő közti „kanapé-pört" tekintené, hanem 
mint nagyjelentőségű elvi kérdést, melynél a tanintézete-
ket fentartó felekezeti hatóságok és ezek révén maguk-
nak a hitvallásoknak jogköre forog szóban, melyet meg-
nyirbálni nem engedhetnek. 

Azért a herczegprimás levele szoros föpdsztori köte-
lesség kifolyása, azon lelkiismereti kötelességé, mely 
soha sem adhatja föl a rábízott jogokat s igazakat, mely 
mint szemefényét óvja ama tekintélyt s joghatóságot, 
melyet sértetlenül megőrizni hittel fogadott, és amelyet 
sértetlenül kíván visszaadni annak az igaz Bírónak, 
kitől a hivatást s küldetést vette és akinek majdan szá-
molni fog. 

Es ez egyedül helyes szempontból tekintve Magyar-
ország herczegprimásának magatartása tiszteletet paran-
csol még azoknak is, akik a sajtóban vagy más téren a 
kormány álláspontját védelmezni, inkább mentegetni haj-
landók. 

Ezekről és a nekivadult egyházellenes irány revolver 
puffogtatásairól legközelebb. - j -

Páris. Az eucharisticus kongreszszus. — (Vége.) 
Eichard érsek fölhivasára Mermillod püspök, mint 

a kongresszus igazgatója, fölszólalván, üdvözli a párisi 
egyház tiszteletreméltó pásztorát s mindazokat, kiknek 
buzgalma és tevékenysége a kongresszus létrejövetelét 
elősegité. 

Mazeaux ügyvéd jelentést tett ezután az éji imá-
dásról az idegen országokban. Spanyolország, Belgium, 
Anglia, Németország, Sziria, Kanada, Egyesült-Államok, 
Mexiko, Brazília egymásután 1848-ban megfelelvén a 
Párisban szervezett központi vezetőség sürgető fölhívá-
sának, és csatlakozván a Rómában 1588-ban alapított és 
1810-ben megújított anyaegyesülethez, teljes odaadással 
buzgólkodnak azon jámbor szokás elterjesztésén, amely 
már tekintélyes számú egyházmegyékben valóban örö-
kössé s szakadatlanná tette a Legszentebb oltáriszentség 
imádását. 

A St. Jean-st-François plébánia lelkésze szól a XIV. 
században történt eucharisticus csodáról, amelynek szín-
helye a Billettes nevü kápolna, most a szónok plébániája 
vala, mint azt mind a mai napig szokásban lévő gya-
korlat és ájtatosságok bizonyítják. 

Erre az ülés véget ért, és két óra múlva a gyü-
lekezet a Saint-Sulpice templomában találkozott, mely 
zsúfolásig megtelt. Istenitisztelett alatt Matignon atya 

szólt lelkesedéssel, lelkesítvén a hallgatóságot az oltári-
szentség imádására ; szónok megállapítja, hogy bármeny 
nyíre megalázza magát az Ur az eucharistiában, mégis h 
szerény külalakban örök diadalt ül századokon át. Az 
istenitisztelet ugyanazon rendben ment végbe, úgyszintén 
az engesztelő körmenet, mint előtte való nap a Notre-
Dame egyházban ; ezúttal a versailles-i püspök vitte a 
szentségtartót. 

Másnap a második ülést Bonjean jelentése nyitotta 
meg a párisi egyházmegyében létező eucharisticus egye-
sületekről. Hasonló jelentések olvastattak ezután más 
egyházmegyékről, melyek mind ez egyesületek nagy el-
terjedéséről tanúskodnak Francziaországban. 

D. u. félkettőkor volt az egyháziak összejövetele, 
melyen az áldozárok testületileg részt vettek. Több je-
lentés olvastatott a legszentebb oltáriszentség imádásáról, 
a liturgikus énekről, a papok szent gyakorlatáról és az 
e czélra szolgáló házakról. 

Négy órakor volt a nyilvános ülés Mermillod püs-
pök elnöklete alatt, aki a fölolvasott jelentéseket az által 
érdekesebbekké tevé, hogy mindegyikhez észrevételeit 
fűzi vala. 

Az esti istenitisztelet a saint-Jean-saint-François 
nevü plebánia-templomban tar ta tot t ugyanazon rendben, 
mint két előtte való napon és ugyanoly nagyszámú ájta-
tos közönség részvételével. Mgr. Gay tar tot ta a hitszó-
noklatot az Eucharistiában Jézust mutatván, amint az 
alázatosság, lemondás, nagylelkűség és szeretet példáját 
adja s ennek követésére fölhiv, egészen odaadván magát 
nekünk, hogy mi is viszont egészen odaadjuk magunkat 
felebarátainknak. 

Az utolsó zárt ülés julius 5-én d. e. leginkább a 
katekizálást gyakorló egyesületekkel foglalkozott. 

Az utolsó ünnepélyes nyilt ülés fényes koronája 
vala az idei kongresszusnak. Elnökölt a párisi érsek, 
oldalán a már fönemlitett főpásztorokkal, kikhez a blois-i 
csatlakozott. Richard érsek és Mermillod püspök rövid 
fölszólalásai után Voirin atya, a „chapelains du Sacré-
Coeur" főnöke jelentést tet t a franczia nemzeti fogadalmi 
templom ügyéről, vonatkozással az eucharisticus kultusra ; 
szónok a párisi Montmartre-on épülő eme templom ere-
detét nemcsak a Poitiersben a franczia-porosz háború 
alatt tet t fogadalomra vezeti vissza, hanem 1689-re, ami-
dőn a Legszentebb sziv maga hivta föl alázatos szolgáló-
ját, hogy templomot emeljenek neki ; szónok ezután 
mesteri vonásokkal vázolja az idevonatkozó s napjainkig 
érő történelmi adatokat, amelyekből mintegy hivatást lát 
a párisi Montmartre dombra nézve, amely megszentelte-
tett a párisi egyház vértanú alapitóinak vérével. Szónok 
végül azon óhaját fejezi ki, hogy a Legszentebb Sziv 
ünnepe nagyobb fénynyel tartassék, és hogy a Legszen-
tebb Sziv tiszteletére külön engesztelő s hódoló nap tű-
zessék ki, mint méltó befejezése a XIII . Leo pápa jubi-
leuma alkalmából nyilvánult tüutetéseknek. 

Mermillod elnök erre tudatja, hogy a kongresszu-
son jelen levő püspökök Richard párisi érsek kezdemé-
nyezésére ez óhajt kérelem alakjában a sz. atya elé fog-
ják terjeszteni ; mit a gyülekezet nagy lelkesedéssel fo-
gadott. 
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Az esti istenitisztelet e napon a Notre-Dame-des-
Victoires nevű templomban volt, mely alatt Jesnière 
atya, a legszentebb oltáriszentségről nevezett kongregá-
czió főnöke tartotta a szentbeszédet, akinek a kongresz-
szus előkészitésben nagyrésze vala; szónok erről beszélt 
is, kimutatván, mily megelégedést nyújthat az eucharis-
ticus kongresszus a Legszentebb Szivnek. 

Másnap, pénteken, a kongresszus utolsó napja az 
imának s kiengesztelésnek volt szentelve a Montmartre-on. 
Az ünnepélyes nagy misét a párisi érsek tartotta a Leg-
szentebb Sziv bazilikájának középhajójában, mely nagy-
szerű fénynyel vala diszitve. 

Evangeliumkor Mérmillod püspök tartott beszédet, 
mely ez aranyszájú szónok egyik legsikerültebb remek-
müve, de még jobb, mint lelkesült dicséret a dicsőséges 
Szivről. 

Áldozáskor körülbelül 2000 ember járult az Ur 
asztalához. 

D. u. a záró istenitisztelen Rotelli nuncziuson és a 
párisi érseken kivül hét főpap volt jelen; végeztével 
Richard érsek lépett a szószékre, hálát adván a kon-
gresszus szerencsés befejezéseért. 

Legvégül volt a nagy körmenet, melyen mintegy 
ötezer ember vett részt. A Te Deum eléneklésével s ál-
dással véget ért a kongresszus. 

Lefolyása valóban épületes volt: látni annyi férfiút 
az értelmiség köréből részt venni a kiengesztelés és jóvá-
tétel müvében, a megbántott Istenség kérlelésében ; látni 
az összes osztályokat elvegyülni egy nagy czélra ; látni a 
mély áhítatot, a lángoló buzgalmat: megfoghatóvá válik 
a szemlélő előtt, hogy Francziaországból indult ki annyi 
sok keresztény vállalat : innen jött Nagy-Károly Rómába 
a pápa oltalmazására ; innen indultak ki a keresztes had-
járatok Bouillon Godefrid alatt ; itt támadt a hitterjesztés 
nagy müve ; itt épül az óriás fogadalmi templom s indul 
ki az Isten megkérlelésének nagy müve. 

Ennyi fény mellett éles az árny ; hanem a világosság 
lassú, de biztos terjedésével ez árny mindinkább foszlik. 

Ch. H. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
= Pályázati hirdetmény tanári állomásokra. Sz. 

1545.—1888. t. 908. Az erdélyi róm. kath. Status' főtan-
hatósága alatt álló brassói róm. kath. főgymnasiumnál 
üresedésben levő rajzoló geometriai tanszakra, és a gyu-
lafehérvári róm. kath. főgymnasiumhoz szükséges magyar-
német nyelvi tanszakra pályázat hirdettetik. Ezen tan-
székek mindenikével évi 600 fr t fizetés, és 150 frt szál-
láspénz van összekötve, de az illetők három évi hű szol-
gálat után 800 frt évi fizetést, és 150 f r t szálláspénzt 
fognak élvezni, megjegyeztetik azonban, hogy a rajzoló-
geometria tanszékre pályázók közül az, ki megválasztatik, 
ha tényleg alkalmazásban van, — egy próba-évre ugyan, 
de már most évi 800 fr t tanári fizetéssel neveztetik ki. 
Az egy próba-évre helyettes tanári minőségben kineve-
zendő tanképesitett egyének, három évi hü szolgálat után 
rendes tanároknak fognak kineveztetni, s idővel 100 fr t 
fizetés pótlékban is részesülni. Pályázni kivánók az élet-

kort, vallást, állapotot, a végzett tanulmányt, szakisme-
retet, hadkötelezettségi viszonyt és eddigi szolgálatait iga-
zoló okmányokkal és tanképesitő oklevéllel felszerelt fo-
lyamodványaikat folyó évi augusztus hó 30-ig, ha szol-
gálatban vannak elöljáróságaik utján, különben pedig 
közvetlenül Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur ő nagy-
méltóságához czimezve Gyulafehérvártt nyújthat ják be. 
Kolozsvártt, az erdélyi rkath. status igazgató tanácsának 
1888. évi augusztus 13-án tar tot t üléséből. Az elnök ur 
helyett : Dr Finály Henrik, Szentkirályi Kálmán ti tkár. 

IRODALOM. 
-f- A székesfehéregyházmegyébe kebelezett érdi espe-

resi kerület hódolata mélt. és ft. dr Paner János székes-
fehérvári megyés püspök ur ötven éves áldozári jubileu-
mának ünnepére 1838—1888. Budapest, „Hunyadi Mátyás", 
1888. 46 1. 

Tartalma : I. Orömhangok, Kereskényi Gyulától. II. 
Jellemvonások dr Pauer János, székesfehérvári püspök 
életéből, Zimándy Ignácztól. III. Osztöndij-alapitványi ok-
levél 2000 frtról, Zimándy Ignácztól. 

= Beküldetett : Az UZSora. Irta egy népbarát. A 
közművelődési és gazdasági egyesületeknek ajánlja. Bu-
dapest, 1888. Kókai Lajos könyvkereskedése, 8-r. 24 1. 
Ára 10 kr. 

VEGYESEK. 
•J- T r e f o r t Á g o s t o n vallás- és közoktatás-

ügyi m. kir. miniszter ma, f. hó 22-én, délután 
háromnegyed kettőre meghalt. R. i. p. ! 

— Köszönettel vettük a következő becses tudósítást, 
melynek tartalma a magyar benczés rendre s igy egész 
Magyarországra valóban megtisztelő : 

Igen tisztelt Föt. ur ! 
A „Religio" közönségét talán érdekelni fogja, hogy 

Haudek Ágoston, az egyházjogi műveiről ismeretes író, 
jelenleg a pannonhalmi főapát ur titkára, a római Ansel-
mianumhoz a kánonjog tanárául hivatott meg, és már 
f. év októberében fogja u j állását elfoglalni. 

Bpest, 1888. aug. 21. Szívélyes üdvözlettel 
Füssy Tamás. 

— IX. Pius legutolsó gyóntatója, P. Picirelli Károly 
s. J. a woodstoki Collegiumban, az Egyesült-Államokban, 
elhunyt. 

— A dublini „Irish Cattolic* jelenti, hogy az angol 
királyi család egy nő tagja a kath. egyházba készül visz-
szatérni. 

— Plébánosból miniszter lett Alsó-Canadában abbé 
Labelle sz. jeromosi plébános a montreali megyében. 
Alsó-Canada területe majdnem oly nagy mint Franczia-
országé. Fölmérve 50 millió hektár, mig Francziaországé 
52 millió h. Lakosainak száma csak 1.359.027, kik közöl 
1.073,820 franczia. Abbé Labelle husz év óta áll élén 
hazája gyarmatosításának, a miben annyi tapintatot fej-
tett ki és oly sikereket mutathat fel, hogy érdemeinek 
páratlan nagyságáért „éjszak királya" nevet kapott. Je-
lenleg földmivelési minisztere hazájának. (Moniteur de 
Rome.) 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



[egjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

zerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

élévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

zerkesztö lakása:Buda-
est, VIII. , Pál-utcza 

hova a lap szellemi 
szét illető minden kül-
demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , a u g u s z t u s 25 . 16. II. F é l é v . 1888. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : D e c r e t n m urb i s et orbis . — Egyház i szent beszéd. — Egyházi Tudósítások: f T r e f o r t 
Ágoston. — B u d a p e s t : A he rczegpr imásnak Tre fo r thoz i n t éze t t levele és a sa j tó . — A s z o m b a t h e l y i e g y h á z m e g y é b ő l : 
25 éves p a p i j ub i l eum. — S z a t m á r : Szent I s t ván apostol i első k i r á l y u n k ünnepe . — L o n d o n : Laviger ie b iboros k a r t h a g ó i érsek 

beszéde a rabszolgaság megszünte tésérő l . — Vegyesek. 

D E C R E T I J M 

U R B I S E T O R B I S . l ) 

(De officio proprio cum Missa pro festő Ss. Rosarii). 

Diuturnis Ecclesiae acerbitatibus, ac tem-
porum quotidie invalescente difficultate commo-
tus, Sanctissimus Dominus Noster LEO Papa 
XIII. cunctos a sui Pontificatus exordiis nbique 
christia.nos excitare non destitit ad Deiparam 
Virginem Mariam sacri Rosarii ri tu colendam 
atque implorandam. Inter cetera quae praeclare 
edocuit in sua prima de Rosario Encyclica 
(1 Septembr. 1883) a i t : Divini necessitas auxilii 
haud sane est hodie minor, quam cum magnus 
Dominions, ad publica sananda vidnera, Marialis 
Rosarii usum invexit. lUe vero caelesti pervidit 
lumine, aetatis suae malis remeclium nullum prae-
sentius futurum, quam si homines ad Christum, 
qui via, Veritas et vita est, salutis per Éum no-
bis partae crebra commendatione rediissent ; et Vir-
ginem illam, eux datum est cunctas haereses inte-
rimere, deprecatricem apud Deum adhibuissent. 
Idcirco sacri Rosarii formidam, ita composuit, ut 
et salutis nostrae mysteria or dine recolerentur, et 
huic meditandi officio mysticum innecteretur ser-
tum ex angelica salutatione contextum, interiecta 
oratione ad Deum et Patrem Domini Nostri lesu 
Christi. Nos igitur non absimili malo idem quae-
rentes remedium, non dubitamus quin eadem haec 
a beaiissimo viro, tanto cum orbis catholici emolu-
ment, inducta precatio, momenti plurimum habi-
tura sit ad levandas nostrorum quoque temporum 
calamitates. Pontificiae voluntati permagna ani-
morum alacritate et concordia ubique locorum 

l) Kegyelmes főpász to runk XVI . sz. körleveléből. 

obtemperatum est, ut luculenter apparuerit quan-
tus religionis et pietatis ardor extet in popido 
christiano, et quantam in caelesti Mariae Virginis 
patrocinio spem universi reponant (Encyclica 30. 
Augusti 1884). Huiusmodi porro spei veluti prae-
clarus fructus, iure nunc accenseri debet memo-
rabile factum quod hoc anno, sacerdotii eiusdetn 
Sanctissimi Domini Nostri quinquagesimo, Deus 
ostendit : mirandurn profecto publicae religionis 
et fidei exemplum, pulcherrimum honestissimum-
que pietatis certamen in toto christiano orbe 
inter omnigenas laetitiae signification es exhibi-
tum. Omnes hominum ordines, vel ex dissitis 
terrarum iDartibus, gestierunt prosequi Pontifi-
cem Summum, beati Petri successorem, omni 
genere officii : legationibus, litteris, peregrina-
tionibus etiam longinquis ultro susceptis, obla-
tisque ingenti numero et effusa magnificentia 
muneribus, de quibus verissime dictum est, ma-
teriam et opus propensione superari voluntatis. 
Quo\ scilicet in re admirabiliter fulget Dei beni-
gnitas et virtus, qui in magnis Ecclesiae laboribus 
vires eius confirmât ac fidcit : qui pro nomine suo 
certantibus solatia tribuit: qui providentiae suae 
consilio ex mcdis ipsis uberem bonorum messem 
educit: fidget item Ecclesiae gloria, quae originis 
vitaeque syae vim clivinam ostendit, ac divinum 
quo regitur vivitque, spiritum: quo fit, ut fidelium 
mentes et voluntates uno eodemque vinculo invicem, 
itemque cum supremo Ecclesiae Pastore iungantur 
(Aliocut. Consistor. 25 Novembr. 1887). 

Iamvero id perpendentes Catholicorum gen -
tes, dum inferorum portae quotidie auclaciores 
hunt in bello adversus Ecclesiam urgendo, probe 
sentiunt quantopere oporteat in potentissimam 

16 
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Dei Matrem augere fervor em, augere fiduciam, 
ut per Rosarii preces exorata, nomini Christiano 
et Apostolicae Cathedrae propitia succurrat : me-
mores velle Deum donorum suorum continuatio-
nem atque implementum non solum bonitatis sitae, 
sed etiam perseverantiae nostrae esse fructum (Breve 
Apost. 24 Decemb. 1S83). 

Quapropter ad gratias pro acceptis bene-
ficiis, et pro concedendis enixius deprecandum, 
Beatissimus Pater quae superioribus annis per 
Suas Encyclicas, et per Sacrorum Rituum Con-
gregationis Décréta (20. Augusti 1885. — 26. 
Augusti 1886. — 11. Septembris 1887.) de salu-
taris sacri Rosarii ritu, praesertim toto mense 
Octobri celebrando, statuit et hortatus est; 
eadem omnia hoc verteilte anno fieri mandat ac 
vehementer hortatur. Et quoniam plura de am-
pliori cultu liturgico magnae Yirgini sub titulo 
Rosarii exhibendo iam decrevit; novum addere 
adhuc volens incrementum, sacrum festum eius-
dem Rosarii solemnitatis, Dominicae primae 
Octobris adsignatum, OFFICIO PROPRIO CUM 
MISS A decoravit, illudque ab utroque Clero in 
posterum recitari praecepit, iuxta superius sche-
ma quod, a Se recognitum et probatum, per 
eamdem Sacrorum Rituum Congregationem hac 
ipsa die edi mandavit. 

Nonis Augusti, in f'esto Beatae Mariae Vir-
ginis ad Nives anno 1888. 

A. CARDIN ALIS BIANCHI S. R. C. Praefectus. 
L j S 

LAURENTIUS SALYATI S. R. C. Secretarius. 

Strigonii, die 10-a Augusti, 1888. 

Egyházi szent beszéd. 
(Folytatás.) 

Hat századdal ezelőtt így értekezett különféle ira-
taiban egy dömés szerzetes, kit ma uj hévvel követ 
a kath. világ, aquinói szt. Tamás. S a mit ő rendszerbe 
foglalt, azt a századok folyamán előtte százan és százan 
hirdették, azt ezren és ezren gyakorolták. Szent atyáink 
és egyházi iróink hosszú sorát kellene idéznem, ha meg 
akarnám szólaltatni a századokat, melyek korunktól a 
kereszténység bölcsőjéig vezetnek. Mindenütt egyet halla-
nánk, egyet tapasztalnánk : az egyházat tanítani, ápolni a 
hazafiság erényét. Hisz attól tanulta, ki minden erényt 
gyakorolt és hirdetett, maga Jézus Krisztus Urunktól. 
Könyei, melyeket Jeruzsálem felett hullatott, nem csak 
a vakságot és vétket sirató Isten-ember, de a hazájának 
szomorú jövője felett kesergő hazafinak szivéből is 
származtak : 

.Ki mint Isten mondot t végzetet, 
A honfi Jézus könyezett . 

Yéres üldözéssel fogadta a római állam a keletkező 
egyházat. Halált esküdött a kereszténységnek. Es a leg-
igazságtalanabb, a legvéresebb üldözések között hazafias 
maradt az egyház. Nem szegte meg a hűséget az államfő 
iránt, nem hanyagolta el kötelességeit a haza iránt. Még 
a lázadás árnyékától is tartózkodott. Már Tertullián utalta 
a római világot e körülményre. Hangsúlyozta, hogy a 
keresztények sokan vannak és nem gyengeségük érzete, 
de vallásuk tilalma miatt óvakodnak minden zendüléstől, 
habár eléggé próbára tették béketüréstiket." x) 

Jöttek más idők. A császárok és királyok Krisztus 
zászlajához esküdtek. Keresztény államok keletkeztek. 
Egyház és állam benső szövetségre lépett. Szükségesnek 
tartották ezt az egyesülést, lényegesen szükségesnek a 
társadalom jólétére. A két hatalom együttes működésében 
az áldásos és üdvös állapotok zálogát, elválásukban pe-
dig kiszámíthatatlan bajok kezdetét és alapját látták. Az 
egyház hangoztatta a világi hatalom iránti engedelmesség 
isteni tanát, az állam viszont az egyház iránti engedel-
mességet az egy hiten levő polgároknak kötelességévé 
tette. Lehetett-e az egyház ily viszonyok között haza-
fiatlan? Hisz' ott volt, mikor a keresztények hazája fel-
épült, ott volt nem mint tétlen néző, hanem mint első 
rangú tényező, mint kiválóan közreműködő és segitő 
szereplő. * A népvándorlás és államalakulás korszakában 
csak is ő birt befejezett szervezettel, egyedül ő birt szer-
vező képességgel. Nélküle Európa sivataggá lett volna, 
általa lett azzá, ami volt. S lehetett volna gyermek-gyil-
kos az egyház ? Hogy ne kivánta volna annak a mag-
zatnak javát és felvirágzását, melynek létesitésében, fel-
nevelésében, megizmosodásában oly jelentékeny oly döntő 
tevékenységet kifejtett? 

Yessünk csak egy pillanatot édes hazánkra, 
* 

r Megalakul t ezen ország, 
Az ég és a föld közös m u n k á j a volt. 
Is ten segitet t , ember fáradozott ." 

Ki azt megalapította magyar is, szent is volt. Nagy 
mind a két szempontból. Az ő alkotmánya a legszebb 
frigyet szentesité egyház és állam között. S karöltve 
járt az egyház s az állam, a vallás és a hazafiság nemze-
tünk javára, népünk boldogitására. Nagy lett hazánk, 
dicső lett a magyar név. S ha, mint mindenütt a földön, 
az árny el nem maradhatott, mégis ott látjuk országunk 
legragyogóbb fényoldalait, hol szt. István szellemében 
őszinte volt az egyetértés a két hatalom között, hol val-
lás és hazafiság egyaránt dagasztotta a sziveket. Soha 
egy nemzet sem mutatja fényesebben és ékesszólóbban az 
egyház államfentartó erejét, mint édes hazánk múltja. 
Oly annyira összeforrt nemzetünk történelme az egyház 
befolyásával, hogy amazt e nélkül érteni sem lehet. S a 
ki nem az előítéletek ferde, nem a balvélemények eltor-
zító szemüvegén keresztül, hanem részrehajlatlanul ku-
tatja nemzeti létünk emlékeit, az könnyen meggyőződ-
hetik, hogy e haza leghívebb fiai, legodaadóbb gyermekei, 
legáldozatkészebb polgárai között bizonyára ott vannak 
egyházunk hivei, különösen egyházunk főpapjai és szolgái, 

') Tertull . ad Scapulam c. 2. 
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kik az üres szónál ékesebben : tettel, áldozattal, vérrel, 
élettel tanúsították igazi lelkes hazafiságukat. Hazai tör-
ténelmünk minden lapján ezt olvasni, ezer és ezer tényből 
ezt világosan megérteni, számtalan emlékből ezt kétség-
telenül bebizonyítani lehet. 

* * 

Tudora, nem hiányoztak kételyek, nem hiányoztak 
vádak. És anélkül, hogy az egyes esetekre kiterjeszked-
nénk, tekintsük az elvek magaslatából, mit érnek ezek a 
vádak ? — Felségsértési vád feszitette keresztre az isteni 
Mestert. Minden egyéb vád gyenge volt. Pilátus vona-
kodott a halál-itéletet kimondani. Már el akarta bocsátani, 
kit nyiltan ártatlannak elismert. Egyszer egy kiáltás tör 
elő a vért szomjuzó tömegből : „Ha ezt elbocsátod, nem 
vagy a császár barátja, mert mindaz, ki magát királylyá 
teszi, ellene mond a császárnak." Ez volt a leghatal-
masabb bomba. Pilátus elhallgatott. Lelkében Tiberius 
alakja merült fel. Megadta magát . 2 ) Kimondotta a ha-
lálos Ítéletet Arra, ki eltűnt, midőn a csodái és jótéte-
ményei által elragadott nép királylyá akarta tenni, ki 
csalfa ellenfeleinek oly határozottan mondot ta : „Adjátok 
a mi a császáré a császárak és a mi az Istené az Istennek." 

S mit a római helytartó Krisztussal tett, azt a po-
gány római állam Krisztus egyházával tevé. A felségsértés, 
a hazaárulás vádja volt az, melylyel a pogány római leg-
inkább sujtá a kereszténységet. Ellenségei a császárnak, 
mert szobrainak nem áldoznak ; ellenségei a hazának, mert 
az államvallás szertartásaiban részt nem vesznek. Ily 
vádakat hangoztattak az első három század keresztényei 
ellen. Ezen vádak az állammindenhatóság nevében emel-
tettek. A pogányvilágban az állam, illetve az államfő 
minden volt ; nem csak császár, de pontifex maximus is, 
nem csak főpap, de félisten is ; és ki őt ennek el nem 
ismerte, előtte vagy szobra előtt térdet hajtani, neki 
tömjént áldozni vonakodott, az hazaáruló, felségsértő volt. 
Hasztalanul állították a keresztények különösen vádira-
taikban, hogy ők tisztelik a császárt, készek neki enge-
delmeskedni, neki hódolni, csak azt az egyet ne kívánják, 
hogy Istennek tartsák, mert mint Tertullián mondja, ha-
zudni nem akarnak, a császárt kigúnyolni nem akarják, 
mert komolyan önmagát sem fogja Istennek tartani. De 
minden törekvés hajótörést szenvedett a pogány állam 
mindenhatóságán, mely más tekintélyt el nem fogadott, 
más hatalmat el nem ismert, más törvényt meg nem en-
gedett. S mivel az egyháznak az az elévülhetetlen elve, hogy 
a lelkiismeret ügyeiben az állam nem lehet a legfőbb 
tekintély, és hogy oly ügyekben, melyek az állam jog-
körén kivül állanak, pusztán emberi tekintély feltétlen, 
korlátlan engedelmességet nem követelhet, mit az egy-
házon kivül álló jogi tekintélyek is elismernek 3) és mivel 
az egyház a belső szabadságban, a lelkiismeret szabad-
ságában, a külső szabadság feltételét látta : azért tűrt a 
pogány államban a véres üldözések korszaka alatt, azért 

>1 Ján . 19. 12. 
2) Bougaud, a kereszténység és korunk, ford. Dobos és 

Spett. Nagyvárad, 1882. II. köt. 495. 1. 
3) H. Schulze, das preusische Staatsrecht, Leipzig 1874, II. 

köt . 274 s kl. — Stahl, Rechts- und Staatslehre II . Theil 3 Absch. 
19. Kap. §. 151. — Bluntschli, Staatswörterbuch IY. köte t 8 0 - 9 3 . 1. 

harczolt a keleti byzantinismus és a középkori caesaro-
papismus és minden olyan rendszer ellen, melyben az 
állammindenhatóság pogány elve más és más alakban 
érvényesülni akar. Ezen küzdelem nem eredt soha tulka-
pásokból, hanem ezek által idéztetik elő ; soha a legitim 
hatalom ellen nem volt intézve, de a hatalmasságok jog-
körének illetéktelen kiszélesbitése ellen. 

Hitünk, egyházunk isteni Alapitója a ker. hazafiság 
magna chartáját e szavakban állította k i : „Adjátok meg 
a mi a császáré, a császárnak és a mi az Istené, az 
Istennek." Kettőt parancsolt, az egyiket épp ugy, mint a 
másikat. Mi a hazáé, de az Istené is vagyunk. 

S ha szent kötelességünknek ismerjük, tisztelni a 
hazát, mert létünk egyik oka, szolgálni a hazát és a tőle 
vett jótéteményeket legalább némileg viszonozni: akkor 
mind a két szempontból Istennek tartozunk első sorban 
tisztelettel és buzgó szolgálattal. 0 Tőle teljesen függ 
létezésünk, 0 Tőle minden jó adomány, még az édes 
haza is származik. 1) 

S ha szent kötelességünknek ismerjük megadni min-
denkor a kellő tiszteletet és engedelmességet a fejedel-
meknek és hatóságoknak, akkor azt meg nem tagad-
hat juk Attól, ki a királyok királya és az uralkodók ura. 

Mi hiszünk Istenbe és ez a hit nem holt ismeret, 
nem száraz elmélet, hanem élő, gyakorlati elismerés. A 
mindenség Alkotója, az emberiség Megváltója, a világ 
egykori Birája mindenek felett igényt tar that akaratunk 
teljes engedelmességére, szivünk forró igaz szeretetére. A 
feltétlen Urnák feltétlen joga van mindenünkre, testünkre 
lelkünkre egyaránt. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

T H E F O R T Á G O S T O N . 

Az elhunyt vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter családjától következő gyászjelentés érkezett hozzánk : 

Trefort Agnes, özv. németujvári gróf Batthyány 
Ferenczné Trefort Edith s fia Ervin, Pott Constantinné 
Trefort Anna s férje Pott Constantin csász. és kir. sor-
hajó-hadnagy, Szalay Imréné Trefort Mária s férje Szolay 
Imre vall. és közokt. m. kir. miniszt. osztálytanácsos és 
gyermekeik Gábor s Lívia a legmélyebb fájdalommal tu-
datják, hogy szeretett atyjuk, illetőleg nagyatyjuk és 
apósuk 

T R E F O R T Á G O S T O N , 
valóságos belső t i tkos tanácsos, vall. és közokt. magy. kir. mi-
niszter, a magy. tudom, akadémia elnöke, Budapest főváros IY. 
kerületének orsz. képviselője, stb. ; — az I. oszt. vaskoronarend 
lovagja, a portugal l Yilla vicosai szűz Máriáról nevezet t rendjel, 

— s a szerb Takowa-rend nagykeresztese, 

életének 72-ik évében, hosszabb szenvedés után s a hal-
doklók szentségével ellátva, szerdán, folyó évi augusztus 
hó 22-én délután 3 /4 2 órakor elhunyt. 

A boldogultnak hűlt tetemei pénteken, f . hó 24-én 

>) S. Th. 2. II.-ae qu. 101. a 1. c. 
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délután 5 órakor a halottasházból, Széchenyi-utcza 1. 
szám, a róm.-kath. egyház szertartása szerint történt be-
szenteltetés után a kerepesi ut melletti temetőben fognak 
örök nyugalomra tétetni. 

Az engesztelő szent miseáldozat pedig szombaton, 
f. hó 25-én délelőtt 10 órakor fog az egyetemi templomban 
az egek Urának bemutattatni. 

Kelt Budapesten, 1888. évi augusztus hó 22-én. 
NYUGODJÉK BÉKÉYEL ! 

A kiről fent a szomorú hir szólt, a kinek halálakor 
az egész ország szelleme hullámzásba jöt t s az egyház 
legkiválóbb fejei megható szavakban sietének részvétöket 
kifejezni : arról e lapnak is kötelessége megemlékezni. 

Ki volt Trefort Ágoston mint ember, mint család-
apa, mint tudós, mint iró, mint politikus, államférfiú és 
miniszter: arról bőven szólt az egész magyar sajtó, és a 
sajtó fejtegetéseire, mintegy viszhangul, az egész ország 
közvéleménye elismeréssel adózik az elhunyt nagy tehet-
ségeinek és évek hosszú során át kifejtett közhasznú, 
nagy, mondhatni lázas tevékenységének. 

Mert Trefort Ágoston mindenek előtt a munka em-
bere, a művelődés munkájának apostola vala. kinél Ma-
gyarország művelődése, vagyonosodása, haladása iránt 
élénkebben érdeklődni s e nagy czélok megvalósítására 
szükséges minden oldalú munkálkodásra sürgetőbben buz-
dítani már csakugyan alig lehetne. Buzdításai a munkára 
sokszor valóságos ostorcsapások valának, a melyekre 
hogy mennyire szüksége van ez országnak, mutatja az a 
sok, élhetetlen, mert munkátlan existentia, a mely ma-
gának uj utakat törni a megélhetésre és a haza izmo-
sabbá tételére még mindig röstelkedik. 

A mi hibát Trefort e közhasznú tevékenységében el-
követett, az nagyrészt természetének sangvinikus, tevé-
kenységének lázas voltában találja magyarázatát . Szel-
leme nyugtalan, mondhatni kapkodó volt ; de a mi nála 
tettre került, azt nagy erővel, lelkének egész erejével tette : 
azért tevékenysége a kulturális alkotások terén nem ugyan 
mély, de azért erős nyomokat hagy maga után. 

Hanem mi itt nem ezekről akarunk szólni ; mi Trefort 
Ágoston lelkének mint egy velejébe óhajtunk egy pil-
lantást vetni. Trefortot mint keresztényt, mint katholikust 
akarjuk egy pillanatra magunk előtt látni. 

Az alkotmányos élet visszaállítása óta Trefort har-
madik kulturminisztere volt Magyarországnak. B. Eötvös 
idealista volt a szó teljes értelmében. Hogy mily keresz-
tény és mennyire volt katholikus szellemében, mutat ja 
az, hogy a szabadelvű katholikus Montalemberttel sze-
retett lélekben ölelkezni és, mint mondják, a templomban 
imakönyvből imádkozott. Nemes lélek, vallásos szellem 
vala ; de a kereszténység természetf ölötti életrendjében 
nem volt egészen otthonos. Jö t t utána Pauler Tivadar, 
a feddhetetlen ember, kinek temetését a király jelenléte 
páratlanná tette hazánk ujabb korának történetében. A 
kereszténység, a kath. egyház természetfölötti életét 
nemcsak ismerte, de élte is. A húsvéti gyónást soha el 
nem mulasztotta volna, és zöld-csütörtökön, mikor egye-
temi tanár volt, mindig nyilvánosan, a tanárok testü-
etében járult az Ur asztalához. Ennyire vallásos vallás-

ügyi minisztert a liberalizmus nem türt meg a piros szé-
ken. Pedig hát Pauler is placetum-mal akarta elfojtani 
Magyarországban — a szentlelket. Pauler után követ-
kezett Trefort; következett azért, merti Eötvös irány-
zatához tartozott. Tizenhat évre teriedő miniszterségének 
hosszú tartama mutatja, hogy bár mindenki talált va-
lami kifogásolni valót rajta, mégis mindenki megnyu-
godott abban, hogy Trefort Ágoston a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. miniszter Magyarországban. Elénk szel-
leme ügyesen tudott simulni, és a nehézségeknek nem 
szokott neki rontani fejjel, hanem tudott várni ; ha pedig 
nem lehetett várni, tudta a bajokat megkerülni. Az ország 
prímásával kezdett legutóbbi nyilt ujjhuzás, melyet 
több évre terjedő lappangó ujjhuzás előzött meg — ha-
nyatlásának s végelgyengülésének az előjele vala. 

Trefort Ágoston vallásos, keresztény és katholikus 
ember vala, — de sajátságos felfogással és meglepő kon-
trasztokkal. Vallásos ember volt, mert nem egyszer ünnepé-
lyesen kijelentette, hogy ő az állami alakulásokat vallásos 
mozzanatok nélkül lehetetleneknek tart ja. Es mégis midőn 
a középiskolai törvényt a felső házban tárgyalták, vona-
kodott törvénybe iktatni, hogy minden nevelést és okta-
tást vallásos szellemnek kell áthatnia. Keresztény ember 
volt Trefort, mert b. Eötvössel elismerte, hogy egész civi-
lizációnk — keresztény ; csakhogy a kereszténységet az 
ó-szövetségi zsidó vallás és a hellen-római műveltség 
közvetlen evolutiójának vélte, holott az az emberré 
lett Isten Fiának természetfeletti alkotása. Katholikus 
ember volt Trefort ; mert mig nemzeti nagy ünnepein-
ken protestáns nagy embereink mint a karó oly hegyesen 
ültek a szentmisének Urfelmutatása alatt, Trefort a 
katholikus többséghez sorolta magát és arczra borúit 
mindig. Elméletben és gyakorlatban, igaz, sokszor beleüt-
között a katholiczizmus, a katholika egyház elveibe, ér-
dekeibe és jogaiba ; de ezt soha sem inspirálta, soha sem 
kisérte rossz akarat, hanem az áltudomány káprázatai vagy 
gonosz befolyások sugalták, s a mindenhatóul képzelt állami 
hatalom kezelésének hiu delicziái kisérték táplálták. 

Az egyház szentségeivel megszentelt életvég, bár-
mennyi dissonantia előzte is meg azt az évek hosszú során 
át, szép harmóniaként száll át az örökkévalóságba és 
tiszteltté teszi emlékét a földön annak, a ki Istenben 
nyugodott el. 

Imádkozzunk Trefort Ágoston lelkeért, mert az 
rászorul és — megérdemli ! 

Nyugodjék békében ! 

Budapes t , aug. 24. A herczegprimásnak Treforthoz 
intézett levele és a sajtó. II. — 

A közbejött halál, e kimaradhatatlan s kérlelhe-
tetlen igazságszolgáltatás, fölöslegessé tette volna e fej-
tegetéseink befejezését, ha nem volna köztudomásu dolog, 
hogy a megboldogult kultusminiszternek nem volt ér-
telmi része az oktatásügyi kormány aug. 8-ról kelt is-
meretes átiratában. Tudvalévő dolog immár az is, hogy 
az inkább ellene volt intézve ; de akik ekkép véltek két-
felé hatni, maguk alatt vágták el a fát : mert kompro-
mittálták azt, akinek megbízásából a végrehajtó hatalmat 
ez idő szerint kezelik, vagyis a királyt, az apostoli fel-
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séget, kinek nevében kinevezéséből működnek. Megfeled-
keztek teljesen arról az elemi kötelességről, mely szerint 
a magyar király minisztériumának mindig szem előtt kell 
tartania, hogy a legmagasabb bizalom adta neki a ha-
ta lmat és hogy e hatalom gyakorlásában e bizalommal 
nem szabad visszaélni, legkevésbé a katholika egyház s 
annak főpapja, az apostoli király legelső s legilletékesebb 
egyházi bizalmi férfiuja iránt, aki ő felségének homlokára 
illeszté a szent koronát ! Hasonlókép megfeledkeztek arról, 
hogy az uralkodó és az egész dynastia emez első hive 
egyúttal a tiz milió magyar katholikusnak a főpásztora, 
kit mind e tiz millió szivébe zárt, mint a tyjá t tiszteli, mint 
első országos főpapi méltóságot becsüli, mint párat lan 
emberbarátot és jótevőt szereti. 

Minderről s minden tisztességről megfeledkezett a 
kormány saj tója is, midőn a herczegprimás aug. 14-diki 
keletű levele ellenében menteget te urait , első sorban a 
közoktatásügyi kormányt aug. 8-diki á t i ra taér t . 

A „Nemzet" egyébként még „logikai hiányosságot" 
is keres a herczegprimás levelében, holott egész czikkének 
nincs egyetlen érve sem, mely nem volna nyilvánvaló 
mystificatio ; különösen kiemelendő belőle amaz ügye-
fogyottság, melylyel azt kivánja beigazolni, hogy az 
augusztus 8-diki kormányi át iratból a herczegprimás 
tudomást szerezhetett a közoktatásügyi minisztérium in-
tézkedéseiről a tanitói okleveleknek a tanfelügyelők által 
leendő aláírására nézve. A nagyszombati tanítóképző in-
tézetben a vizsgálatok több héttel augusztus 8-dika előtt 
tar ta t tak , és a „Nemzet" még másodszor is „logikai hiá-
nyosságot" emleget ! Ezzel a kormány lapja vajmi rossz 
szolgálatot tet t urainak, mert ez egy érve megdönti az 
egész aug. 8-diki kormányi á t i r a to t ; amennyiben maga a 
kormány lapja bevallja, hogy csak ebből ju to t t a nagy-
szombati tanitóképző intézetet fentar tó legfőbb herczeg-
primási joghatóságnak tudomására a kormány intézkedése, 
minélfogva elesik minden ok ama tanitóképző intézet 
igazgatójának ez át iratban kivánt „megrendszabályozására," 
aki legelső sorban az intézetet fentar tó legfelsőbb ha tó-
ságnak s csak másod sorban tartozik a kormánynak ma-
gát alávetni. Ez logika s ennyiben a „Nemzet" czikke 
teljes elismerésünket érdemli, melyet tőle i t t a nyilvános-
ság előtt sem tagadhatunk meg. 

Ezzel a dolog érdemére nézve végeztünk. 
Hát ra van még néhány szavunk a magyarországi 

sajtó ama közlönyeinek, melyek ezúttal is a kormánynyal 
s annak lapjával versenyeztek a gyűlöletes kifakadásokban 
az ország primása ellen. Hogy ezen közlönyök vagy 
egészen vagy részben zsidó kézben vannak és a zsi-
dóság szellemében s érdekében működnek, ezt csak 
az okból emiitjük föl, hogy a magyar nemzet becsü-
letét megóvjuk, amennyiben ennek fiai még nem ve-
temültek el, hogy megfeledkezvén a köteles tisztességről, 
mely az önbecsülésen kivül mások érdemeinek kész elis-
merésében áll, a magyar nemzet legjobb fiai egyikének 
neki rontsanak. Er re igaz keresztény magyar nem képes, 
mint ez eset is bebizonyította. 

Akik azonban ily szomorú szerepre vállalkoztak, a 
zsidó közlönyök, vigyázzanak, nehogy a keresztény ma-
gyar nemzet béketürését végsőre feszítsék. Mert minden 

magyar s keresztény mélyen megbántva érzi magát ama 
sérelmes kifakadások és hazafiatlan hálá t lanság által, me-
lyet e közlönyök minden alkalommal és rendszeresen az 
egyház s annak főpásztorai iránt tanúsí tanak, ezzel az 
antiszemitizmusba haj tván talán még azokat is, akik kü-
lönben a keresztény felebaráti szeretet parancsát épp ugy 
alkalmazzák a zsidókra, mint a keresztényekre. Sajá t ér-
dekükben áll tehát izraelita polgártársainknak, hogy ne 
engedjék lapja ika t a tűzzel játszani. 

Ami pedig illeti — s azt legelői kellett volna em-
lítenem — méltat lanul megbánto t t főpásztorunkat , jó l 
tudjuk, hogy ő a kicsúfolt, megostororozot t s végül föl-
feszített Megváltó példájára békén türi és meg is bo-
csátja a szenvedett bántalmazást , de mi keresztények és 
magyarok méltat lanok volnánk hozzá és isteni példány-
képéhez, ha igazságot nem szolgáltatnánk azokért, meg-
tízszerezvén hálás t iszteletünket, gyermeki szeretetünket 
és hivő hódola tunkat főpásztorunk iránt, aki a nagyszom-
bati esetben tanúsí tot t magatar tásával oly praecedensnek 
vette elejét, amelynek révén összes katholikus tanintéze-
teink korlát lan állami basáskodás tárgyává lettek volna, 
nekünk, illetve főpásztorainknak s egyházunknak csak azok 
fentar tása maradván, ha ugyan az e czélra szolgáló javak 
ily czimen s ily kerülő uton el nem vétettek volna a 
jövőben ! Laicus. 

A szombathely i egyházmegyébő l , aug. derekán. 
25 éves papi jubileum. — 

Azon áldozárok, kik 1863-ban nyerték felszentelte-
tésöket, folyó évi augusztus 7-én összejövetelt rendeztek 
a központban, hogy együttesen tar tsák meg 25 éves öröm-
és hálaünnepöket , és hogy ez minél egyháziasb színezetet 
öltsön magára, és az Istennek minél tetszőbb legyen, 
egyik társuk indí tványára és kérelmére a szombathelyi 
Domonkos-rend konvent jének temploma volt színhelye 
ezen magasztos, megható ünnepélynek. 

A nevezett rend főt. perjele, Thir Antonin ur, nem-
csak szíves volt ez ünnepélyt előre kihirdetni, hanem 
Isten házát gyönyörűen feldiszittetni is, sőt főt. K. Imre 
atyában jeles alkalmi szónokot is adott, és felbokrétázta 
ba lkará t az öt ünneplő áldozárnak. „Non nobis Domine, 
non nobis, sed nomini tuo da glóriám.* (Psalm. 113, 9.) 
— Kilencz órakor vonultak egyházmegyénk védnöke, 
szent Márton püspök oltára elé Iri tzer Imre kupfalvai 
(Kogli), Nagy Nándor dozmati, Dorner István szentlé-
ránti , Kodela Pé ter felsőszölnöki és Zsemlics István felső-
lendvai plébánosok, hogy hálákat adjanak Istennek a 25 
év lefolyása alat t nyert számtalan jóért . „Az Ur irgal-
masságait mindörökké éneklem, nemzedékről nemzedékre 
hirdetni fogom (Ur Isten !) igazságodat az én számmal." 
88. zsoltj, — A hétköznap — kedd — daczára már szép 
számú ájtatos nép, egy-két öregebb paptárs és kispap 
várakozott az isteni tiszteletre. Ez szép szentbeszéddel 
vette kezdetét, melyben főt. Imre atya előadja az ünnep-
ség czélját, megemlékezik a 25 év alat t élvezett lelki-
pásztori örömekről, kiállott küzdelmek és szenvedésekről, 
jó példával és ihletteljes szóval adott oktatásokról, szent-
ségek és szentelmények kiszolgáltatásairól, melyek mind 
a hivő nép lelki üdvére i rányultak. Tehát tisztelet illeti 
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a lelkipásztorokat, és illő, hogy a hivek együtt örven-
dezzenek az örvendező áldozárokkal, és együtt hálát 
rebegjenek az Ur Istennek a vett jókért. Ez volt körül-
belül a szónok eszmemenete. 

I t t újra megszívlelendőknek tartom dr Palásthy Pál 
következő szavait: „Áldás a szülőre a vallásos gyermek, 
áldás a gyermekre a vallásos szülő ; áldás van az anyán, 
aki az oltár szolgálatjára fiat nevel az Istennek, s elha-
gyatva vannak az Istentől azon családok, melyekből az 
Isten soká szolgát nem választ ki magának. Szolgát ne-
velhetni az Istennek az oltárhoz oly áldás, melyet a szü-
lők csak imádság és példás ker. kath. élet által nyer-
hetnek az irgalmak atyjától, „Religio" 1863. II. 52. 
sz. 92. 1. 

A szentbeszéd után ünnepélyes hálaének zendült 
meg, mely a reá következő miseénekkel együtt a leg-
bensőbb áhitatra volt képes hangolni a jelenvoltakat, 
mert jeles vezér alatt jelesen felelt meg az énekkar szent 
feladatának. Az egyik ünneplő nagy miséje alatt a többi 
négy is misézett önmagáért és kilencz társáért. Tizen 
köszönhették ugyanis 25 év előtt Szenczy Ferencz me-
gyés püspöknek az egyházi rend szentségét; hármat a 
korai halál ragadott ki körükből, névszerint az igen 
buzgó Lóránth Imrét, a lelkes költőt Bődy János répcze-
szentgyörgvi plébánost és a nemes Zarka Elek ostfiasz-
szonyfai plébánost; két élő társat pedig, H. I. esp.-pleb. 
és F. K. lelkészt körülményeik akadályozták eljövete-
lökben. 

A templomi ünnepély után az öt jubiláns a megyés 
püspök Hidasy Kornél ő méltósága elé sietett, őt ezen 
ünnepélyes alkalomból fiúi forró szeretetökről, hódoló 
ragaszkodásukról és törhetlen engedelmességökről bizto-
sitandók. A méltóságos püspök ur kegyesen és örömmel 
fogadta eme tisztelgést és hódolatnyilvánitást. Sajnálta, 
hogy előzőleg nem birt. tudomással ezen ünnepélyről, 
mert akkor már ma kiválólag imádkozott volna az ün-
neplőkért, mit most másnap tenni megígért. 

Az eddigi áldozatokat a főt. perjel ur azzal tetézte, 
hogy meg is vendégelte az ünneplőket, sőt vendégszerető 
asztalához meghivta dr Stegmüller Károly apátkanonok 
ő nagyságát, ki az ünneplők papnöveldei feledhetlen lel-
kiigazgatója és hit tanára volt, ki iránt tartozó hálaérzel-
meiket társai nevében it t nyilvánította — otthon nem 
találtatván meg ő nagysága — Dorner István pl., zsinati 
vizsgáló és szentszéki ülnök, ugyanaz, ki a megyés püs-
pök ur ő méltósága előtt lelkes tolmácsa volt saját és 
társai érzelmeinek. Hivatalos volt a vasvárszombathelyi 
székeskáptalan egy másik tagja, Schwartz Mihály kano-
nok ur ő nagysága, az ünneplők jóakarója és jótevője ; 
továbbá Eredics Ferencz ügyvéd és királyi tanácsos ő 
nagysága, a nagyérdemű és katholikus érzelmű hazafi. 
Elképzelhető, mily megtiszteltetés az ünneplőkre, ily jeles 
férfiak mellett helyet foglalhatni ! mily megtiszteltetés az 
egykori híres hittanár jó szive bőségéből áradozó kenet-
teljes szózatot hallhatni ! Hogy ez ünnepély az egyház 
két küzdő táborát, a világi és szerzetes papságot köze-
lebb hozta egymáshoz, ki merné tagadni? Retribuere 
dignare Domine, omnibus, nobis bona facientibus ! 

Szatmár, aug. 20. 1888. Szent István apostoli első 
királyunk ünnepe — az idén többszörös jelentőséggel birt 
ránk, szatmáriakra s a vidékre nézve, mint bucsuhely, 
ahova az idén, mindamellett, hogy esőre fordult az idő, 
számosabban sereglettek a hivők a közelebbi tájakról, 
mint valaha. A lelket valóban megható, a szemet kö-
nyekre fakasztó kép, látni a szent kereszt s a szentek 
képeivel ékeskedő templomi zászlók elülvitele s a leg-
buzgóbb egyházi ének zengedezése mellett, a harangok 
komoly zúgása kíséretében jönni és díszesen fogadtatni, 
távozni és hasonlókép elkísértetni az ájtatos bucsus csa-
patokat, kik elhagyva egyidőre tüzhelyöket, munkájokat, 
vándormadarakként kelnek útra, mintegy uj hazát kere-
sendők, a jövőt az égben ! . . . Alig vagyok képes kö-
nyeimet visszafojtani, valahányszor ilyetén kegyeletes egy-
házi körmenetet szemlélek. Sokat mondó nagy professio 
fidei ez ! eme botrányköve és gunytárgya sok máshi-
tünek ! . . 

Nem egy lelket vonzott ide, Szatmárra, a vágy is, 
az uj püspököt láthatni. Látták nemcsak, de hallhatfák 
is. 0 méltósága, Meszlényi Gyula u j püspökatyánk egy 
kora delét élő férfiú kitartásával e napon nemcsak a reg-
geli és délesti istenitiszteletet végzé teljes segédlet mellett, 
hanem, habár a mai ünnepi beszéd egyik kanonoki stal-
lumhoz van rendszerint kötve, az egyházi beszédet is 
személyesen óhajtá tartani, szivreható szólással fejtvén ki 
szent István ünnepének e helyen kettős jelentőségét, 
amennyiben sz. István a templom pártfogója, úgymint a 
kinek tiszteletére a nagy oltár alatti sirbolt árnyában 
virasztó és egykoron bizonyára fényes és dicsőséges fel-
támadásban részesülendő szentéletü előde, bold. Hám Já-
nos püspök által ezelőtt ötvenegy évvel ezen egyház 
fölszenteltetett, és a szatmári katholikus hivek ezáltal 
határtalan hálára vannak lekötelezve. Másik jelentősége 
sz. István ünnepének országos, mely ugyan, mint hon-
alkotó első királyunk emléknapja, e hazának minden fiát 
nyelv- és valláskülönbség nélkül érdekelheti ; de érdekli 
leginkább a sz. Istvánt még különösen is tisztelő összes 
honi katholikusokat, kik őt tisztelni akként fogják leg-
jobban, ha példáját követik, erényeit gyakorolják. Erre 
buzditá az egyszerűen szivből és szivhez szóló főpásztor, 
az első szent király születése helyén Esztergomban épült 
és főm. Simor bibornok hg-primás ő eminentiája által 
restaurált ékes kápolnában létező s sz. István életére vo-
natkozó képek nyomán — buzgó hallgatóit, kik zsúfolásig 
tölték meg az öblözetes templomot. 

Üdvös és épületes látvány vala a gyónók és áldo-
zók nagy sokasága. A szatmári egyházmegyében ugyanis 
a pápai áldással kapcsolatos kétrendbeli teljes bucsak 
egyike húsvétra, másika sz. Istvánnapra van kitűzve. En-
nek következtében a fáradhatatlanul tevékeny uj főpász-
tor előző napon délesti fél négytől egész hét óráig a 
gyóntatószékben ült, az özönlő bűnbánók ájtatos gvóná-
sait hallgatván. 

Hasonló buzgalommal pontifikált és mondott meg-
ható egyházi beszédet ő méltósága Nagyboldogasszony 
napján, nem különben az apostoli király ő felsége magas 
születése napján, melyben a helyben állomásozó sorhad-
és honvéd katonaság legénysége sortűzzel emelve az is-
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tenitiszteletet s az összes tisztség fényes díszruhában s a 
helybeli különféle hatósági testületek tisztviselői kellő 
diszben vőnek részt; s vendégeitettek meg utóbb fénye-
sen ; amidőn ő méltósága mint házi ur ő felségét, úgyis 
mint negyven éves dicső uralkodót, magasztos felköszön-
tőben s a jelenvoltak lelkes óvatiója kiséretében élteté. 

Megemlítésre méltó, hogy kegyes püspök urunk ő 
mlga mind a király születése napján, mind sz. István 
ünnepén ama történeti nevezességü régi, de fölötte diszes 
és drága kazulát ölté magára, mely Mária Terézia dicső 
uralkodónk idejéből való, s melyet ő mlga az egyházi 
szerelvényeket lustrálván s e drága ereklyét fölfedezvén 
s kellően méltatván, a porból kiemelt. Alapszíne habos 
tömör fehér selyem, sürü arany és ri tkább ezüst szálak-
ból készült domború kézmüvü igen szép és ékes kivarrá-
sokkal, nagyon súlyos, hátulján a királyi korona és pajzs-
ban egyesitett s a koronához tartozó országok czimereinek 
gyönyörű himzése alatt ezen emlékirattal, melynek sorai 
hatszor adják chronosticonban az 1741. évet, mint dicső 
Mária Terézia koronáztatásának évét, következőképen : 

Maria Theresia aVstrlaCa 
FranCIsGI Stephanl Lotharlinglae HetrVrlae 
AVstrasII PrlnCIpIs thorl soCIa apostoLIGI 

RegnI HVngarlae Reglnae * 
HaC aVgVsta Veste rltV natlonls HVngarICae 

MalestVose erat InDVta * 
GVM anno hoC PosonlI Die XXV IVnII * 

AVspICe Deo In ReglnaM HVngarlae pLaVsV soLennl 
InaVgVraretVr * 

QVae regaLIs Vestls slngVLarl sVae Malestatls pletate 
pro saCro DIVInl honoris ornatV * 

In gLorlosa Coronatlone Reglnae 
Asslstentl GabrleLI Antonio ErDőDI AgrlensI Antlst l t l 

benigne 
Donata IpsIVs pia 

Veneratlone Ita 
eXtat * 

Kitűnik ezen emlékirat szavaiból, hogy ama neveze-
tes kazula Mária Terézia királyné öltözékéből készült, 
melyet a felejthetetlen emlékű királyné Erdődi Gábor 
Antal egri püspöknek, ki a koronázás alkalmával segéd-
kezett, ajándékoza. Hogyan került azonban e történelmi 
nevezetességű misemondó ruha Szatmárra, arról tudtunk-
kal hallgat a krónika, Valószinü, hogy a szatmári me-
gyének e század elején az egri megyéből történt kisza-
kitása alkalmával a megosztozkodás révén jutot t e becses 
emlékmű a szatmári egyházmegye bir tokába; valószinü 
még az is, hogy Mária Terézia királynénak azon aján-
déköltözékéből egynél több kazula is készülhetett s igy 
jutott a szegény szatmári egyházmegyének is a szerencse 
ezen kazulák közül egyet bírhatni. 

Engedje a fölséges Isten, hogy mélyen tisztelt és 
szeretett főpásztorunk még sok ehez hasonló felfedezé-
seknek és örömnapoknak lehessen boldogító szerzője ! 

Irsik Ferencz, kanonok. 

London, aug. elején. Lavigerie bíboros karthagói ér-
sek beszéde a 'rabszolgaság megszüntetéséről, melyet ő 
eminencziája ennek érdekében Európában tett körútja 

alkalmával Anglia fővárosában f. évi julius 31-én Gran-
ville lord volt külügyminiszter elnöklete alatt tartott nép-
gyűlésen mondott. 

E meetingen Manning bíboros westrninsteri érseken 
kivül az angol közélet s tudomány leghíresebb férfiaí s 
nagyszámú érdeklődő közönség volt jelen. 

Granville lord elnöki megnyitó beszédében, melyet 
a hallgatóság zajos helyeslései szakítottak félbe, berautatá 
Lavigerie bibornokot mint a franczia rabszolga-ellenes 
mozgalom fővezetőjét. Utalván Angolország erélyes föl-
lépésére a rabszolgakereskedés elfojtása körül az indiai 
oczeánon, megállapította azt, hogy utóbbi időben a rab-
szolgaság, mely a tengerpart mentén alighogy némileg 
megszüntettetett , Afrika belsejében annál inkább elter-
jedt. Ez állapo tokról Afrika prímása, Karthago bíbo-
ros érseke fog hiteles előterjesztéseket tenni. Szónok 
fennen magasztalta a nagy főpapnak ez ügyben kifejtett 
buzgóságát, melyet minden angolnak kötelessége támo-
gatni. Az elnök még hozzáteszi, hogy a berlini kongresz-
szus nem foglalkozhatott e kérdéssel, mely 1815-ben a 
bécsi kongresszuson tárgyaltatot t ; de hogy most elérke-
zettnek látszik a pillanat, midőn a tényállásra nézve ala-
pos adatok állanak készen, melyek előterjesztésére a leg-
hizelgőbb szavakkal Lavigerie bibornokot kéri föl. 

Lavigerie bíboros érsek erre a következő beszédet 
tartotta s az elnöklő Granville lordhoz fordulván igy kezdé : 

Milord ! 
Engedje meg mindenekelőtt köszönetemet nyilvání-

tanom szavainak végső jóindulatáért. Eletem legszebb s 
legbecsesebb emlékeinek egyike lesz, hogy e t. gyüleke-
zetnek oly férfiú mutatot t be, kinek neve Angolország 
becsülete épp ugy az ő hazája, mint a czivilizált világ 
összes kormányai előtt. (Helyeslés). 

Engedje meg egyúttal köszönetemet kifejezni kitűnő 
kartársamnak, Manning bibornoknak ama támogatásért, 
melyet nekem jelenléte s neve nyújt, amelyet oly tiszte-
letreméltóvá tesznek a hazája s egyháza szolgálatának 
egészen szentelt nemes életének emlékei. (Helyeslés). 

Hölgyeim s uraim ! 
Nem politikai férfiú az, ki magát ma önöknek be-

mutatja. En soha sem foglalkoztam, ma e pillanatban sem 
foglalkozom más érdekekkel, mint a lelkek, az emberiség 
s a vallás érdekeivel. 

Szónok sem vagyok. Majdnem egy negyedszázad óta 
el lévén foglalva tisztem ügyeivel egy félig vad földré-
szen, majdnem elfeledtem anyanyelvemet. Ma kettős saj-
nálatomra szolgál, hogy nem sajátí thattam el az önökét 
és hogy érzelmeimet, melyek lelkesítenek, csak szavam 
hangsúlyával, és — amint az imént oly szívesek voltak 
önöknek mondani — azon szeretet kötelékeivel, melyek 
engemet" azokhoz fűznek az önök testvérei közöl, akik 
évenkint nagy számban letelepednek a mi Algirunkban. 
(Helyeslés). 

En tehát csak öreg pásztor vagyok, aki félig meg 
vagyok törve a fáradalmak s az évek súlya által, aki 
önök előtt nyája ama részének ügyét kívánja védelmezni 
s ajánlani, amely iszonyú kínoknak van kitéve s teljes 
romlással fenyegetve. 

Szólani fogok az afrikai rabszolgaság iszonyairól. 
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Ezek megbélyegzésére már két izben emeltem föl 
ünnepélyesen szavamat: először Rómában, a souverain 
pápa, a nagy XIII . Leo atyámnak és az összes keresz-
tények atyjának lábainál ; másodszor Francziaországban, 
szülőföldemen ; de teljesitvén ekkép a fiúi tisztelet s ha-
zafiság e kettős kötelességét, önökhöz, Angolország ke-
resztényeihez fordulok. Annak daczára, ami minket egy-
mástól elválaszt, eleve is bizonyos vagyok az iránt, hogy 
érzelmeink meg fognak egyezni egymással oly ügyben, 
a mely az emberiség, a jog s igazság, és a szabadság 
ügye. (Hosszantartó helyeslés.) 

En tehát önökhöz jövök, mivel önök voltak az elsők, 
kik ez érzelemben hadat üzentek a kelet-indiai rabszol-
gaságnak. Ez három század óta millió meg milló emberi 
teremtményt elnyomott, akik kegyetlenül elhurczoltattak 
Afrikából. A szenvedély s kincsszomj szofizmái által 
támogattatva, az eleinte legyőzhetetlennek látszott. Önök, 
az önök atyái voltak azok, kik nem engedvén magukat 
elrettenteni semmi akadály által, annak megsemmisítésére 
vállalkoztak. A világ ismeri amaz irók neveit, akik ezen 
nemes keresztes hajáratot meginditák és amaz államfér-
fiakat, kik őket támogatták : ismeri a Wilberforce-ok, 
Clarkson-ok, Buxton-ok nevét. (Helyeslés.) Es ez utolsó 
nevet kiejtvén, nem feledkezhetem meg arról, hogy ő 
volt az önök társulatának, a rabszolgaság elleni ligának 
alapitója, amelynek védszárnyai alatt most itt egybe-
gyűltünk. Félszázadon tul nemesen küzdött eme szent 
ügyért. Diadalát állapithatja meg, látván előbb Kubát, 
most Braziliát csatlakozni ez eszmékhez s érzelmekhez, 
alávetni magokat azoknak, amelyeket Francziaország az 
éjszak-amerikai Egyesült-Államok Íróival egyetértve, e 
társulat lett népszerűekké mindenütt. Ama közmondás 
szerint, mely velünk közös, „noblesse oblige," a nemes 
érzület kötelez tehát, és különben is Angolország, mely 
mindent megtett a rabszolgaság elfojtására, nem tagad-
hatja meg érdeklődését a százszorta iszonyatosabb afrikai 
rabszolgaságtól. 

Egyébiránt kutatói s utazóinak tudósításaival ő tá-
masztotta ez u j kérdést. Ok voltak az elsők, akik meg-
ismertették Európával a kegyetlenségeket, amelyek tudta 
nélkül történtek a mi afrikai szárazföldünk szivében. 

Miután eltöröltetett a rabszolgaság Amerikában, mi-
után a ATöröstengeren és az indiai Oczeánon kirendeltet-
tek a czirkáló hajók megakadályozandók a rabszolgák 
bevitelét Ázsiába, a keresztény nemzetek buzgalma meg-
lanyhult. Eltűnt a nagylelkű méltatlankodás, mely kénysze-
ritette a fejedelmeket a közbelépésre és megtörte a rab-
szolgakereskedők s ültetvényesek erőszakos ellentállását. 
Ugy látszott, mintha nem emlékeznének többé arra, hogy 
a rabszolgaság még létezik a földön. Még a mohamedán 
rabszolgaságról is megfeledkeztek, amely a velünk szom-
szédos országokban még fennáll oly alakban, amely ke-
vésbé kegyetlennek látszik, amidőn egyszerre mintegy 
tizenöt év előtt, az önök utazói által nyilvánossá lőn, 
hogy az kimondhatatlan iszonynyal uralkodik a mi Afri-
kánk eddig majdnem ismeretlen közepében. Ok mondták 

s ők kérték, hogy a keresztény világ lépjen közbe ama 
szerencsétlen teremtmények javára, akik kétségen kivül 
nem vallják azt a hitet, mint mi, hanem akik, mint mi, 
Istennek a teremtményei. 

Azoknak élén, akik ez ujabb hadat megindították, 
állott a nemes Livingstone. (Elénk helyeslés). En mint 
öreg afrikai meg akartam látogatni a nagy kutató sirját 
a Westminsterben. Önök őt legnagyobb férfiaik közé 
temették. Igazuk volt, mivel Livingstone bátorsága, ma 
gas értelmisége, önmegtagadása által e századnak s az 
önök hazájának dicsőségévé lett. (Hosszas helyeslés). 
Ámde ha önök az ő dicsőségének örökösei, önöknek az 
ő utolsó óhajai végrehajtóinak is kell lenniök. (Helyes-
lés). Oly megindultsággal, mely könyeket csalt szemeimbe, 
olvastam az utolsó szavakat, melyeket az ő keze irt s 
melyeket Angolország hivatalosan kormányának rendele-
tére vésetett sírjára : „Mitsem tehetek többé — irja vala 
ő az elhagyottságban, melyben meghalt — mint hogy azt 
kívánjam, hogy az É g legbőségesebb áldása szálljon 
mindazokra, bárkik, angolok, amerikaiak vagy törökök 
legyenek is, akik közre fognak járulni ahhoz, hogy e vi-
lágról eltűnjék a rabszolgaság borzalmas csapása." (He-
lyeslés). 

Köszönöm önöknek e helyeslő hozzájárulást. Ez rám 
nézve a biztosíték, hogy közös erőfeszítéseinket a siker 
fogja koronázni. (Ujabb s ismételten megujuló helyeslés.) 

• (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Borzasztó statisztika. Francziaország 87 megyé-

jében 1887-ben öngyilkos volt 7572, mely összegből az 
egy Szajna-megyére Páris-sal esik 1420. Ebből legtöbb 
esik juliusra ; t. i. 790 öngyilkosság — egy hónap alatt. 
Civil, laicus morál — Isten, egyház, vallás, templom és 
papság nélkül ilyen gyümölcsöket terem. 

— Lelkigyakorlatok Váczon. A váczi püspök ő nagy-
méltósága egyházmegyéjének áldozó papjaival 21—25-ig 
tartó lelkigyakorlatokat tart. A szent gyakorlatokban 60 
áldozár vesz részt. Ö nagyméltóságe és jelen lesz mind-
végig közöttük, s velők is fog étkezni; csakis éjeli nyu-
galomra térvén vissza a papneveldéből palotájába. A 
lelkiatyák : Flodung és Szilvester jezsuiták. 

— A franczia tanitók sorsa. A köztársaság nagyon 
sokat ígért általánosan a tanítóknak. Azonban csak azon 
tanitók sorsán lendített, még pedig pazarul, kik állami 
(istentelen) iskolákban foglalkoznak, mig a kath. tanitók 
sorsát lehetőleg megnehezítette. 1. Megtiltotta nekik az 
éneklészi teendők végzését, és pedig azért, hogy ártson 
az egyházközségek érdekének és vesztére legyen a kath. 
tanitók megélhetésének. 2. Megtiltotta nekik, hogy a 
községi elöljáróság írnokai lehessenek ; kivételt tett azok-
nál, kik titkos jelentések tételére vállalkoztak a községi 
elöljáróságok fejei ellen. A községi elöljárók természete-
sen felismerték a helyzetet és rövid uton elcsapták az ily 
írnokokat. Igy a falusi tanitók javadalma alig rug fel 
900 frankra. (360 frtra.) 

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

Budapest , 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : Mélt . és f t . Markus Gyula p rae l a tu s e lnöki beszéde. — Egyház i szent beszéd. — Egy. 
házi Tudósítások: f Lonkay An ta l . — B u d a p e s t : T r e f o r t u tód já ró l . — L o n d o n : Laviger ie b iboros k a r t h a g ó i érsek beszéde a 
rabszolgaság megszünte téséről . — Kath. Tanügy : Az orsz. k a t h . t an i t ó i segélyalap k ö z p o n t i b i zo t t s ágának IV. ülése. — Irodalom : Sze-

melvények S u j á n s z k y A n t a l kö l t eménye ibő l . — A Szent Család képes n a p t á r a . — Vegyesek. 

Mélt. és it. Markus Gyula praelatus elnök! 
beszéde 

az orsz. kath. tanitói segélyalap közp. bizottságának f . évi 
aug. 23-án tartott gyűlésében. 

M. t. bizottság! 
Emberi sorsunk, hogy az örömpohár fenekén 

néhány ürömcsepp keserítse élvezetünket. 
Örömmel üdvözlöm a m. t. bizottságot, mi-

dőn immár negyedizben gyülekezik, hogy kiter-
jesztvén kezét, segélyt nyújtson mindenhová, hol 
égető a szükség; megvalósítván az irás szavait: 
„extendit manum in pauperem," s résztvevő 
szive sugallatát követve, lehető bőkezűséggel 
nyújtsa adományait: „dispersit dedit pauperibus." 

De sajnos — s ez az ürömcsepp — a m. t. 
bizottság kezei még mindig némileg kötvék 
azoknak részvétlensége által, kik első sorban 
hivatvák, tömeges hozzájárulásukkal a tanitói 
segélyalap gyarapitásara, s kikhez tavalyi gyű-
lésünkből kiindult jóakaratú, intézetünk felvirá-
gozását s a tanitói kar javát czélzó, serkentő 
szózatunk elhangzott, nem ugyan a pusztában, 
de oly gyenge visszhangot keltve, mintha nem is 
a tanitók érző szivéről, hanem a szereteti enség 
és elfogultság vastag burkáról elhaló gyöngeséggel 
hullámzanék vissza szózatunk. 

Oly helyzetben vagyunk tehát, mint a szántó-
vető nagy vetőföld előtt — kevés maggal. Mi-
tevő legyen? Elszórja az elégtelent az egész 
földön ? hogy a hézagos helyeken felburjánzott 
dudva elnyomja vetését, s kárba vesszen munka 
és mag? Nem! A mag mennyiségének megfelelő 
tért foglal el, s biztositja a jövő aratást. 

Intézetünk biztos alapra van fektetve, s a 

kezelő mélt. egri főkáptalan bölcs és körülte-
kintő gondozása mellett, folytonos gyarapodása 
is biztositva van; de a segélynyújtás készsége 
mindig a gyarapodás mértéke által korlátozva, 
mint a hajótörést szenvedteknél, nem a felszinen 
úszók, hanem az elmerülök felé irányul. 

Ezt szem előtt tartva, azon reményben, 
hogy a segély szükségének érzete, a kartársi 
szeretet, a kölcsönös egymásra hatás, az eddig 
távol maradtakat is lassankint intézetünk véd-
szárnyai alá gyüjtendi, teljes megnyugvással, hogy 
e czél elérésére a tőlünk tehetőt megtettük, ezen 
kérdés felett napirendre térhetünk. 

Ha kegyes engedelmökkel, a csak imént 
befejezett rövid szünnapi utazásom, vagy inkább 
kirándulásom közben nyert benyomások néme-
lyikének hatása alatt, ezek felett néhány észre-
vételt koczkáztatok, teszem azt azon meggyő-
ződésben, hogy ezek a katholikus nevelés és a ta-
nitók érdekkörén kivül nem esnek, amennyiben ho-
nunk i f j ú nemzedékének vallás-erkölcsös és hazafias 
nevelés általi boldogitásának ho óhaját fejezik ki; 
másrészt pedig némileg igazolják, hogy a népélet 
alakulásait nem csupán a stereotyp közmodássá 
vált „plébánia ablakából" nézzük, de nem is 
azon széditő madártávlatból, hol a tárgyak nagy-
sága, alakja és szine annyira elmosódik, hogy 
az igy keletkezett szürke látványra épitett theó-
riákon bizton alkalmazható a német közmondás : 
Alle Theorie ist grau ! hanem szemben, alant és 
közelről szemlélvén a jelenségeket, bár szük lát-
körben, de igazat látunk. Pedig a dolgok meg-
ítélésénél nem az van előnyben aki sokat, hanem 
ki igazat lát. 
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Hogy csak egy némileg idevágó példára hi-
vatkozzam, az 1868-ki XXXVIII-ik t. cz. megal-
kotója kétségkivül jót akart, de ideálista levén 
és költő, oly nevelendő embert kontemplált, mi-
nőnek azt képzelte; ki noha szűrbe és gyolcsba 
öltözködve, kasza kapával keresi kenyerét, mégis 
a tudományok sok ágának enciklopédikus bir-
tokában fogja fellelni boldogulásának eszközeit; 
holott az igaz emberismeret ezeket — az előirt 
kiterjedt mértékben — a falusi néptanodában 
oly felesleges ballastnak tekinti, melyre a föld-
művelő és napszámos embernek, hivatása sze-
rinti életében soha sem lesz szüksége. — Ugyan-
azon törvény megalkotta az iskolaszékeket, fa-
luhelyt is azon elemekből, melyek a többi la-
kossággal in eadem linea damnationis állanak, 
azaz: kevés kivétellel ők is, mint a többiek, sze-
retik gyermekeiket az iskolától elvonni, és nem 
szeretnek a tanitó fizetéséhez, s az iskola szük-
ségleteinek fedezéséhez hozzájárulni ; s lettek az 
iskolai népnevelés gépezetében ötödik kerék, vagy 
kerékkötő, feleslegesek vagy ártalmasak. 

De térjünk igénytelen észleleteimre. A Duna völgyét 
elhagyva, s éjszaknak haladva, csakhamar megváltozik a 
tájkép. A róna sziikül, a hegyek emelkednek, szántó-
földek, szőlőhegyek eltünedeznek, a bükk, cser és tölgy-
erdőket örökzöld fenyvesek váltják fel, s ott állunk Ma-
gyarország leghíresebb, a honfoglalást is megelőző régi-
ségü érczbányák, s a kies és gyógyhatásúkról hires szklenói, 
vihnyei és szliácsi, elég komforttal berendezett s regényes 
tájékban gazdag fürdők vidékén. Városokban és falvakban, 
föld alatt és fölött pezsgő élet ; fa, bánya és vasipar. S 
igy hazánk e vidéke, — bár itt a megelégedettség nem 
nyerhet kifejezést Berzsenyink szavaival: „van kies szőlőm, 
van arany kalászom," — mégis áldott és gazdag. 

S ez áldott vidék népe — szegény, mert a drága 
kincsből, melyet életereje és biztonsága koczkáztatásával 
tur, aknáz, kihoz, semmi sem az övé, csak a munka bére. 
De szegénysége tisztes, mely egyaránt távol áll a nyo-
mortól, mint a vagyonosodástól. Lakályos ház, kis ker-
tecskével, a fő élelmi czikknek szabott áron való előle-
gezése, munkaképtelenség esetében némi nyugdij, tűr-
hetővé teszik sorsát. S e szegény nép nem elégedetlen-
kedik, nem zúgolódik, nem szünteti be munkáját, nem 
daczol, nem rombol. Tisztességtudó, alázatos, engedelmes, 
munkás, hazafias, mert — vallásos, ájtatos és jámbor. S 
ez nem a modern iskola érdeme ! Régi időktől fogva vallás-
erkölcsös iskolanevelésben részesül e nép, s csak iskolai 
bizonyítvány mellett nyert alkalmazást bármely iparágnál. 

Ily alapvetés mellett, az öregebbek jámbor példája 
által is buzdittatva, az ifjú csakhamar érdemesiti magát 
a „hivő keresztény" névre. 

S ezen jelleg a keresztény élet minden nyilvánulá-
saiban felismerhető. Hirdetik ezt már az ut és erdőszé-
leken, a bányabejáratoknél felállított feszületek, a terek 

szent szobrai, szép templomok, az isteni tisztelet és ta-
nítások látogatottsága, magán, nyilvános és testületi ájta-
tosságok, s kifejezést nyernek a családi életben és házi 
ájtatosságokban. 

Az igy hivő keresztény munkás, valamint a felszí-
nen őt környező természet alakzatai, jelenségei és szép-
ségében, ugy alászállván a föld gyomrába, ennek csodá-
latos és sokszerü alakzataiban a Teremtő munkáját, s az 
0 hatalmát, bölcseségét, jóságát, szeretetét és atyai gond-
viselését ismeri fel. Azért alászálltában is ajtatos imáiban 
ajánlja magát az 0 oltalmába, s kijövet ismét csak égre 
emeli hálatelt szemeit, hol a csillagok milliárdjai hirde-
tik az Isten hatalmát és dicsőségét. Coeli enarrant gló-
riám Dei, et opera manuum eius annunciat firmamentum ! 

A keresztény bányász keresi, aknázza az anyagot, a 
legdrágábbat , legértékesebbet; de a találtat lábbal tiporja 
csak ugy, mint az értéktelent, s irigység nélkül adja át. 
Nem isteníti, mint némely újkori természettudós, tanitó 
és tanítványaik, kik az anyagban állították fel az újkor 
bálványát! Az Istent helyettesitik az őserővel, a terem-
tés t a parányelmélettel ; az ember nem Isten teremtmé-
nye, nem két világot magában egyesítő szellemi és testi 
lény, hanem a létért való küzdelemben természetes kivá-
lás által majomból fejlődött lény ; melynek gondolkodása 
s úgynevezett szabadakarata csak is agyának szervi mű-
ködése. Igy szükségképen az erkölcsi jó és rossz közötti 
különbség megszűnik ; nem lévén kötelező erkölcsi tör-
vény, s nem lévén szabad akarat, az emberi cselekmé-
nyek nem is jöhetnek beszámítás alá. S a petrolőrök 
kommunardok, anarchisták és nihilisták — ezen elmélet 
elmaradhatlan gyümölcsei — ártatlan lények. 

Mennyi veszedelem rejlik e tanokban egyház, haza 
és társadalomra, s mennyi lelki kár azok követőire ! 

Pedig e veszedelem — a törvényhozás szándékán 
kivül és ellenére is — megvan a tanszabadságban, a fe-
lekezetnélküli iskolában és a tanitó egyéniségében, ki ha 
hitetlen, a bibliai teremtés története helyett, az anyag-
istenitők és darwinisták elméletét, s evvel minden go-
noszság magvát hinti el azok szivében, qui jurant in 
verba magistri ; s a természetrajz előadásánál, csupán 
nagyobb fejlődésü állat gyanánt mutatván be az embert, 
megfosztva Istentől nyert minden méltóságától, kiöli ta-
nítványaiban az önbecsülést, a jóra, szépre, magasztosra 
való törekvést is. 

Sajnos, vannak kik ezen olcsó, de végtelenül kár-
hozatos tudományban keresik dicsőségüket ; mert hisz a 
pozitiv igazságok tagadásánál, s a paradoxonok vitatásá-
nál nincs olcsóbb tudomány, s talán sokan feltűnési visz-
ketegökben éppen azért más benső tartalom hiányában, 
ezen kárhozatos tant adják ki magukból. Vajha ily hen-
czegő tudóskák, minden okos és hivő ember részéről oly 
megítélésben részesülnének, mint egvik hősködő társuk, 
kiről azt mondá egy csípős kritikus : ezen uri ember oly 
ügyetlen famíliából való, miszerint a folytonos fejlődés 
elmélete szerint ükapja bajosan volt majom, de — sza-
már lehetett. 

Vajha iskoláinkban soha ne hiányozzék a »keresz-
tény szellem," akkor nem fog az hiányozni az élet küzd-
mezejére kilépettek szivében és életében sem. 
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Tovább haladva vándorlásomban, a természet ugyan 
keveset vesztett szépségében, s csak némileg mostohább-
nak mutatkozot t adományaiban : de megrendítő látványt 
nyúj t némely helység kirívó nyomora, s erkölcsi sülye-
dése. Ronda házakban ronda é le t ; üres iskola és egyház, 
telt korcsma és pálinkamérés. Im ezek jellemzik lakóit. 
S ha kuta t juk, mi tet te őket ily Istenről s önnön méltó-
ságukról és jóvol tukról megfeledkezett lényekké ? Csak 
abban találunk megfej tő választ : uzsora és pál inka! S 
ha honfiúi lelkünk tűnődik a mentő eszközök felett , 
csakis azon kétségbeejtő eredményre jut , hogy Isten ke-
gyelme nélkül nincs számukra menekülés. Az iskolából 
rég kinőttek ; prédikácziót nem hal lgatnak ; mértékletes-
ségi egyletbe nem lépnek ; a fokozott szeszadó nem mér-
sékli vágyukat , csak hamarább emészti fel utolsó vagyo-
nukat ; kivándorolniok nem lehet, hogy talán az idegen 
világban elmaradhatlan életküzdelem sanyaruságai kijó-
zanítanák s megmentenék őket legalább az emberiség 
számára, ha már a honra nézve elvesztek ? Nem ! az ördög 
ki nem bocsájt ja zsákmányát ! Ok maradnak, mint nyűg 
a haza testén, mint a társadalom szennye és saját gyer-
mekeiknek átka. 

Még is az erkölcsi sülyedés e szomorú tanyáin, há-
lás működési tér nyílik a buzgó, lelkes tanító számára, 
hogy legalább azokat mentse és óvja, kiket még a pá-
linka-kór egészen meg nem mételyezett, kiken még nem 
fogott az oly szülők gonosz példája, kik a csecsemőt 
szeszszel csititják, a serdülőnek azzal kedveskednek, s az 
apa u j jong örömében fia részeg volta felett . 

De szomorú e kép ! A hazafi lelke inkább véres 
csatamezőkre gondol, melyeken hős fiak ezrei hullottak 
el dicsőséggel, mintsem ezen büntanyákra , hol a pálinka 
szedi áldozatait, s a honfiak ezrei dicstelenül bűnben és 
nyomorban züllenek el. A7essünk fátyolt r e á ! 

Végre visszaszállva i t thonomba, résztvevő tanuja 
valék a nemzet és főváros nagy ünnepének, az első ma-
gyar apostol és király szent István ünnepének, kinek 
dicső neve emlékére egy nemzet lelke lángol, s hivő fiai 
szive feldobog. Epedő himnusz őseink imája : „hol van 
István király, téged magyar kiván" emelkedik minden 
igaz honfi kebeléből, s hódolatunk tömjénfüs t je i l latár-
ként száll fel oltárainkról . . . 

Örömben tágul t szivem, látván a mérhetetlen soka-
ságot, melyet a hit és hazafiság lelkesített , hogy a hála 
és kegyelet adóját meghozza azon hős fejedelem, bölcs 
törvényhozó és lángbuzgalmu apostolnak, ki pogány 
őseinknek büszke nyakát , Jézus édes igájába haj tván, 
nemzeti és állami létünknek, művelődésünk és szabadsá-
gunknak szerzője. Nem gondolható, hogy sz. István oly 
számos tisztelői, egyszersmind hithüség, az Isten háza és 
dicsősége előmozditásában apostoli buzgalom, cselekvő 
felebaráti szeretet, és törvénytisztelet által annak hü 
követői is lenni, s igy az egyház gyarapodása és dicső-
sége, s drága honunk nagysága és boldogulásának elő-
mozdítására nem törekednének ! Őrizzük keblünkben e 
vigasztaló hazafias reményt ! 

M. t. bizot tság! Ha gyönge szózatomnak czélzatait 
a tanitó urakkal megértetni , s a ker. szellem uralkodásá-

nak iskola, család és életben, s a veszélyes tanok távol-
ta r tásának szükségét csak némileg is — quasi aliud 
agendo — begyőzni ; ha a felemiitett, anyagilag és er-
kölcsileg bukot t szerencsétlenek gyermekei megmentésére, 
emberbará t i szivöket indítani és buzdítani ; s végre az 
egyház és haza iránti hűség és szeretetükben, sz. István 
ragyogó példányképünkre utalva, megerősíteni s igy 
szentegyházunk dicsőségének és édes hazánk javának elő-
mozdításához, csak egy szemernyit is hozzájárulni sike-
rülend : benső megelégedéssel zárom be beszédemet, s 
gyűlésünket — Isten áldását kérve működésünkre, meg* 
nyi to t tnak nyilvánitom. 

Egyházi szent beszéd. 
(Vége.) 

S ugyan miért féltsen minket a haza egy Isten 
szeretetétől és i ránta való engedelmességtől ? Nemde igaza 
van a költőnek, mikor a haza nevében igy kérdez : 

„Ki a hazát bölcsen a lkotá 
Egy Is tentől mér t féltsem én szerelmem ? 
Addig leszek szent a magyar előtt , 
Mig szent lesz előt te a jó, az Isten.'1 l) 

Ugyan nem istenkáromlás volna-e gondolni, hogy 
Az, ki a parancsot adta : „Adjátok meg a mi a császáré 
a császárnak," valamit kívánhatna, mi a haza igazi ér-
dekeivel e l lenkeznék? Vagy talán Annak, ki oly nyo-
matékosan hirdet te a haza i ránt i kötelmeket, nem állana 
jogában parancsolni : „adjátok meg a mi az Istené az 
Istennek." 2) 

A keresztény — igaz — a föld szülöttje, de egy-
szersmind a mennyországnak is örököse. Jogga l mond-
ha t ja a keresztény : 

„En is azt remélem remegő reménynyel, 
Hogy hazám lesz a menny." 

S hogy igy legyen, itt a földön kell ar ra érdemeket sze-
rezni. Ha van a siron tul is élet, ha porladozó testünket 
túléli a lélek — s ha nem, akkor nem is érdemes élni 
tűrni és szenvedni, akkor a lét a legnagyobb kin, a leg-
kegyetlenebb igazságtalanság — ha lelkünk örök sorsa 
az igazsag megmásí thata t lan szava szerint csak olyan 
lehet, a minőt e világban megérdemeltünk, akkor a gon-
dolkodó keresztény előtt világos, de szent is a feladat, 
hogy itt a földön életét ugy berendezze, hogy örökségül 
kapja egykoron egy szebb élet hajnalán a mennyország 
végnélküli boldogságát ; akkor annak az egyháznak, me-
lyet az Isten egyszülött Fia alapí tot t , hű gyermeke kell 
lenni, mer t egy igaz mondás szerint : Non potest habere 
Deum Pat rem, qui non habet Ecclesiam matrem. Menny-
ben a ty jának nem bí rha t ja az Istent, kinek it t a földön 
az egyház"'nem volt anyja . 

Szeretheti a hivő forrón azt a földet, melyen böl-
csője r ingot t , hol az anyanyelv édes hangjai t legelőször 
hallotta, hol gyermekkorának boldog álmai, i f júsága szép 
reményei, férfi tet terejének gazdag gyümölcsei, vágyai és 
várakozásai ezer meg ezer szállal oly bűvösen lebilincse-

') Mindszenty, A hon szava. 
-') S. Th. 2 Il-ae qu. 101. a. 4. c. 
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lik lelkét, szivét ; szeretheti szülőföldjét jobban mint az 
egész világot, mint a Dardanellák bájos partjait , vagy 
Nápoly aranyfényű öblét. Másik hazája, melyre reménye 
irányul, egy más világrendben fekszik ; tudja, mivel tar-
tozik neki vágyaiban és méltó előkészületben és mivel 
tartozik emennek a hazának, mely őt az örök hazára 
szülte. A hivő keresztény a költővel mondhatja : 

„Ég és föld között repülök, 
Is tent és hont zeng dalom, 
Inné t van, hogy elmerengvén 
Az eget édes .honomnak, 
A hont édes szép egemnek 
Oly szent kéjjel gondolom." 

S mentől buzgóbban törekszik örök hazája felé a 
keresztény, mentől inkább iparkodik erre magát érde-
messé tenni, mentől vallásosabb, erényesebb és erkölcsö-
sebb, annál hívebben és tökéletesebben is fogja teljesíteni 
kötelmeit földi hazája iránt, jól tudván, hogy ezen kö-
telmek szándékos elhanyagolása bün s vétek nem csak 
az emberek, de az Isten előtt is. 

Igazán vallásos, erényes és erkölcsös ember soha 
sem lehet hazafiatlan, mert megadván az Istennek, mivel 
tartozik, már az Isten iránti engedelmességnél fogva sem 
tagadhatja meg hazájától, mivel neki tartozik, mivel csak 
igy teljesiti az Ur parancsát, ki mondá: „Adjátok meg 
a mi a császáré a császárnak és a mi az Istené, az Is-
tennek." Valóban 

„Igy szép a hi t s honszerelem 
Egymás keblére hajolva." * 

* * 

Tegyünk félre minden bizalmatlanságot, minden fél-
tékenységet, minden illetéktelen aspiratiót. A két világ-
rend élén két tekintély áll, egymást kiegészítve, egy-
mással szövetkezve. Nem állam az államban, hanem 
megfelelőleg az ember kettős természetének a két élet-
rend hivatott és illetékes intézője. Igazi jólét, valódi bol-
dogság csak ott lehetséges, hol mind a kettő kellőleg 
érvényesül. A test elhanyagolása elnyomorításra, a lélek 
elhanyagolása butításra s sülyedésre vezet. Hadd működ-
jék mind a két hatalom a maga körében szabadon és 
függetlenül, és a hol érdekeik találkoznak, kölcsönös mél-
tányossággal és igazságossággal. 

Hisz egy a közös czél : a közjó ; csak egyért dobog 
édes mindnyájunk szive, hogy e közös hazában boldog 
legyen mindenki és hogy e boldog hazát elhagyva elérje 
boldogan az örök hazát. Értsük meg az idők komolysá-
gát. Másutt van az ellenség, ne keressük az ott, a hol 
az nincs. Csak hypokrizis vádolhatja az egyházat, külö-
nösen hazánkban arról, hogy törekvései nem irányulnak 
édes honunk boldogitására és hogy valamikor olyasmi 
után áhítoznék, mi nemzetünk igazi érdekeivel ellenkezik. 
A ki legjobb, legrégibb barátját gyanúsítja és gyöngíti, 
csak magának árt, csak önmagát erőtleniti. Az evangéli-
um nem ismer más harczot mint a tévedés és a bün 
ellen. Az egyház védekezik, ha megtámadják és ezzel 
csak oly szent kötelességet teljesít, melynek elhanyago-
lása gyávaság is, árulás is. Gyávák pedig szánalmat, 
árulók megvetést érdemelnek. Amit önérzetes ember el 
nem tűrne, azt ne kívánjuk a világot átölelő, kétezred-
éves isteni intézménytől, mely nem rabszolgaságra, ha-

nem szabadságra született. (Gal. 4, 26. 31.) Szentegyhá-
zunk dicső fejének, szentséges atyánk XIII. Leo pápa ily 
irányban tanúsított bölcseségétől még az ellenfél sem 
tagadhatja meg tiszteletét. 

Vallás és hazafiság nincsenek ellentétben, mind a 
kettő erény, két erény pedig egymással nem ellenkezik ; 
az egyik a másikat kiegészíti, az egyik a másikat segiti. 
Szeresse mindenki, mint kell, édes hazánkat, de szeresse 
minden hivő az Istent mindenek felett ! 

Jól mondja a költő : 
„Igaz magyar csak ugy vagyok, 
Ha hazámnak jó t akarok, 
Egy Istenem, egy királyom, 
Ezt tisztelem, azt imádom." 

Deum timete, regem honorificate. — Féljétek az 
Istent, tiszteljétek a királyt, parancsolja az Ur nevében 
az apostolok fejedelme.x) 

* 
* * 

Szent István ünnepén, dicső első apostoli királyunk 
e magasztos napján, ki utolsó leheletéig, mikor a ma-
gyarok Nagyasszonya hatalmas pártfogásába ajánlotta 
szeretett hónát, népét és nemzetét, oly fenséges példát 
adott, hogy egyesülhet a legédesebb összhangzatban val-
lás és hazafiság : ujitsuk meg köteles fogadásunkat, hogy 
hazánknak rendithetetlenül hivei akarunk maradni, bár-
mit is rejt titokzatos méhében a bizonytalan jövő ; hogy 
szeretett hazánkért készen vagyunk minden áldozatra, mit 
sérthetetlensége, egysége, szabadsága, boldogsága kí-
vánni fog; hogy szeretni fogjuk ezt a földet, mely édes 
szülőföldünk, szeretni a szeretett hazában élő minden 
honpolgárt különbség nélkül, mert csak a szeretetben 
van egység, van erő, van békesség és boldogság. Fogadjuk 
újból, hogy felséges urunk és apostoli királyunk, a leg-
alkotmányosabb fejedelemnek jobbágyi hűséggel minden-
kor eltelt alattvalói leszünk, ki szt. István koronájának 
oly méltó örököse, hogy a mint atyai szive oly melegen 
és bensőn osztja hü magyarjainak minden jó és balsorsát, 
népeinek őszinte hódolatával körülvéve, mindmegannyi 
élő bástyával védve, alattvalóinak szerető szivében bírja 
azt az erős trónt, melyet az idők viszontagságai csak 
erősebbé és szilárdabbá tesznek. Fogadjuk újból, hogy 
hitünkhez híven meg akarunk maradni a hitetlenség min-
den támadásai, a ledérség minden csábjai között ; hogy 
anyaszentegyházunk hü gyermekei akarunk maradni, 
mely minket örök hazánk számára szült. — Igy meg-
adván hazánknak, mivel neki tartozunk, ennek minden-
kor hü polgárai és megadván az Istennek, mivel neki 
tartozunk, mindenkor az 0 szeretett és szerető gyermekei 
maradunk. 

* 
* * 

Te pedig, mindenható Úristen ; hallgasd meg ke-
gyesen könyörgésünket és engedd, hogy szt. István ki-
rály, ki itt a földön uralkodván, a hitnek és egyháznak 
oly buzgó terjesztője volt, ott fent a mennyekben Irgal-
masságod trónja előtt legyen dicső szószólónk, hü párt-
fogónk. Az ő érdememei által áldd meg országunkat, mi 
magyar hazánkat, felséges urunkat és apostoli királyunkat. 
Ugy legyen ! Amen. 

') I. Petr. 2, 17. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
L O N K A Y A N T A L . 

Lapunk zártakor vettük a következő meg-
ható gyászhírt: 

Ozv. Lonkay Antalné szül. Tóth Jolán és gyer-
mekei: dr Lőrinczi Ferenczné szül. Lonkay Iphy-
genia s férje dr Lőrinczi Ferenc.z gyakorló orvos 
és miniszteri titkár, s gyermekei Flóra, Melania; 
valamint Lonkay Lenke és gyermekei Adrien, 
Irén; úgyszintén dr Hortoványi Józsefné szül. 
Lonkay Irén és férje dr Hortoványi József köz-
és váltó-ügyvéd s gyermekük Blanka, — nem-
különben testvérei : Lonkay Ferencz és Lonkay 
Károly, továbbá nővérei: Lonkay Emma és Lon-
kay Lina, mély fájdalommal s szomorodott szivvel 
jelentik forrón szeretett kedves férjének, illetőleg 
atyjuknak, ipjuknak s nagyatyjuknak — valamint 
testvéröknek 

lovag LONKAY ANTAL urnák 
a pápai Sylvester- és sz. Gergely-rend commandeur jének és lovag-
jának, a Szent-István és Szent-Lázzló-Társulat választmányi tag-
jának, 1848-49-iki honvédfőhadnagynak, a „Magyar Állam" tu la j -

donos-főszerkesztőjének stb. 

élte 61-ik évében B.-Füreden, hosszas és kínos 
szenvedés után, a haldoklók szontségével ellátva, 
f. év. aug. 29-én reggeli '6U1 órakor tör tént gyá-
szos elhunytát. 

A boldogultnak hült tetemei Balaton-Füreden 
szenteltetnek be, a honnan a szomszéd arácsi 
temetőben f. hó 31-én fognak örök nyugalomra 
tétetni. 

Az engesztelő szent mise-áldozat pedig szept. 
1-én d. e. 10 órakor fog a balaton-füredi fürdő-
telep templomában az Egek Urának bemutat-
tatni. 

Kelt Budapest, 1888. aug. 29. 
Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Budapes t , aug. hó 28. Trefort utódjáról eredt 
meg a véget-hosszat nem ismerő találgatás, amely messze 
túlhalad minden oly kombinálást, mely más miniszteri 
tárcza üresedtéyel szokásban van. E rendkivül nagy ér-
deklődés igen érthető oly resszort betöltése körül, amely-
nek vezetése mélyre hat a nemzet szellemi életébe, és 
oly képességeket s oly tevékenységet feltételez, amelyek 
ritkán találhatók föl egyszer egy században egy férfiúban 
együtt. 

A személyek körül forgó találgatások ez idő sze-

r int csak másod sorban jöhetnek tekintetbe, annál inkább 
fontolóra veendők a feladatok s teendők, melyek Trefort 
utódjára a vallás- s közoktatásügyi miniszteri székben 
várnak. Es itt szives-örömest csatlakozunk ama laptár-
sainkhoz, akik e tárcza jövő vezetőjének kiszemelésében 
a legnagyobb körültekintést, mindenek fölött pedig a 
pártérdek mellőzését ajánlják. A nemzeti művelődés összes 
tényezőinek istápolása, fejlesztése érvényesítése mindnyá-
junk közös hő óhajtása, melynek megvalósítására czélzó 
közremunkálásunk elengedhetetlen feltétele a sikernek. 
Ez okból bízvást remélhetjük, hogy az illetékes körök 
mindezt szem előtt fogják tartani, amidőn a korona elé 
terjesztendő miniszteri ajánlat fölött annak idején dön-
teni fognak. 

Ámde e kinevezésnél nemcsak a közművelődés szo-
rosan vett, bár nagyon az életbe vágó érdekei jőnek csak 
tekintetbe. Ennél nem kevésbé, sőt több tekintetben mé-
lyebbre ható amaz érdek, mely e tárczának betöltéséhez 
vallási szempontból fűződik. 

A közoktatásügyi miniszternek, mint a kultusügyek 
vezetésében az apostoli szent korona végrehajtójának mű-
ködése végeredményében soha sem lehet a vallásra, neve-
zetesen a katholika egyházra vagy a vallásfelekezetekre 
túlságos kihatással — hogy ne mondjuk — veszélylyel, 
amig ezen apostoli jogar idevonatkozó jogai az ezeket a 
pápától szerzett, évezredes alkotmányunk szellemébe s 
nemzetünk életébe ültetett szent István király szellemében 
gyakoroltatnak. Erre a jelen teljes megnyugvást, s bizton 
reméljük, a jövő elegendő biztosítékot nyújt . 

Mégis a közelmúltban is tapasztalt mindenféle kez-
deményezések, elhamarkodott experimentatiók és nem is 
rosszakaratú, de nem mindig helyén s idején alkalmazott 
tulbuzgóság arról győzött meg, hogy a kultusminiszter-
nek, mint a vallási ügyek kezelésében a korona megbí-
zottjának, a hatásköre szabatosan meghatároztassék épp 
eme korona apostoli jogainak s igazainak megóvása te-
kintetéből. A megbízottnak nem szabad tulmenni meg-
bízatásán, épp ugy a kezdeményezés, mint a nyert meg-
bízás keresztülvitelében. Am hangoztassák némely dok-
trinér liberálisok az állam fenhatóságát, a magyar alkot-
mány évezredes szelleme, a nemzet története, az élet s 
gyakorlat, magyar népünk érzülete s gondolkodása ellent 
mond külföldi mintára szabott elméleteiknek. A vallásos 
érzés, a lelkiismeret nem lehet állami mindenhatóság tár-
gya, nem szabad lennie épp az államnak jól fölfogott 
érdekéből, különösen Magyarországon, melyet állammá a 
katholikus egyház tömöritett , fejlődésében védelmezett, 
dajkált s nagyra nevelt, amint most is az apostoli korona 
vallásos nimbusza és a nemzet keresztény géniusza ké-
pezi a legszilárdabb kapcsot a magyar szent korona or-
szágainak^geografikus, területi fogalmában s ennek poli-
tikai érvényesülésében. 

A királyi felség apostoli jogainak tiszteletben tar-
tása első s utolsó sorban föltételezi az egyházi autonomia 
tiszteletben tartását. 

Nevezetesen a katholika egyház főpásztorainak egye-
temleges és külön-külön megyei joghatósága képezi ama 
tért, melyen belül a magyar vallásügyi miniszter nem 
tehet kísérletet terjeszkedni vagy akaratát érvényesíteni 
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a nélkül, bogy nyíltan föl ne lázadjon az emez egyházi 
autonomia védelmére királyi esküt tett apostoli felség 
ellen, és a nemzet belső nyugalmát, vallási békéjét s 
ezen alapuló jólétét föl ne forgassa; már a kisérlet is 
megbénítaná a főpásztorok s az egész egyház nemzet-
fentartó, az állami biztonlétet ápoló, áldásos működését 
s befolyását. 

Amiből önként következik, hogy a katholikus intéz-
mények természetét s jellegét tisztelve szabad tért bizto-
sítson minden magyar vallásügyi miniszter, hogy jótékony 
befolyásukat s közhasznú működésűket annál inkább ki-
fejthessék a nemzet érdekeinek szolgálatában ; sőt azt 
összes hatalmával, s rendelkezésére álló közegeivel elő-
mozdítsa, távol tartván amazoktól minden illetéktelen 
beavatkozást vagy személyes hatalmi viszketeget, amely 
csak bénithatja emez intézeteknek a nemzet háláját mél-
tán kiérdemelt tevékenységét, anélkül, hogy az államnak 
és a hazának hasznot hajtana mást, mint egyes egyének 
rosszul alkalmazott ambitiójának kielégítését. 

Ez intézményektől elválaszthatatlan a katholikus 
alapok és alapítványok ügye. Ezeknek jogi természete 
felől nem foroghat ugyan fenn semmi kérdés, hacsak va-
laki amaz elvet nem vallaná, hogy „ami a tied, az az 
enyém, de a mi az enyém, az nem a t ied;" — másfelől 
azonban igen komoly kérdéssé lett ez alapok s alapít-
ványok kezelése, mely az eddigi rendszer szerint, min-
denkinek el kell ismernie, minden tekintetben ki nem 
elégitőnek bizonyult. E kérdés sürgős rendezésre vár 
nemcsak a tiz millió katholikus alapos aggodalmának 
eloszlatására, hanem az állami tekintély megóvására, me-
lyet bizonyára nem emelhet ama tény, hogy a katholikus 
alapok s alapítványok vagyona az állami kormány keze-
lésében lassan foszladozik. Ez okból óhajtandó, sőt szük-
séges, hogy e kezelésben gyökeres rendszerváltozás tör-
ténjék, hogy milyen, azt megállapítani, az apostoli védur 
után a kath. egyház összes érdekeinek legilletékesebb 
képviselői, a főpásztorok jogkörébe tartozik ! 

Ha igy szellemben működik majd Trefort utódja, 
akkor hivataloskodását áldás s a nemzet hálája fogja 
kisérni. Ne akarjon soha „summus episcopust" játszani, 
hanem legyen miniszter, aki az apostoli korona hű ta-
nácsosa, és a ki azonfelül a közoktatás- s közmivelődés-
ügy terén oly tág hatáskört talál, hogy éjjelét is nappallá 
teheti, ha minden jogos igénynek s a nemzet összes kul-
turális érdekeinek lelkiismeretesen és sikeresen meg akar 
felelni. -I-

London, aug. elején. Lavigerie bíboros karthagói érsek 
beszéde a rabszolgaság megszüntetéséről. — (Folytatás). 

Ámde nemcsak azért vagyok itt, hogy könyörületü-
ket szorgalmazzam és emlékeztessem önöket a kötelezett-
ségre. melyeket oly mult önökre ró, hanem az okból 
jeleutem meg önök előtt, hogy igazságérzetükhöz fordul-
jak. mert Angolország amaz uj birodalmak által, melye-
ket Afrikában alapitott vagy hódított, ez utóbbi iránt 
szent kötelmeket vállalt. 

Ezek bizalmam indokai ; de mielőtt tárgyam érde-
mébe bocsátkoznám, helyre kell igazitanom egy szót, 
melye t beszédem kezdetén kiejtettem. Azt mondtam 

ugyanis, hogy a szegény feketék (szerecsenek) ügyét jöt-
tem megvédeni ; e kifejezés nem felel meg egészen gon-
dolatomnak, és visszavonom azt és pedig kettős okból. 
Első az, hogy a rabszolgák ügyét nem szükséges védel-
mezni az angol keresztények előtt, ezek szivében azoknak 
nyert ügyük van. (Ismétlődő helyeslés.) A másik ok az, 
hogy ez ügyet páratlan ékesszólással védelmezik maguk 
a tények, az önök utazóinak s kutatóinak leírásai. 

Afrika nem szorul ügyvédekre, hanem egyszerűen 
szemtanukra van szüksége ; s mint egy u j ily tanú jele-
nek meg önök előtt. Nem szándékom tehát rátérni oly 
dolgokra, amelyeket önök saját íróik vagy a németek leírá-
saiból ismernek. Még összegezni sem akarom adataikat, 
sem megújítani az érzelmeket, melyeket azok sziveinkben 
keltenek. De oly iszonyatosságokkal szemben az ember 
kételkedhetnék pontosságukban és Livingstone maga is 
kifejezte amaz aggodalmát, hogy tulhajtással fogják vá-
dolni. A kételkedés azonban ily ügyben ennek vesztét 
okozhatja, mert a kételkedés tétovázást szül ; ez pedig e 
pillanatban Afrika bensejének végvesztét jelentené. Ha 
megengedjük, hogy lakói végkép kiirtassanak, nem lesz 
többé mit tenni. Szükséges tehát, hogy a tényállásról 
mindenki meg legyen győzve és hogy e meggyőződés 
tántoríthatatlan legyen ; mivégre az u j szemtanukat a 
régiekkel össze kell egyeztetni. 

En tanúságot teszek Afrika ama részéről, melynek 
evangelizálása reám van bizva. 

De a tanúságom nemcsak az enyém. Ama vidéken, 
melyről szóltam, egész sereg szemtanú van. Ezek az én 
fiaim, az algieri hittéritők, vagy mint Afrikában a nép 
nyelve elnevezte : az algieri fehér atyák. (Taps). 

Amikor én abba az országba jöttem, annak most 
több mint husz esztendeje, beláttam, h o g y h a tisztemben 
sikerrel akarok eljárni, be kell hatolni Afrika belsejébe, 
a pogány népek közelébe, és hogy bármilyen legyen az 
erőm, csakhamar ki fogok merülni, ha egyedül volnék 
ily vállalkozásnál. Magam köré gyűjtöttem tehát néhány 
fiatal embert, kiket az apostolkodás legtisztább buzgalma 
hevitett. Ok esküvel szövetkeztek, amely kötelezé őket a 
benszülöttek módjára élni és mindent még a halált is 
bekével tűrni. Csak hárman voltak kezdetben ; de az em-
beri természet dicsősége, hogy a hősiesség ragályos, mint 
a rossz ; most már háromszázan vannak különböző czi-
men. (Taps) ; vannak atyák, testvérek, ujonczok és segé-
dek ; mind a háromszázan élnek. Százan már meghaltak, 
a legdicsőbbek. Tizenegyen közülök mint vértanuk ontot-
ták vérüket ; a többiek az éghajlat, betegségek, nélkülö-
zések és fáradalmak áldozataivá lettek. Ha erről igy 
beszélek önök előtt, ez nem tetszelgésből történik, amely 
nyomorult volna ; hanem hogy önfeláldozásukkal megpe-
csételjem tanúskodásukat és hogy ne maradjon fönn semmi 
kétség amaz iszonyatosságok felől, amelyeket ők fölfed-
tek. Emlékezetemben föléled hazám egy keresztény böl-
cselőjének szava, aki szólván a kereszténység megalapí-
tásáról és az ő történeti munkájával szemben fölhozott 
ellenvetésekről, az apostolok és evangélisták vértanusá-
gának eme fönséges és egyszerű érvével válaszolt: „Hinni 
kell oly tanuknak — mondá Pascal — akik hagyják 
magukat legyilkolni." Oly tanuknak, akik magukat meg 
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hagyják ölni, a vallomásait önökkel megismertetni, mind-
azok után, amit önök már ismernek. (Helyeslés). 

Hogy mit se zavarjunk össze és hogy szabatosan 
meghatározzuk Afrika ama részeit, amelyekre eme tanú-
vallomások vonatkoznak, el kell mondanom mindenek-
előtt, mely vidékeken működnek az én hittéritőim. Ok 
több mint tiz éve elfoglalják a Saharát és a nagy tavak 
vidékét a Nil forrásaitól egész déli Tanganikáig, vala-
mint a belga Felső-Kongot. Innen irnak ők nekem és 
ezen különben mérhetetlen vidékekről akarok önöknek 
beszélni, a más vidékbeli utazóknak s hittéritőknek hagy-
ván elmondani élményeiket Európa előtt Afrika más 
részeiről. 

Hogy az elsőknél kezdjem, szólanom kell a Sahara 
hittéritőiről; ők arról tanúskodnak, hogy mindannak da-
czára, amit mások mondhatnak, a rabszolgaság még min-
dig s ugyanazon arányokban, mint máskor uralkodik 
északi Afrika amaz összes vidékein, amelyek az európai 
birtokoktól délre esnek. A rabszolgákra való vadászat 
eme vidékek számára egész a felső Niger folyó vidékéig 
terjed mindama területen, hol a szerecsenek még nem 
lettek tényleg mohamedánokká. A rabszolgavásár ellen-
ben az összes muzulmán vidékeken nyilvánosan foly. Igy 
Marokkó bensejének minden városában vannak ily vásá-
rok, ahová a rabszolgakereskedők karavánjai jőnek. Né-
hány éve, alig öt éve, még a tengerpartmenti városokban 
egész Tangerig voltak ily vásárok, még az önök Gibral-
tarjával szemközt is. Ha innen eltűntek szemeink elől és 
és a birodalom bensejében lévő városokba menekültek, 
önök tudják, hogy kinek köszönhetjük ez eredményt : ez 
ama társulat titkára, amely minket itt egyesitett, aki 
(Allen, az „Antislavery Society" titkára) a méltatlanko-
dás és ékesszólás hatalmával kényszerité ama gyalázatos 
kereskedőket, hogy legalább titkolják üzelmeiket. De az 
ország bensejében e vásárok még fennállanak, és ott 
látni lehet, mint látják el magukat nyíltan többször egy 
évben a nyomorúságos emberi marhával. Hasonló áll a 
saharai oázokról, vagyis mindazokról, melyek Algier, Tu-
nisz és Tripolisz határain egész Egyptomig elterülnek. 

Valósággal, és hogy csak is igazat mondjak, amint 
arra tanúskodásom kötelez, a házi rabszolgának nincs e 
vidéken amaz iszonyú sorsa, mint Afrika bensejében, amint 
be fogom bizonyítani. Ha egyszer meg lettek vásárolva 
és a muzulmán családok körében fölvéve, itt elég sze-
líden bánnak velük. Az urok érdekében áll, hogy el ne 
veszítsék rabszolgáikat, akik sokba kerülnek nekik a nagy 
távolság miatt, honnan őket hozzák. Talán az európaiak 
közelsége is hatással van a rabszolgatartókra. Attól félnek, 
hogy az áldozatok nyögései s jajkiáltásai a mi füleinkig 
hassanak. . . . 

De egy különös körülmény mégis a kegyetlenség 
jellegével bélyegezi e kereskedést : és ez az átkelés a 
sivatagon, a mely a nők s gyermekek csoportjával, me-
lyet a karaván magával vonszol, egész hónapig tartó 
utazást igényel. Borzasztó utazás ez, amidőn izzó ho-
mokon, szúró napsugárban kell gyalog járni oly terü-
leten, hol az élelmiszer gyakran hiányzik, a viz pedig 
még gyakrabban. A rabszolgakereskedőknek van ugyan, 
de a gyermekek és nők épp csak annyit kapnak, ami 

elég arra, hogy éhen-szomjan ne haljanak, mert kimúlván, 
hóhérjaikat megfosztanák a nyereségtől, melyre várnak. 
A tuaragok kisérik s kalauzolják leggyakrabban az ern-
ber-nyájakat. Ezeknek a szive oly kemény, mint lánd-
zsáik vasa, és egy maroknyi főtt sorgho (étel) esténkint 
és egy korty viz, ez mind, a mit a rabszolgáknak adnak, 
akik roppant terhet czipelve gyalogolnak. It t-ott össze-
roskad egyik-másik: meghalt. A rabszolgakereskedő gya-
korlott szeme föl tudja ismerni, vájjon az áldozat meg-
hal e, mielőtt ez utazás véget ér. Ha ezt megállapítja, egy 
csapással véget vet életének, nehogy hiába élelmezze. A 
hiénák, a sakálok azután fölfalják húsúkat, ott hagyván 
a fehérlő csontokat, amelyek a karavánok út já t jelölik 
Marokko vagy Fezzan rabszolgavásáraihoz. 

(Folyta t juk.) 

KATH. TANÜGY. 
Az orsz. kath. tanitói segélyalap központi bizottságá-

nak IV. ülése. 
A kitűzött napon tartott ülést csendes szentmise 

előzte meg az egyetemi templomban, mely után a jelen-
voltak a díszteremben gyűltek össze, hol az elnöki széket 
Márkus Gyula prelátus s közp. papnöveldei igazgató 
foglalta el. Jobbra tőle ült : Mayer István vál. püspök 
(esztergom főmegye), Begovcsevich Róbert apátkanonok, 
(egri főmegye), Kavulák János somogy-berzenczei plébá-
nos, t. kanonok (vendég); Üveges Alajos (győri-egyház-
megye), peéri kántortanító, a peéri esperességi kerület 
kath. tanitóegyletének és a győrvidéki tanitóegylet pusz-
tai körének einöke. Az elnök baloldalán foglaltak helyet : 
Gulyás Bela, alelnök, a budapesti kir. kath. tanítóképezde 
igazgató tanára ; Kelecsényi Antal (nyitrai egyházmegye) 
mocsonoki kántortanító, aki az értekezlet jegyzőjéül vá-
lasztatott ; Berényi Dániel (kalocsai főmegye) apát és 
esperesplebános Baján, Piánk Alajos (nagyváradi lat. 
szert, egyházmegye), b.-gyulai tanító, az ottani kath. 
tanitóegylet elnöke ; Kanovics Béla Mór, józsefvárosi 
esperes-plebános (vendég). 

A nagy tetszéssel és végén élénk éljenzéssel foga-
dott elnöki beszéd után Berényi apát-plebános indítvá-
nyozta, hogy a beszéd jegyzőkönyvileg megörökíttessék 
és a szaklapokban közöltessék. Az indítvány egyhangúlag 
elfogadtatott. 

Ezután Mayer István v. püspök ő méltósága Trefort 
elhunyta felett emlékezik meg ; egyhangúlag elfogadott 
indítványára elhatároztatik, hogy a bizottság részvéte 
jegyzőkönyvileg fejeztetik ki, s a temetésen a tagok — 
lehetség szerint — jelen lesznek. 

Majd Gulyás alelnök felolvassa a bíboros hgprimás 
ő emja leiratát, a melyben a mult évi gyűlés jegyzőköny-
vét jóváhagyja ; s egyúttal elrendeli, hogy az másolatban 
az összes egyházmegyei hatóságokkal közöltessék, ami 
már meg is történt kivonatilag. — Elnök előadja, hogy 
a szombathelyi tanitóegylet az alapszabályok megváltoz-
tatására czélzó indítványt tesz, amely azt kéri, hogy a 
középiskolák alsó-osztályaiba járó tanulók is részesülhes-
senek ösztöndijakban. E kérelem fölterjesztetett az illeté-
kes hatósághoz, ahonnét eddig válasz nem érkezett. 
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Az ülés programmjának 4. pontja volt az egri fő-
káptalan számadási kimutatásának előterjesztése. Evvel 
kapcsolatban Begovcsevich apátkanonok előadja, bogy 
augusztus 16-ig 8769 f r t 83 kr. az alap jövedelme, ebből 
4799 f r t 58 krnyi összegnek négytizedrésze fordíttatik 
ösztöndijakra, tehát 1919 forint 83 kr. osztatik szét az 
1888/9. tanévben; mig a mult tanévben 2100 f r t oszta-
tott szét, amikor is kilenczen 100—100, huszonnégyen 50— 
50 frtot élveztek. Ismeretlen okokból két száz frtos és 
három ötven forintos ösztöndíjas nem vette föl az ösz-
szeget ; egy negyedik ifjú elhalt, s ösztöndijának (50 frt) 
csak felét vette föl. Ennélfogva a mult tanévben ösztön-
díjra csak 1725 forint osztatott ki. — A bizottság ezek 
után elhatározta, hogy azok, akik ösztöndijaikat bármily 
okokból föl nem vették, ezeknek élvezetétől elesnek ; s 
a fönmaradt 375 forintból 75 fr tot kap Széli Ferencz 
(kalocsai főmegye), aki ez idő szerint tanulmányainak 
utolsó évében áll. Két száz- és két ötvenforintos ösztön-
dijas a mult tanévben tanulmányaikat befejezték ; ösztön-
dijaik tehát újból adományoztatnak. A föntebbi számokból 
kitűnik, hogy a jövő tanévben 1900 f r t osztatik szét 
ösztöndijakra. Négy száz-, és 14 ötven forintos ösztöndi-
jának élvezetében meghagyatik ; újból felosztatik 800 frt 
és pedig 16 között 50 írtjával. Az adományozottak (egyen-
kint 50 írtjával) a következők : Esztergom : Major Ödön, 
Kalocsa : Lisák Teréz, Eger : Hamza Gyula, Mór Dezső, 
Nyitra m. : Formanek János, Fehér m. : Szabó István, 
Lászide Gyula, Szombathely : Raffel Gyula, Eperjes : J u -
hász János, Veszprém : Kreutzer Dezső, Vellner Alajos, 
Kassa : Telepv Sándor, Erdély : Biró László, Baka Má-
tyás, László István, Makay Sylveszter. 

A bizottság ezen határozata után Mayer vál. püspök 
indítványozza, hogy az árvaalap javára 1000 frt adassék 
az emiitett 8769 írtból. Berényi apát-plébános kijelenti, 
hogy a bajai tanitóegylet is figyelembe ajánlja az árva-
alap állapotát, gyűjtésre kérvén iöl az ország tanítóit. A 
püspök ur indítványa egyhangúlag elfogadtatott. 

Következett a segélyösszegek adományozása. A 
segélyezettek nevei (s az összegek) a következők : Esz-
tergom : Czinege István özvegye 100 frt , Tóth János 
100 frt, Knapek István 50 frt, Potokár Ferencz özvegye 
80 frt, Nyitra : Szácsek József 100 frt , Massányi Ádám 
100 frt , Hanusz Antal 60 frt, Kopasz József 100 frt , 
Thuránszky Károly 100 frt, Pécs: Müller Imre 100 frt , 
Eper jes : Kalapos Mihály 120 frt, Kassa: Amler Antal 
25 frt, Kurucz János 100 frt, Vikó József 100 frt, N.-
Várad (gör. kath.) Bitye János 50 frt, Erdély: Ambrus 
Ferencz 100 frt , Szamosujvár (gör. kath.) : Pap Gergely 
100 frt, E g e r : Planár János 100 frt, Bánkövi Sándor 
100 frt , Szepes: Schneider Ede 100 frt . 

Berényi apát-plebános köszönetének ad kifejezést a 
kalocsa-főmegyei tanitók nevében a bizottságnak irántuk 
tauusitott jóindulatáért. Ennek kapcsán indiványozza, hogy 
a két év előtt elhunyt Heranek Ignácz, bikityi kántor-
tanító özvegyének és öt gyermekének 50 frt segély utal-
ványoztassék. Elfogadtatik. 

A segélyek összege tehát 1835 frt. Az összeg hátra-
levő része, azaz 5934 f r t 83 kr. az alaptőkéhez csatolta-
tik ; hasonlóképen a föl nem vett ösztöndijakból 300 fr t . 

Ezután elnök fölolvassa az érsekújvári tanitóegylet 
indítványát, amely szerint a tagok befizetett tagsági dijuk-
ról szóló könyvecskeszerü nyugtát kapnának, amely orszá-
gos tagságukat is igazolná. 

E pont fölött hosszas vita fejlődött ki. Eredményké-
pen kimondatott, hogy a központi bizottság az alapgyüj-
tőknek ajánlja a könyvecske beszerzését. 

Végül felolvastatik a bíboros hgprimás ő emjának 
leirata, amely szerint az ösztöndijakra s segélyekre vonat-
kozó nyugták átvizsgáltattak s rendben találtattak. 

Mayer püspök ur végül Márkus prelátus és Begov-
csevich apát-kanonok uraknak, Üveges kántortanító a 
püspök urnák mond lelkes éljenzés közben köszönetet, a 
ezzel az ülés véget ért. Ülés után a központi papnövelde 
vendégszerető elöljárósága barátságos ebédet adott a jelen-
voltak tiszteletére. 

IRODALOM. 
*** Szemelvények Sujánszky Antal költeményei-

ből. Áranymiséje- s több mint félszázados irodalmi mű-
ködése emlékeül kiadják tisztelői. Esztergom, 1888. 16-r. 
XVI. 296. 1. 

Valóságos lelki kincstár e gyűjtemény, melyben ra-
gyogó költészet és ájtatos keresztény világnézet gyö-
nyörű öszhanggá olvadnak össze. 

= Megjelent az első — naptár : A Szent Család ké-
pes naptára az 1889-iki évre. Hatodik évfolyam. Ára 30 kr. 

Tartalma, nyomdai kiállítása, képei, mind emelkedett 
szellemű Ízlésre vallanak. A legmelegebben ajánljuk. 

VEGYESEK. 
.j.% Történeti szempontból nagy becse van a XIII. 

Leo pápa papi jubileuma alkalmából kiadatott „II Giubi-
leo Sacerdotale" czimű folyóirat f. évi augusztusi, VIII., 
IX. és X. füzetének. I t t összegyűjtve illetőleg összeállítva 
találjuk mind azt, a mit különféle fejedelmek, küldöttsé-
gek és zarándoklatok a pápa tiszteletére mondottak és 
tettek. I t t van a két magyar zarándoklat leírása is. Csak 
az a kár, hogy az elsőnél a notabilitások nevei itt-ott 
ugy el vannak ferdítve, mintha indián nevekkel volna 
dolgunk ; a második zarándoklat leírásának végén pedig 
az mondatik, hogy a szentatya a zarándok-tanférfiakat 
hódoló csókra bocsátotta, — a mi tudvalevőleg nem tör-
tént meg a szentatya gyöngélkedése miatt. 

— Lavigerie bibornok, algiri érsek, páratlan tevé-
kenységet folytat a rabszolgaság megszüntetése végett. 
Belgiumban legújabban bizottságot szervezett e czélból, 
s miután Nyugaton, Olasz , Franczia , Angolországban és 
Belgiumban a társadalom minden számot tevő tányezőjét 
mozgásba hozta, most ide kelet felé fordul s Ausztria-
Magyarország lelkes érdeklődését óhajtja felkelteni. 

— A szertartások Congregatiója f. hó 21-én coram 
sanctissimo ülést tartott. Chanel Péter áldozópap vérta-
nusága fölött tárgyalt —• harmadízben. 

— Jellemző, hogy az országos kath. tanítói segély-
alap központi bizottságának imént tartott IV. ülésére 
meghívott 10 egyházmegye közöl csak négy képviseltette 
magát. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 irt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; j 
udapesten a szerkesz- : 

őnél, és Rudnyánszky | 
. könyvnyomdájában, : 

V., Papnövelde-utcza í 
. sz. alatt, hova a ne- : 
aláni reclamatiók is, E 
>érmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. H 

f 
L O N K A Y A N T A L 

1827—1S88. 

Budapest, aug. 31. 

Ma temetik Balaton-Füreden Lonkay 
Antalt, a pápaság kétszeresen kitüntetett lovag-
ját, a katholiczizmusnak Magyarországban fárad-
hatatlan harczosát, kinek érdemeiről e helyütt 
megemlékezni szomorú, de ünnepélyes kötelessé-
gemmé teszi az állás, melyet a katholikus pub-
liczistika terén a Religio élére állitva elfoglalok. 

Hol született Lonkay s mi mindent tet t 
egész életén át, apróra összeszedni és elmondani 
nem szándékozom. Megteszik ezt mások, megte-
szi majd életének megirója. En csak röviden 
akarom jellemezni Lonkayt, ugy a mint Isten őt 
ismernem engedte. Erényeiből, érdemeiből, tetteiből 
óhajtok koszorút fonni s azt a katholikus pub-
liczistika nevében, melynek a boldogult elsőrendű 
bajnoka vala, a pályatárs meghatottságával sietek 
sirjára letenni. 

Lonkay alakjával szemben, előbb mint mun-
katársa, utóbb e lap szerkesztőségébe felemel-
kedve mint pályatársa, ugy mint mindennel és 
mindenkivel szemben, én, kerülve a végleteket, 
az arany középúton igyekeztem maradni és halad-
ni. Akár szemtől-szembe, akár háta mögött, sem 
hibái, sem érdemei előtt nem hunytam szemet, 
és a mint hibáiból soha sem csináltam olcsó 
faparipát, hogy rajta lovagoljak, ugy érdemeiből 
sem fújtam fel soha magamnak bálványt, hogy 
azt bálványozzam. Halála után folytatom ezt az 
utat s meg vagyok győződve, hogy ezen az uton 

fog haladni a történelem, mely korunk fölött 
majdan Ítélni fog. 

Az embert — egyénisége és a körülmények 
hatásai teszik azzá, a mivé hosszabb vagy 
rövidebb életen át kifejlődve az. örökkévalóság 
küszöbére elérkezik. 

Lonkay, testére nézve csupa csont és izom, 
az inkarnáczio simasága és rózsaszine nélkül, 
komoly, rideg, és emésztő munkára született. 
Lelke óriás akaraterőből, mely sokszor egész a 
nyakasságig megkeményedett, és okos, számitó 
észből vala összeállitva. Mind a kettőre üdvös fé-
ket rakott a keresztény vallásosság szelleme és 
alakot öntött a nemes antik műveltség, melyből 
a boldogult mélyen merí tet t vala. Papi és tanári 
pályára érzett eleinte hivatást ; de lesodorták őt 
arról a veszélyben forgó haza szabadságáért vivott 
küzdelmek. A reverendát egyenruha, az egyen-
ruhát csakhamar polgári öltöny váltotta fel. Kö-
rülményeinek emez átalakulásai lelkében is mély 
nyomokat hagytak hátra. Lonkay egész életén 
át papos maradt szellemében és Ízlésében, prae-
ceptorias hangjában, katonás, verekedő, harczias 
egész modorában. 

Mint iró magyaros és gondos irálylyal írt 
müvei által számot tesz és fog tenni irodal-
munkban mindenha. Mint tanférfiu és pavda-
gog szintén kimagaslik, mert őt a „Tanügyi 
Lapok" meginditása a nevelés keresztény szel-
lemének egyik legelső zászlótartójává avatta 
hazánkban. — Legnagyobb, minden más téren 
kifejtett tevékenységét hatásra nézve messze 
túlszárnyaló munkásságot azonban Lonkay mint 
katholikus publicista és agitator fejtett ki, és pe-
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dig sajátságos eredménynyel, a minek magyará-
zatát a boldogultnak jellemében birjuk. 

A kath. egyház, az ő főpásztorai, a politikai 
napi sajtó erejét hazánkban már a 40-es években 
érezték és méltányolták. A tapintatos Kopácsy 
vezérlete alatt azon voltak, hogy a „ Religio " 
mint „egyházi folyóirat" mellett, mely főleg a 
papságnak van hivatva szellemét üdvös elmél-
kedésekkel és fejtegetésekkel táplálni, legyen egy 
oly orgánum, a mely a politikával s egyéb köz-
ügyekkel foglalkozó világi közönség előtt kép-
viselje a katholika egyház elveit, jogait, érdekeit. 
B. e. Kopácsy József a sz. e. Klobusiczkyhoz 
1842. nov. 4-én e tekintetben ezt i rá : „Praeter 
et ultra praelaudatas pagellas (Religio), in prae-
senti adeo diffuso ephemeridum politicarum usu, 
quae tarnen plus-minus paene omnes prineipiis 
religioni catholicae adversis velificantur, alicuius 
in spiritu catholico redigendi politici organi fir-
mam consistentiam, peraeque necessarian! esse 
intime sentio." 

Ennek az égető szükségletnek ugy véltek 
eleget tehetni a f'őpásztorok a 40-es és még az 50-es 
években is, hogy a politikai napilapok közöl ki-
szemeltek egyet, a mely a kath. vallás és egy-
ház érdekeinek tiszteletét és védelmét megigéré, 
és azt azután pénzbeli segély és a papságnál 
te t t ajánlás által támogatták — a támogatásért. 
Ilyen lap volt péld. a 40-es évek közepén a „Nem-
zeti Újság," az 50-esek végén a Török János 
által szerkesztett ókonservativ „Pesti Hírnök." 
Hogy mily gyenge gyökereket vertek e lapok 
nemcsak a nagy közönségben, de magában a 
papság körében is, és ennélfogva mily csekély 
lehetett a hatás, melyet a közügyek, a politika 
és adminisztráczió folyására gyakoroltak, kitű-
nik a kalocsai érseknek 1844. decz. 7-én kelt 
következő, nem egyszer ismételt panaszából : 
„Proh color! utriusque ordinis hae pagellae (az 
egyházi „Religio" és a politikai „Nemzeti Újság*) 
per ven. clerum tam tenuiter sucollantur . . . ut 
periculum sit, ne sufficientibus mediis destitu-
tae, omnino intercidant." 

Igy tehát i t t is bebizonyult, hogy „a milyen 
a jó nap, olyan az adjon Isten." A papság ré-
széről kifejtett gyenge támogatásnak gyenge 
szolgálat felelt meg a szubventionált lapok ré-
széről; a mely szolgálat valójában egyébből nem 
állt, mint hogy szolgálták a subventiót nyújtók 
érdekeit, dicsérték érdemeiket, nem bántották 
az egyházat, és alkalom adtán durvább támadá-

sokkal szemben, védelmére is keltek; de hogy a 
katholikus szellem ébredjen, élénküljön és maguk 
a katholikusok között uralkodjék, arra nem gon-
doltak, a végett egy keresztül szalmát sem tettek. 

Lonkayé az érdem, hogy megvalósította, a 
mit Kopácsy hgprimás, a nagy politikus és ál-
lamférfiú már 1842-ben contemplált: alapított és 
fentartott harmincz éven át, egy már a 40-es 
évek által óhajtott „spiritu catholico redigált 
politikai orgánumot", a mely bár több hibáját 
öröklé — maga is subventionált lévén jó sokáig 
— a subventionált, csak mellékesen katholikus 
politikai lapoknak, — köztük a tömjénezést, — 
egyben azonban túlszárnyalá őket mind s végre 
beolvasztá magába a mellékesen katholizáló „Pesti 
Hirnök"-öt is, mint utolsó maradékát egy békés, 
de álmos korszaknak : s ez az egy, ez a kiválóan 
saját müve és érdeme Lonkaynak az, hogy sza-
kítva a csupán mellékesen katholikus politikai 
lapok vallási álmosságával, merészen belerivallt az 
agitáczio ébresztő kürtjébe s azt megforgatta a 
világ mind a négy tája felé ; ostorral vágott közbe, 
a hol a szép szó nem volt elég a katholikus 
kötelességek felébresztésére; azokat pedig, kik 
az egyház fejére doronggal gyilkos csapást készül-
tek mérni, — doronggal dorongolta vissza. 

És így legfőbb érdemének forrásából fakad-
t ak egyszersmind legfőbb hibái s azok az üröm-
cseppek, melyek életének poharát bizony sokszor 
keserű tartalommal tölték meg. Lonkay magát, 
egyéniségét, jólétét, családi érdekeit lapjával, lap-
ját pedig s annak egész modorát, taktikáját, 
minden privátjellegü peripecziáival együtt, egé-
szen azonosította a katholiczizmussal. Igy tör-
tént aztán, hogy néha a legincorrectebb eljárásra 
is rádiktálta a correctség disznevét, máskor pedig 
a legcorrectebb eszme és szándék is incorrecte 
született meg nála napvilágra. 

Hogy a zord polemikus benne egészen hát-
térbe szoritá a nyájas irenikust, annak nem 
egyedül Lonkay, nem egyedül az ő természete 
és szelleme az okai, — hanem ellenségei is és 
sajátságos, félázsiai viszonyaink. Ha Lonkay a 
szelid természetű németek, vagy a finom művelt-
ségű f'rancziák között születik és működik vala: 
bizonyára modora is más lett volna. Hanem 
igy, nálunk születvén, miután lapjának mindjárt 
első számát félbarbár szilajság megégette, nem 
csoda, ha második természetévé vált a harczok 
harczolása, mely már lapjának születése előtt 
megindult ellene. 
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Sikerekben azonban Lonkay — mindent 
összevetve — kétségkivül többet mutathat fel 
mint sikertelenségekben. Mert igaz ugyan, hogy 
az általa kezdeményezett kath. politikai kaszinó, 
a római zarándok-társaság, az elvbarátok szö-
vetsége stb., abban az alakban, melyben a boldogult 
őket tervelte, mind sorra megbukának; az általa 
sürgetett és folyton-folyvást erélyesen készitett 
kath. politikai párt, valamint saját, annyi áldo-
zattal forszirozott képviselői mandatuma pedig 
meg sem születének. Azonban áll lapja, mely-
nek közönsége lélekben egy nagy, országos kath. 
politikai kaszinó, egy nagy római zarándoktár-
saság és az elvbarátoknak phalanxszerü szövet-
sége, a mely halálaig hiven kisérte a zászlótar-
tót minden csatáiban, s részt vett sorsának min-
den fordulásaiban. 

Mi lesz Lonkay e főalkotásával az alkotó 
halála u tán: az az Isen kezében van. Lonkay 
nincs többé a lap élén. 

Lonkay férfiasan, ritka bátorsággal s önfel-
áldozó munkássággal teljesítette kötelességeit a 
katholika egyház és magyar hazánk iránt. Bo-
num certamen certavit, cursum consummavit. 
Adja meg neki az Ur Jézus az örök dicsőség 
koronáját, a melynek boldogitó zálogát vette a 
lumen in coelo pápájának áldásában ! 

Nyugodjék békében! 

E l n ö k i b e s z é d , 
vielylyel nm. és föt. Csúszka György szepesi püspök ur a 
magyar orvosok és természetvizsgálók XXIV. nagygyűlését 

aug. 23-án megnyitotta. 

Nagy tekintetű Vándorgyűlés ! 
Mélyen tisztelt Uraim! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 
XXIII. vándorgyűlése nagy választmányának 1886. 
évi aug. hó 25-én Temesvárott tar tot t ülése szi-
vesen fogadván a Magyarországi „Kárpátegye-
sület" meghivását, a jelen, vagyis XXIV. vándor-
gyűlés helyéül a három Tátrafüred regényes vi-
dékét tűzte ki. Ugyanezen ülés határozata kö-
vetkeztében a XXIV. vándorgyűlés elnökeivé gróf 
Csáky Albin kir. főasztalnokmester, v. b. t. ta-
nácsos, főrendiházi alelnök, Szepesvármegye fő-
ispánja és én lettünk megválasztva. Részemről 
nem vártam e nagy kitüntetést. Tudom ugyanis, 
hogy nem csekély feladat egy majdnem félszá-
zados intézmény élére — habár csak rövid né-
hány napra is — állani; egy oly fényes testület 

körében, hol annyi tudomány, tapasztalat, te-
hetség egyesül, az elnöki széket elfoglalni, melyre 
a hazai tudományosság és nemzeti haladás iránti 
őszinte jóakaratnál egyebet alig vagyok képes 
hozni. De a mint nem volt bennem ambiczió 
ezen diszes hely elnyerésére, ugy megvan ben-
nem a teljes készség ezen nagyfontosságú in-
tézmény tudományos és hazafias törekvéseit cse-
kély erőmhöz és tehetségemhez képest támogatni. 

Ami a haza, az emberiség javára történik, 
habár más téren is, az nem hagyhatja közö-
nyösen az egyház szolgáját. Az egyház pedig 
nem ugy gondoskodik a lélekről, hogy megfe-
ledkeznék a testről. A hit, a tudomány hajlékai 
mellett emelkedtek kórházak, szegény- és ápoló-
intézetek. Amely talajon nőttek az igazság hir 
detői, ugyanazon talajon nőttek a testi irgal-
masság hősei és hősnői is. Elmélet és gyakorlat, 
e kettő együttvéve a teljes élet. Igy gondolko-
dott mindenkor az egyház. A multak hagyomá-
nyaiból meritjük a jelen gyakorlatait, és nyujt juk 
a jövő reményeit. 

Es azért szivesen meghajoltam a választók 
nagyrabecsült kivánsága előtt, s kitüntető bizal-
mukat mélyen érzett hálával fogadtam. Mély 
hálával, mondom, mert annyi dicső előd után, 
kik közöl állásánál fogva különösen egy Scitovszkyt, 
egy Bartakovicsot, egy Szabó Imrét emlitek, 
igénytelenségemre esett kegyes választásuk ; mély 
hálával azért is, mert alkalmat méltóztat-
tak nyújtani, hogy ezen a téren is leróhas-
sam hazám, nemzetem és az emberiség iránti 
tartozásomat. Hivatásom, állásom egész életemen 
át, igaz, másfelé terelt, de nem tet t soha sem 
a természettudományok, sem az orvostudomány 
ellenévé. 

Orvos, természetvizsgáló és theologus nem 
ellenlábasok, legalább nem szükséges, hogy azok 
legyenek. Vannak a tudományok között érint-
kezési pontok, vannak összekötő kapcsok, csak 
meg kell azokat találni, vagy ha ismerjük, nem 
szabad azokat figyelmen kivül hagyni. Hisz minden 
igazság egy kútfőre vezet vissza, ki maga az 
Igazság. És a tudományok, ha különböznek is 
egymástól tárgyuk, módszerük, sajátlagos czéljuk 
által, közvetlenül vagy közvetve a legfőbb és 
legutolsó okok megismerésére vezetnek. Vagy 
feltételezik, vagy segitik kölcsönösen egymást, 
de mindenkép kiegészitik egymást. 

A legfőbb erő, mely épen azért a legtisztább 
szellem, az anyag alkotója és a lelkek atyja, ki 

18* 
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nem szervetlen, mozgás- és életnélküli chaoszt, ha-
nem rendszeresített, szervezett világot adott lak-
helyül az embernek, kit képére és hasonlatos-
ságára teremtett . Az egész világegyetem minden 
rendű és fokú lénynyel egy kéznek alkotása, 
egy bölcseség müve, egy hatalom eredménye, 
egy eszmének — az örök isteni eszmének — 
megvalósitása. Innét a kosmos egysége, innét 
világegyetem, nniversnm. A körnek minden egyes 
pontjáról a középpontba jutunk; a napsugarak, 
bármily messze is essenek egymástól, amint 
ugyanazon forrásból erednek, ugy ugyanazon 
kutforrásra vezetnek vissza. 

Toltak idők, melyekben nem csekély számú tudós 
megfeledkezve a földről, melyen élünk, majdnem kizáró-
lagosan csak elvont dolgok fejtegetésébe bocsátkozott, 
vagy mikor — hogy igazságosak legyünk — számos elő-
ismeret, okvetlenül szükséges eszközök, szerek, észleletek 
stb. hiányával egész természetszerűleg több gyümölcs az 
empirikus tudományok mezején nem teremhetett. Most 
pedig senki, ki józanul gondolkodik, nem fog irigy 
szemekkel nézni ama tagadhatatlan óriási haladásokra, 
melyeket az ősök verejtéke szerezte alapon épitve, sze-
rencsésebb konjekturák között, különösen a természet-
tudományok körében, felmutathat az újkor. E haladások 
közös kincsünket, közös büszkeségünket képezik. S őszintén 
megvallom, én nem látok semmi veszélyt a komoly bu-
várlat igazán tudományos eredményeiben a hitre nézve ! 
Az igazság soha sem fog ellentmondani az igazságnak, a 
természettudományok alaposan kifejtett és bebizonyitott 
igazságai soha sem fogják lerontani a hit isteni igazságait, 
hanem inkább ujabb fényt deritenek az örök igazságra. 
Sem Kopernikus, sem Galilei, sem Leibnitz, sem Newton 
nem volt kénytelen vallásos hitét áldozatul hozni tudo-
mányos meggyőződésének. Ily áldozatra nincs szükség, 
mert valódi, benső, tartós ellentmondást a hittudomány 
és a természettudományok között csak a félreértés, vagy 
a rosszakarat szithat. A rosszakarat nem méltó, hogy reá 
reflektáljunk ; a félreértést pedig, ahol nyilvánul, fel kell 
derítenünk és meg lesz az összhangzat az elmékben, mely 
a tényálladékokban sehol sem hiányzik. Őszinte akarat, 
mely csak az igazságot keresi, mindenkiben szükséges. 
Azért nincs okunk félni, sőt ellenkezőleg csak örülni 
tudunk, ha az empirikus tudományok terén minél több 
valódi siker és alapos eredmény eléretik. Azért mondotta 
már a VI. vándorgyűlés alkalmával 1846. aug. hó 11-én 
néhai Scitovszky János, akkor pécsi püspök, később ha-
zánk bibornok-herczegprimása elnöki megnyitó beszédében: 
„Ki napjainkban meg nem barátkozik a természet-tudo-
mányokkal, annak még valódi fogalma sem lehet a je-
lenkor magasabb szellemi műveltségéről, az ipar és föld-
mivelésnek kifejlését fel sem foghatja, ha nem képes 
méltányolni a befolyást, mit a természettudományok gya-
korolnak a nemzeti jólét ama hatalmas két tényezőjére." 
— XIII. LEO pápa pedig, kitől rendkívüli bölcs belátása 
miatt még ellenfelei sem tagadhatják meg tiszteletüket, 
nemrég (1879. aug. 4-én „Aeterni Patris") igy nyilat-

kozott „Nihil est utilius, quam naturae arcana diligenter 
investigare et in rerum physicarum studio multum diuque 
versari." — „Mi sem lehet hasznosabb, mint a természet 
titkait szorgalmasan fürkészni és a természettudományokkal 
bőven és behatóan foglalkozni." 

De van még egy másik, nem kevésbé hatalmas mo-
tívum, melynél fogva a természettudományok és az orvos-
tudomány folytonos fejlődését és tökéletesedését óhajtjuk. 
Es ez felebaráti, hazafias és nemzeti indító ok. Tagad-
hatlan ugyanis, hogy a természettudományok haladása az 
orvostudomány javára szolgál, ennek a haladása pedig 
közvetlenül befoly az emberiség, a nemzet javára. És 
azért Örvendetes és kívánatos a természettudományok ha-
ladása már önmagukért, sajátlagos czéljuk és az össztu-
domány érdekében, de ama gyakorlati sokoldalú haszonért 
és eredményért is, ugy az emberi lét kényelme, mint az 
élet és egészség tekintetében. Kevés földi jó vau, melyet 
nagyobbra becsülnénk az egészségnél. És helyesen. Ki 
volna képes egészség nélkül hivatását, életfeladatát telje-
síteni ? Ki élhetne magának, családjának, hazájának, ha 
egészség nélkül sinlődik ? Milyen politikai súlya és ha-
talmi állása lehet egy nemzetnek, mely nem ép, erős és 
egészséges P Satnya népek elpusztulnak, erős nemzetek 
viszik a vezérszerepet. Egy nemzet hatalmi ereje nem 
csak kedvező erkölcsi és vagyoni állapotában rejlik, de 
testi épségében, ép egészségében, egészséges létében is. 
Egyiket sem szabad elhanyagolni, vagy tékozló módon 
pazarolni. Az igazi hazafiság szent kötelességünkké teszi 
mindegyiket megőrizni, szaporítani és öregbíteni. 

Ami különösen a közegészséget illeti, ne legyünk 
igazságtalanok. Ha nem is történt még eddig minden, de 
több üdvös dolog bizonynyal történt. A 20—30 évvel 
ezelőtti állapotokat egybevetve mostani állapotainkkal, 
szembeszökő a javulás, mely a közegészségügy terén mu-
tatkozik. Ismeretesek a törvényhozás idevágó üdvös in-
tézkedései, ismeretes kormányunk e téren való buzgólko-
dása, ismeretes különösen a vallás- és közoktatási m. kir. 
miniszternek, kinek tegnap bekövetkezett halála felett 
részvétteljes sajnálatunkat kifejeztük, ez irányban tanú-
sított kiváló tevékenysége és éber figyelme, ki az iskola-
orvosi intézményt behozta és az egészségtannak tanítását 
legújabban a középiskolákban is elrendelte, ismeretesek 
az 1885. évben megtartott orvosi és közegészségügyi 
kongresszus tárgyalásai és azok folytán létrejött „Or-
szágos közegészségi Egyesület," mely czélul tűzte ki a 
közegészség ápolására és oltalmazására vonatkozó szük-
séges ismeretek népszerűsítését. A közegészségügy előbb-
vitele érdekében kívánnunk és közreműködnünk kell, hogy 
azon egyesület működése minél nagyobb és sikeresebb 
legyen. 

Osztatlan elismerésre é3 a legnagyobb dicséretre-
méltó mindazok buzgólkodása, kik a közegészségügy eme-
lésén hazánkban fáradoznak ; kívánnunk és óhajtanunk kell, 
hogy drága honunk egyetlen egy vidékén se hiányozza-
nak — amennyiben lehetséges — a közegészség alapfel-
tételei. Legyenek foganatositva mindenütt a közegészség-
ügyi intézkedések ; legyenek gondoskodva egészséges 
lakásokról, egészséges ivó vizről, a tápszerek tisztaságáról, 
czélszerü kórházakról stb. Hogy mindezeket és ezekhez 
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hasonló s egyéb szükséges intézkedéseket édes hazánk 
egész földéű foganatosítva, életbeléptetve és alkalmazva 
lássuk, nem csak szivemből kivánom, hanem saját ha-
táskörömben ezen czélra mindenkor közreműködni is 
fogok. 

De ezekhez még egyet adnék, a közegészség egyik 
főtényezőjét : a közerkölcsiséget és ennek emelését. Bo-
csássák meg t. Uraim ! de én a közegészségügy teljes 
felvirágzását csak akkor merem bizton remélni, ha ezzel 
együtt halad és emelkedik a közerkölcsiség. 

Az emberben a legnemesebb módon alkotott szerve-
zet, öntudatos, értelmes és szabad akarattal biró lélek 
uralma alatt áll. S ha helytelen azok felfogása, kik meg-
feledkeznek arról, hogy az emberben a szerves anyag 
létezésével ennek törvényeivel és működésével számolnunk 
kell, annál helytelenebb azoknak nézete, kik az izom, 
idegrendszer és anyagcsere felett elfelejtik létünk neme-
sebb részét, az éltető, gondolkodó és akaró lelket. Igaz, 
hogy a külvilággal való érintkezés természetes módon 
csak a külszervek, az idegek és az agy közreműködése 
mellett történhetik, de az ember sajátlagos életműködé-
seiben, a gondolkodásban és akarásban az idegek ingere 

— és az agysejtek működése a legvilágosabban nyilvánul. 
Nem lehet tehát megengedni az összetévesztést, az azo-
nosítást, jóllehet kétségbe nem vonható az egymásra való 
hatás, a természetszerű szoros és szükséges összefüggés 
test és lélek között. Testből és halhatatlan lélekből áll 
az ember. S bármennyire különbözzenek is egymástól 
lényegükben az emberi természet alkatrészei, működé-
sűkben éppen a természet egységénél fogva el nem ke-
rülhetik a kölcsönhatást, az egymásra való befolyást. 
Testi állapotaink lelki életünkre, lelki dispositióink testi 
létünkre hatnak. Ez elmaradhatatlan. „Mens sana in cor-
pore sano." Ezen tagadhatlan tény nem részesül mindig 
teljes figyelemben. Eléggé halljuk hangsúlyozni, hogy a 
test hogyléte minő befolyással van a lelki életre, a ke-
dély állapotra, de amellett vagy kicsinylik, vagy teljesen 
számba nem veszik, hogy a lélek is igen nevezetes befo-
lyást gyakorol a testre és hogy számos esetben a lélek 
állapota döntő befolyással van a test egészségére is. Nem 
akarom ezzel mondani, hogy minden betegség a lélek 
kóros állapotának eredménye ; vannak gyenge konstitu-
cziók egyrészt, bajok, betegségek másrészt, melyeket a 
legerősebb lélek sem bir távol tartani, melyektől a leg-
ártatlanabb ember sem ment. De hogy a lélek abberrá-
cziói a testi egészségre is kártékonyán hatnak, kétségbe 
nem vonható. Nem szólok a harag, az irigység, a tunya-
ság és egyéb erkölcsi abberrácziók befolyásáról a testi 
egészségre, sokkal szembeszökőbb ezeknek olykor hirte-
len hatása, semhogy szükség volna erről bővebben szó-
lani. Csak röviden akarok utalni ama viszonyra, mely a 
testi egészség és az erkölcsiség között létezik. 

Az igazi erkölcsiség számtalan esetben prophy-
laktikus hatással bir. Valóban erkölcsös ember sok oly 
dolgot fog kerülni, melyek okvetetlenül káros állapotokra 
vezetnek és előbb-utóbb kisebb, gyakori ismétlés esetén 
nagyobb és komolyabb bajokat fognak okozni. Az erkölcsi 
törvény továbbá szabályozza viszonyunkat nem csak Is-
tenhez és embertársainkhoz, hanem önmagunkhoz is, és 

azért mint szigorú erkölcsi kötelezettséget szabja reánk 
saiát életünk és egészségünk fentartását. Sobrie — jó-
zanul — pie — jámborul, és juste — igazságosan éljünk, 
mondja az írás, (Tit. 12.) A vallásos, erkölcsös emberre 
nézve az egészség kellő gondozása nem csak önfentartási 
ösztön, hanem erkölcsi kötelesség is, nem csak a természet, 
de a természet Ura iránti tartozás is. 

Baj, vagy betegség esetén pedig erkölcsös ember 
nem csak nagyobb engedelmességgel lesz a szakértő 
gyógykezelő iránt, kiről az írás mondja : „Honora me-
dicum propter necessitatem, etenim illum creavit Altis-
simus." (Eccl. 38. 1.) „Tiszteld az orvost, mert reá szo-
rulsz, őt rendelte a Magasságbeli," — hanem nagyobb 
türelemre is fog iparkodni, mely pedig nem ritka esetben 
a gyógyulás felét képezi. 

Vagy nézzük a dolgot egy más oldalról. 
Vannak bajok és pedig nagy bajok, melyek — a 

többi tényező hozzájárulásával — az erkölcsiségtől várják 
gyógyulásukat. 

Az orvosi kongresszusok egyik állandó thémáját 
képezi a gyermekhalandóság, mely méltán megdöbbenti a 
társadalmat ; különösen hazánkban nagy ezen a téren a 
pusztulás. S bármennyire kutassuk ezen valóban elszo-
morító tünemény okait, azt el kell ismernünk, hogy a 
„csecsemők halálozási viszonya javítására," mind ezt a 
közegészségügy terén ismert szaktekintélyünk és egyik 
tisztelt elnöktársunk dr Fodor József ur is állítja, „a fő 
— hogy ugy mondjam — egyedüli eszköz erkölcsi be-
hatás az anyákra." (Fodor, közegészségügy Angolországban, 
Budapest, 1873. 43. 1.) 

Vagy vegyünk más bajokat, melyek elhervasztják 
a fejledező életet, mielőtt még teljes kifejlettségre ju to t t 
volna ; tönkre tesznek egész nemzedékeket, képtelenné 
tesznek sokakat családalapításra, akadályozzák a lakosság 
szaporodását, csökkentik az ujjonczjutalékot, egyház és 
haza számára egyaránt gyászos eredményeket teremtenek. 
— Gondoljuk-e, hogy ezen bajokat megszüntethetjük, 
vagy legalább korlátozhatjuk a közerkölcsiség befolyása 
nélkül ? 

Vagy tekintsük az alkoholizmust, mely népünk egész 
rétegeit testileg, erkölcsileg, pénzügyileg tönkre teszi, 
mely Svédországban, Németországban és legújabban Ausz-
triában igen erélyes rendszabályokat provokált ; reméljük-e, 
hogy erkölcsi befolyások nélkül ezt a néppusztitó ellen-
séget legyőzhetjük ? 

Vagy fontoljuk meg korunk egyik iszonyatos má-
niáját, értem az öngyilkosság mániáját, mely mindenfelé 
szedi áldozatait. Nem tagadom, lehetnek, sőt vannak okok i 

melyek, ha ki sem mentik, legalább megmagyarázzák ezt 
a szörnyű merényletet önmaga, a társadalom és az Isten 
törvénye 'ellen, de merem állítani, hogy leszámítva az 
elmeháborodottság állapotát, kevés esetben következnék 
be a gyászos katasztrófa, ha a lélek el nem vesztette 
volna vallásos hitét, a valódi erkölcsiság ezen szükséges 
és biztos alapját. 

Nem akarok visszaélni becses türelmükkel. Újból 
hangsúlyozom, hogy teljesen helyeslem, pártolom mind 
ama buzgó törekvéseket és dicséretes lépéseket, melyek 
a közegészségügy érdekében magyar hazánkban történnek ; 
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kívánom óhajtom önökkel együtt : Uraim, ezeket foly-
tatva, tökéletesítve látni : de szivem nem kívánhatja hőbben 
a közegészségügy felvirágzását, mint a közerkölcsiség 
emelkedését. Ebben is az írással tartok : „Unum facere 
et aliud non omittere." Megtenni az egyiket, de a másikat 
el nem hagyni. Sőt azt tartom, hogy a közegészségügy 
érdekében tett és teendő minden intézkedés akkor lesz 
igazán hatásos és áldásos, ha ezekkel párhuzamosan 
emelkedni és terjedni fog a közerkölcsiség. 

Kevesen vagyunk, — fogyatkozásunkat nem csak 
közegészségügyi bajaink, hanem erkölcsi hibáink is okoz-
zák. Kezet kell tehát fognunk egymással, segítve, nem 
rontva egymást, működni ugy physikai létünk, mint az 
erkölcsös élet emelésére. Szeretett hazánk legszentebb 
érdekei ellen vét nem csak az, ki nem gondoskodik arról, 
hogy a közegészségügy a megfelelő és szükséges szín-
vonalra emeltessék, de az is, ki sülyedni látván a köz-
erkölcsiséget, mitsem tesz ennek megerősítésére és meg-
szilárdítására. Sürgetik — és igen helyesen teszik — 
hogy nem csak a szakértő és azért első sorban hivatott 
és felelős orvosok, hanem a lelkészkedő papság, a taní-
tók, a sajtó, a müveit osztály közreműködjenek a köz-
egészségügy érdekében ; iparkodjanak eloszlatni az elő-
ítéleteket, terjeszteni helyesebb nézeteket, segíteni élet-
beléptetni a szükséges intézkedéseket. Sok-e az, ha mi 
óhajtjuk, nem a magunk, hanem a közjó érdekében, hogy 
kiki a maga körében a közerkölcsiség emelése czéljából, 
ha már nem akar, vagy nem képes építeni, legalább ne 
rontson, ne ártson ? . . . 

Test és lélek képezik az embert, közegészség és 
közerkölcsiség mind a kettő egyaránt szükséges, hogy 
egy nemzet léte, ereje, vagyonosodása, baladása és kul-
turája biztosittassék. Ki mondhatna ellen a költőnek, ki 
a szép honról oly talpraesetten mondja: 

„Nagygyá csak fiaid szent akaratja tehet." (Vörös-
marty M.) 

Igen, legyen nagy e hon, mint ezt lelkünk hőn 
óhajtja, fiainak szent akaratja által ! 

S midőn Önöket, m. t. Uraim, kik édes hazánk 
minden tájékáról a természeti szépségekben oly gazdag 
Szepességünkbe összesereglettek, a legszivélyesebben üd-
vözlöm, biztosítom egyúttal, hogy amint viszonyaink azt 
megengedik, mindent el fogunk követni, hogy mig nemes 
feladatukban fáradoznak, jól találják magukat körünkben. 

Szeretett hazánk és az emberiség javára i rányult 
tevékenységükön legyen az Isten bőséges áldása. 

Ezennel a magyar orvosok és természetvizsgálók 
XXIV. vándorgyűlését megnyitottnak nyilvánítom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. hó 31. A római kérdés újból nagy 

mértékben foglalkoztatja a kedélyeket az egész világon 
ama hirre, hogy Yilmos német császár olaszországi út já-
ban meglátogatja XIII. Leo pápát. Atyja, az oly korán 
elhunyt Frigyes császár mint trónörökös sem mulasztotta 
el, hogy a Hohenzollernek közt az első tisztelegjen a 
kereszténység közös atyjánál. Mint ismeretes, e látogatás 
nem volt puszta udvariasság, hanem szorosan egybefüg-

gött a kulturharcz megszüntetésével, aminek szükséges-
ségét Frigyes jóval előbb fölismerte, mint Bismarck. Az 
u j német császár vatikáni látogatása — bármit állítsanak 
különben a félhivatalos lapok — szintén politikai jelen-
tőséggel bir. 

Már maga a látogatás fénye igen komoly politikai 
esemény, melynek horderejét legkönnyebben akkép mérle-
gelhetjük ha az ellenkezőjét föltételezzük. Nemde, ha 
Vilmos császár olaszországi útjában mellőzné a Vatikánt, 
ez az ostentáczió ép oly felötlő volna, mint azon körül-
mény, hogy a fiatal német császár nem követeli magi* 
számára a vatikáni jogfentartás által előirt pápai, udvari 
szertartások mellőzhetését, hanem önként aláveti magát 
azoknak, és pedig mindenekelőtt nem fog a Rómát bitorló 
olasz király vendége gyanánt a Vatikán kapuján kopog-
tatni, hanem a római német nagykövetség házából mint 
német területről fog a pápa udvarába vonulni. E figye-
lem dicséretére válik a fiatal német császárnak, mivel 
ebben az egész világ, első sorban Róma bitorlói kényte-
lenek lesznek a tiszteletet látni s beismerni, melylyel a 
német császár a pápa jogfentartása és revindicatiói iránt 
viseltetik. Vilmos császár ugyanis megszűnvén Umberto 
vendége lenni, ugyanazon Rómában, melyet a bitorlás 
megszállva tart, nem kiván másnak tekintetni, mint a 
pápa vendégének. Hogy vatikáni látogatása után ismét 
az olasz király vendége lesz, ez nem csekély mértékben 
emeli ama rövid ideig tartó metamorfózis jelentőségét, 
mivel ebben a nemzetközi jog alapelemei szerint benfog-
laltatik annak elismerése, hogy a pápának visszakövete-
lései alaposak s hogy a magas látogató tulajdonképen őt 
tekinti Róma urának. E tény annál nagyobb jelentőséget 
nyer az által, hogy az olasz király vendége követi el, 
félretévén a „házi gazda" gyöngéi iránti tekintetet. Ennek 
is az ellenkezője föltételeztetvén, kidomborul előttünk a 
valóság ; azért hiába akarnak egyes liberális lapok ebben 
csak udvariassági tényt láttatni ; Vilmos német császárnak 
nincs szüksége színlelésre, mint amaz állítással róla a 
sarokba szorult pápaellenes liberalismus föltételezi. 

E látogatás, valamint megannyi fejedelmi tisztel-
gések a Vatikánban a római kérdés jogfolytonosságában 
épp oly lánczszemek, mint egy nagy katholikus monarchia 
dicsőséges uralkodójának olasz részről több részben tett 
tapogatózásra és nógatásra adott tagadó válasza az olasz 
királyi pár bécsi látogatásának Rómában való viszonzá-
sára nézve, nem csekély tiltakozást képez Róma bitor-
lása ellen. 

Egyébiránt az olasz bitorlás nem mutathat föl a 
fönebbiekhez hasonló jelentőségű tényeket, mintha Európa 
részéről elismertetett volna. Türetik, de elismerve nincsen ; 
az olasz kormánynál meghitelesitett külföldi nagykövet-
ségek, amelyek elhelyezésére Rómában az illető hatalmak 
nem birtak már előbb saját épületekkel, még mindig 
bérházakban laknak és kormányaik többször visszautasí-
tották már az ajánlatokat saját követségi paloták véte-
lére nézve, nyilván ama hátsó gondolattal, hogy az olasz 
bitorlás csak bizonyos ideig fog tartani. 

Vilmos császár vatikáni látogatása egyúttal hódolat 
a protestáns Hohenzollern-ház részéről az egyházat dicsőn 
kormányzó Leo pápa iránt, az európai nagyhatalmak 



RELIGIO. 143 

egyik legbefb]yá90sabbja részéről a legnagyobb erkölcsi 
nagyhatalom iránt. Ha tekintetbe veszszük, hogy e feje-
delem nagyatyjának s neki magának első minisztere, 
Bismarck, egykor a parlamentben nyiltan elkiáltotta ma-
gá t : rAuf gegen Rom!" (Föl! Róma ellen!) - most 
nagyobb joggal mint I. Vilmos mondhatjuk : „Welche 
Wendung durch Gottes Fügung !) (Mily fordulat Isten 
rendelkezéséből). 

Igen, csakis Isten képes ily fordulatot eszközölni az 
emberek szivében, csak 0 adhatta meg ez elégtételt a 
vatikáni fogolynak, a galileai halász utódjának épp áldo-
zári jubileuma esztendejében. 

Ha Julián, az apostata, élne, kénytelen volna újból 
fölkiáltani: „Vícisti, Galilaee!" 

Ily fordulatok láttára a római kérdés kedvező meg-
oldása csak idő kérdése, mert a mint a Róma ellen 
német részről a francziákon nyert diadal mámorában ki-
adott hadüzenet ma a papság iránti hódolattá változott, 
épp ugy fog a történelem, e nagy igazságszolgáltatás 
napirendre térni majd Victor Emanuel mondása és Crispi 
dühösködő esküdözései fölöt t : a Ci siamo, ci resteremmo !" 
(Itt vagyunk, itt maradunk) megvalósult, mert Victor 
Emanuel ott maradt holtan, fia pedig csak kényszerűségből 
jő néhány napra Rómába, az év nagy részét másutt töltvén. 

Qui mange du pape en meur t ! -f-

London, aug. elején. Lavigerie bíboros karthagói érsek 
beszéde a rabszolgaság megszüntetéséről. — (Folytatás). 

A rabszolgakereskedés a Saharában s az éjszaki 
tartományokban, melynek központja Tombuktu, semmi 
sem ahhoz képest, amely Afrika belsejének fennsíkjain 
foly. Erről kell tulajdonképen szólanom. Itt vannak misz-
szionariusaink moste szemtanúi ama tényeknek, amelyektől 
egész földrész vonaglik. 

Azelőtt husz évvel még nem tudták, milyen legyen 
Afrika szive. Ugy beszéltek róla mint lakhatlan sivatagról, 
hol mi sem terem. Ellenkezőleg azonban ugy találtatott 
és misszionáriusaim megerősítik, hogy ez Afrika legszebb, 
leggazdagabb, legboldogabb része. Azelőtt csak a ten-
gerparti vidék után ítéltek felőle. I t t az éghajlat valóban 
egészségtelen, gyakran halálos, a munka nehéz, majdnem 
lehetetlen az európaira nézve. Az ősrégi hagyomány 
azonban, melynek nyomai egész Heziád- és Herodotig 
fölérnek, mégis azt látszának jelezni, hogy Afrika ben-
seje nem hasonlít partvidékéhez, és ami ezt nem kevésbé 
sejteni engedte, ez a nagy folyók, a Niger, Kongó, 
Zambézi, kiváltkép a Nil léte, a melyek joggal fölkelték 
a geográfusok, a történetírók s bölcselők kíváncsiságát s 
találgatását. És nem csalatkoztak — mint később kitűnt 
— eme titkos vizek folyásának nagy jelentőségében. 

A tengerpart síkságai után tehát megállapították, 
hogy Afrika közepe két fensikra emelkedik : melyeknek 
egyike két egész három ezer angol lábnyira van az 
oczeáni tenger színe fölött : a másika mérhetetlen, ezer 
meg ezer mérföld hosszúságban az első fölé középszámi-
tással két egész három ezer lábbal helyezve, ami neki 
négy-öt ezernyi lábnyi magasságot kölcsönöz a tenger 
színe fölött. E két nagy fensik, melyeket bizonyos állandó 
időszakban évenkint nagy záporesők elöntenek, amelyeket 

az atlanti s indiai oezeánon alakuló felhők idéznek elő, 
úgyszólván be vannak hintve, mint az ég csillagokkal, 
nagy tavakkal, vagyis inkább beltengerekkel, e természet 
alkotta víztartókkal. E tengerből, vagy mint elnevezték, 
e nagy tavakból ered Afrika ama négy folyója számtalan 
mellékfolyóikkal. Ez az, ami a vidékeket oly szépekké s 
termékenyekké teszi. Igen élénk képzelődő tehetség, 
melyet e négy folyó létezése támogatott, itt akarta keresni 
az utóbbi időben a régi paradicsomot. Magas fekvése 
szelídíti a nap hevét A Nvanza és Tanganika partjain 
a napi hőség nem haladja tul a 32 Celsius-fokot, és a 
hőmérsék minden éjjel 17—18 fokra száll alá. A föld 
bámulatosan gazdag. Nem szólok a számos bányáról, 
melyek nagy kincset ígérnek az iparnak ; csak a föld-
mivelésről beszélek. A vizek s a nap által segítve a föld 
könnyen s bőven terem mindent, ami az élethez szükséges. 
Mindenütt, hol víz foly, négy aratás is lehetséges éven-
kint. Misszionáriusaink maguk tapasztalták ezt a gabonával, 
melyet termesztenek, hogy a sz. miseáldozathoz szükséges 
anyagot megszerezzék maguknak. A fák oly szépek s 
erősek, hogy a kutatók bámulatát fölkeltik. Mindeme 
gazdagságnak együtt véve természetesen nagyszámú né-
pességet kellett maga után vonnia. Sehol egész Afrikában 
nincs annyi sok s népes falu, mint itt. It t a béke honolt, 
a családok patriárkális módon éltek, a tűzi fegyverek is-
meretlenek voltak ; ilyeneket csak a tengerparton, vagy 
a Zambézi partján lehetett találni, hová a portugálok 
behozták. 

Szomorú összejátszása az eseményeknek, hogy mi-
dőn mintegy huszonöt évvel ezelőtt a nagy kutatók s 
első missionariusok ide behatoltak, hogy oda a czivilizá-
cziót s a hitet behozzák s elterjesszék, ép ekkor a rab-
szolgakereskedők a maguk részéről is betörtek, valószínű-
leg amaz utazók kalauzai által vezettetve Egyiptomból 
s Zauzibárból. 

Főnökeik a métik ; borzasztó faj, mely az arabok s 
tengerpartvidéki szerecsenek keverékéből keletkezett; uév-
szerint muzulmánok, annyiban, amennyiben gyűlöletet s 
megvetést tanúsítanak a szerecsen faj iránt, melyet az 
állatoknál alantibbnak tartanak s a melyet a rabszolga-
ságra születettnek vallatlak, ha pedig ellentáll, kínzásra 
s legyilkolásra. E lelkiismeretlen, kegyetlen, borzasztó 
emberek, akik ép oly gyalázatosak állati romlottságuknál, 
mint könyörületlen vadságuknál fogva, beigazolja amaz 
afrikai közmondást : „Isten alkotta a fehéreket, Isten 
alkotta a szerecseneket, a métiket pedig a sátán terem-
tette." (Helyeslés.) 

Misszionárius atyáink tehát tizenegy év előtt érkez-
tek Afrika bensejének e fensikjaira Táborába, Tanganika, 
Nyanza, és a Felső-Kongó vidékeire, hogy lássák a halál 
müvét, "mely már szervezve volt, a mint növekedik, és 
mindent lerombol. E szép vidékek a métik számára az 
első időben kétszeres gazdagság tárházai valának. A 
megélhetés ott könnyű, az elefántcsont, a főkereskedelmi 
czikk, igen nagy mennyiségben volt található, itt még 
soha sem keresték azelőtt, és Maniéma tartományban, 
nem messze Tanganikától oly nagy mennyiségben volt, 
hogy az elefánt agyaraiból a kertek ajtaját s a viskók 
gerendázatát s létrákat csináltak. Ez elefántcsont volt oka, 
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hogy e vidék romlása megkezdődött. Nem volt elégséges 
azonban potom áron megvásárolni, vagy erőszakkal el-
venni birtokosaitól, el is kellett azt szállitani a tengerpartig. 
Afrika e részében nincs e czélra más mód s eszköz, mint 
az ember ; mert nincsenek ott utak, legföljebb keskeny 
ösvények s pusztaság ; a házi állatokat ez útban megölné 
a czecze (tsetse). 

A métik a legcsekélyebb ürügyet felhasználták, hogy 
előre kigondolt mészárlást rendezzenek. E gyalázatos rab-
lók könyörület és kegyelem nélkül rárohantak a védte-
len népességre, mindenkit legyilkolván, aki ellentallt, a 
többieket pedig fenyegetéssel vagy erőszakkal bilincsre 
verték ; a férfiakat azután teherhordó állatokul használ-
ták a fensikról egész a tengerpartig, hol eladták őket 
rabszolgákul. 

így kezdődött minden ; de a birvágy és vér részeggé 
tesz, ez borzasztó részegség, amely nem szűnik meg, ha 
csak erővel el nem fojtatik. (Helyeslés). 

A pogány zsarnokok története ezt eléggé bizonyitja. 
E vérszomj, az emberi élet e megvetése megbecsteleniti 
most Afrika szivét. A népesség itt elnyomatik; az alkal-
masakat összefogdossák s folyton szállítják a rabszolga-
vásárra. így ürül ki egyik falu a másik után ; egyik tar-
tományra következik a másik és nemsokára minden vér 
s rommá leszen. Hittéritőink Tanganikából azt irják ne-
künk, hogy nem múlik el egy nap, hogy ,ne lássanak 
átvonuló rabszolga-karavánt, mely elefántcsontot s önma-
gát viszi a vásárra a rabszolgakereskedők bandáinak foly-
tonos kinzása közepette. Lassanként mindenütt keletkez-
tek ily vásárok Afrikába bensejében, hol most különösen 
nőket s gyermekeket adnak-vesznek. Amióta az elefánt-
csont ritkább kezd lenni, a férfiakra nincs oly nagy szük-
ség ; el is szöknek, mikor uj uraik kezébe kerülnek s 
akkor rend szerint könyörület nélkül legyilkolják őket. 
Az igy elkövetett kegyetlenségek minden képzelmet felül-
múlnak, és ennek az embervadászatnak — mert igy ne-
vezik s ez a megfelelő neve is — borzalmai minden más 
iszonyatosságot túlhaladnak. Soha, sehol az ismert vilá-
gon, a történelem egy lapján sem lehetett látni oly gyil-
kolást, kinzást, mészárlást, vérontást, hasonló megvetését 
az emberi vérnek. (Helyeslés.) 

Az utolsó negyedszázad alatt millió meg millió em-
ber lett ily sorsnak áldozata. Es e szám borzasztó arány-
ban növekedik ; misszionáriusaink tudósításai még többet 
jelentenek, mint Cameron. 0 pedig, aki Anglia férfiai 
közöl legméltóbb, hogy meghallgattassák e tekintetben 
(Helyeslés), már a maga idejében (15 év előtt) kiszámí-
totta, hogy évenkint legkevesebb 100,000 (százezer) em-
bert adatik el Afrika bensejének rabszolgavásárain. (Moz-
gás.) (Folytatjuk.) 

KATHOLIKUS ACTIO. 
- f A győri kath. legényegylet építendő házára 

ujabban adakoztak : O cs. és kir. fensége Klotild főhgnő 
25 frt, ő cs. és kir. fensége József főhg 25 frt, mélt. gr. 

Wenkheim Frigyesné 30 frt, mélt. gr. Zichy Nándorné 
30 frt, nmélt. gr. Eszterházy Miklós Móricz 100 frt, mélt. 
és főt. Mailáth Gusztáv 50 frt, nmélt. özv. gr. Mailáth 
györgyné 5 fr t , nsg. Mohi Antal apát-plebános Győrött 
200 frt, Schlichter Lajos p. építőmester Győrött 10 ezer 
téglát, Schreiber Ignácz Győrött 30 írt, Seltenhoffer 
Frigyes fiai 5 frt, özv. Ternyei Tivadarné 5 frt. ngs Mül-
ler Ede apát-plebános Brassó 2 frt, Barthó Boltizsár 
bodzái lelkész 1 frt, Hoffer János abdai plébános 2 frt. 
Háczky Dénesné Győr 10 frt, Mocsári Ernő Budapest 10 
frt, Oetl Antal Budapest 10 frt, Rieger György Budapest 
5 frt , Mártonfalvay Elek Pápa 3 frt. Összesen : 548 fr t 
és 10 ezer tégla. Az egyleti könyvtár javára pedig ngs 
Ebenhöch Ferencz apát-kanonok ur ő nsga 102 kötet is-
meretterjesztő könyvet ajándékozott, mely nagylelkű ado 
mányokért legmelegebb hálát mond az egylet elnöksége. 

VEGYESEK. 
*** üj pápai encyclikát, „Paterna Caritas" kezdetűt 

közöl a „Moniteur de Rome" m. hó 27-iki számában. Az 
örmény katholikus pátriárkához, érsekekhez, püspökökhöz, 
papsághoz, szerzetesekhez és néphez van intézve. 

— A párisi érsekség tartományának püspökei együttes 
feliratot intéztek XIII. Leo pápához, melyben kifejtvén a 
pápai encyclikákban foglalt felvilágosítások és tanítások 
providencziális jellegét, hódolatukat nyilvániták a sza-
badelvüségről kiadott legújabb, „Libertás" kezdetű pápai 
encyclikában adott oktatások és utasítások iránt, erősen 
megfogadva és ígérve, hogy az abban foglalt apostoli 
szózat jótéteményét ők jobban mint bárhol e világon hi-
vatva vannak Francziaország nagy fővárosában méltá-
nyolni és terjeszteni. 

— A németalföldi katholikusok 520,000 frankot 
küldöttek Lavigerie bibornoknak, kérve, hogy ez összeget 
a középafrikai rabszolgakereskedők ellen tervezett hadi 
expeditió czéljaira forditsa. Az önkéntes rabszolgaellenes 
légióba eddig 150 ifjú lépett be. 

— Crispi, olasz miniszterelnök és külügyér rette-
netesen fészkelődik. Bismarckhoz, Kálnokyhoz futkos, 
Francziaországgal akar kikötni, és most már a katholi-
kus missziók apostoli szabadságát is a szabadkőműves 
velleitások lánczaival akarja lekötözni. 

— Báró Hornig Károly veszprémi püspök ur ó 
mga f. hó 5-én érkezik székvárosába. Ünnepélyes bevo-
nulása össze fog esni megérkezésével Veszprémbe főm. 
Simor János bibornok, Magyarország hgprimásának, a 
ki az uj veszprémi püspök urat Kisasszony napján fogja 
Zalka János és Hidasy Kornél püspök urak segédke-
zése mellett fölszentelni. 

— A német katholikusok ezidei nagygyűlése f. hó 
2 —6-ig fog tartatni bádeni Freiburgban. Maga a pápa 
buzdította a német katholikusokat mennél számosabb meg-
jelenésre. Mindenesetre nagy lelki épülésére fog szol-
gálni a kath. világnak. 

— A nagyszombati primási főgymnasium és kon-
viktus igazgatójává főm. és főt. Simor János bibornok 
hgprimás ft. Schlick István u. o. tanárt nevezte ki. Az 
intézetnek és a választottnak együttesen gratulálunk. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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P A P A E XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD V E N E R A B I L E S F R A T R E S S T E P H A N V M P E T R V M X . PA-
TRIARCHAM CILICIAE ARCHIEPISCOPOS E T EPISCOPOS 
N E C N O N AD DILECTOS FILIOS CLERVM MONACHOS AC 
P O P V L V M A R M E N I I R I T V S GRATIAM E T COMMVNIONEM 
APOSTOLICAE SEDIS H A B E N T E S . 

V E N E R A B I L I B V S F R A T R I B U S S T E P H A N O P E T R O X. P A T R I -
A R C H A E CILICIAE A R C H I E P I S C O P I S E T E P I S C O P I S N E C 
N O N DILECTIS F I L I I S CLERO MONACHIS AC P O P V L O AR-
M E N I I R I T V S GRATIAM E T COMMVNIONEM APOS TOLICAE 
SEDIS H A B E N T I B V S . 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S FRATRES, 

DILECTI FILI I , 
SALVTEM E T APOSTOLICAM B E N E D I C T I O N E M ! 

Paterna Caritas, qua partes omnes Domi-
nici gregis complectimur, vi naturaque sua est 
eiusmodi, ut laeta, tristia, quaecumque uspiam 
in Christiana republica eveniunt, intima Nos per-
petuaque communicatione sentiamus. Itaque sicut 
antea magnus ac diuturnus in animo Nostro 
insederat dolor, quod quidam ex Armenia gente, 
praesertim in urbe Constantinopoli, sese a fra-
terno coetu vestro seiunxissent. ita nunc laetitiam 

capimus singularem ac vehementer optatam, quod 
dissidium illud, Dei beneficio, auspicato conquie-
verit. Dum autem restitutam Vobis concordiam 
pacemque gratulamur, temperare Nobis nequimus 
quin Vos hortemur enixe, ut divinae bonitatis 
tam grande munus custodire sedulo et augere 
studeatis. — Quo autem hoc consequamini, vi-
delicet idem sapere idemque in iis, quae ad 
religionem pertinent, sentire, oportet omnes 
quidem constanter, ut facitis, in obedientia huic 
Apostolicae Sedi permanere: vos autem, dilecti 
filii, Patriarchae vestro, aliisque Antistitibus, qui 
vobis iure legitimo praesunt, fideliter subesse et 
obtemperare. — Quoniam vero ad hanc ipsam 
religiosam concordiam labefactandam saepe sub-
oritur occasio cum ex dissensionibus in pub-
licis negotiis, tum propter jurgia de privatis 
rebus, primas illas a vobis arceat fidelis ea, quae 
spectatissima in vobis est, observantia et ani-
morum subiectio erga supremum Othomanici 
imperii Principem, cuius perspecta Nobis est 
aequitas, studium servandae pacis, et egregia in 
Nos voluntas luculentis testata indiciis. Iurgia 
vero ac simultates facile a vobis aberunt, si 
vestris haeserint defixa mentibus, moribusque 
expressa fuerint, quae beatus Paulus gentium 
Apostolus tradit de caritate perfecta, quae pa-
tiens ac benigna est, non aemulatur, non agit 
perperam, non inßatur, non est ambitiosa, non 
quaerit quae sua sunt, non irritatur, non cogitât 
malum.x) Porro eximia haec et perfecta animorum 
consensio aliud vobis praestabit bonum, ut per 
earn augere, quemadmodum diximus, latiusque 

1. Corinth. XIII. 4—5. 
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provehere possitis restitutae concordiae pacisque 
fructus ; oculos enim ad vos animosque convertet 
•ceterorum qui, licet commune vobiscum genus 
nomenque gentis habeant, adhuc tarnen a vobis 
Nobisque dissident, neque sacris eius, cui prae-
sumus, Ovilis septis includuntur. Ii scilicet con-
cordiae et caritatis vestrae intuentes exempla, 
facile intelligent, Christi spiritum vigere inter 
vos, quippe unus Ille suos ita sibi iungere po-
test, ut unum corpus efficiant. Utinam illi id 
agnoscant, et ad earn unitatem redire consti-
tuant, unde maiores eorum discessere! Quo facto 
necesse erit eos incredibili voluptate perfundi 
quum senserint sese Nobis vobisque iunctos 
etiam cum ceteris coniungi fidelibus, qui totum 
diffusi per orbem censentur catholico nomine ; 
adeoque senserint, se in tabernaculis manere 
mysticae Sion, cui datum est uni ex divinis ora-
culis, ut ubique terrarum dilatet locum tentorii 
sui, et pelles tabernaculorum suorum extendat. 

Ceterum ut optata haec reversio contingat vestrum 
est potissimum operam dare, Venerabiles Fratres , qui 
Armeniis Dioecesibus praeestis, quibus neque zelum ad 
cohortandum, neque doctrinam ad persuadendum de-
fore novimus. Quin etiam Nostro nomine et verbis 
eos, qui dissentiunt, per Vos revocari volumus : non 
enim pudor est, imo vero maxime decet, parentem 
ab se digressos diuque expectatos liberos revocare do-
mum, imo occurrere et brachia pandere reduces ample-
xura. Neque fore putamus, ut voces suasionesque vestrae 
in irr i tum cadant. Spem enim Nobis facit optati exitus 
primum amplissima misericordia Dei in omnes gentes 
effusa, tum ipsius Armenii populi docilitas et ingenium. 
Quam pronus ad amplectendam veritatem semel agnitam 
sit, quam paratus ad regressum, si in dévia senserit se 
deflexisse, multis testatum est monumentis históriáé. Glo-
riantur ii vel ipsi, qui sacra a vobis separatim obeunt, 
Armeniam gentem Christi fidem edoctam fuisse a Gre-
gorio, viro sanctissimo, cui Il luminatori dictum cognomen 
est, eumque parentem ac patronum obsequio colunt sin-
gulare Huius memorabile et inter eos iter est ad urbem 
Romam, ut S. Silvestro Romano Pontifici suam probaret 
fidem, observantiam profiteretur. Fe r tu r imo exceptus ab 
eo fuisse summa cum benevolentia et quibusdam faculta-
tibus ductus. Eodem fuisse animo, quo Gregorius fuerat , 
in Apostolicam Sedem complures ex iis, qui posthac Ar-
meniis profuerunt ecclesiis, compertum est ex eorum epi-
stolis, ex peregrinationibus ad urbem susceptis, imprimis 
vero e Synodalibus Decretis- Ac sane dignissima memo-
ratu sunt, quae in Sisensi Synodo anno MCCCVII habita 
Armenii Patres edixere de officio parendi huic Apostolicae 
Sedi : Sicuti corporis est capiti obedire, ita debet similiter 
universalis Ecclesiae (quae corpus est Christi) obtemperare 
ei, qui totius Ecclesia caput a Christo Domino est con-
stitutus. Quae confirmata sunt et enucleatius explicata 
in Adanensi Concilio anno eiusdem saeculi decimo sexto. 

Gnarum praeterea Vobis est, ut alia quae minoris sunt 
missa faciamus, quid gestum fueri t in Synodo Florentina. 
Quo cum Legat i Constantini V. Patr iarchae accessissent 
Eugenium IV. decessorem Nostrum uti Christi Vicarium 
venerati, se venisse dixerunt ad caput, ad pastorem, ad 
fundamentum Ecclesiae, rogantes ut caput condoleret 
membris, pastor coliigeret gregem, fundamentum Eccle-
siam c o n f i r m a r e t . E t symbolum suum ac fidem exhi-
bentes rogaban t : si est defectus doce. Tum vero édita a 
Pontifice conciliaris Constitutio Exultate Deo, qua illos 
docuit quaecumque de doctrina catholica scitu necessaria 
existimavit. Quam Constitutionem Legati, suo suique 
Pat r iarchae totiusque Armeniae gentis nomine, excipere 
sese amplec t ique declararunt submisso ac prono ad pa-
rendum animo, profit ente s tamquam veri obedientiae filii, 
nomine quo supra, ipsius Sedis Apostolicae ordinatio-
nibus et iussionibus fideliter obtemperare. Eapropter Azarias 
Patr iarcha Ciliciae, datis ad Gregorium XIII . decessorem 
Nost rum litteris IV. Idus Április anno MDLXXXV, ve-
rissime perscripsit : Ecce invenimus libros maiorum no-
strorum de obedientia Catholicorum et Patriarcha rum 
Nostrorum ad Pontificem Romanum, quomodo S. Gregorius 
Illuminator obediens fiúit S. Silvestro Papae. Hinc in 
more fui t Armeniae gentis, missos pro re nata ab Apos-
tolica Sede legatos honestissime excipere, eiusque man-
data religiose facessere. 

Haec equidem plur imum valitura confidimus, ut 
plures hactenus a Nobis segregati ad coniunctionem ex-
petendam inducant a n i m u m : si quibus vero cunctandi 
haerendive causa fuer i t metus, ne minus de se sollicitam 
exper tur i sint Apostolicam Sedem, minusve amanter quam 
vellent excipiantur a Nobis, hos iubete, Venerabiles Fra-
tres, ad ea referre animum quae gesserunt Romani Ponti-
fices decessores Nostri, qui numquam passi sunt desiderari 
ab Armeniis paternae caritatis suae argumenta. Hi nimi-
rum peregr inantes illos ad urbem, vel ad se confugientes 
benigne semper complexi sunt, imo hospitales domos iis 
patere voluerunt. Gregorius XIII, ut scitum est, destina-
verat animo ephebeum condere Armeniis iuvenibus recte 
insti tuendis : quod tamen, morte interceptus cum ille ne-
quivisset efficere, ex parte praestit i t Urbanus VIII , 
quippe qui cum ceteris exteris alumnis Armenios quoque 
recepit in Collegium amplissimum ab se excitatum ad 
propagandam fidem. Nos autem, tempore licet iniquo, 
initum a Gregorio XII I . consilium plenius exequi, Deo 
dante, potuimus, aedesque satis amplas ad S. Nicolai 
Tolentinatis Armeniis alumnis addiximus, eorumque Col-
legium rite constituimus. Quae omnia sic acta sunt, ut 
Armeniae l i turgiáé et l inguae, quam vetustas, elegautia 
et insignium commendat scriptorum copia, debitus habe-
retur honor ; imo iamdiu cautum, u t ex Episcopis ritu 
vestro Romae perpetuo moraretur unus, cuius esset initiare 
sacris, quotquot ex iis alumnis Dominus in sortem suam 
vocasset. Ad haec in Urbaniano Collegio schola iampridem 
Armeniae linguae tradendae instituta fuit, et P I U S IX. 
Decessor Noster curavit, ut in gymnasio Pontificii Semi-
narii Romani praeceptor esset, a quo nostrates sermonem, 
litteras, históriám Armeniae gentis addiscerent. Neque 

») Labbaei Cone. Collect, supll. Tom. v. 210. 
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huius Urbis finibus se continuit Romanorum Pontificum 
de Armeniis sollicitudo ; namque iis nihil fuit antiquius, 
quam ut Ecclesiam vestram difficultatibus, quibus esset 
implicita, eximerent, damna sarcirent eidem iniquitate 
temporum illata, eiusque commodis prospicerent. Ob-
scurum est nemini Benedicti XIV. studium ut sarta tec-
taque servaretur liturgia vestra non secus ac aliarum 
orientalium Ecclesiarum, atque ut catholicorum Armeniae 
Patriarcbarum successio in Sisensi sede restitueretur. Ex-
ploratae vobis curae sunt Leonis XII. et PU VIII . eo 
conversae, ut in Urbe imperii Othomanici principe Ar-
menii praefectum suae gentis haberent in civilibus ne-
gotiis, ad instar aliarum nationum, quae in eadem ditione 
sitae sunt. Recens demum memoria est rerum a Gre-
gorio XVI. et Pio IX. gestarura, ut episcopales sedes 
in vestra regione augerentur, atque ut Armenius Antistes 
Constantinopoli esset honore et dignitate praestans. Quod 
primo factum est Archiepiscopali et Primatiali sede ibi-
dem constituta, deinde unione décréta cum Patriarchatu 
Ciliciae ; ea lege ut Patriarchae in ea urbe domicilium 
esset, quae caput imperii est. Neve locorum distantia 
interiecta arctam coniunctionem extenuaret quae Arme-
nios fideles Romanae Ecclesiae devincit, providenter con-
stitutum est, ut Delegatus Apostolicus in eadem urbe 
esset, qui Romani Pontificis gereret vices. Quae Nobis de 
gente vestra cura fuerit, vos ipsi testes estis, Nosque vi-
cissim testes summus voluntatis erga Nos vestrae, cuius 
significationem non semel accepimus. 

Quare cum istinc populi ingenium, mos maiorum, 
omnis anteactae aetatis memoria Armenios a vobis se-
iunctos ad hanc veritatis arcem validius trahat , quam ut 
longiori possint distineri mora ; hinc vero Apostolica Sedes 
semper contenderit coniunctissimam sibi habere nationem 
vestram, ac sicubi defecisset, ad pristinam communionem 
revocare ; sane vobis, Venerabiles Fratres, praegravia 
suppetunt argumenta ad suadendum, et Nobis ad bene 
sperandum, ut vetus coniunctio plenissime restituatur. 
Quod utique genti universae bene vertet non modo ad 
aeternam animarum salutem, sed et ad earn, quae pie 
optari potest in terris prosperitatem et decus. Testatur 
enim história, inter sacros Armeniae Antistites eos prae-
l'ulsisse ceteris, uti splendida sidera, qui Romanae Eccle-
siae adhaeserunt arctius, maximamque fuisse iis saeculis 
nationis gloriam, quibus in ea catholica religio latissime 
floruit. 

Uti haec iuxta vota et ex sententia cédant, unus 
praestare potest rerum omnium moderator Deus, qui 
quos dignatur vocat, et quem vult, religiosum facit.Ad 
Eum supplices Nobiscum adhibete preces, Venerabiles 
Fratres, ac Dilecti Filii, ut flexanima Eius gratia moti 
quotquot e gente vestra per baptismum ingressi in chris-
tianae vitae societatem seiunctam a Nobis coetum habent, 
impleant ad Nos reversi gaudium Nostrum, idem sapien-
tes, eandem caritatem habentes, unanimes, idipsum senti-
ent.es.2) Contendite ut suffragatrix adsit apud gratiae 
thronum gloriosa, benedicta, sancta, semper Virgo Dei-
para Maria, Christi mater et offerat preces nostras Filio 

' ) S. Ambros. in Luc. c. IV. 
2) Philip. IL 2. 

suo et, Deo nostro. Deprecator cum ea adhibeatur mar-
tyr illustris Gregorius Illuminator, ut opus ab se labori-
bus, invictaque cruciatuum perpessione inchoatum, divinae 
minister opis, perficiat, solidetque. Denique et illud, 
Nostra praeeunte prece, deposcite ut Armeniorum d>-
cilitas reditusque ad unitatem catholicam exemplo et in-
citamento sit ceteris qui Christum quidem colunt, sed a 
Romana Ecclesia secesserunt, ut illuc redeant unde di-
gressi sunt, fiatque unum ovile et unus Pastor. 

Haec dum votis et spe Nostra prosequimur, Apos-
tolicam Benedictionem, divinae benignitatis auspicem 
Vobis, Venerabiles Fratres, vobisque universis, dilecti 
filii, effusa caritate impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXV Iulii anno 
MDCCCLXXXVIII Pontificatus Nostri Vndecimo. 

LEO PP. XIII. 

A vallásos nevelésről. 
(Eszmetöredékek.) 

(Folytatás.) 

Szivesen bevalljuk, hogy vannak lelkiismeretes szü-
lék, kik igazi pelikán módjára, szivök vérét is készek 
áldozatul hozni gyermekeik nevelésénél ; kik, mint mag-
zataik őrangyalai, akkor hiszik fáradságukat jutalmazott-
nak, ha fiaik keblébe az Istenfélelem „feledhetetlen be-
nyomásait" hinthetik, ha, a lelki tehetségek fejlődése 
mellett, kedélyök világában a szilárd ker. öntudatot, az 
erény szeretetében s gyakorlásában való megerősítés által, 
életöket megtermékenyítő „áldások forrásává" tehetik. 

Noha pedig ezt készségesen elismerjük, másrészt, 
a nemzet föltámasztójával, Széchenyivel szólva, ha „ke-
zünket szivünkre tesszük", ki kell mondanunk, hogy nem 
kevesen akadnak olyan szülék is, a minőket már Plutarch 
megrótt a nevelésről2) irt értekezésében, hogy gyerme-
keiket mindjárt kiskorukban idegen, béres kezekre bízzák. 
— Ezek t. i. nem csak a második, jobban mondva a 
nyilvános nevelés s oktatással nem törődnek, de még 
gyermekeik első vagy alapnevelését sem hordják szivükön, 
csakhogy magok szórakozhassanak ; csakhogy a nagyvilág 
örömeinek élvezését félbe ne kelljen szakitaniok. . . 

A nevelésnek sikere tehát a szülék mellett, főleg a 
további képzésnél, melyhez már Quintilian, az „Instituti-
ones Oratoriae" hírneves szerzője, oly egyén választását 
a j á n l j a a szüléknek, ki feddhetetlen, szentéletü (prae-
ceptorem eligere sanctissimum), — az istenfélő valláser-
kölcsös nevelőn fordul meg. 

A honnan következik, hogy a hitetlen nevelő, birjon 
bár világra szóló tudománynyal, — nem lehet ily magas, 
ily fönséges föladatra termett. Mert a gyermeki lélek 
szentély, melyhez kulcsot kell keresnünk s találnunk, 
hogy abba — fölnyitva, s nem betörve, szent félelemmel 
lépjünk, egy második horebi csipkebokor, melyhez leol-
dott saruval, tiszta kézzel, romlatlan kebellel lehet csak 
közeledni. — Eszünkbe jut itt századunk egy mélyebb 
belátásu godolkodója, ki helyesen jegyzi vala meg New-

' ) Antiph. Liturg. Arm-
») Y. ö Lib. III. 
3) Y. ö. Lib. II. 
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tonról, hogy ez, ki életének legnemesebb tetteivel mutatá 
meg, mily hamis és rágalommal teljes az úgynevezett 
ellentét a vallás és tudomány között, melyet napjainkban, 
pusztán az egyház s annak szolgái ellen való gyűlöletből, 
oly szemérmetlenül terjesztenek, és annyi mesterkélt uton-
inódon a tudatlan s gyönge elmékben meggyökereztetni 
igyekeznek, — a legfőbb lény — Isten nevének hallatára 
mindig kalapot emelt, egyike lett volna a gyermekek 
legjobb, mert vallásos nevelőjének. 

S ha valaha, ugy a jelen körülmények között, midőn 
a „Tantali lapis imminet," ilyen (Juvenalis szavaival1) 
élve) mentői okra, kikben a tudomány és lelki jóság test-
vérileg egyesülnek, s azt, ami bennök megvan, másokba 
is átszállítani égnek, sovárognak, fölötte nagy a szükség. 

Küzdés az ember élete a földön2) Es e küzdelem 
kisebb-nagyobb mérvben szünet nélkül foly. Elvekért, 
érdekekért, képzelt vagy valódi javakért szakadatlan tu-
sában áll az emberinem. Egyéni kis világunkban eléggé 
érezzük azt, saját gondolataink s érzelmeink viaskodását 
tapasztalván mindenkoron. Szent könyvünk igen élénken 
rajzolja azt is, valamint általán híven tükrözi ama vég-
telen harczot, mely a jó és gonosz szellem között folvton-
foly3) , s melynek bárhogyan módosított jelenségeiben 
lényegileg igen csekély különbséggel mindig ugyanazon 
elemek mutatkoznak. Az emberiség történelmének bensőbb 
avatottja akárhányszor föl is ismeri ugyanazon elveknek, 
noha más-más alakban, fölszinre kerülését, s bár válto-
zott tünemények között, de azonos irányban való műkö-
dését, hasonlóan a vegyészhez, ki előre látja az előtte 
ismeretes elemek, aránylagos egyesülés utján, mily ered-
ményt fejlesztenek elő. E tekintetben mondta Róma ün-
nepelt szónoka az igaz látó történelmet „az élet meste-
r é i n e k 4 ) . . . Avagy nem a multak mélyebb ismerete és 
a jelennel való érdemleges egybehasonlitása képesitette-e 
az élesebb látású elméket biztosabban pillanthatni a jövőbe ? 

Ily tovalátó ember, ki nem sajnálva az egybevetés 
fáradalmát, elmélődve vizsgálja a mai világot s annak 
lényeit, tartózkodhatik-e annak kimondásától, hogy a 
jelen társadalom bizonytalan elvek ingadozó hajóján evez ? 
— Hiszen szertelen korunkban sajátságos és a legszen-
tebbet is megrontó ragály uralkodik. Az erkölcsök álta-
lános fogyatékossága s hanyatlásának közepette annyi s 
oly változatos bünnemek nyomaira a római iró, Sallustius 
által rajzolt Catilina-féle összeesküvésben találunk csak. 
Oly szellem lengi t. i. át az emberiség némely rétegeit, 
kivált a haladás zászlóihoz talán közelebb is álló 
rétegeket, mintha aranypecsétes oklevéllel biztositotta 
volna őket valaki az iránt, hogy a teremtő és kinyilat-
koztató Isten kötelékei alól teljesen fölmentvék ; mintha 
a komoly méltósággal előttünk álló történelmi emlékek 
csak tegnap emelt, nemrég kigondolt költői termékek 
volnának, csak is a durvább nép féktelenségeinek korlá-
tozására. hogy a „müveit" osztály zavartalan élvezhesse 
földi kényelmeit — ezen egyedüli paradicsomát. 5) 

') V. ö. 8, 12. ») V. ö. Jób 7, 1. 
3) V. ö. I. Móz. 3, 1. Máté 4, 3. Luk. 18, 9. II. Kor. 4, 4. I. 

Pét . 5, 8. T i tk . jel. 2, 10. *) V. ö. Cic. de oratore 2, 9. 
5) „A natura , mondha t juk Senecával. luxuria descirit, quae 

quotidie se ipsam incitat et ereseit et ingenio adiuvat vitia. Cui 

Keserű tanulságokkal szolgál e tekintetben a társa-
dalom, melyben az elfogulatlan bírálónak lehetetlen észre 
nem vennie, hová szoritá már a földies irányzat felé tul-
sulylyal haj tot t törekvés a magasztos feladatú, tisztán 
szellemit ; lehetetlen be nem látnia, hogy erkölcsi hala-
dásunk az első kereszténység bámulandó erélyével össze-
mérten igazán busitó arányban áll. A soidisant civilisatio, 
mely az egyszerű életmódú népekre oly dölyfösen szórja 
a barbár nevet, elkölcsi tekintetben ma is éppen oly 
méltán utalható a becsmérelt együgyű népek természetes 
józanságára, mint a római és görög elmemüveltség az 
emelkedettebb gondolkodásúak által figyelmeztetve lőn 
a gőgösen lenézett Skythákra és egyéb romlatlan nyers 
erejű népekre. Csak a venusiai lantos és Justinus inté-
seit elégnek tar t juk e részben említeni. Amaz „Intactis 
opulentior" l) kezdetű költeményében a legszebb dicsére-
tet mondja a Skythák s Getákról e szavakban : 

„Campestres melius Scythae 

Yivunt et rigidi Getae 

Nec dota ta regit virum 
Coniux, nec ni t ido fidit adultero. 
Dos est magna parent ium 
Vir tus et metuens alterius viri 
Certo foedere castitas, 
E t peccare nef as aut per t ium est móri." 

Ehhez csatolja azután a rómaiak ellen szóló ke-
mény ítéletét. 

Just inus pedig, a Skythák erkölcseit és szokásait 
tárgyaló fejezetében2) e szép szokásokat tünteti föl : 

„Justitia gentis ingeniis culta, non legibus. Nullum 
scelus apud eos furto gravius. Aurum et argentum non 
perinde, ac reliqui mortales appetunt. Haec continentia 
illis morum quoque iustitiam edidit, nihil alienum, con-
cupiscentibus. Atque utinam reliquis mortalibus similis 
moderatio et abstinentia alieni foret. Prorsus ut admira-
bile videatur, hoc illis naturam dare, quod Graeci longa 
sapientium doctrina, praeceptisque philosophorum conse-
qui nequeun t ; cultosque mures incultae barbariae colla-
tione superari. Tanto plus in illis proficit vitiorum igno-
ratio, quam in his cognitio virtutis." 

E kezem ügyébe eső idézeteken kivül még akárhány 
nyomós adat volna felhozható akár a hajdankor klasszi-
kusainak, a középiskolai tanulók által forgatott munkáik-
ból is. Mert alkalmilag, csakúgy mellékesen legyen 
mondva, az a széltében, uton-utfélen annyit szutyonga-
tott ó-remekirodalom vajmi sok ily őszinte vallomással 
oktatja buzgó tanulmányozóit! Azonban mi ez izromban 
megelégszünk csak érintőleg utalni azokra, főleg a kivá-
lóan erélyes nyelvezetű s férfias gondolkodású Tacitusnak 
ama helyeire, melyekben a romlatlan népek természetes 
mérsékeltségét a müveit romlottsággal állítja szemközt 
az utóbbinak elitélésével. 

De ne legyünk igazságtalanok ! — Nem vonjuk 
kétségbe, hogy időnkben a tudomány utáni vagy az ipar 

omnia olim tamquam servo praes tabantur , nunc tamquam domino 
pa ran tu r " V. ö. epist. 90. 

V. ö. Horat . lib. I I I . carm. 24 
2) V. ö. Lib. n. cap. 2. 
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és művészet különféle téréin egymást érő, mindig szebb 
és dicsőbb változatokban előtűnő nagyszerű müvekben 
fejti ki erejét. — Ebből azonban, bármennyire szeretnők, 
nem találunk amaz állítást meggyöngítő vagy épen le-
rontó érvet. — Mert, még ha az ismeretek különböző 
neme; a tudományszomjas lelkek előtt föl is tárulnak, 
csak a gondolatokat és érzelmeket, kedves áldozatul, az 
örök kutfőhez, Istenhez visszavezető, forrás nincs mindig 
eltalálva, melyből a nemes italt lehetne meríteni. 

A jobb érzelmüeknek elengedhetetlen tartozásuk 
ezen is segíteni. — A fogékony és ismeretre vágyó lel-
keket ki kell elégíteni. De miként eszközlendő ez ? Em-
lékezetünkbe jő a legnagyobb magyar nyilatkozata : „a 
mikép körül forog a siker; minthogy nem minden mód 
vezet czélhoz, sőt a mostan divatozó attól egészen el-
távolít." 

Az ut-módra nézve álljanak itt magának az Isten-
embernek, ki a nevelésben nem csak föltilmulhatlan nagy 
mester,2) nemcsak mellőzhetetlenül szükséges munkatárs ; 
hanem egyszersmind a legtökéletesebb minta- és példa-
kép, melynek mását kell a nevelőnek előállítania növen-
déke lelkében, — e szavai elmélkedéstárgyul : 

„Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igaz-
ságot, mert ők kielégíttetnek".3) 

A hivatalok egyik legfönségesebbikében működő 
nevelőnek soha sem kell az Üdvözítőnek, kinek az embe-
riség a Golgothán vérrel visszaszerzett öröksége 4), ezen 
elévülhetetlen mondását szem elől tévesztenie. — E sze-
rint pedig boldogok azok, kik nem a képzelődés tünékeny 
ábrándjai után indulnak, hanem a soha el nem muló is-
teni igazságokra törekednek : 5 ) kik nem csupán az ész 
korlátolt felfogásának szűk keretében maradoznak, hanem 
a hit magasabb légkörébe fölszállva, az örök lény esz-
méjének eléréseért sovárognak, s az ész homályát elosz-
lató világosságot keresnek ; 6) kik, saját elégedetlenségüket 
érezve, egy mindent kielégítő szeretet sugaraiból kívánnak 
magoknak és a fiatal nemzedéknek számára is lelki életet 
szerezni és állandó szivnyugalmat biztosítani. 

Mi folyik ebből? Nemde az, hogy a nevelésnek 
teljes sikeresitésére Istennek azt a szerepet kell lelkünk-
ben betöltenie, melyet említ a Memnon szobráról szóló 
rege : vagyis Istenben nem csak physikai létünk alkotóját 
kell megismernünk, hanem az imádság szárnyain hozzá, 
mint a világosság Atyjához ' ) mint az értelmi nevelés 
örök Mesteréhez föl is kell emelkedünk; benne, mint a 
lelkiismeret Urában, mint az erények égi mintaképében, 
mint a végetlen tökéletességnek örök forrásában, egyszer-
smind az erkölcsi nevelés sarkcsillagát kell követnünk. 
— Es ez annyira szükséges, hogy az a nevelő, legyen az 
egyházi vagy világi, ki nem azon művészt lelkesítő fen-
sőbb ihlettel fog növendéke képzéséhez, hogy abból az 
örök isteni mintakép élő mását formálja, ki nincs áthatva 

1) Y. ö. Széchenyi I. A magyar akad. körül 27. 1. 
2) Y. ö. Máté 8, 9. és -Tán. 8, 2. 
3) V. ö. I. Péter 1. 19. 
4) V. ö. Márk 13, 31. 
6) Y. ö. Jak 1, 17. 
G) Y. ö. Zsolt. 118, 105. 
7) Y. ö. Ján. 8, 12. 

azon szent félelem érzetétől, melylyel a gyermeknek egy 
szellemi, erkölcsi műremekké való kialakításához fogni 
kell ; szóval az, ki vallásos tisztelet nélkül veszi magának 
azt a munkát, melyben Isten helyét tölti be a gyermek-
kel szemben : elutasithatatlan szabályul tartozik követni 
a költőnek e jelentős szavait: „Szánts és vess, s hagyjad 
másnak az áldozatot" ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 5. A kath. alapok és alapítványok 

ügyét már ismét kezdik szellőztetni a politikai körök ; 
több lap ugyanis Trefort halála és a vallás- s közokta-
tásügyi tárcza közelebb várható betöltése alkalmából 
újból fölvetette a kérdést ; egyikük, az „Egyetértés" pe-
dig szept. 4-diki számában egész czikkben követeli a szó-
ban lévő alapokra felügyelő s azok kezelését ellenőrző 
bizottság megszüntetését, az ellenőrzést az országgyűlés 
által gyakorlandónak állítván. 

Ez a nóta, igen tisztelt laptársaink, nem uj nóta ; 
sokszor hallhattuk azt már a képviselőházban, ahol min-
denféle változatban produkálták magukat a különböző 
virtuózok, akik a kath. alapok s alapítványok államosí-
tását vagy a felekezetek közt leendő felosztását kívánták. 
Akkor volt az, midőn a képviselőház majdnem tiz éven 
keresztül minden esztendőben bizottságot küldött ki amaz 
alapok s alapítványok jogi természetének megvizsgálására, 
amely vizsgálat minden ellenkező viszketeg daczára sem 
birt egyebet kisütni az egy valóságon kivül, hogy ez 
alapok s alapítványok katholikus jogi természetűek s igy 
katholikus vagyont képeznek. 

Ily állapotok közt, legalább jogállamban, ki kellett 
volna adni azokat a katholikus egyháznak, mely ő fel-
sége, az apostoli király védnöksége alatt rendeltetésüknek 
megfelelő kezelésükről gondoskodott volna. Ehelyett 
azonban az országgyűlés hallgatag beleegyezésével a mi-
niszter ajánlatára ő felsége egy bizottságot nevezett ki, 
melybe mint Pilátus a Credo-ba két szabadkőmives is beju-
tott , amelynek föladata volt ez alapok s alapítványokra 
felügyelni és kezelésüket ellenőrizni. A bizottság igen 
elnéző volt ugyan a múltra nézve, de a jövőről lelki-
ismeretesen akarván gondoskodni, utolsó időben oly éles 
ellentétbe jutot t a miniszterrel, hogy annak kiegyenlí-
tését csak az apostoli védnöktől lehetett várni, minél 
tűrhetetlenebbé lett az állapot, melybe ez alapok s ala-
pítványok folyton kevesbedő vagyona jutott . 

Ez a helyzet most, midőn — mint jeleztük — új-
ból hangok hallatszanak a sajtóban, melyek a katholikus 
jogi természetű alapokat s alapítványokat a rendes évi 
állami költségvetésbe fölvétetni kívánják. 

Ige» csekély jogérzetre mutat az mindenek előtt, 
midőn e lapok, nevezetesen az „Egyetértés," úgyszólván 
elsiklanak ez alapok s alapítványok jogi természete fölött, 
pedig e jogi természet elvitathatatlan ép ugy „de facto", 
mint „de jure." Ily taktika azonban elmaradhatatlan azok-
nál, akik e kath. vagyont elállamositani akarják, mivel 
beismervén ama jogi természetet, eme czélukról lemon-
dani vagy a nyers s vad erőszakot kellene alkalmazniok. 

E helyett kerülő utakon igyekeznek czéljukhoz érni. 
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Most például meginditói jajveszékelnek afölött, hogy az 
alapok s alapítványok kezelésére felügyelő bizottságnak 
a hosszú évek alatt folytatott működésében sem sikerült 
az alapok költségvetésében az egyensúlyt helyreállítani, 
mert az alapok a mult évi kimutatások szerint még 
mindig jelentékeny hiánylattal küzdenek, aminek oka ab-
ban rejlik, hogy bár a bizottság felügyelő s ellenőrző 
czimmel ruháztatott föl, mindazonáltal nem adatott meg 
neki a hatályos ellenőrzés fő a t r ibutuma: a költségelő-
irányzatba fölvett kiadási tételek nem szükséges összegei-
nek törölhetési, s hozott határozatainak a miniszter által 
köteles foganatosittatási joga. 

Eme jogot a katholikusok régóta visszakövetelik 
maguknak, mint minimumát a sóját alapjaikra való bir-
tokjoguk gyakorlásának. A sajtó s politikai körök na-
gyobb része azonban ahelyett, hogy e jog megadása 
iránti jogos igényeinket támogatnák s igy az alapok ke-
zelése körül előfordult hiányok sanálását előmozditanák, 
inkább alapjaink államosítását követelik — igaztalanul. 

Mert nem egyéb államosításnál, amidőn az alapok 
bevételeit s kiadásait az állami költségvetésbe fölvétetni 
kívánják azon ürügy alatt, hogy a minisztert csak a tör-
vényhozó testület vonhatja felelősségre, és mert a minisz-
teri felelősség az 1848. III . t. cz. által kiterjed a minisz-
ter által kezelt összes ügyekre, tehát szerintök a kath. 
alapok kezelésére is. 

Ez okoskodás, valamint a fönnebb a bizottság műkö-
dése ellen fölhozott érv vajmi gyarló, mivel az teljesség-
gel nem állhat meg, hogy a miniszter „csak" a törvény-
hozásnak felelős, amennyiben általában véve felelős az 
alkotmányos felségnek is; itt pedig különösen csakis 
az apostoli királynak mint a kath. egyház védnökének 
tartozik felelősséggel, kitől a megbízatást is veszi amaz 
alapok s alapítványok kezelésére. Ami pedig illeti az 
1848. III. t. cz.-et, ennek szellemébe s betűibe akkor 
lehetne belemagyarázni azt, hogy a miniszteri felelősség 
kiterjed a kath. alapok s alapítványok kezelésére, amikor 
az ugyancsak 1848-iki törvénynek a vallásegyenlőségről 
szóló szakasza azon értelemmel fog birni, hogy a protes-
táns felekezetek ép oly szoros viszonyban állanak az 
állammal mint a kath. egyház, vagyis, például, hogy „fő-
pásztoraikat" a miniszter ellenjegyzésével a király nevezi 
ki, stb. stb. . . . 

Egyébiránt csodálatos, hogy az ellenzéki lapok, 
amelyek oly nagy garral szólanak a mostani képviselőház 
többségének megbízhatatlanságáról, a korrupczióról, a 
budget fiktiv voltáról és a Tisza-kormánvnak a parla-
mentarizmust kijátszó „önkényéről," ennek daczára még 
a kath. alapok s alapítványok kezelését is be akarják 
vonni e „circulus vitiosus"-ba ! 

Ámde azért e lapok eme szellőztetései is minden-
esetre birnak annyi jelentőséggel, hogy további érvül 
szolgáljanak ama kezelés jelen rendszerének tarthatatlan-
sága mellett. Nincs többé kétség az ország ide vonatkozó 
egyértelmű Ítélete iránt. 

az állapot orvoslása azonban nem várható, ha a 
mostani bizottsági ellenőrzés helyébe a lazább és felüle-
tesebb parlamenti ellenőrzés lépne, minthogy a szavazó-
gép épp ugy működnék ennél, mint sok más, az ellen-

zéki lapok által mélyen fájlalt ügyben, nem is szólva az 
ujabb időben előfordult sikkasztásokról. 

Az orvoslásnak egyedül czélravezető és a jognak is 
megfelelő módja az, ha az apostoli korona mint legfőbb 
kegyúr védnöksége alatt álló kath. alapok s alapítványok 
kezelése is egy önálló bizottságnak adatik ki vagy egyéb-
ként gondoskodva lesz arról, hogy a mint az erdélyi kath. 
Status, a görög keleti egyház, a protestáns felekezetek 
mindegyike önmaguk kezelik alapjaikat s alapitványaikat, 
azonképen a magyarországi katholika egyház is eme jo-
gának teljes birtokába lépjen, amiből az országnak is bi-
zonyára nagyobb haszna lesz, mint az eddigi prédagaz-
dálkodásból, mely országos botránynyá vált, ami ép úgy 
hátrányára szolgál az ország jó hírnevének, mint a kor-
mány tekintélyének, sőt a mennyiben a korona nevével 
takartatik, ennek sem emeli fényét. Laicus. 

Sátoralja-Ujhely. Isten áldja a tisztes ipart. — 
A ki visszaemlékszik még a hitélet emelésének s a jó 
példaadás felemelő gyakorlásának ama jeleneteire, midőn 
a czéhtábla házról-házra jár t az iparos mesterek és se-
gédeknek szóló rendelettel, hogy a káutormisén megje-
lenjenek, — bizony, még a szabad iparűzés paragrafu-
sokkal tarkázott idejében, vagyis mai napság, is sok 
tekintetben áldja a czéhrendszernek becsületre és isteni 
félelemre szoktató intézkedését. Munkára is jutott elég 
idő ; tisztességes mulatság tekintetében sem szenvedett az 
iparos nép rövidséget ; Istennek is megadta, a mi Istené, s 
ekként birtokába jutot t ama szellemi kincsnek, mely a 
munkára az áldás és megelégedés éltető sugarait veté, a 
szórakozást és mulatságot a tisztességes családok és ifjak 
összegyűjtésével s a társulati szellem ápolásával sokkal 
nemesebbé tette, mint a mai, fegyelmet nem ismerő s azt 
a nagyban hangoztatott szabadságot legtöbbször önmaga 
hasznára fordítani nem törekvő iparosok nagy része. 

Igaz, még napjainkban is örömtől repes sok helyen 
az egyházban élő, az egyházzal érző és az egyház elvei 
szerint cselekvő ember szive, lelke, — ha látja nyilvános 
körmenetek alkalmával az ipartársulati szellem nemes 
buzgalmának termő földén nőtt hitvirágok ékes szálait, 
— azokat a czéhek idejéből fönmaradt templomi zászlókat, 
melyeknek a szent történetből vett képtárgyai fennen 
hirdetik a világ felett nyert győzelmet s egyszersmind 
felhínak mindnyájunkat, hogy a hit megőrzésének ke-
gyelmével az erkölcsi tökéletesedés utjain, az egyház 
czélhoz vezető zászlaja alatt Istentől rendelt körünkben 
munkálkodni meg ne szűnjünk ! Az ősök buzgósága, kell 
is, hogy az uj nemzedéknek féltett kincse legyen. Ha az 
elődök nemes példájának követése lankadóban van, ez 
biztos jele a hitélet utjain, — nevezzük bár torkunk sza-
kadtából a műveltség századának sok üdvös dolgot eltö-
rülni óhajtó századunkat, — az igazi boldogulástól való 
siralmas eltérésnek ! A példák ebben igazat adnak. Hagy-
junk azonban békét a szomorú példák elsorolásának. Ez 
alkalommal egy örvendetes példa tegye emlékezetessé a 
s.-a.-ujhelyi csizmadia-ipartársulat derék tagjainak ha-
gyományos buzgóságát. Ok megmutatták, hogy Isten meg-
áldja a tisztes ipart; ők dicséretre méltó kifejezését 
adták annak, hogy a czéh-rendszer megszűntével, mint a 
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törvények értelmében szervezett ipartársulat tagjai, szintén 
csak ugy tudnak s akarnak áldozni a tisztes ipar emelé-
sének oltárán, mint derék elődeik. 

Ha a népélet emlékei s a czéhek krónikás könyvei 
hiresnek tart ják Miskolczot, Ungvárt, Szepsit, Gönczöt 
stb. a tisztelt csizmadiák nemes alakjai és száma miatt, 
S.-A.-Ujhely ugyan ki nem maradhat a sorrendből. Meg 
is mutatta : mily tisztességes cselekedetnek szokott lenni 
szülőanyja a tisztes ipar. Ugyanis a czéhládában össze-
gyűlt tekintélyes összeg felosztására került a sor. A r. k. 
iparosok kikapták részöket, valamint a más felekezetűek 
is megkapták a rájok eső osztalékot. Az Ur háza ékes-
ségének emelése s a hagyományos hitbuzgóság folytatásá-
nak fontos kérdése azon határozatra birta a nemes ipar-
társulat r. k. derék tagjait, hogy egy uj, művészi kivi-
telre nézve értékes zászlót állítanak fel a helybeli r. k. 
plébániai templomban. A nemes elhatározást dicsérendő 
tett követte : a még dicsőemlékü Vitéz Vincze, prépost-
plébános, idejében készült zászló helyébe ujat csinál-
tattak. 

Az u j zászló Szüts és társa jóhirü s már több alka-
lommal kitüntetett budapesti üzletében készült. Mint 
műértők nyilatkoztak, a nagy, vörös selyemből, — szélein 
nehéz aranyrojt tal . — készitett s egyik oldalán a getse-
máni kertben imádkozó isteni Üdvözítőt, a másikon pedig 
szt. István királyt ábrázoló sima olajfestménynyel ellátott 
diszes zászló teljesen megfelelt a várakozásnak, s nagy 
örömet szerzett nemcsak a derék ipartársulatnak, hanem 
általában a híveknek is, kik a templom egyik kiváló 
díszét siettek szemlélni a hat rúdra alkalmazott és művé-
szi koronával, — a két főrud közt végig vonuló aranyo-
zott vasléczen álló diszitménvt nevezik igy, — ékitett 
zászlóban. — A dicsérettel emiitett ipartársulat nem né-
zett a költségre ; hanem a buzgalom súgta diszes tárgy 
felállitásának örömünnepén gyönyörködni óhajtott , a hivek 
lelkét a művészét szellemszárnyain ég felé irányozni 
sietett szivesen adott áldozatának árán. 

Valóban, örömünnep volt a zászlószentelés nagy 
napja. A hitélet hatalmas ébresztője vala a zászlószen-
telés ünnepélye. Az 1888-ik év, a csizmadia ipartársulat 
hitbuzgóságát s vallásos áldozatkészségét hirdetve, az u j 
nemzedéket tettre hevitő serkentésnek harsonája marad. 
A zászló megáldását Prámer Alajos, s.-a.-ujhelyi prépost-
plébános és főesperes, végezte fényes segédlettel. Az ipar-
társulathoz és a hivekhez intézett, gonddal készitett és 
lelkes szavakban előadott beszéde hatást keltő volt. A 
mint elhangzottak e szép jelmondat : Isten áldja a tisztes 
ipart! meleg szavai, kezdetét vette a szegek beverése a 
zászlórudba. Zászlóanyául városunk védő angyala s nagy-
kegyességü kegy-urnője, gróf Wallis Gyuláné, született 
Somogyi Ilona grófnő, volt meghiva. A nemeslelkü grófné 
neve, valahányszor a népnevelés ügye, az irgalmasság 
cselekedetinek gyakorlása s más, közjóra vonatkozó dol-
gok pártolása — s kiválóan a hitélet emelése jön szóba, 
sohasem hiányzik S.-A.-Ujhely jótevőinek évkönyvéből. Ő 
nemcsak a kath. egyház híveinek kegyes pártfogója ; de 
a többi felekezet iskolai és társadalmi előhaladásának is 
hív segélyezője. (Ez az a jellemvonás a müveit kath. lé-
lekben, a mily jellemző vonással a felekezetek keblében, 

a kath. ügyek iránt való jóakaratot tekintve, nem — 
vagy csak nagy ritkán találkozunk.) Nem áll módomban 
az évek óta gyakorolt jótékonyságot elsorolni ; de annyit 
tudunk, hogy évenkint karácson előtt a grófné kegyes-
ségéből a helybeli lelkészek bizonyos összeget osztanak 
ki a szegények között. Hogy pedig a létesítendő árvaház 
ügyét mily meleg felkarolásban részesité, bizonyítja a 
tekintélyes összeggel való hozzájárulás s az úgynevezett 
régi, Rákóczy-féle háznak felajánlása a nevezett czélra. S 
igy toyább. . . Mint a csizmadia-ipartársulat által meg-
hívott zászlóanya, a kegyes grófné, távol eső birtokáról 
a kedves ünnepélyre személyesen megjelenni akadályozva 
volt ; mindemellett örömmel fogadván el a zászlóanyai 
tisztet, az iparegyesületnek száz forintot küldött ; magának 
pedig a zászlószentelés örömünnepén derék ügyvivője s 
uradalmi igazgatója, ippi Bydeskuti Sándor, kedves neje 
által való helyettesítéséről gondoskodni a jó grófné el nem 
mulasztotta. 

Ott díszlik már a s.-a.-ujhelyi templomban a csiz-
madia-ipartársulat buzgóságát hirdető csinos zászló. Öröm • 
mel pillant rá az egyesület örege és ifja, — s méltán ; 
mert annak a nehéz vörös selyemnek a színe az elődöktől 
örökbe nyert hitláng ápolásáról beszél! A képek egyike 
azt hangoztatja, hogy az isteni Üdvözítő, ki magát az 
égi Atyának a getsemani kertben oly lángoló szeretettel 
felajánlá, — azt kívánja a derék ipartársulati tagoktól is, 
hogy felajánlván magukat Istennek, az ima és munka 
legyen fűszerszáma él töknek, hogy Isten áldja a tisztes 
ipart ! A zászlóképek másika szintén buzditólag szól : Ma-
gyarország koronáját a boldogságos Szűznek felajánló 
szent István király térdepelve int, hogy a külső isteni 
tisztelet gyakorlása szintén öröke a magyarnak, szent kö-
telessége mindenkinek, — tehát a derék egyesület nagy-
jának, ifjának is ! Ragaszkodás az egyház fejéhez s gyer-
meki odaadó tisztelet a sz. Szűz iránt : hatalmas eszközök, 
mint szent királyunk élete mutatja, a társadalmi boldogság 
erősitésére, — a hol kell, megalapítására. Es, bár elmul-
tak már azok az idők, hogy a czéhtábla sorra hordása 
tegye kötelezővé az iparosoknak az ünnepélyes kántori 
miséken való megjelenést, azok a hatalmas eszközök 
mégis megőrzik a hagyományos buzgóság folytonosságát. 
A mi pedig a sziv táblájára vésetik, maradandóbb az a 
czéhrendszer határozatánál is! Es, ha a szivben nyer el-
helyezést a keresztény hitrendszer arany abéczéje, mikor 
nyilvános körmeneíeken a diszes zászló alatt az ipartár-
sulati tagok ajkáról elhangzik az vAh hol vagy, magya-
rok tündöklő csillaga! . . . " — bizonyosan bátorság száll 
lelkébe az élet harczát felvenni készülő seregnek, s a 
védőszentül választott dicső alak példáján buzdulva, mint 
honpolgárok s mint Krisztus egyházának hivei, a leg-
szebben fogják összeegyeztetni kötelességöket. Becsületes 
munka midakét részen — és Isten áldja a tisztes ipart. 

íme, a szivesen üdvözölt ipartársulat más társula-
toknak is üdvös példát nyújtott . Csakugyan nem ártana a 
hitélet megújításának munkája ; mert a hitélet elszomo-
rító módon hanyatlik. Az emberek keveset tesznek a 
legszentebb ügy érdekében. Pedig sz. Jeromos megmondta : 
„Labore terreris? at nemo athleta sine sudore coronatur 
(Epist. 1. ad Heliodor.) Az egyház szellemében való élet 
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és tevékenység terjedésének reményében csak azzal vége-
zem, a mivel szerény tudósításomat kezdtem : Isten áldja 
a tisztes ipart ! Paszlavszky Sándor. 

IRODALOM. 
= Megjelent: A Hitelemzéstan e lemei kath. nö-

vendék-papok és tanító-jelöltek használatára. Irta és ki-
adja Fonyó Pál, a „Kath. Hitoktatás" szerkesztője. Má-
sodik kiadás. Sükösd, 1888. szerző sajátja és kiadása. 204 
lap, ára 80 kr. — E mii, melynek első kiadása alig egy 
év alatt végleg elfogyott, s mely hazai tanítóképző és 
papnevelő intézeteinkben általánosan tankönyvül lett el-
fogadva, megérdemli az e téren működők minél szélesebb 
körben való felkarolását. Nemcsak a hitelemzés kezelő-
jéről, alanyáról, anyagáról és kezeléséről nyúj t az kellő 
tájékozást, hanem részletesen ismerteti a katekizmus fel-
dolgozására, a bibliai történetek kezelésére, a szertartá-
sok ismertetésére, az egyháztörténet tanítására és a hitélet 
gyakorlására vonatkozó szabályokat is, mit a régibb hit-
elemzéstanokban hiába keres bárki is. — Ajánljuk a 
lelkészkedő papság és az illetékes hittanár urak figyel-
mébe ! Megrendelhető a szerzőnél és Baján, Kollár A. 
könyvkereskedésében. 

— Megjelent: „VáCZ várOS története" czimü mű-
nek IX. vagyis befejező kötete is, melyhez 12 kép van 
fűzve. Minthogy ezen utolsó kötet a 30 ivet is megha-
ladja, az ára 2, vagyis két fr t , az egész műé pedig 10 
frt, terjedvén az több mint 100 ivre. A szives megrende-
lőknek példányaik már szétküldetnek. A mű erga sacra 
is megszerezhető, és pedig néhány napig még Yáczra, 
azután pedig Szolnokra (Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye) 
intézendők a megrendelések alulírotthoz : Karcsú A. Ar-
zén, sz. Ferencz-rendi kiérdemült házfőnök. 

= Beküldetett: A közművelődé i egyesü le teknek 
Budapesten az 1887. évi október hó 9-én és folytatólag 
10-én az uj városház közgyűlési termében tartott Con-
gresszusáról szóló Napló. Budapest, 1888. 4-r. 93 1. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa nagyérdemű nők kitüntetése 

végett nöi érdemrendet szándékozik alapítani. Az u j rend 
neve lesz : „A szent-sir matronái." 

— Lonkay halálával a magyar katholikus napi sajtó 
ügye uj és igen élénk érdeklődés tárgya kezd lenni. Első, 
a mi mindenkit érdekel: hogy ki lesz Lonkay u tódja? 
Azt halljuk, hogy a boldogult örökösei, mint a „Magyar 
Állam" ezidőszerinti tulajdonosai, az ország biboros her-
czegprimásához fordultak, arra kérve ő emját, hogy 
jelöljön ki a lapnak szerkesztőt. Első lépésnek ez való-
ban tapintatos és korrekt. Katholikus szellemű lapnak az 
egyház elöljáróságától kell kapnia és várnia az irányzást. 
Az egyház politikájának sugalmazására pedig Magyaror-
szágban minden főpásztor ugyan illetékes, de hagyomány 
és usus szerint legelői illetékes az ország hgprimása. — 

U j kath. napilap alapításáról is keringnek hírek. Egyik 
hír szerint egy főpásztor vállalkoznék az uj kath. napi 
laphoz az anyagi és szellemi alapot megadni. Egy másik 
hir szerint pedig az uj laphoz már minden kész, — csak 
pénz hiányzik. Sőt harmadik, negyedik hirt is hallottunk 
már. Szóval : a kath. napisajtó ügye kezd élénk érdeklő-
dés tárgya lenni országszerte. Mi, mihelyt szükségesnek 
fogjuk tartani, tüzetesebben is fogunk e tárgyhoz hozzá-
szólani. Meglehet azonban, hogy mindaz, a miről a fenti 
hirek keringnek, csupa meddő szárnypróbálgatás fog ma-
radni. A tanulságokat ez esetben is össze fogjuk gyűjteni. 

— Kisasszony napján ezidén Magyarországban egy-
szerre két püspökszentelés lesz: az egyik Veszprémben, 
a másik Egerben. Amarról már szóltunk. Emitt Samassa 
József érsek ur fogja felszentelni Sze l e Gábor kispré-
post-kanonok urat. Segédkezni fognak Schopper György 
rozsnyói és Császka György szepesi püspök urak. 

— A legközelebbi pápai consistoriumot f. évi de-
czemberre várják. Írországban biztosra veszik Walsh 
dublini érsek bibornokká kreáltatását. 

— Rendkívül nagy dolgok történtek a francziák leg-
újabb nagy lourdesi zarándoklata alatt. 15,000 ember 
kisért 1000 beteget a XIX. század leghíresebb kegy-
helyére. Mint a „Croix" irja, a zarándoklat visszaérke-
zése Párisba leírhatatlan jelenetekre adott alkalmat. A 
meggyógyultak száma rendkívül nagy. Még azok is, kik 
meggyógyulás nélkül tértek vissza, elteltek vigasztaló-
dással. A megtéréseket számtalanoknak mondja a neve-
zett lap. Egy beteg Ausztráliából jött Lourdesbe gyó-
gyulást keresni. A csodatevő helyen nem nyerte vissza 
egészségét. Betegen jöt t vissza. De hitét, hogy meg fog 
gyógyulni, egy pillanatra sem veszté el. Útközben — igy 
beszélé el esetét, egyszerre ropogást érez testének nya-
valyás tagjában — „és, úgymond, megszűntem szenvedni ; 
meggyógyultam." 

— Angolországban királyi bizottság küldetett ki 
még 1886-ban a végett, hogy a legújabb népiskolai tör-
vény hatásait és eredményeit tanulmányozván, e tárgyról 
hivatalos jelentést tegyen. E bizottság, melyben az angol 
társadalom minden osztálya képviselve van, befejezte 
munkálatát s jelentését annak proklamálásával kezdi, 
hogy a szentírásra fektetett vallásos és erkölcsös nevelés 
életbe vágó dolog a gyermekek, a szülök és az egész nem-
zetre nézve. Konstatálja a bizottság, hogy ez a családapák 
óriási nagy többségének a meggyőződése; a mennyiben 
4402, az úgynevezett iskolai bizottságok által fentartott 
iskola közöl csak 107-ben nem adatik oktatás a vallás-
ból ; ellenben 14,620 szabad iskola közöl 13,323 megha-
tározott hitvallásos jellegű, és csak 1387-nek nincs megha-
tározott t . i. egy hitvallású jellege. A tanitók 47% kijelen-
tette, hogy azt a részt, melyet az ifjúság vallásos nevelésé-
ben addig vett, kevésnek tart ja és szívesen vállalkozik, ha 
felhatalmazást nyer arra, hogy az ifjúságot minden alka-
lommal figyelmeztesse a vallási törvény parancsolataira. 
(Courr. de Bruxelles). 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. t anar . 

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Inferre p lebem por t i c ibus poli 
Es t i n fu l a t i s u m m a m i n i s t e n . " 

Budapest, szept. 7. 
*** Ma érkezik Veszprémbe S i m o r J á n o s 

bibornok, Magyarország herczeg-primása, hogy az 
Ur szeplőtelen szűz Anyjának születése napján 
püspökké szentelje fel a szent István első apos-
toli királyunk által alapított ősrégi veszprémi 
püspökség várva-várt uj főpásztorát. 

Esztergom és Veszprém között számtalan 
összekötő aranyszál fonódott azóta, hogy ezt a 
földet itt Magyarországnak hivják s raj ta az 
Árpádok, sőt összes királyaink legnagyobbika, 
szent István király, a keresztény vallást s a 
római kath. anyaszentegyházat meghonosította. 

A nagy király mind a kettőt főpásztori 
székhelylyé emelte: mind a kettőt, a király ko-

ronázó Székesfehérvár mellett, királyi kegyeinek 
számos jelével megtisztelte, kitüntette. 

0, ki Esztergomban vette fel a keresztség 
szentségét, s bizonyára ennek örök emlékére 
Esztergomban állitá fel a kath. egyház magyar-
országi része számára az esztergomi érsek pri-
má,si méltóságában az uralkodó és vezérlő köz-
ponti hatalmat, ő, hagyomány szerint, annyira 
szereté Veszprémet, hogy „udvara többnyire 
Veszprémben tartózkodott. " x) Nem csoda tehát, 
ha a veszprémi püspökség és szent István királyi 
udvara között bensőbb, mondhatni szívélyes vi-
szony keletkezék, a melynek Magyarország tör-
ténetében egész a mai napig abban találjuk fé-
nyes emlékű nyomát, hogy Veszprémnek püspökei 
koronázzák meg Magyarország királyainak né-
jeit s viselik a királynék kanczellárjának czimét 
s viselték hajdan, rendesen, hivatalát is. 

Veszprém püspökeit, e szerint, Magyaror-
szág hierarchiájának fokozatán előkelő hely illeti 
meg. A királynékra kiterjedő koronázási jogával 
a veszprémi püspök mintegy kisprimássá emel-
kedik a királyi trón mellett püspök-társai köré-
ben; és amig valóságos kanczellárja volt a ki-
rálynéknak, befolyása a királyi család bensőbb 
viszonyaira, erkölcseire, jólétére, virágzására — 
előkelő történeti tényező vala mindenha . . . . 

Régi ' idők ódon alkotásait elkoptatja az 
idők vasfoga. Uj időknek uj emberek uj alkotá-
sokat teremtenek, uj fényt, uj jólétet, uj dicső-
séget kölcsönöznek. 

Veszprémben is, hol hajdan gör. szertartású 
apáczák zsolozsmáztak, az ősi magyar hazasze-

Török János, Magyarország prímásai, 88. 1. 
'20 
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reteten és az ősi róm. kath. hiten kivül porrá 
őrlődött minden, ujjá alakult át minden. 

És ebben a századok viszontagságai alatt ujjá 
alakult Veszprémben, most, az uj püspökkel, a 
legújabb kor, egy valóságos uj aera köszönt be 
szent Imre herczeg történeti nevezetességű szent 
fogadásának szinhelyére. 

És Magyarország biboros hgprimása, ki pri-
mási jogait, melyeket eltemetni óhajtának Ma-
gyarország ellenségei, hatalmas lelki fölénynyel 
érvényesítette a vatikáni egyetemes zsinaton, 
most, — mintegy kárpótlásul a nagy Kopácsyért, 
ki Veszprémben akarván meghalni a primási 
méltóságot első felszólításra megköszönte, — 
odaadta oldala mellől, sőt mintegy kiszakí-
to t ta szivéből s maga viszi Veszprémbe, kit ő 
tanított be az egyházkormányzás magasztos mű-
vészetébe : maga viszi Veszprémbe s maga szen-
teli fel ott püspökké báró H o r n i g Káro ly t , 
az uj idők uj emberét, kit minden: lelke, múltja, 
esze, erényei, tudománya arra minősítenek, hogy 
a pro episcopo Carolo égbe szálló imák a nagy-
kiterjedésű veszprémi egyházmegye fölött uj kor-
szak hajnalhasadását jelentsék. 

Magyarország biboros hgprimásának il}7 cse-
lekvő, ily intéző jelenléte az uj veszprémi püspök 
ur felszentelésén és beiktatásán — országos jel-
leget ad a veszprémi ünnep fényének. És e fény-
ből egy sugár kilövellik ide messze, erre a mi sze-
rény lapunkra is, a melynek a veszprémiek uj 
főpásztora hat éven át nagyeszű, gondos, fárad-
hatatlan vezére, mindene vala. 

Viszonzásul e fénysugárért imaszerű óhajt 
röpítünk az égbe és azt kívánjuk: legyen az uj 
veszprémi püspök ur kormányzása oly fényes, oly 
üdvös, oly dicső, mint a milyen nagy és forró a 
„Religio'' hálája azért a dicsőségért, a mely ő 
méltósága püspöki trónjáról e lapra időn és em-
lékzeten át kisugárzik! 

O vive felix, Christiadum decus. 
Amorque noster ; vive diu ! . . . 

A vallásos nevelésről. 
(Eszmetöredékek.) 

(Vége.) 

Sokat kellene még elmondanunk, hogy mindazt, mi 
szivünkön fekszik, előtüntessük. — Sokat kénytelenittet-
tünk mellőzni, s mindent csak töredékesen adni a rövid-
séget parancsoló megszükitett terünk miatt, melynek ha-
tárain belül mozognunk kelle. 

Befejezésül még csak a pályatársakhoz, mint a 
kiket, a vallás és ennek gyámkarján magasra emelkedett 

ker. köznevelésben, oly nagy szerepvitel illet meg, in-
tézünk néhány bizalmas szót. 

Raj ta Pályatársak ! kikre a Gondviselés Árpád nem-
zetének drága kincseit : a leendő honi polgárzat gyöngéd 
csiráit bizta, melyeket édes-bus gondok között virrasztó 
törekvéssel fejleszteni, ápolni, nemesíteni s a magasztos 
czél felé emelni, oly előkelő föladatot képez. — Nem 
hallgathatjuk el itt, a mit erre nézve az anyaszentegyház, 
melyre Krisztus Urunk az egész emberiségnek, tehát az 
if júságnak vezetését, nevelését is ruházta, e szavaiban : 
„Elmenvén tanítsatok minden n e m z e t e t , " K a l a z a n c i sz. 
Józsefnek, a dicsőült nevelőnek, ünnepén mond : „Quid 
maius, quam animis moderari, quam adolescentulorum 
fingere mores ? Omni certe pictore, omni certe statuario, 
ceterisque huiusmodi omnibus excellentiorem hunc duco, 
qui invenum animos fingere non ignoret?" 2) Gondoljuk 
meg, hogy a legbensőbbb társadalmi érdek, az iskola 
morális fönsége tesz bennünket felelősekké, hogy az ok-
tatásügy magasabb szempontját a modern korszellem pro-
teusi alakulásai alá ne helyezzük. — Legyünk hát mind 
komolyabb, mondhatni komorabb alakot öltő tünetekkel 
szemben, melyek az alsóbb rétegzetben gyülemlő vulkán-
szerű elemek tetemes mennyiségét sejtetik, hivatott föl-
kentjei s nem fizetett napszámosai a nevelés-tanitás szent 
és tiszteletreméltó ügyének. — Egyetlen egy perczig se 
téveszszük szemünk elől, hogy a középiskolának, tehát a 
gymnasiumnak is, főfeladata levén a gondozására bízott 
növendék nemes, erkölcsi jellemének kialakítása is,3) nem 
csupán tanitó, hanem nevelőintézet is, minden, ezzel el-
lenkező ujabban fölmerült és tekintélyesnek kikiáltott 
nyilatkozat daczára. — Tehát benne a nevelés-tanitásnak, 
vagyis az egész embert megnemesitő műveltségnek és az 
ebbe magasabb szellemet lehelő vallásos szellemnek, ben-
sőleg elválaszthatatlanul egyesülve kell lenniök! 4 ) 

A keresztény nagykorusag nem levén egyéb, mint 
Istennel való egyesülés, ezen egyesülés pedig a vallásos 
érzelemről tételeztetvén föl, önkényt következik, hogy a 
vallásosság nevelése az észé mellett főtiszte minden ne-
velési buzgóságnak. Minélfogva képezzük a serdülő nem-
zedéket a religio ingatlan alapján, hogy ne csak tanult, 
hanem jámbor, kegyes, Istent teljes erejéből mindenek 
fölött szerető embert adhassunk át a társadalomnak, mely 
benue valódi támaszát és önzetlen jótevőjét tisztelendi. 
Mert csak a vallásosan müveit kebelből fakadhatnak azon 
nagy és dicső erények, melyekben a jelen és jövő bol-
dogság tündöklik.5) — Küldetésünk tehát a jelen és jövő 
élet javára halmozott haladási mozgalmak s eredmények 
segítségével, az örök lét haldokló vágyait is feltámasztani, 
s eredetünk forrásához, az Istenhez fölvezetni6) misszio-
szerü, mely ezerek átkát vagy háláját, Isten jutalmát 
vagy büntetését rejti méhében. — Ha létezik pályánkon 
valami, a mi összetett vállakat, testvéries kézszorítást 

») V. ö. Máté 28, 19. 
z) V. ö. Of. s Jos. Cal. S. Chrysost. horn. IX. in c. 18. s. Ma t th . 
3) V. ö. J . Schwarz Erziehungslehre. 
+) V. ö Szentihletü pápánk XIII . Leónak a Rómába zárán 

dokolt magyar ka th . tanférfiakhoz a Vat ikánban 1887. decz. 30-án 
mondot t örökbecsű beszédét. V. ö. Religio 1888. jan. 7 2. sz. 

5) V. ö. Jacobi W e r k e zur Philosophie und Geschichte IX. 41. 
6) V. ö. 1. kor. 3, 8. 
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igényel, az a vallásos nevelésnek, melynek szelleme 
mennyből sugárzik alá a világot alkotó s föntartó lény 
végetlen ismerettökélyeiből, — nagy eszméjéhez van 
legszorosabban kötve. 

Mivel pedig a Mindenható bölcs végzése szerint a 
tudomány minden egyes ágában van bizonyos isteni mo-
mentum, mely annak tetőpontját képezi, — elosztva, áll 
azon főelv : minden tantárgynak illető szent talentumával 
a religiora gyámolitólag kell visszahatnia. — Nagyon 
vétenének azért magának a gymnasiumi oktatásnak czélja 
ellen is ama tanárok, kik például az óclassicismust a ker. 
vallás nélkül, vagy épen az ellen akarnák a növendékek 
erkölcsi jellemének kialakítására fordifani. — Kinek ne 
jutna eszébe Hellasz népe, az ősi időnek e kiváló mű-
veltségű népe, mely, midőn Atheneben egy addig ismert 
isteneinél hatalmasabb, ismeretlen Istennek, oltárt emelt*) 
ezzel mintegy kifejezni akarta, hogy szükségét érzi egy 
magasabb, egy való eszménynek, melyhez fölemelkednie 
kell. Ez isteni eszmény előttünk a kereszténységben lőn 
ismeretessé. Épen azért a humanismust a kereszténység 
által nekünk fölemelnünk, megnemesitenünk kell. . . A 
vad fát beoltjuk, hogy annál Ízletesebb gyümölcsöket 
hozzon : a humanismust a kereszténység eszményi elemé-
vel szintén be kell oltanunk, hogy az erkölcsi jellem 
képzésénél minél Ízletesebb gyümölcsöket teremjen a ker, 
társadalom és fajunk erényes s tudományos nemesbülésé-
nek javára. 

Ily irány mellett a classicus régiség kalauzul fog 
szolgálni a ker. igazság isteni csarnokába. Ily irány mel-
lett párhuzamot vonunk a classicus ókor és kereszténység 
között ; a történelem bölcseimi kezelése mellett arra is 
rájövünk, hogy a classicus ókor majd tudva, majd öntu-
datlanul Krisztus, az emberiség központja felé halad. 2 ) 
E czélra irányul mythologiájok, mely sok homályos s 
nevetséges képzetet tartalmaz ugyan első tekintetre ; de 
melyek a komolyabb vizsgalók előtt sokszor a legkomo-
lyabb és legmagasztosabb igazságokat tár ják föl.3) E 
czélt segitik elő Homerosaik, Virgilusaik költészetükkel, 
Demostheneseik, Ciceróik szónoklatukkal, festőik müvé-
szetökkel, nagy férfiaik erényeikkel,4) 

De ha igy áll a dolog, a mint igy á l l : akkor ne 
mondja senki, hogy elégséges, ha a valláserkölcsi képzés 
tisztét csak a hittanárra hárí t juk ; mi pedig semleges vagy 
közömbös szerepre szorítkozunk. — A hittant, valamint 
a tanítás tárgyainak sorában az első, ugy azok fokozatá-
ban a legfőbb hely illeti meg ; de másrészt ugyanaz a 
forrása a hitnek és észnek : egyik is, másik mint két 
patak vagy két sugár ugyanazon isteni jóságnak mérhe-

') V. ö. 1. Ap. csel. 17, 23. 
-) V. ö. Sz. Ágoston Conc. in Psalm. 86. 
3) Y. ö. Dr I. Sepp „Das Heidenthum und dessen Bedeutung 

fü r das Christenthum ". 
*) V. ö. Stoy Encyclopaedie der Paedagogik 177. 1. „Mily 

jellemző, mondja e k i tűnő protes táns tanár , a classicus ókornak 
neveléstani hi tágazathoz hasonló amaz elve, melynél fogva az if jú-
ság is részt vett a vallási és nemzeti ünnepélyeken ! A ka th . egy-
ház is alig ülöt t ünnepet , melyhez az i f júság gyakran huzamosabb 
előkészülettel nem járu l t volna ! a t izenhatodik század hi tu j i tás i 
fanatismusa a kath. egyháznak e legszebb emlékeit is szétrom-
bolta". . . 

tetlen tengeréből, ugyanazon isteni bölcseségnek végetlen 
napjából fakad. — Mert ugyanazon Isten, a ki arczának 
világosságát ránk i h l e t t e á l l í t o t t bennünket az eszes 
lények sorába, emelt föl bennünket egyszersmind a hit-
nek, kegyelemnek természetfölötti rendjébe az ő Igéjének 
közreműködésével, a ki maga az örök világosság, mely 
megvilágít minden embert, a ki a világra jő.2) 

Mindezt megengedve, a minthogy azt mindenkinek, 
ha csak valaki nem „szabad gondolkozó" vagy általán 
nem istentagadó, mint kétségtelent kell megengednie, a 
tudomány és vallás nemcsak soha sem lehetnek egymással 
ellenmondásban s ellenkezésben ; hanem inkább arra te-
remtvék, hogy egymással szoros szövetségben éljenek és 
teljes szép összhangban az igazság és igazságosság utján 
előhaladjanak. — Ez irányban az ész és tudomány mint-
egy szolgálókul állanak rendelkezésére a hitnek és val-
lásnak, melyet Isten az ő szeretetének bőségében velünk, 
a mi kimondhatatlan szerencsénkre s boldogságunkra ki-
nyilatkoztatott . 

„Ancilla ratio ad fidem dirigit" szól Hippó nagy 
püspöke. 

A kinyilatkoztatás s hit ugyanis a magok természete 
szerint, fényökkel megvilágítván az értelmet, bámulatosan 
segitik azt a legelvontabb igazságok kutatása és vizsgá-
lásában, biztos támasztékot nyújtván neki, nehogy a té-
vedések és zátonyok útvesztőjébe bonyolódjék. 

Alig szükség emlitnünk, hogy elv, meggyőződésnek 
kell vezetnie minden következetes embert, annál inkább 
egy-egy testületet, s még inkább egy oly tanártestületet, 
mely a kath. egyház iskoláiban működik. — Már pedig 
azon egyetlen elv vezetheti a hivatásos kath. nevelőtaná-
rokat s azon tiszta igazság, melyet az egész ker. világ 
hisz, vall és követ, s melyet csak a ker. társadalom gyö-
keres fölforgatásával lehet mellőzni, hogy t. i. a megváltó 
Jézus Krisztus üdvözítő tana a magasabb szellemi s 
erkölcsi művelődésnek nélkülözhetetlen eszköze. 

Az épen mondottak főeszméinél fogva is ki-ki be-
látja, hogy valamennyi tantárgy tanítását ugyanazon 
szellemnek kell áthatnia, ugyanazon szellemtől kell lel-
kesittetnie minden tanárnak, szóval egy szellemnek kell 
az egész eljárás középpontját képeznie, melyből kiindul 
és melybe visszatér a gymnasiumi élet minden mozzanata. 
Ut tandem bona causa triumphet. 

Ez okon, mig a hitoktatók az anyaszentegyháznak, 
mely hévvel szerető anyaként, isteni küldetésének végre-
hajtásában, emberiségboldogitó rendeltetésében soha nem 
csügged, teljhatalmazott képviselői, s lángbetükkel irják 
az ifjúság elméjébe s lelkébe a hit mennyei tanait és 
éazelmeit ; de a többi tanárok velük együtt ajánló tekin-
télyes őrei s ápolói a beirt ismeret és érzelmeknek, hogy 
a fiatalok -ugy növekedjenek az Ur egyházában, miként 
szentekhez illik ! . . . 

Elvitázhatatlan igazság levén, miként az eddigiekben 
habár csak per summos apices érintgettük, hogy a vallá-
sos nevelés nélkül az ifjúság elzülled : 3 ) lélekbe járó 

') Y. ö. Jer . Sir. és Zsolt 4, 7. 
a) Y. ö. Ján. 1, 9. 
3) Y. ö. Dr. Spányik Doctrina Educationis p. 5, 9, 27, 57 

valamint Sailer, „Ueber Erziehung für Erzieher," Stapf, „Erziehungs-
20* 
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kötelességünknek tartsuk, pályatársak ! mindannyian ta-
nítványainkat minden más előtt az Istenhez vezetni, a 
bűntől megőrizni, valamint a hit üdvös gyakorlata által 
a rendeltetésszerű nevelés magasztos czéljához idomítani, 
és benne az istenes élet s tudomány szép összhangzatát 
is erőkitelhetőképen megvalósítani. Erre nézve abbeli 
buzdításaink, hogy az isteni s erkölcsi erények, a hit, 
remény, szeretet és az ezekből sarjadó igazság, mérték-
letesség, okosság és lelki erősség mindinkább ápoltassék, 
— tanácsaink, intéseink s fenyegetésünket egy szellemből, 
a vallás szelleméből kell valamennyiünknek merítenünk. 
Ezen egész valónkon átvonuló egyöntetűség, ugyanazon 
szellem, s egyenlő buzgóság s törekvésben fekszik a val-
lásos nevelés kulcsa és mindenható ereje, midőn t. i. 
növendékeinket a mindenünnen környező veszélyektől, 
főleg a hitetlenség mételyétől s az ebből táplálkozó er-
kölcsi romlástól megóvó tanárok ajkairól a religio s tudo-
mány együtt hangzanak, másrészt pedig a tanár és tanít-
vány, a keresztvetéssel a Szentháromság oltalma alá 
helyezkedve, fölváltva áhítattal imádkoznak.2) 

Hogyha azután igy, az emberi rendeltetés valódi 
czéljai szerint, neveljük a zsenge ifjúságot, az ég ma-
lasztjával, mely minden szent ügynél titokszerüleg műkö-
dik, reménységünk lehet, hogy e hithideg világba, melyben 
annyian az igazságot a kételylyel, az erényt a bűnnel, a 
szentet a profánnal, a szellemet az anyaggal zavarják 
össze, csillagokat küldünk, s ragyogásuk köréből eltűnik 
a tévely, el a jelen élet nyomorának sok neme s fényesen 
mosolygand az égből, mi után buzgó imádság epedez 
százezrek ajakán. — Isten földi országa s a jövő boldog-
ság. — Ezen remény s fáradozásunkat jutalmazó Isten 
legyen jelszavunk azok ellenében, kik a valásos nevelést 
halogatják, sőt annak eszméjét, mert nem értik, kicsiny-
leni meg nem szűnnek. — Azt forgassuk folyvást elménk-
ben, hogy „schola, quae se genio seculi accommodat, splen-
didissima, quae ilium emendat, optima", vagy a halhatatlan 
emlékű orleansi püspök, Dupanloup szavai szerint : „ha-
ladjon az iskola a korral, nehogy azzal magát megrom-
lani engedje, hanem hogy azt javitva megmentse." 3) 
Egyik jelesünknek, ki, mint buzgó nevelőtanár, nemes 
föllángolással éveken át fejleszti vala azon valláserkölcsi 
szellemet, mely az ádáz korszellem ártalmaitól megóvja 
s önfentartására képessé teszi nemzetünket, ez eszméitető 
mondásával zárják be igénytelen sorainkat: „Vallás az 
iskola napja, melynek világítania, az életnek elevenséget, 
meleget, termékenységet adnia kell ; a többi ismeretek 

lehre," Milde, „Lehrbuch der alig. Erziehungskunde," Szilasy, ,-A 
nevelés tudománya", Lubrich, „Neveléstudomány" és mások. 

0 Örömmel jelezzük i t t , hogy minderre a Thun-rendszernek 
gondja volt, midőn elrendelé : „Echte Frömmigkei t soll gepflegt 
werden durch den Religionsunterricht und zweckmässige religiöse 
Uebungen ; sämmtli the lehrer der Schule aber haben in ihrem Un-
terr ichte und Betragen gewissenhaft darauf zu achten, dass Sie die 
Wurze ln wahrer Religiosität niemals schwächen, sondern so weit 
es an ihnen liegt, kräf t igen und stärken." Y. ö. 'Org. En twurf 1849. 
49. köv. lapon. 

2) Mert sehol sem szükséges annyira a példa, min t a neve-
lésnél, mié r t Seneca jó] jegyzi meg : „Plató et Aristoteles, et omnis 
in diversum itura sapientium túrba plus e moribus, ' quam e verbis 
Socratis t raxi t" . (Y. ö. epist. 17.) 

3) Y. ö. De l 'éducation. 

csupán hold s csillagok, melyek világosságukat s fényö-
ket a naptól kölcsönzik. S ja j azon iskolának, melyben 
a hold és csillagok teljes fenyőkben ragyognak, és a 
napot jótevő sugaraival elnyomják, elhomályosítják".1) 

Dr Csősz Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 6. A római kérdés uralkodik az 

összes európai közvéleményen s mult heti idevonatkozó 
czikkünk teljes megerősítést nyert az egész európai sajtó-
ban folyó ama diskusszió által, mely II. Vilmos német 
császár római utazásának kapcsán a pápa világi hatalmá-
nak ügyét s az európai fejedelmek ehhez való álláspont-
ját behatóan fejtegeti. 

Eme fejtegetések, bármily szelleműek legyenek is 
különben, azt az egyet mégis csattanósan bizonyítják, 
hogy a római kérdés nem olasz belügyi kérdés, mint 
Mancini után Crispi miniszterelnök állítja vala. Európa 
nem is tekinti s nem is tekintheti annak, legkevésbé 
pedig a fejedelmek s kormányaik. Ugyan mit törődnék 
vele a különben a pápaság iránt közömbös vagy ellen-
séges álláspontot elfoglalt sajtó, ha az események erre 
nem kényszeritenék ? ! Jóbarát és ellenség kénytelen meg-
hajolni ama tények előtt, melyek a pápaság olasz ellen-
ségeire nézve ujabb kudarczot jelentenek. 

E tények közöl kettőt kell különösen kiemelnünk. 
Első Bismarck herczeg jegyzéke a pápa bibornok-

államtitkárához, melyben II. Vilmos császár római út ját 
mentegeti, elmondván, hogy Olaszország szövetsége 500,000 
harczost biztosit Németországnak, hozzátévén, hogy amaz 
utazás semmiben sem érinti Németország barátságos vi-
szonyát a szentszékhez, melynek birtokosa, XIII. Leo 
pápa iránt a német császár s maga Bismarck is válto-
zatlan hálás tisztelettel viseltetik. E levél röviden szólva 
azt mondja, hogy II. Vilmos császár római útjával áldo-
zatot hoz Németország külpolitikája érdekében. Ez tény ! 
Nem vitatjuk, vájjon ez áldozat, mely utóvégre is a 
legitimitásnak Németországban nagyon szükséges nim-
busára foltot vet, meg fogja-e hozni minden tekintetben 
a várt gyümölcsöket ; bizonyos azonban az, hogy Olasz-
országra nézve, amennyiben a római bitorlásra vonatko-
zik, megalázással jár, melyet elkerülhetett volna, ha 
Crispi nem erőlteti vala, hogy II. Vilmos Rómában láto-
gassa meg Umberto királyt. Czélját elérte ugyan, de 
német részről tett oly jogfentartással, mely a római bi-
torlást elitéli s következőkép a római kérdés megoldását 
égetőn szükségesnek mutatja. Crispi és társai azt remél-
ték, hogy Vilmos császár római utja meg fogja pecsé-
telni a pápán elkövetett rablást, holott a következmények 
az ellenkezőt eredményezték. 

A másik tény még kedvezőtlenebb az olasz bitor-
lásra nézve. Az olasz kormány harmadrendű félhivatalos 
lapjaiban ugyanis megkoczkáztatta azt az ügyefogyott 
fogást, hogy Ausztria-Magyarország uralkodójára nyomást 
gyakoroljon II. Vilmos római utja alkalmából, azt állítván, 
hogy Umberto király ama másik szövetségesének poziczi-
ója ferde színben fogna feltűnni, ha nem követné a német 

l) Y. ö. Beéli Fidél. „Iskola és élet". 
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császár példáját , és ez állítás, illetőleg inszinuáczió alapján 
az olasz lapok azonnal híresztelni kezdték, hogy Crispi 
Egerben gr. Kálnoky külügyminiszterrel tárgyalásokat 
folytatot t ez ügyben s hogy már biztosra lehet venni 
Ferencz József császár-király jövetelét Rómába. E híresz-
telésnek igen sok lap felült, többi közt a magyar sajtó 
némely közlönyei mohón neki estek, sőt egyikük, az 
„Egyetértés" szó szerint „sürgetteu is azt a bizonyos 
utazást. Crispi és sajtóbeli szövetségesei azonban nagyon 
elszámították magukat . A bécsi félhivatalos „Fremdenblat t" 
s utána a „Politische Correspondenz" sugalmazott közle-
ményekben alaptalanoknak nyilvániták ama híreket, nemcsak 
ama római útra, de még az idevonatkozó tárgyalásokra 
nézve is. Ma pedig a „Pester Lloyd" főczikkében hozzá-
járulván e czáfolatokhoz, szépen fejtegeti , hogy a valódi 
liberalizmus az uralkodóban is tiszteli az egyéni érzelmet 
s meggyőződést, ezzel nyilván azt mondván, hogy felséges 
urunk s királyunk nem fog vallásos érzületén erőszakot 
ejteni, hogy a római bitorlásnak szolgálatot tegyen. Leg-
utóbb idézett német laptársunk hozzátehette volna azt is, 
hogy jogtisztelő királyával az egész nemzet egyet érez, 
azon erős meggyőződésben lévén, hogy önmagának sincs 
hatalmasabb oltalma, önállóságának s a monarchiában 
elfoglalt állásának erősebb és szilárdabb alapja, mint 
évezredes joga s államiságának jogfolytonossága. 

A „P. Lloyd" azonban oly kérdést vet föl és oly 
állítást koczkáztat, mely szintén kihivja a czáfolatot. Azt 
mondja ugyanis a római kérdéssel szemben, hogy monar-
chiánknak érdekében áll az olasz szövetséget ápolni, vagy-
is ennek a római bitorlással együt t előnyt adni. Ezt 
ha tározot tan kétségbe kell vonnunk. 

Jól lehet elismerendő, hogy az európai béke, neve-
zetesen a Német- s Francziaország közti viszonyok mellett 
némi támogatásra talál Olaszországnak a közép-európai 
szövetséghez való csatlakozása által, de ez lehet német 
érdek, korántsem mondható osztrák-magyar előnynek, 
hacsak azt nem tételezi föl valaki, hogy Olaszország más 
különben Oroszország szövetségesévé, s igy ellenségünkké 
válnék háború esetén. E föltevés alapjában hamis, mivel 
Olaszország nem lehet egyszerre német szövetségesünknek 
baj társa és monarchiánk ellensége, ha netán kitörne a 
háború, melyben Nyugaton Francziaország, Keleten pedig 
Oroszország volna a támadó. Még akkor is problematikus 
előnynyel j á rna Olaszország szövetsége reánk nézve, ha 
csak a Kelet vetne lángot, lévén ő inkább régtől fogva 
irigyünk s versenytársunk az adriai tengeren s a Balkán-
félsziget nyugati részében, semhogy őszinte barátságára 
számítani lehetne. E „szövetségesünk" jóindulatáról nem 
csak az irredentista mozgalmak tanúskodnak, hanem maga 
az u j olasz büntető-törvénykönyv tervezete, mely olasz 
ál lampolgárokká nyilvánítja az összes olaszul beszélőket, 
tehát ily ajkú osztrák s magyar a la t tvalókat! Ha ezt a 
„P.Lloyd" e l tud ja nézni olasz „szövetségesünknek", vájjon 
feledi-e, hogy ez által minden olaszul beszélő alattvalónk 
bármely büntet teért menhelyet talál olasz területen s 
legfölebb az olasz bíróságok Ítéletének fogja magát alá-
vetni ? Nem foglaltatik-e ebben bátorítás az Olaszországgal 
határos lakosság irredentista részére nézve ? Ha ilyenekre 
szépen meglapulunk, akkor sokra vihetjük Olaszországgal. 

Ámde még az esetben is, ha az olasz szövetség 
némi előnyt nyúj tana, sokkal nagyobb haszon háramlanék 
monarchiánkra, ha a pápaság iránt tanúsítana kormá-
nyunk és sa j tónk annyi jóindulatot , mint Olaszország 
i rányában tapasztal juk. Ez utóbbinak szövetsége ugyanis 
csak annyiban nyú j tha t biztosítékot, amennyiben az olasz 
katholiczizmus által t ámogat ta t ik . Másfelől pedig monar-
chiánk összes érdekei Éjszakon s Keleten, valamint Délen 
a katholiczizmus s igy a pápaság érdekeivel azonosak. 
Ezt a mult már rég bebizonyította s a jövő még inkább 
ki fogja mutatni , hogy az olasz forradalom mindig el-
lenségeinkkel fog egy követ fújni , mihelyt érdekössze-
ütközés esete áll be. A pápaság ellenben mindenkor a 
békés kiegyenlí tés biztositékát nyú j t j a , bárhol s bár -
mikor legyen reá szükség. Ennélfogva monarchiánk jól 
fe l fogot t érdekében áll, hogy a pápaság befolyását Olasz-
országban erősítsük, a római kérdés kedvező megoldását 
siettessük és XIII . Leo gondviseléses működését előmoz-
dítsuk, amelynek áldásait ország-világ hódolat tal elismeri. 

Végre is minden figyelmes szemlélőnek be kell 
látnia, hogy Róma bitorlása nem bír s jövőben még ke-
vésbé fog megszilárdulni, és hogy monarchiánk érdekében 
áll a római kérdés megoldása, vagyis a római állam 
visszaállítása által oly ál lapotok létrejövetelét elősegíteni 
az olasz félszigeten, amelyek az olasz forradalmi szellem 
visszaszorításával a jogt isztelő és békeszerető konzerva-
tivizmus u r a l m á t biztosítanák. 

A római kérdés fej tegetésénél végül soha sem sza-
bad feledni, hogy ahová monarchiánk hatalma már nem 
ter jed ki, a legtávolibb vidékeken is a pápaság, a katho-
liczizmus befolyása sok ala t tvalónknak nyúj to t t oltalmat. 

Azért hálát lanság is volna monarchiánk és egész 
Európa részéről a pápaság legszentebb jogai iránt kö-
zömbös magatar tás t tanúsítani, és a fönebb fölhozott 
tények eléggé muta t ják , hogy a leghatalmasabb ural-
kodók s legünnepeltebb államférfiak nagyon is számba 
veszik és megbecsülik eme jogokkal egybefüggő érdek-
közösségüket, és mint Németország a Karolinszigetek, 
Angolország az ír ügy kérdésében igénybe veszik a pápai 
befolyást, nem csekély zavarokat hárítván el ekkép 
nemzetükről. - f -

VeSZprém. szept. 5. Az uj püspök első szavai vá-
rosunkban — megérdemlik, hogy e lapok hasábjain is 
megörökítve szálljanak át az utókor emlékezetébe. 

0 méltósága ft . dr báró Hornig Károly püspök ur, 
a mint jelentve volt, ma délelőtt érkezett meg a megye 
székvárosába. Mondanom sem kell, hogy ünnepélyesen 
s lelkesedéssel fogadta tot t . 0 méltósága, ki csupa élet, 
elevenség, vidámság és szeretet, egymaga megjelenése 
által elérte" czélját. Venit, vidít, vicit ! 

Az indóház várótermében legelőször is Kovács Imre 
polgármester üdvözölte. 0 méltósága következőleg vá-
laszolt : 

„Vegyék őszinte köszönetemet azon szives fáradsá-
gukér t , melylyel engem e helyen megtisztelni méltóztattak. 
Zálogául veszem ezt annak, hogy a mint én örömmel 
és szeretettel jöt tem önök közé, ugy önök is örömmel 
látnak magok között és szeretettel fogadnak engem. Az 
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öröm pillanatnyi és muló : de a szeretetnek maradandónak 
kell lennie s hogy az legyen, ezt kérem önöktől e pil-
lanatban. Részemről mindig azon leszek, hogy szeretetüket 
kiérdemeljem ; s legyenek meggyőződve, hogy e perctől 
fogva, a mikor veszprémi polgárrá lettem : az önök öröme 
ez én örömöm, az önök aggodalma az én aggodalmam, 
osztoszkodom a szerencsében és bánatban egyaránt önökkel, 
kik szép egyházmegyém területén laknak, akik velem 
együtt egyazon drága hazának egyenjogú fiai és öröm-
telt szivemnek egyformán szerettei. S ezért, a mikor 
teljes szivből üdvözlöm önöket, mindnyájokra — kü-
lönbség nélkül — Isten áldását esdem és magamat ked-
ves szeretetükbe ajánlom." (Hosszantartó éljenzés.) 

Erre megindult a menet fel a várba, és pedig leg-
először is a székesegyházba, hol ő méltósága rövid imát 
mondott. Ima után ő méltósága a küldöttségek által 
tovább kisértetve palotájába vonult át, hol megkezdődtek a 
tisztelgések. 

A káptalan és a központi papságot mélt. és főt. 
Pribék István félsz, püspök és káptalani helynök ur a 
következő beszéddel vezette az u j főpásztor elé : 

„Méltóságos báró és püspök ! Mélyen tisztelt urunk ! 
Van szerencsém Méltóságodnak a legszívélyesebb üdvöz-
letére örömmel ide gyülekezett veszprémi káptalant és 
papságot, mint ő felsége által kinevezett és ő szentsége 
által megerősített veszprémi megyés püspöknek bemutatni 
és fiúi legmélyebb hódolatunkat kegyes színe elé terjesz-
teni. Teljes bizalommal kérjük Méltóságod, méltóztassék 
azt legkegyelmesebben fogadni és minket szerető drága 
atyai keblére emelni. Mi, kiket a Szentlélek Méltóságod 
kormányzatára bízott, minden tehetségünkkel atyai szere-
tetét kötelességünk lelkiismeretes teljesítése által megér-
demelni iparkodandunk ; tudjuk ugyanis, hogy az a leg-
főbb, az a legszentebb czél, melynek tekintetéből Méltó-
ságod a legnagyobb felelősséggel járó és a mostani gonosz 
időket tekintve nagyon is nehéz püspöki gondokat elvál-
lalni kész volt, a mi közremunkálkodásunk nélkül el nem 
érhető, — és azért j a j lenne nekünk, ha elég könnyel-
műek lennénk Méltóságodat buzgóságában nem támo-
gatni, jó példáját nem követni. Egyébként kérni fogjuk 
a minden jók adóját, hogy ő, ki Méltóságodat a püspöki 
magas polczra emelte, ehhez legbőségesebb malasztját adja ; 
adjon hosszú, boldog életet, hogy az egyház, haza és 
megyénk javára, diszére sokáig munkálkodhassék és igy 
lelkünk főpásztora, a Jézus Krisztustól majdan a mennyei 
korának legdicsőbbjével jutalmaztassék meg ! Éljen !" 

Szivből fakadt éljenzés támadt a tisztelgők sorában, 
kiknek az u j főpásztor szokott szivélyességével imigyen 
válaszolt : 

„Átadom ezennel önöknek a bullákat, melyeket ő 
szentségétől, XIII . LEO pápától, a káptalan részére kap-
tam. Mint testvérük jöttem önökhöz, tekintettel állásomra 
és a kötelezettségekre és jogokra, melyek azzal összeköt-
vék. Testvéri szeretetet kérek, kivánok és várok önöktől 
is, hogy a főtisztelendő káptalan és az egész klérus kö-
telességeim teljesítésében mindig hiven fog támogatni, 
Különösen öntől kérem ezt, főtisztelendő püspök ur, kinek 
istenfélelmét és az egyházi ügyek vezetésében való böl-
cseségét, valamint szellemének és szivének kitűnő adomá-

nyait ez egyházmegye klérusa már rég ismeri és dicséri. 
Teljes bizalommal kinevezem ezennel püspöki helynökké. 
abban a meggyőződésben, hogy ez által ugy magamnak, 
valamint az egyházmegyének a legjobb szolgálatot tettem. 
Egyebekben ismételten ajánlom magam a káptalan és az 
összes klérus szeretetébe, kérve, hogy örömben és bánat-
ban egyaránt megőrizzék irántam való jó indulatukat és 
ragaszkodásukat. " 

E beszéd a boldogság érzetét árasztá el a jelenvol-
tak keblében, honnan az lelkes éljenzésben tört magának 
utat a boldogító főpásztor szivéig. 

0 méltósága ezen kivül még sok más küldöttséget 
fogadott, melyekhez valamennyihez találó, nyájas és kedves 
szavakat intézett. 

A szombathelyi egyházmegyéből, aug. végén. 
Lelki szent gyakorlatok. Korona. — 

Főpásztori meghívásra ez évben is lelki szentgya-
korlatok voltak Szombathelyen a papnöveldében. Ezen 
szerencse már harmad ízben éri a papságot. Ez úttal is 
buzgó, lelkes, dus tapasztalatú és önfeláldozó két jezsuita 
atya volt a lelki vezér, t. i. főt. Molnár László és Mla-
doniczky urak. Az aug. 21-től egész 24-ig tartott szent-
gyakorlatokon legeiül tündöklött a megyés püspök ur ő 
méltósága, magasztos példájával, ki mindennap reggeli öt 
órától az esti ima bef'ejeztéig minden ájtatosságban részt 
vett, a közös étkezésben is. Az ismeretes közmondást : 
,Regis ad exemplum totus componitur orbis,' szem előtt 
tartva, hálás szívvel és nagy lelki örömmel használta az 
ötvenkét áldozár — ezek közt a helybeli székes káp-
talannak két valóságos tagja, — lelki megujulásuk ezen 
szükséges, hathatós eszközét. Macti sacerdotes ! nova vir-
ute : sic itur ad astra ! — Óra-ütéskor ajánlotta ő mél-
tósága, hogy emlékezzünk meg e versről : 

Quaelibet hora monet , quae sunt praesentia, labi ; 
Una t ibi veniet, quae t ibi dicet : abi ! 

A tótsági alesperesi kerület papsága aug. 27-kén 
Hidegkuton fényes koronát tartott . Megjelent a papság 
teljes számban : tiz plébános és négy segédlelkész a ki-
tűzött időben. Karingbe és stólával öltözötten vonultak a 
paplakból a csinos templomba, legeiül két karinges kispap. 
A Szentlélek segítségül hívása után csendes szentmisét 
mondott a háziúr Borovnyák József pleb. ur ; a kántor 
számos hívekkel szép szent énekléssel kisérte a szent ál-
dozat bemutatását. A tanácskozmányt nagyságos Rát-
kovics Vendel, czimz. kanonok, esperes és vizlendvai 
plébános ur korszerű, igen lendületes beszéddel nyitotta 
meg, melyben fejtegeté, hogy a mai, vallás és erkölcs 
szempontjából válságos időszakban Isten részéről külö-
nös segedelem, magunk részéről megfeszített erély szük-
séges bajaink ellensúlyozására. Ezután megindult a püs-
pöki körlevelek nyomán az érdekes eszmecsere, melybői 
kimagaslott azon gyakorlati esetekkel kidomborított szá-
mos hozzászólás, mely a „köztudomásu házasságtörésből 
született gyermekek anyakönyvezése iránt kiadott utasítás" 
körül folyt. Végül a 30 éves plebánoskodását is ünneplő 
háziúr barátságos ebéddel kötelezé le magának a test-
vérek koronáját. 
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London, aug. elején. Lavigerie bíboros karthagói érsek 
beszéde a rabszolgaság megszüntetéséről. — (Folytatás). 

Helyén van különben it t megerősíteni e tanúsko-
dást, valamint érzelmeink s nézeteink tökéletes megegye-
zését. Ő (Cameron) szíves volt ezt nekem megírni épp 
akkor, midőn önök körébe menendő valék, és most föl-
hatalmazást kérek tőle, e levelet i t t fölolvastathatni . (A 
megszólított hozzájárul ehhez, és a fölolvasott levélből 
kitűnik, hogy annak írója teljesen megegyez a bíboros-
érsek törekvéseivel és őt támogatásáról biztosítja.) 

Sok dologra nézve eltérnek nézeteink, parancsnok ; 
de ebben az egyben, mint az imént emlitém, mindenben 
megegyezünk. (Hosszantartó helyeslés.) 

A kegyetlenkedések e vérszomj folytán, melyet je-
leztem, ugyanazon arányban növekednek, mint a rabszol-
gák száma. Egykor az embervadászok megelégedtek azzal, 
hogy a gyanútlan lakosság köréből azokat fogta le, akik 
hatalmába estek. Manap, mint szemtanúimtól értesülök, 
oly förtelmes jelenetek fordulnak elő, hol a vadság ver-
senyre kel a dühödtséggel. Az ország bensejében lakó 
szerecsenek tudván már most , hogy mit akarnak táma-
dóik, futásnak erednek és a szomszédos búvbelyeken 
keresnek menedéket. I t t azt hiszik, hogy kikerülhetik az 
vad ellenfél csapásait. Ámde mit tesznek a rabszolgava-
dászok? A pokol fa jzata körül fogja a természetes búvó-
helyeket, hol a szerecsenek rejtőzködnek, és vagy fel-
gyúj t j ák azokat, vagy oly tüzet raknak körülöt tük, hogy 
a szerecseneknek vagy megfuladniok s benne elégniök 
kell, vagy magunka t hóhéraiknak megadniok. (Mozgás.) 
Önök saját kutatóik s utazóik leírásaiban is találhatnak 
hasonló jeleneteket fölemlítve, és igy nem fogja önöket 
meglepni amaz állitásom, bogy az Afr ika bensejében 
egykor virágzott tar tományok, egyik a másik után pusz-
taságokká lesznek, hol fehérlő emberi csontok halmazai 
jelzik a gyalázatos embervadászok látogatásai t és a he-
lyeket, hol azelőtt emberek békés munkában tanyáztak. 
(Mozgás, melybe az iszony kifejezése vegyül.) 

Ekkép rövid idő múlva Afrika benseje egészen el-
néptelendik. H a humanitár ius tekintetek nem indítják 
meg Európát , legalább ama nehézségre gondoljon, amidőn 
nem lesz módjában többé e vidékről meríteni a kincseket, 
melyeket az oly bőven adott . Ha majd a népesség ek-
kép ki lesz irtva ott, meg fog szűnni minden munka, 
következéskép a földmüvelés, az ipar ott lehetet lenné 
válik ; az utas ott sem élelmi szert, sem lakhelyet nem 
találhat ; az odavezető ösvények eltűnnek a tropikus nö-
vényzet által alkotandó áthathat lan sűrűségekben. Olyan a 
ma, s ilyen lesz a holnap. 

Utolszor s meggyőződésem teljes erejével ismétlem : ha 
Európa e inem nyomja rögtön erővel amaz üzelmeket, Afr ika 
szive néhány év múlva sivataggá válik. (Élénk helyeslés.) 

íme ez az oka, amiért itt vagyok, és hallatom önök, 
angol keresztények előtt, mint Francziaország keresz-
tényei előtt hal lat tam, a méltatlankodás és szükség e fel-
jajdulását. (Taps.) 

Tagadhatat lanul Európa kormányainak kötelezettsége 
megmenteni Afr ikát . E népgyűlés tiszteletreméltó elnöke 
(Granvile lord, volt angol külügyminiszter), mielőtt meg-
adta nekem itt a szólás jogát , emlékezetükbe hozta, hogy 

1815-ben Bécsben, és később 1822-ben ugyancsak Bécs-
ben, u tóbb pedig Veronában a hatalmak ünnepélyesen 
kötelezték magukat , hogy nem fogják tűrni a rabszol-
gaságot sehol a világon. De hiányzik náluk az akarat . 
(Helyeslés.) Miért ? Hát van-e nemesebb, nagyobb, lelkesebb 
ügy ennél ? Mily kérdésről tudnának tisztességesebben tanács-
kozni és egymást könnyebben megérteni, mint ily iszonyatos 
üzelmek megszüntetéséről ? (Helyeslés.) Gyakran beszélnek 
szövetségeikről, és a népek, melyeknek egyike sem akar ja 
tulajdonképpn a háborút , azokban csak oly háború elő 
já téká t lá t ják , amelyben egymást fogják megfojtani . 
Vissza kellene térni Montesquieu keserű gunyorához, 
amidőn alig egy százada az indiai s amerikai gyarmat-
rabszolgaságról igy szól t : „Kis lelkek nagyon túlozzák 
az afr ikaiakon elkövetett igazságtalanságot, mert ha ez 
oly nagy volna, mint ők áll í t ják, nem ju to t t volna-e 
E u r ó p a fejedelmeinek eszébe, akik egymás közt annyi 
haszontalan egyezményt kötnek, hogy általános egyezséget 
kössenek a könyörület és emberséges kegyelet érdekében ?" 
(Törvények szelleme, XV. köt. 5. fej.) 

Igaz ugyan, hogy az európai kormányok gondolnak 
Afr ikára , de ugy látszik, hogy csak annyiban gondolnak 
vele, hogy ott hódítsanak. Könnyű dolog ám kongresszusra 
gyűlni és egy térképen vonalakat húzva egymás közt 
fölosztani a terüle teket s országokat . De a keresztény 
ál lamoknak nem szabad feledniök, hogy a jog correlativ 
a kötelességgel szemben. Eu rópa fő nemzetei : Angol-
ország, Belgium, Francziaország, Németország, Por tugal 
közös megegyezéssel elismerték és proklamál ták jelen s 
jövő jogaikat Afr ikára . E t tő l fogva kötelességeik is van-
nak i ránta . (Helyeslés.) E kötelességek legelseje az, hogy 
ne hagyják kegyetlenül kiirtani a benszülött fa j t , és 
újból elzárni ama területet , mely akkép hozzáférhetetlen 
pusztasággá lesz, amelyet a kutatók megnyitot tak a pol-
gárosodásnak. Ez első érdekük is. De ha az érdek szava 
nem szól elég hangosan s hatalmasan a kormányokhoz, 
amelyek annyira el vannak foglalva más gondokkal , 
kényszeríteni kell őket, hogy meghallgassák — Montes-
quieu-vel szólva — „a könyörület s emberséges kegyelet" 
fel jajdulását . És ez okból kell, hogy e kiáltást végre 
mindenki hallassa és pedig oly hatalmasan, hogy kény-
telenek legyenek annak engedni. (Élénk helyeslés.) 

E törekvés kétségen kivül a rabszolgaellenes társu-
laté (Antisclavery Society), mely ma minket itt egyesi-
tet t ; e törekvés ama kitűnő férfiaké, kik azt vezetik 
magának az angol trónörökösnek védnöksége alatt. (Taps.) 
De emberek társulata , bármily hatalmas legyen is egyéb-
iránt , nem képes mindent megtenni, és ha szabad önök-
höz, hölgyeim, fordulni, engedjék mondanom, hogy való 
értelemben „a könyörület s emberiesség" az önök hiva-
tása. Ön-ök jobban, mint a férfiak, meg tudják találni az 
u ta t a szívhez, mert önök élénkebben éreznek, mint ők ; 
de ez nem az egyedüli ok, ami illeti az afrikai rabszol-
gaságot . E rabszolgaság áldozatai most valóban főkép 
nők és gyermekek. Ezt ismételik folyton misszionáriu-
saink. Alig két napja, levelet kaptam a Tanganika mel-
letti missziónkból, melynek főnöke ismételi ezt : „itt 
most teljességgel csakis gyermekeket s nőket árulnak : a 
férfiakat lemészárolják!" 
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Nem tétovázom kijelenteni, hogy e részben a nők 
inkább sajnálandók, mint a férfiak. A halál megszabadít ja 
ez utóbbiakat : a nők s gyermekek azonban ezer halált 
találnak a rabszolgaságban : itt védtelenül ki vannak téve 
uraik üzelmeinek s legiszonyatosabb kegyetlenkedéseinek. 
(Mozgás). (Folytat juk.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— A győri kath. legényegyesület szeptember hó 

9-én ünnepli alapításának 25. évfordulóját . Az ünnepség 
rend je : Szeptember 8-án, szombaton: Vendégek fogadása, 
elszállásolása. Esti 7 órakor : Szinelőadás. Ismerkedő a 
Lloyd helyiségében. Szeptember 9-én, vasárnap : Reggel i 
5 ó rakor : Ébresztő. Délelőtt 8 ó rakor : Gyülekezés az 
egyesület helyiségében 3 /49 órakor : Felvonulás a székes-
egyházba, szentbeszéd és ünnepélyes hálaadó istenitiszte-
let. 11-kor : Díszülés a Lloyd nagytermében, a vendégek 
üdvözlése s a zászlók feldíszítése. Délután 1 - k o r : Társas-
ebéd a szőlőkertben. A teríték ára borral és kenyérrel 1 
f r t 50 kr. Esti 7-kor : Hangverseny és tánczmulatság 
ugyanott . Szeptember 10-én, hé t főn : Reggeli 8 ó rakor : 
Szentmise a karmeli ták templomában az egyesület jótevő 
és rendes, élő és elhalt tagjaiér t . 9 -kor : Elnöki tanács-
kozás. Délután közös kirándulás. 

IRODALOM. 
= Megjelent és beküldetett: „Katholikus Naptár 

1889-ik évre a magyar nép számára." Kiadja a Szent-
István-Társulat . A r a 25 krajezár . 

Örömmel vettük a társulatnak alakilag és tar talmi-
lag egyiránt tetszetős, jeles népnaptárát. A társulatot 
nem vádolhatja senki, hogy a nép szellemei érdekeivel 
nem törődik. Népira tkái száz és százezer példányban ter-
jednek folyton. Óhaj t juk, hogy ez az igazán ta lpraese t t 
naptár is oly nagy elterjedésnek örvendjen, amint azt 
valóban megérdemli. Meg vagyunk győződve, hogy főké-
pen főt. lelkészeink minden befolyásukat föl fogják hasz-
nálni, hogy eme, kizárólagosan a magyar kath. népnek 
szánt naptár minden községben érdeme szerint el terjed-
jen. Nem-katholikus naptárak százezrével terjesztetnek : 
s mi nem tudnánk legalább is hasonló buzgalmat k i fe j -
teni kath. népünk érdekében, kivált midőn a terjedést a 
nemes czélon kivül maga a mü jelessége is teljesen indo-
kolja ? 

A megrendelések a Szent-István-Társulat ügynöksé-
géhez (IV. lövész-utcza 13.) intézendők. Tömeges meg-
rendeléseknél a társulat jelentékeny kedvezményeket nyú j t . 

Szemléltető képek a szertartástanhoz. Egy esz-
tergom főmegyei áldozártól. Budapest. 1888. Nyom. Heisler 
J . Budapest I I . ker . 

Jó és szencsés gondolat volt a szerzőtől, hogy a 
tanuló if júság használatára a szertartástanhoz 65 képet 
összeválogatott és csinos kiállításban kiadott, mely mun-
kára most a tanév kezdetén különösen felhívjuk a hit-

tanárok és hitoktatók figyelmét. A füzet ngs. és f t . Cselka 
Nándor prépost , esperes-plebános urnák, mint a tanügy 
kiváló bará t jának van ajánlva ; ára 25 kr. és kapható 
Lampel Róber t könyvkereskedőnél, kinél bizományba 
van letéve. 

VEGYESEK. 
*** A német kathol ikusok köréből e napokban két 

nagy tény magasodik ki világtörténeti jelentőséggel a 
napi események köznapi színvonala fölé. Az egyik a 
német püspöki kar együttes felirata a pápához, a másik 
a német katholikusok ezidei nagygyűlése bádeni F re iburg-
ban. Mind a ket tő oly hatással van a pápaságot Rómában 
ostromló pokoli had vérlázító terveinek szemlélőjére, mint 
egy mentő hadsereg megjelenése a döntő pillanatban. Az 
eget ostromló s hitet, vallásosságot irtó szabadkőművesség 
által uszított olasz királyi kormány u j büntető törvénye 
által hallatlan zaklatást és vérlázító üldözést készül zúdí-
tani az olasz papságra, avval a czélzattal, hogy tönkre 
tegye a pápaságot vagy legalább is Rómából kiszorítsa. 
Az elsők, kik a nagy világon a pápaság védelmére kelnek, 
a német püspökök és hátuk mögött a harczedzett, kipró-
bált német katholikusok. Istenem, mily fenséges látvány, 
midőn egy nemzet püspökei és hívei felszólalnak és sza-
vuk ónsulylyal esik a világtörténelem mérlegén az igaz-
ság tányér jába ! Ok a törtenelmet csinálják ; mi csak 
nézzük. 

— Nagy katholikus actio megindulását jelezzük 
arra az időre, midőn az országgyűlés Budapesten ülésezni 
fog. Részletekkel is fogunk t. olvasóinknak szolgálni, 
mihelyt azokat megérleli az idő. 

— Vizeki Tallián Ede zágrábi kanonok ur f. hó 
8-án aranymiséjét t a r t j a . Mióta a pogány nemzetiségi 
elvadulás já rványa kiütött , Zágráb és közöttünk megri t -
kultak és megvékonyultak az összekötő szálak. Annál 
jobban esik most lelkünknek, hogy éljen sokáig-ot kiált-
hatunk át Zágrábba. 

— „A pápa Rómában." Ez a czime egy vezérczikk-
nek, melyben az „Osservatore Romano" az olasz liberális 
„Tribuna" ama mondására felel, hogy „a hol jól érzi 
magát az ember, ott szokott maradni : " tehát a pápának 
is ugy látszik semmi baja Rómában, mert ott marad és 
nem megy el. Az „Osservatore R." replikájának vége 
e z : „A pápa itt marad Rómában, a mig az egyház ér-
dekei megkívánják, hogy itt maradjon. Habár rosszul érzi 
is itt magát , habár insultálják, habár személyes bizton-
sága fenyegetve is van, ő it t marad, a mig szükségesnek 
fogja tar tani , a nélkül, hogy engedne az üldözésnek vagy 
félne a fenyegetésektől. A történelem sok vértanú pápát 
ismer. Kikerülhet ték volna a halált, ha menekülnek ; és 
hogyha mégis itt maradtak, azt bizonyára nem azért 
tették, mert itt jól érezték magukat. A pápa nem hagyja 
el R ó m á t ; de a jövőt senki sem ismeri. Hanem j a j Ró-
mának, j a j Olaszországnak azon a napon, melyen a pápa 
másutt fog menedéket keresni." 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉYFOLYAM. 
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Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , s z e p t e m b e r 12. 21. II. F é l é v . 1888 . 

T A R T A L O M . Vezereszmék és Tanulmányok : Mél t . és f t . dr b á r ó H o r n i g Káro ly veszprémi püspök ur székfoglaló beszéde hiveihez. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Modern k u l t u r a és az a „sötét" középkor . — V e s z p r é m : A consecra t io ünnepe . — E g e r : 

Püspökszente lés . —- Vegyesek. 

Mélt. és ít. dr báró Hornig Károly 
veszprémi püspök ur székfoglaló beszéde hiveihez. 

Krisztusban kedves hiveim ! 
0 császári és apostoli királyi Felsége, dicső-

ségesen uralkodó I. Ferencz József, legkegyelme-
sebb Urunk által, f. évi szent György hava 18-án 
a veszprémi egyházmegye püspökévé kineveztet-
vén, mely legmagasabb kinevezéshez XIII. Leo 
pápa ö szentsége, ugyanez év junius hó 1-én 
tar tot t Consistoriumban legfőbb apostoli nyilat-
kozatával hozzájárulni méltóztatott, midőn püs-
pöki székemet elfoglalnám, legelső tartozó köte-
lességemnek ismerem, hozzátok, veszprémegyház-
megyei hiveimhez, beköszöntő szózatot intézni, 
s a mindenható Úristen bőséges áldását rátok 
könyörögve, magamat kegyeletes ragaszkodástok-
ba ajánlani. 

Teszem ezt, mert szivem késztet, hogy vele-
tek, kiknek lelki vezetését Istennek imádandó 
végzése érdemetlenségemre bizta, közvetlen érint-
kezésbe lépjek; de teszem azért is, mert az, 
mint mondám, kötelességem, nekem is szólván 
szent Pál apostolnak, szeretett tanítványához, 
Timotheushoz intézett eme szavai: „Hirdesd az 
igét, légy rajta alkalmasan és alkalmatlanul, 
ints, kérj, dorgálj, teljes türelemmel és tudo-
mánynyal." 

Azért, ha Isten szándékomnak kedvez, gyak-
ran fogok veletek ez uton, de élő szóval is ta-
lálkozni; mert, amint a püspöki méltóság az 
áldozárságnak a telje, ugy az összes papi kötel-
mek terhe is fokozott mérvekben nehezedik reá, 
amint a felelőssége is súlyosabb, ha a gondjaira 
bizott lelkek közül akár csak egy is elvész, mert 

nem intette, nem kérte, nem dorgálta tehetsé-
géhez képest, kellő időben és illő módon. 

Jól tudom, hogy az igének, akár élőszóval, 
akár Írásban való hirdetése korántsem öleli fel a 
katholikus pap, legkevésbbé pedig a katholikus 
püspök működésének összes munkakörét és Isten 
segítségével nem is akarok erre szorítkozni, jól 
tudván, hogy kötelességeimnek csak egyik, talán 
a kisebbik részét teljesiteném ez által; de ép 
ezért, mert irántatok való kötelességeim s azok 
teljesitésére Istentől nyert jogaim ezen messze 
túlterjednek, s mert ennek magatok, mint szere-
te t t hiveim részéről is bizonyos szent kötelessé-
gek és jogok felelnek meg, azért ma, midőn 
először fordulok hozzátok, ezen kölcsönös köte-
lességekről akarok szólni, megmutatván nektek: 

mik az én köte lességeim 
ve le tek , — s viszont : 

m ik a t i köte lességei tek 
ve lem szemben . . . 

Kérem és kérjétek ti is, velem egyesülve a 
minden becsületes törekvést áldásával kisérő 
jóságos Istent, kérjük a b. szűz Mária és Isten 
minden szenteinek közbenjárását, hogy szavam 
a ti sziveitekben kedves visszhangot keltsen! 

* 

Bizonyára sokszor hallottátok már e szót : 
„Ha ki püspökséget kiván, jó dolgot kiván". . . 
hallottátok, mondom s gyakorta talán oly ma-
gyarázattal, mely e szavak igazi értelmének 
éppen ellenkezőjét hozza ki : mintha ugyanis az, 
ki püspök kiván lenni, a végből kivánná meg, 
hogy neki ezentúl, mint a magyar szójárás ta r t ja : 
„jó dolga legyen". . . 

S i t t először is kijelentem, hogy én soha 
•21 
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sem kívántam püspökké lenni! . . Nincs ember 
a föld hátán, a ki igazsággal ezt merné állítani 
rólam ; de igenis van elég, s ezek közt igen nagy 
tekintélyű ur, a kivel az ellenkezőt bármikor 
bizonyítani tudnám. Nem is olyan a világ állása, 
hogy a katholikus pap manap valami nagyon 
esenghetne a püspöki méltóság után . . . külö-
nösen én, miért kívántam volna én püspökké 
lenni ? . . . Az Isten kedvező, soha eléggé meg 
nem hálálható jóvoltából, mióta pap vagyok, — 
s ennek már több mint negyedszázada, — min-
dig oly állásokban voltam, melyek, a mint tehet-
ségeimnek és jellememnek megfeleltek, ugy ele-
gendőképpen, mindenesetre érdemeimen fölül 
szolgáltatták nekem azt, mi a mindennapi élet 
fentartására szükséges. Szerettem kötelességeimet, 
teljesítettem is tehetségemhez képest, — a töb-
biben pedig nyugodtan éltem, mert csak a magam 
lelkéről kellett az Istennek felelnem s mi közöm 
sem lévén a világ folyásához, nem kellett ag-
gódnom ez vagy amaz i ránt : hozzászóljak-e 
ehhez vagv ahhoz ? . . . részt vegyek-e ebben, 
vagy abban? . . . s ha igen, — miként? . . . . 
hogy állásom, kötelességeim és lelkiismeretem 
ellen ne vétsek! 

I me e boldog magányt most egyszerre egy terhes, 
sok felelősséggel s még több veszélylyel járó hivatalnak 
zaja váltja fel ! A mai naptól fogva már nem csak a 
magam egy lelkeért vagyok felelős az Úristen előtt, 
hanem százezrekéért, már nem csak a magam csekély 
magánügyei követelik tőlem, hogy velük törődjem, ha-
nem egész hosszú sora a köz- és nyilvános ügyeknek is, 
melyeknek tárgyalását és elintézését oly szives-örömest 
engedtem volna át — másoknak ! 

S én kivántam volna püspökké lenni, hogy mint a 
magyar szó mondja : „jó dolgom legyen" — ? Hiszen, 
mennyivel lesz jobb dolgom most, mint volt azelőtt ? 
Sem személyemre nem tudok többet költeni mint azelőtt, 
— oly rokonaim sincsenek, a kiket a püspöki javak jö-
vedelmeiből, mig azok kezemen lesznek, a katholikus 
anyaszentegyháznak világos és szigorú törvényei ellenére 
gazdagítani kellene . . . tehát miért óhajtottam volna én 
püspökké lenni, különösen most, midőn, ha valaha, igazak 
sz. Ágostonnak eme szavai : „Veszélylyel jár a tanitói 
hivatal, mig a tanítvány biztos békességben élhet," — 
most, mondom, midőn oly napokat élünk, melyeket teljes 
joggal alkalmazhatni egy másik szentatya Nagy sz. Ger-
gelynek e panaszát: „íme a ragadozó farkas már nem 
csak éjjel bujkálva, hanem világos nappal támadja meg 
az Ur nyáját." 

S mégis, Krisztusban kedvelt híveim ! — ha óhajtom 
vala, ugy sz. Pál apostol fentidézett szavainak helyes és 
igazi értelme szerint, azért tettem volna ezt, mert jó 
dolgot kivántam magamnak . . . jó dolgot, azaz munkát, 
tisztességes, szép, érdemteljes s ezért, ha mindjárt vesze-

delmes és fáradságos, de reám és rátok áldásthozó s 
örökkévaló mennyei jutalomra méltó munkát kivántam 
magamnak ! 

Igy érti e szót sz. Pá l apostol, igy értem én is s 
igy kellett és keilend mindig érteni azt mindenkinek, a 
ki becsületes szándékkal vállalkozik a püspöki hivatallal 
járó terhek elviselésére ! Nem azért lesz az ember püs-
pökké, hogy fényes állásra, hatalomra, tekintélyre tegyen 
szert, mert mind ezt, ha és a mennyiben van, drágán 
meg kell vásárolni. Mindig igazak voltak a Megváltónak 
eme szavai, melyeknek súlyát ma talán inkább érezzük, 
mint valaha : „Ha a világ, azaz a világias érzületü tömeg 
gyűlöl titeket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt 
nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ azt, mi övé, 
szeretné ; de mivel e világból nem vagytok, hanem én 
választottalak titeket e világból, azért gyűlöl titeket e 
világ. — Emlékezzetek meg beszédemről, melyet én 
mondottam nektek : Nem nagyobb a szolga uránál. Ha 
engem üldöztek, titeket is üldözni fognak . . . . hanem 
mindezeket az én nevemért cselekszik majd nektek : mert 
nem ismerik azt, ki engem küldött" . . . Azért sem lesz 
az ember püspökké, hogy kényelmet és nyugalmat sze-
rezzen, vagy, hogy közönyösen és tétlenül nézze ember-
társait, kik orczáik verítékével eszik a kenyerüket ; mert 
minden katholikus püspöknek példájául állitá magát sz. 
Pál apostol, midőn a korinthusiakhoz irt egyik levelében 
ezt mondja magáról : „Sok utazást tettem, — hirdetve 
ugyanis Jézus Krisztus evangéliumát, — gyakran fo-
rogtam folyóvizek veszedelmében, tolvajok veszedelmében, 
veszélyekben nemzetbelieim, veszélyekben a pogányok miatt, 
veszélyekben a városon, veszélyekben a pusztákon, veszé-
lyekben a tengeren, veszélyekben a hamis atyafiak között ; 
— fáradozásban és nyomorúságban, sok virrasztásban, 
éhségben és szomjúságban, sok bőjtölésben, hidegben és 
mezítelenségben voltam, azonfelül a mi kívülről jön, az 
én mindennapi szorongásom, valamennyi egyházak gond-
viselése. — Kicsoda szenved, hogy én ne szenvednék, 
kicsoda botránkozik, hogy én ne égnék?" 

Ez tehát az a jó dolog, melyet magamnak kivánok 
s a melytől — miután azok, akiknek rólam intézkedni 
joguk és hatalmuk volt, jónak látták engem püspökké 
tenni, — vissza nem rettenek. Ez az igazi katholikus 
püspöknek feladata, munkaköre, hivatása ; ezek lehetnek 
kilátásai, reményei; ezek kilátásaim, reményeim nekem is ! 

Szép, — sőt a kötelességet tekintve, merem állí-
tani : a legszebb hivatások egyike ez. Igaz, hogy terhes 
folytonos fáradságot és küzdelmet okozó, sok önmegta-
gadást és önfeláldozást követelő, számos kellemetlenséggel 
összekötött hivatás, mely nagy és súlyos felelősséggel jár ; 
de mivel mindezt Isten szent neveért kell viselni s mivel 
a katholikus püspök, midőn kötelességeit buzgón telje-
siti, midőn hivei lelki üdveért tesz, munkálkodik, fárad, 
feláldozza magát, midőn szóval és tettel tanitja s oktatja 
a lelki vezérletére bízottakat, megbecsülhetlen szolgálato-
kat tesz Krisztus drága vérével megváltott embertársai-
nak, azért szép, — mint mondám : a legszebb hivatások 
egyike. 

Avagy, mi fontosabb a halandóra nézve, mint meg-
tudni azt : mi az ő valódi rendeltetése e földön és azon-
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tul, mely czél felé kell hogy haladjon s mik az Isten 
rendelte eszközök, hogy azt bizton elérje ? . . . Mi érde-
kelhetne inkább, mint megtudni: mik lehetnek, mik legye-
nek reményeink e rövid, nyomorult, fôldi létünkön tul s 
minő viszonyban, minő összeköttetésben áll ez amaz-
zal ? . . . Mit óhajthatnánk, mit kellene forróbban óhaj-
tanunk, mint megtalálni az utat, mely az örökkévaló 
boldogság felé vezet? . . . Mi lehet kedvesebb az emberre 
nézve, mint vigaszt találni, mikor szenved, segitséget, mi-
dőn a sors csapásaival küzd, támogatást, midőn elgyen-
gül, felvilágositást. és tanácsot, midőn teendői felett két-
ségeskedik, jóakaró útbaigazítást, midőn földi vándorlásai 
közepette már-már eltévelyedni készül? Mily szó 
csenghetne kellemesebben a halál fiának, mint midőn az 
örökkévaló halhatatlanságról szólok neki, vagy annak, 
akitől az Isten bölcs végzése szeretteit ragadá el, ha 
benne a biztos viszontlátás boldogító tudatát keltem ? Mi 
lehet üdvösebb a kísértés csábjaival küzködőre nézve, 
mint midőn szent vallásunk intelmeit hangoztatom előtte 
s midőn annak kegyszereire utalom, — y agy midőn az 
elbukottnak a véghetetlenül béketűrő Istennek irgalmáról, 
bünbocsánatáról, malasztjáról szólok, — de nem csak 
szólok, hanem, ha a szükséges feltételeknek, a mennyiben 
raj ta áll, eleget tesz, Istentől nyert hatalommal, mint 
katholikus pap, meg is szerzem neki ? ! . . . 

íme, Krisztusban szeretett biveim ! ezek a katholi-
kus anyaszentegyháznak — bár csak röviden s egyes 
részleteiben elősorolva — ezek, mondom, a mi anyaszent-
egyházunknak drága kincsei, melyeket nektek közvetve, 
a vezetésem s püspöki kormányzatom alatt álló papság 
által, de minél gyakrabban közvetlenül is, személyesen 
osztogatni ezentúl kötelességem lesz ; ez az a jó dolog, az 
a jó, kedves munka, melyet ezentúl köztetek végezni aka-
rok. Azért jöttem közétek, hogy a szent evangelium mag-
vát hintsem, hogy bizonyságot tegyek a világosságról s 
terjeszszem a világosság birodalmának határa i t ; hogy 
küzdjek a sötétség, harczoljak a tévely ellen: hogy meg-
támadjam a babonát s irtsam a hitetlenség konkolyát, 
melyet az ellenség hinteni nem szűnik . . . Azért jöttem, 
hogy ellensége legyek a biinnek, a könnyelműségnek, a 
gonoszságnak és az istentelenségnek, bará t ja pedig, hir-
detője, de példája is az erénynek, az igazság- és igazsá-
gosságnak. Azért jöttem, hogy védője legyek az ártatlan-
ságnak, támasza az árvák-, özvegyek- és elhagyatottaknak, 
hogy tehetségemhez képest szárítsam könyeiket, bátorít-
sam a félénkeket, vigasztaljam a csüggedőket. Szóval 
azért jöttem, hogy atyátok, vezéretek, tanítótok legyek, 
szeretettel és türelemmel, bátorsággal és kitartással, szó-
val és tettel ; . . . a templomban és az iskolában, a gaz-
dag palotájában és a szegénynek halálos ágyánál is szent 
Pál apostol példáját akarom követni, hogy mindenkinek 
szolgájává tegyem magamat — mindennek mindene le-
gyek, hogy mindenkit üdvözítsek ; mert ez a katholikus 
püspöknek jó dolga, ez az ő feladata, kötelessége ! 

higyjétek azonban, kedveseim ! hogy csak én 
mondom ezt, — hár ha magamról akarnék szólni, azt 
mondhatnám : igy tanultam én ezt, több mint husz év 
óta Magyarországnak méltóságra, tudományra és erényre 
nézve legelső főpapjától, eddigi püspökömtől, főmagas-

ságu Simor János bibornok, herczegprimástól, — de 
még egy annál is magasabb tekintélyre hivatkozom : di-
csőségesen uralkodó XIII . Leo pápára, az egyetemes 
anyaszentegyház látható fejére, Krisztus földi helytartójára, 
a kitől összes egyházi hatalmunk és joghatóságunk vagyon^ 
s a ki a püspöki kötelmekről ekként nyilatkozik : 

„A mint a római pápa az egész anyaszentegy-
háznak tanítója és feje, ugy minden egyes püspök ve-
zetője és legfőbb elöljárója azon egyháznak, mely tör-
vényes uton osztályrészül ju tot t neki a végből, hogy azt 
igazgassa." 

„A jog szerinti állapot és viszony tehát az, hogy 
mindegyik saját megyéjében mint első és vezértekintély 
működjék, a bajok orvoslásáról gondoskodjék s egyáta-
lában minden iránt intézkedjék, a mi a keresztény hitnek 
felvirágoztatását előmozditani képes. Részesei ők ugyan-
azon szent hatalomnak, melyet Krisztus urunk az Atyától 
vett és anyaszentegyházára hagyott, amiért is már IX. 
Gergely pápa ily módon nyilatkozott: „Semmiképen sem 
kételkedünk, hogy a püspökök mint (az egyház java 
körüli) szorgoskodásban osztályrészes munkatársak, Isten 
képében működnek." 

„E hatalom pedig — igy folytatja a szentatya — 
a püspököknek éppen azoknak érdekében és legnagyobb 
javára van adva, akik fölött ők azt gyakorolják ; mert e 
hatalom már természeténél fogva Krisztus testének épü-
lését czélozza," (— azaz: az egyháznak terjesztésére és 
vezérletére van rendelve ;) „mely minőségben azt ered-
ményezi, hogy minden egyes püspök, mint valamely kö-
zös kapocs, egyrészt azon hiveket, akik lelki gondozására 
bizvák, egymás közt, — másrészt pedig ugyanokét ösz-
szesen és egyetemben, a közös hit és szeretet által a 
római pápával köti össze, a mint a testnek egyes tagjai 
a mindnyájunkkal közös fejjel — szerves és felbonthatlan 
— összeköttetésben vannak. Ily értelemben mondá már 
sz. Cyprián : „A hivő nép, papjaival egyesülve, és az 
egész nyáj, a főpásztorhoz ragaszkodva, e kettő képezi 
az anyaszentegyházat; — és: Tudnod kell, hogy a püs-
pök az anyaszentegyházban van s az egyház a püspök-
ben s azért az egyházon kivül van, a ki püspökével 
nem tart." 

Látjátok ebből kedvelt hiveim, hogy a katholikus 
anyaszentegyháznak, annak csalatkozhatatlan, látható feje 
által e szavakban elénkbe adott tanitmánya ma is ugyan-
az, mint volt ezelőtt hatszáz, sőt ezerhatszáz évvel, — 
többet mondok : mint volt sz. Pál apostol, az egyháznak 
úgyszólván, születése napjaiban. Mert, ha figyelmesen 
hallgattátok ő szentsége szavait, észrevettétek, hogy azok 
ugyanazt mondják, mit sz. Pál, midőn igy szól az anya-
szentegyháznak, Miletus városában maga köré gyűjtöt t 
véneihez : Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, 
melyben titeket a Szentlélek püspökökké tett az Isten 
anyaszentegyházának kormányzására, melyet maga véré-
vel szerzett" . . . S hogy az egyháznak tana nemcsak 
ugyanaz ma, mint volt sz. Pál napjaiban, hanem hogy 
egy és ugyanaz az egész világon, mutatják ugyancsak a 
szentatyának következő szavai, melyekkel egy másik kör-
levelében az egész világnak katholikus püspökeit ek-
ként inti : 

16* 



164 RELIGIO. 

„Ti pedig, Tisztelendő testvérek, kik a társadalmat 
fenyegető veszélyek kutforrását és természetét ismeritek, 
a kitelhető legnagyobb buzgósággal azon legyetek, hogy 
a katholikus hitvallás tanitmánya mélyen bevésve a ha-
landók sziveibe, azokban mindinkább megerősödjék. Azon 
legyetek, hogy már kora ifjúságuktól kezdve szokjanak 
hozzá, fiúi szeretettel tekinteni fel Istenhez, s tisztelni 
annak szent nevét. Szokjanak hozzá, a fejedelem és a 
törvény felségének engedelmeskedni, a bűnös kívánal-
maktól őrizkedni, s azon rendet, melyet Isten ugy a pol-
gári, mint a családi életre nézve megállapított, szigorúan 
megtartani . . . becsületes és tisztességes magukviselete 
által mindnyájan bizonyságot szerezvén arra, mily rende-
zett és boldog lehetne az emberi társadalom, ha annak 
minden egyes tagja tetteiben mindig az erény zsinórmér-
tékét tartaná szem előtt." 

* 

Ennyit rólam, azaz kötelmeimről, veletek szemben, 
kedves hiveim ; — átmegyek immár a ti kötelességeitekre 
irányomban, melyek ugyan már ő szentségének imént 
idézett szavaiban is némileg érintvék. 

Ismét sz. Pál apostolnak szavaival szólítlak : „Ked-
ves drága atyámfiai, én örömöm és koronám ! igy álljatok 
az Urban, szerelmesim !" . . . azaz: Általatok, a lelkeitek 
üdveért teendő szolgálatok által akarom a mennyei jutal-
mat megérdemelni ; — segítsetek ebben ! 

Segíthettek pedig, — és ez kötelességtek is, — ha 
szeretetemet, melylyel hozzátok jövök, szeretettel viszo-
nozzátok ; ha tanitó, intő, dorgáló szavamat köteles figye-
lemmel és engedelmességgel fogadjátok, tudván, hogy 
nem a magam tanát hirdettem nektek, hanem Jézus 
Krisztusét, az örökkévaló bölcseségét, „ki által a királyok 
országolnak és végeznek igazat a törvényszerzők — 
köteles figyelemmel és engedelmességgel, mondom, fo-
gadva szavamat, hogy sz. Jakab apostol szavai szerint : 
„cselekvői legyetek az igének és nem csak hallgatói, meg-
csalván magatokat ; mert aki csak hallgatója az igének 
és nem cselekvője, hasonlít ama férfiúhoz, ki természetes 
ábrázatát szemléli a tükörben s miután szemlélte és el-
ment, azonnal elfeledte, milyen volt. 

Megértitek az apostolnak eme szavaiból, hogy saját 
érdeketekben esdek nektek : teljesítsétek kötelességeiteket 
mint katholikus keresztények, ne csak hallgatói legyetek 
az igének, de cselekvői is ; akár közvetlenül, akár köz-
vetve intézzem azt hozzátok, papjaim által, kik megbí-
zásomból, mint munkám részesei, fáradoznak lelki üdvö-
tökért, meg lévén győződve, hogy ha jó katholikusokká 
nevelnek titeket, egyúttal az igazi hazafiságra is oktat-
nak benneteket, mert e kettő egymástól el nem választ-
ható, amint ugyancsak ő szentsége, XIII. Leo pápánk, 
1886-iki augusztus hó 22-én, Budavára a török iga alóli 
felszabadulásának kétszázados évfordulója alkalmából a 
püspökök személyében minden magyarhoni katholikushoz 
intézett levelében mondja : 

„A vallás épp ugy parancsolja az Isten iránti tisz-
teletet és félelmet, mint a törvényes hatalom iránt való 
alárendeltséget és engedelmességet. Tiltja a lázadást, pa-
rancsolja a tulajdon- és a jognak sértetlenségét s köve-
teli, hogy a gazdagok a szűkölködők nyomorán készséggel 

segítsenek. A legodaadóbb szeretettel karolja fel az ínsé-
geseket, édes vigaszszal tölti el a szerencsétleneket, ápol-
ván bennük a legfőbb és el nem muló javak reményét, 
melyek annál bővebbek, mennél súlyosabb és tartósabb 
volt a szenvedés." 

Azt parancsolja tehát ő szentsége a magyar katho-
likus püspököknek, hogy mint eddig, ugy jövőre is igazi 
vallásosságra és igy egyúttal igazi hazafiságra is tanítsák, 
intsék, buzdítsák a rájuk bízott népeket. Megteszszük, 
szivesen és kötelességünk szerint ; megteszszük közvetle-
nül, mint mondám -és közvetve, papjaink által; — de 
amint ezt tennünk kedves kötelességünk minekünk, ugy 
viszont nektek kötelességtek papjaitokat szeretni, nekik 
engedelmeskedni, mert bennük engem szerettek, nekem 
engedelmeskedtek ; hozzájuk ragaszkodni, mert bennük 
hozzám ragaszkodtok, bennem pedig a katholikus anya-
szentegyházhoz és velem együtt annak látható fejéhez, 
kinek szép szavaival fentebb örvendeztettelek meg s ki 
ugyanamaz, először idézett helyen imigy folytatja : 

„Ez a keresztény társadalomnak állandó és megmá-
sithatlan alapszervezete, melyet szentül meg kell óvnunk, 
mert különben a viszonyos jogoknak és kötelmeknek leg-
sajnosabb zavara keletkeznék, felbontatván a tagok össze-
függése, melyek különben oly szépen össze vannak az 
anyaszentegyház testében foglalva, azon testben, mely sz. 
Pá l apostol szerint : „a tagok és kapcsolatok által egy-
befoglaltatván és köttetvén, gyarapodik az Istenben való 
növekedés szerint. Mind ebből pedig következik," — még 
mindig ő szentsége szavai ezek, — «hogy a püspököket 
hivataluk magasztosságának megfelelő tisztelet illeti, e 
hogy mindenben, mi joghatóságuk körén belül esik, 
minden hivő engedelmességgel tartozik nekik." 

Vagy talán sokat is beszélek nektek az engedel-
mességről, mintha a katholikus embernek egész vallása 
csak abban állana, hogy papjainak engedelmeskedjék ? 

Lám, már sz. Pál apostol mondja, a zsidókhoz irt 
levelében: „engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és hódol-
jatok nekik, mert ők őrködnek, mint akik számot fognak 
adni leikeitekért ; hogy ezt örömmel cselekedjétek és nem 
nyögve, mert ez nekik nem használna," — azaz: hogy 
örömmel gyakorolják, végezzék pásztori tisztüket s ne 
aggódva, mintha fáradalmaik talán sikeretlenek marad-
nának ; mert ez utóbbi csak a ti károtok lenne, elveszvén 
a ti halhatatlan lelketek. — Ugyanaz a sz. Pál mondja 
ezt, a ki a rómaiakhoz irt levelében azt bizonyitja, hogy 
a katholikus ember csak az igazságnak engedelmeskedik, 
s aki ugyané levélben arra sürgeti a hiveket : „ . . . kér-
lek azért titeket atyámfiai, . . . hogy a ti szolgálatotok 
okos legyen!" 

De, hogy okos a ti szolgálatotok, mikor a tanitó 
egyháznak engedelmeskedtek, azt bizonyítják nektek a 
szentírás és a káté, ott, a hol Krisztus urunkról, mint a 
katholikus anyaszentegyház isteni megalapitójáról szólnak, 
aki ugyanis azt rendelé, hogy az ő egyedül üdvözítő 
tana ezen egyházban, az apostolok s azoknak utódai, a 
Péterrel egyetértésben levő püspökök s viszont ezeknek veze-
tése alatt, a többi papok által hirdettessék minden teremt-
ménynek, a világ végéig, hozzátévén: „aki hiszen és meg-
kereszteltetik üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik." 
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Krisztusnak engedelmeskedtek tehát, midőn az annak 
küldetése folytán köztetek működő püspöknek engedel-
meskedtek ; igy aztán okos, azaz okszerű és értelmes a 
ti engedelmességtek, mert igy kegyelemben és szeretetben 
szolgáltok az Istennek, tudva sz. Pál szerint, kinek 
hittetek. 

De különben, — amit nektek hirdetek, Krisztus 
tanát, annak én magam nem vagyok-e köteles szintúgy 
engedelmeskedni ? Van-e az egyháznak csak egyetlenegy 
törvénye, mely engem, vagy akármelyik papomat ne kö-
telezné? Avagy nem kell-e magamnak is vigyáznom ma-
gamra, nehogy „midőn másokat tanitok, enmagam elvet-
tessem" . . .? Kell bizony vigyáznom! — és nem szabad, 
ha csak el nem akarok kárhozni, azok közé tartoznom, 
a kikről a Megváltó mondja, hogy „nehéz s elviselhetlen 
terheket kötnek és tesznek az emberek vállaira ; de u j -
jukkal sem akarják azokat mozdítani;" — hanem ma-
gamnak is kell azt a terhet viselnem, mely azonban az uj 
szövetségben már nem nehéz és elviselhetlen, mint a 
farizeusok követelései voltak, hanem könnyű és gyönyö-
rűséges, hiszen az örökkévaló szeretet törvénye alatt 
állunk mindnyájan s midőn nekem engedelmeskedtek, an-
nak fogtok engedelmeskedni, a ki azt mondja magáról : 
„vegyétek rátok az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert 
szelid vagyok és alázatos szivü; és nyugodalmat találtok 
lelkeiteknek ; mert az én igám gyönyörűséges és az én 
terhem könnyű." 

A szeretet engedelmessége tehát a ti kötelességtek, 
kedves hiveim ; mert a bölcs szerint: „A fegyelemre való 
gond a szeretet, — és a szeretet az ő törvényeinek meg-
tartása, — a törvények megtartása pedig a íeddhetlenség 
tökéletessége" . . . 

Látjátok ebből, hogy kötelességeink viszonyosak : 
amint én köteles vagyok nektek az igét hirdetni, ugy 
ti kötelesek vagytok azt alázatos szivvel, Isten kedveért 
befogadni ; — amint én köteles vagyok, nektek a szent-
ségeket kiszolgáltatni, ugy ti kötelesek vagytok az egy-
ház kegyszereit annak parancsai szerint használni ; — 
amint én köteles vagyok nektek jó példát adni minden-
ben, ugy ti kötelesek vagytok azt követni : s végre : 
amint én köteles vagyok imáimban mindennap megemlé-
kezni rólatok és a sz. mise áldozatát gyakran bemutatni 
a Mindenhatónak ti értetek, ugy ti is kötelesek vagytok, 
— és ezt kérem, várom és követelem is tőletek, hogy 
imádkozzatok érettem, ahhoz, a kitől minden jó s minden 
tökéletes ajándék vagyon, a világosság Atyjához, hogy 
világosítsa elmémet, erősítse karjaimat a jó dologra, hogy 
mint Krisztus Jézusnak jó harczosa munkálkodjam köz-
tetek mindvégig. 

* 

íme, ez a püspöki hivatal magában véve és rátok 
való vonatkozásaiban. Ily értelemben mondhatom sz. Pál-
lal ; „nagy ajtó nyittatott nekem és kitűnő, de sok az 
ellenkező " ; — azaz, nagy tér nyílt meg előttem jó do-
logra, jó, üdvös és hasznos munkálkodásra, de sok ne-
hézséggel is keilend majd azon megküzdeni ; hanem vi-
szont sz. Pállal mondom: „Semmi ilyenektől nem félek, 
s nem tartom életemet becsesebbnek magamnál, csak-
hogy elvégezzem pályafutásomat és az igének szolgálta-

tását, melyet az Ur Jézustól vettem, hogy bizonyságot 
tegyek az Isten malasztjának evangéliumáról . . . Kérlek 
pedig titeket, atyámfiai ! hogy jó néven vegyétek a vi-
gasztalás ez igéjét ; . . . imádkozzatok érettünk, mert bí-
zunk, hogy jó lelkiismeretünk vagyon, mindenben jól 
akarván eljárni. A békesség Istene pedig, ki a halálból 
kihozta juhai nagy pásztorát az örök szövetség vére által, 
ami Urunk Jézus Krisztus, tegyen alkalmasokká titeket 
minden jóra, hogy az ő akarat ját cselekedjétek, azt mun-
kálván bennetek, ami kellemes ő előtte Jézus Krisztus 
által, kinek dicsőség legyen mindörökön örökké. Amen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, szept. 11. Modern kultura és az a „sötété-
középkor. — Az iskolai év kezdetén önként tollúnk alá 
tolul ez összehasonlítás, amely egyúttal a modern és az 
úgynevezett középkori iskola közt is párhuzamot von. 

Nagyra vagyunk a XIX. század kultúrájával, a tudo-
mányok előhaladásával, a tanintézetek tökélyesbülésével, 
az oktatás általánosításával, nevezetesen pedig a kor-
szellem ama programmjával, mely a műveltség minél 
szélesebb elterjesztését tűzi ki czélul. Szívesen és önér-
zettel elismerjük, hogy az emberi nem a szellemi töké-
lyesbülés ut ján nem maradt állani, hanem az Isteni Gond-
viselés által kitűzött rendeltetése utján lépésről-lépésre 
előbbre hatol, ámbár egyben-másban, ha nem is egészében, 
de részeiben meg-megbotlik, félretér ösvényéről, vagy 
oly tömkelegbe jut, melyből nincs szabadulás, ha vissza 
nem fordul oda, hol az igaz útról letért. A belénk oltott 
isteni szikra e folytonos s fokozatos előhaladása amint 
egyfelől kézzel fogható bizonysága a halhatatlan léleknek, 
mivel az állatok oly tökélyesbülését nemzedékről nem-
zedékre az anyagelvi iskola minden erőlködése daczára 
sem bír igazolni: ugy másfelől a haladás amaz utján elő-
forduló botlások nem kevesebb bizonyossággal tanús-
kodnak a magára hagyott emberi szellem véges és csa-
latkozó voltáról. 

E gyarlóságot lépten-nyomon észlelhetjük és nincs 
emberi tudomány, melynek minden ágából igen tanulsá-
gos példát nem lehetne arra nézve fölhozni, hogy a mo-
dern korszak mihamar kész bálványokat emelni, de még 
gyorsabban lerontja azokat, egyiket a másik után. 

A modern iskola, vagyis az ujabbkori tanrendsze-
rek vedlései a legjobb érveket szolgáltatják erre nézve. 
Mivé lett ama jelszó, hogy az állam a legjobb tanitó s 
nevelő ? Vájjon azok a gyorsan egymásra következett s 
még most is folyton vajúdó experimentácziók az állami 
közoktatás terén, az a kapkodás a külföldi minták után 
s ezeknek csakhamar tapasztalható elejtése, nem eléggé 
bizonyitják-e, hogy az állam mint tanitó s nevelő a leg-
állhatatlanabb, a legingatagabb, ennélfogva a legmeg-
bizhatatlanabb tényező?! Aki maga sem bir megállapo-
dottsággal, miként adhatna biztos vezérfonalat másnak ? 
Akár csak vak vezetné a világtalant. 

Ám a sötétnek nevezett középkor nem rendelkezett 
ama tömérdek segédeszközökkel, melyeket előhaladott 
korunk, nevezetesen a gépek s gyors közlekedés, vala-
mint a tankényszerrel egybefüggő hatalmi tényezők nyuj-
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tanak ; de volt rendszere, mely az ismeretek szerzésében 
egyöntetű megállapodottsággal segité a törekvő szellemet, 
bírt továbbá amaz alapossággal, mely nélkül a tudás 
vágya lidérczfény után indul, vagyis birt az isteni ki-
nyilatkoztatás lángoló s tévedésbe nem ejtő szövétnekével, 
melyet az isteni tekintélyen alapuló egy s igaz egyházi 
tanszék lobogtatott előtte. Azért a „sötét" középkor tu-
dománya, ha lassabban is, de biztosan haladt előbbre. A 
középkori iskola, ha nem is nyújtott annyit s oly sok-
félét, mint a modern, mégis nagy sikerrel mutathatott a 
hitegység alapján nevelt nagy jellemszilárdságra, erkölcsös-
ségre, biztos tudományos vezérfonalra, nagy vívmányokra, 
— mint a nyomtatás-, a lőpor-, az időt mérő óra-, a delejtü-
s más találmányaira — nagy államférfiakra, tudósokra, 
Amerika föltalálására, és annak remek festő- és szobrász-
művészeti termékekre, építésekre, melyeket a XIX. szá-
zad csodálattól delejezve szemlél. 

Ez alkotások időszakát valóban csak a higvelejüség 
nevezheti sötétnek, amint vaknak, siketnémának kellene 
lennie annak, aki jelen századunk vivmányait lenézné. 

Ami pedig illeti a tanügyi politikát, mint a kul tura 
egyik részét, itt szükségkép rá kell piritani a XIX. szá-
zadra, hogy amint híjával van a megállapodottságnak — 
mint fönebb kimutattuk — épp ugy saját elvét tagadja 
meg a gyakorlatban. A mivelődés előmozdítása, a mű-
veltség általánossá tétele : ez a jelszó elméletben és a 
XIX. századra gyártott dicshimnuszokban ; ellenben a 
gyakorlatban az állam maga mindent elkövet, hogy meg-
nehezítse az iskoláztatást. Tanszabadság is kedvencz jel-
szó, de a gyakorlatban a tankényszer oly korszakát éljük, 
melynél a legnagyobb baj az, hogy annyi a chablon, 
ahány tanszék és hogy a főiskolákon és képesítő vizsgá-
latokon ezen kényszer a tudományos előhaladásnak leg-
súlyosabb békója. Mit szóljunk a szellemi tulterheltetés-
ről vagy arról, hogy szabad kutatás czimén az egyik 
tanár ostobaságnak tünteti föl azt, amit a másik ugyan-
azon tanintézetben csalhatatlan igazságnak tanit? Avagy 
lehet-e eléggé sújtó Ítéletet mondani afölött, hogy a köz-
oktatásügyi kormány rendszeresen leszorítani igyekszik a 
kevésbé tehetőseket a diplomatikus pályáktól az iskolák 
tultömöttségének ürügye alatt és ama czélból, hogy ek-
kép a szellemi proletáriatus növekedése meggátoltassék, 
holott épp az igy leszorítottak s pályavesztettek képezik 
a legveszedelmesebb proletar iátust?! 

Vájjon ismert-e a középkor ily szükkeblüséget ? 
Nem volt-e akkor minden egyetem a tehetséges szegény 
ifjaknak legkészségesebb gyámola ? ! 

Végre, hogy ezen főbb vonásaiban vázolt párhuzam 
teljes legyen, ki kell emelni ama nagy különbséget, mely 
a tudomány és annak hordnokai iránti tisztelet tekinte-
tében e két időszak összehasonlításából eredményképp 
tapasztalható. Ma vajmi kevés tudósnak jut osztályré-
szül ama tekintély, melyet a középkorban a mesterek 
élveztek ugy a tudomány, mint művészetek terén. Fe-
jedelmek látogaták őket s Európa minden országából 
özönlöttek hozzájuk a tudományszomjas ifjak. Ma ellenben 
sok kontár vagy kegyvadász többre viszi az igaz tudósnál. 

Azért még sem esünk kétségbe a XIX, század em-
iitett kinövései miat t ; oly proczesszust jeleznek ezek, 

mely mint a jegeczedés tiszta alakot fog létrehozni, mi-
helyt a tudomány s általában a kultura saját szomorú, 
de tanulságos tapasztalatai nyomán nem fogja többé az 
Eget ostromolni. 

A középkor erre nézve is ragyogó például szolgálhat, 
melyet a XIX. század szellemének el kell ismernie s kö-
vetnie, minthogy az a mostani szellemi forradalom há-
nyattatásaiban biztos okulást nyújt . Laicus. 

Veszprém, szept. 8. A consecratio ünnepe — va-
lóságos sátoros ünnep volt városunk s az egyházmegye 
számára és napokig tartott . A város feldíszítése, a ven-
dégek érkezése, a küldöttségek fogadtatása, kivált pedig 
az uj püspök tiszteletére Simor JánOS bibornok tiszte-
letével együttesen rendezett óvátiók : bandériumos bevo-
nulás, kivilágítás, fáklyásmenet, hódoló üdvözlet, főpász-
tori válaszok és végül, az ország hgprimásának áldása, 
melyet ő emja a fölszentelést megelőzött estén a fáklyás-
menet berekesztéseül a jelen volt nagyszámú közönségre, 
a városra, a megyére és az egész egyházmegyére adott, 
mind csak előzmények, mind csak nyitánya vala a mai 
nappal Veszprémre virradt, párját ritkitó ünnepségeknek. 

Már kora reggel megindult a felvonulás a székes-
egyházba. Hét órától kezdve fogat fogatot ért az uton. 
A székesegyház színültig megtelt a legelőkelőbb közön-
séggel. 8 órakor harangok zúgása és ágyúdörgés hirdette 
hogy az assistentia a templomból elindult az u j főpász-
torért és a consecratorokért. Megérkezvén e fényes menet 
a templomba, kezdetét vette a consecratiós sz. mise a szo-
kott magasztos szertartásokkal, melynek végén Veszprém 
uj püspöke első áldását osztá ki s első beszédeit mondá 
el, az egyiket a káptalanhoz és a papsághoz a püspöki 
trónról latinul, a másikat a szószékről magyarul a hi-
vekhez, (Ezt lásd fent a lap élén. A szerk.) 

Délután 2 órakor a püspöki palotában 200, a pap-
nevelőben 150 és Pribék püspök ur ő mgánál, ki az uj 
püspököt reggel a klérus hódolata alkalmából lendületes 
beszédben üdvözölte, 22 teritékü lakoma volt, mely egész 
öt óráig tartott . 

Mondanom sem kell, hogy a hangulat végtől-végig 
lelkes és élénk vala. A mondott felköszöntők sorából ki-
emeljük azt, melyet ő emja a biboros hgprimás a pápára s 
apostoli királyunkra, és azt, melyet b. Hornig püspök ur 
ő mga Simor János bibornokra mondott. 0 emja követ-
kezőleg emelt szót : 

„A mai ünnepély alkalmából lehetetlen megfeledkez-
nünk az apostoli utódról, ki a szent lélek sugallatából 
az elárvult veszprémi püspöki megyének uj főpásztort 
adott, kinek angyali jóságát, bölcseségét az egész világ 
csodálja, ki az egyháznak látható feje, Jézus Krisztusnak 
földi helytartója, erkölcsi alkotmányunknak zárköve, ki 
hatalmas szavával és erős kézzel az anyaszentegyházat, 
Isten áldásától kisérve kormányozza. Első poharamat e 
dicső aggastyánra, XIII. Leo pápa ő szentségére emelem, 
a kit Isten sokáig, igen sokáig éltessen, s hosszú és sze-
rencsés uralkodást adjon neki a háromszáz millió katho-
likus s az egész emberiség javára. 

Az egész világon nincs fejedelem, a ki annyi köte-
lékkel volna az anyaszentegyházhoz, mint a magyar 
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király s kinek az egyház annyi jogot adott volna, mint 
a magyar királynak. Nyolczszáz év óta gyakorolja a ma-
gyar király az apostoli jogot, mely egyik fő támasza a 
felséges dinasztiának, legszebb zománcza a magyar koro-
nának, s melyből századok óta annyi jótétemény háram-
lott a magyar nemzetre. Ez apostoli jog gyakorlatából 
kifolyólag köszöni a veszprémi egyházmegye ő cs. és 
apostoli kir. felségének u j püspökét, s kivánom is, hogy 
még évszázadokon keresztül legyen e szent jog az áldás 
kútforrása a felságes dinasztiára, a magyer nemzetre 
nézve. 0 csász. és apostoli kir. felségét, a mi legkegyel-
mesebb urunkat és királyunkat az Úristen sokáig éltesse." 

A zajos éljenzés lecsillapultával felkelt az u j püspök 
és pápa és király után igy éltette Magyarország hg-primását : 

„Igen nehéz szónoklati feladattal állok szemben 
gyenge erővel, midőn azon férfiura emelem poharamat, 
kiben életem legnagyobb jóltevőjét tisztelem, nem egy 
czimen. Mert ő az, ki állást adott a világban, midőn 
egyetemi tanárrá tett, midőn későbben esztergomi kano-
nokká nevezett ki és legújabban az által, hogy kiváló 
mérvben az ő hathatós pártfogásának és érettem való 
jótállásának — és biztosítom, hogy nem fog bennem csa-
latkozni — hogy ő felsége mostani állásomra helyezett. 
De ez kevés, ezek jobbadán anyagi dolgok, sokkal na-
gyobb, értékesebb szellemi kincseket köszönök neki, öt 
évig szerencsés voltam közvetlen szolgálatában állani, és 
akkor csodáltam mély tudományát, szeplőtlen jellemét, 
fényes erényeit, tiszta hazafiságát, és tapasztaltam, hogy 
ezek azon tényezők, melyek az embert kitűnő pappá és 
nagy hazafivá teszik. Nem túlzok, nem hizelgek, nem is 
merek hízelegni neki, mert tisztelem szerénységét, isme-
rem jellemét. Álljon ki az, ki tisztább életű pap. Alljon 
ki, a ki többet áldozott a hazának és kulturális, humani-
tárius, hazafias és egyházi czélokra. Álljon ki az, ki 
őszintébb hive az alkotmánynak és lojálisabb alattvalója 
a fejedelemnek. 

Ilyen ő mint pap, hazafi, fentartva mindazon szel-
lemi függetlenséget, mely az alkotmányos polgár joga, 
de kötelessége is nézetét férfias nyíltsággal, de tisztelettel 
is hangoztatni mindig és mindenütt, ahol szent érdeket 
sértve lát, legyenek a hazának szent érdekei. De minek 
is vállalkozzam arra, e férfiút gyenge szónoki tehetségem-
mel ecsetelni. Simor János nevét hangoztatni annyit tesz, 
mint e kitűnő papnak és nagy hazafinak nevét hangoz-
tatni. Azért eltekintve szavaimtól, kérem az urakat, hogy 
a saját szivök sugallatát követve, emeljék poharaikat, 
kérve az egek urát, hogy Simor János ö eminenciáját a 
haza és egyház diszére és javára még sokáig éltesse." 

Errre szűnni nem akaró éljenzés következett, mely 
után az ország biboros áldornagya válaszolva az előtte 
szólónak, élteté az u j püspököt, szerencsésnek mondván 
magát, hogy őt fölszentelhette, azon biztos reményben, 
hogy az uj püspök a kath. egyháznak Magyarországban 
oly szolgálatokat fog tenni, milyeneket tőle az ország 
vár : mihez neki erőt és egészséget kiván. 

Poharat emeltek még, és pedig az uj püspökre, a 
káptalan és az egyházmegye nevében Pribék István f. 
püspök, a kormány nevében gr. Széchenyi Pál keresk. 
miniszter, az esztergomi főkáptalan nevében Sujánszky 

Antal esztergomi prépost-kanonok urak. Erre újra át-
vette a szót b. Hornig és felköszönté előbb Zalka János 
és Hidasy Kornél conconsecrator püspök urakat, ezután 
Széchenyi Pált , mint a kormány képviselőjét s végül az 
esztergomi főkáptalan jelen volt tagjait, megemlékezvén 
ama szívélyes viszonyról, mely közte és a főkáptalan 
tagjai közt létezett és fennmaradni fog. * 

Eger, szept. 9. Püspökszentelés. •— A^inai nap ket-
tős jelentőségű ünnepet hozott városunkra. Érsek urunk ő 
nmga, dr Samassa József , nagy ünnepélyességgel ma 
szentelte fel püspökké Szele Gábor prépost-kanonok 
urat a rozsnyói és szepesi püspök urak segédkezése mel-
lett, és ma ugyancsak ő excja az érsek ur, két suffraga-
neusa jelenlétében, ebéd alatt oly beszéd kíséretében 
köszönté fel az uj apostol-utódot, a mely csekély vélemé-
nyem szerint, messze bevilágít Magyarország egyházpoli-
tikai vajúdásainak jövőjébe. 

Mellőzve az e becses lap olvasói előtt eléggé isme-
retes püspökszentelési szertartások leírását, ezúttal csu-
pán az u j püspök ur rövid életrajzát óhajtom közölni, 
hogy mennél előbb a felszentelő főpásztor monumentális 
beszédjére kerüljön a sor. 

Szele Gábor püspök ur született 1824. évi január 
3-án, ősi jász családból, Jászberényben, hol számos águ 
rokonsága mellett, agg édes anyja is még él. Elemi is-
koláit szülővárosában, a gymnasium első osztályait ugyan-
ott, a többit Körmöczbányán és Budán végezte. Az egri 
papnövendékek sorába 1839-ben lépett, s mint ilyen a 
filozofiai tanfolyamot az egri érseki lyczeumban, a theolo • 
giait pedig, mint Pázmány-intézeti növendék Bécsben 
hallgatta. Fiatal kora miatt tanulmányai végeztével nem 
levén mindjárt felszentelhető, két évig mint aktuarius az 
egyházmegyei hivatal irodájában működöt t ; 1847-ben 
áldozárrá szenteltetvén, azon évben Tisza-Nánára s a 
következőben Pásztora küldetett káplánnak, innét csak-
hamar, 1849-ben az egyházmegyei hivatalban igtatóvá 
neveztetett ki, hol 1851-ben szentszéki aljegyző, 1853-ben 
Bartakovics érsek oldala mellett másodtitkár, 1856-ban 
első titkár lett. Kanonokká 1866-ban neveztetett ki ; 
1871-ben préposti czimet nyert, 1875-ben pedig a bold. 
Szűzről nevezett egervári reális prépostságot kap ta ; 
1885-ben dr Samassa József érsek helynökévé s általános 
ügyhallgatóvá nevezte, mig a f. év tavaszán érseki elő-
terjesztésre s ő felsége beleegyezésével pápa ő szentsége 
által areopolisi püspökké neveztetett ki. Több éven át 
kezelőgondnoka volt az egyházmegyei alapítványoknak is, 
s e tisztet ideiglenesen jelenben is viseli. Az uj püspök 
fáradhatlan munkássága, jellemtisztasága, jótékonysága s 
kiváló vendégszeretete által nemcsak főpásztora különös 
bizalmát, de az egész egyházmegye tiszteletét és szerete-
tét kinyerte és birja, s kinek ez ujabb kitüntetésén a 
papsággal együtt örvend a világi közönség is, mely a szak-
szerű érdemet benne őszinte rokonszenvvel becsülni tudja. 

Érsek urunk beszédjének szövege, gyorsíró feljegy-
zése szerint ez : 

„Önök, uraim, tanúi voltak azon ünnepélyes szertartás-
nak, melylyel a kath. egyház a püspökszentelést végzi ; hal-
lották a magasztos imákat, a megható intelmeket, melyek 
e szent ténykedést kisérik s melyek jelentőségének ha-
tása alatt bizonyára gondolataink találkoztak, érzelmeink 
egyesültek, mert a felszentelt püspök iránti tiszteletünk 
s kitüntetése feletti örömünk közös. 

Hisz önök velem együtt régi tanúi annak, hogy a 
püspök urnák Krisztus a tanítója, szeretet a törvénye s 
Isten szemlélete a végczélja. 

Ezt már gyermeksége óta mondták önnek, vagy 
inkább a nélkül, hogy mondták volna, ê  fontos igaz-
ságra késziték elő. Édesanyja tanitá kezeit összekul-
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csolni, szemeit fölemelni Jézus Krisztus nevére, letérdelni 
az ő képe előtt, ajkaihoz tevén megváltásunk komoly 
jelvényét, a nélkül hogy tudná, ajkai mit csinálnak. Mi-
dőn elméje lassankint kifejlődött és sugallta a gondola-
tokat — bár még igen tökéletlenül — oda vezették az 
egyház szolgájának lábaihoz, egy ünnepélyes hely csendes 
árnyába, hogy fel tár ja szivének bánatát és örömét, szóval 
mindazor homályos gerjedelmeket, melyek önben a jó -
nak és rossznak előhirnökei voltak. Igy áldozta ön fel 
Krisztus tanítványai egyikének lelkiismerete zsengéit. 

Ha a szenvedélyek önben, a természet ösztöne, vagy 
egy vigyázatlan szó által, mely ön iránt nem tudot t lenni 
figyelemmel, fölébredtek, ön az imádságban, hibáinak be-
vallásában, szent szertartásainak fényében olyt támaszt 
talált, mely erősebb volt a belső gerjedelmeknél és a 
külső csábításoknál. 

Később a püspök megjelölé homlokát az erősség 
l'elével s azon olajjal, mely a szelídséget jelképezi s az 
Ur kegyelmébe ajánlá önt, hogy azontúl a világban — 
bár még igen fiatal korban — az igazság s az örök di-
csőség hü bajnoka legyen. 

Mindezekre emlékszik ön ; ezek azon tanok, melye-
ket szivébe hintenek s ezek voltak élete kezdetének be-
nyomásai, melyeknek lelkesitő hatása alatt ha tározta el 
magát az Ur oltára szolgái közé lépni, hogy harczoljon 
és győzzön ; harczoljon, hogy hü maradjon, győzzön, 
hogy másokat is azon életben részesítsen, melyben ön 
részesült. Mert a mint nincs keresztény szeretet nélkül, 
ugy nincs keresztény azon prozelitizmus nélkül, mely az 
igazság ereje és az erkölcsök fénye által hódit. 

S mától fogva, midőn ön az egyszerű hívőből a 
hitnek tanujává avat tatot t fel, én arra kérem, hogy szel-
lemével az egész világot karolja fel ; mert soha sem fog 
önmagától annyit szerezhetni, hogy elég lehessen és soha 
sem fog maga számára eleget hinni, ha nem hit t máso-
kért is. Ne mondja t e h á t : én magamat akarom boldo-
gi tan i ; hanem inkább: én az egész viiágot akarom bol-
dogitani. — Ez azon látkör, mely egy püspökhöz méltó, 
mert a szeretetnek látköre. 

Ezen magasztos hivatásban nem fogja sem önt, sém 
minket, kik mától fogva társai vagyunk, megingathatni 
azon gyűlöletes tan, mely el akarná hitetni, hogy a hit, 
vagy a mi nálunk ugyanaz : az egyház iránti szeretet a 
hazaszeretettel megférhetet len s mely el akarná hitetni, 
hogy az egyháznak nem lehet hű tagja senki a nélkül, 
hogy a haza elfajult fiává ne válnék. 

Ez gonosz beszéd és egyúttal kelepcze is. 
Az egyház és a haza iránti szeretet a szivnek leg-

szentebb érzelmei ; és ha e kettőnek ellentéte valaha le-
hetségessé válnék, akkor ez oly mély széttépés, oly erő-
szakos meghasonlás volna, melyet a Gondviselés kísér-
tésünkre nem rendelhetett . A haza ideiglenes egyházunk, 
az egyház örökkévaló hazánk ; s habár az egyháznak ha-
tásköre nagyobb, mint a hazáé, mindkettőjöknek mégis 
központjuk egy : az Isten, érdekük egy : az igazság, men-
helyük egy : a lelkiismeret, polgáraik ugyanazok : gyer-
mekeiknek lelkeik és testeik. 

Igaz, jöhet idő, midőn az egyház valamely ország 
kormányával ellentétben áll ; de hát a kormány nem a 
nemzet, annál kevésbé a haza. Mert hisz senkinek közü< 
lünk eszébe nem jut azt mondani, hogy a haza az azt 
kormányzóknak eszében és szivében van. A haza azon 
szent föld, mely minket születni látott , apáink vére és 
sirja, szülőinknek szeretete, gyermekségünk emléke, ha-
gyományaink, szokásaink, erkölcseink, szabadságunk, tör -
ténelmünk és vallásunk. 0 az, melynek mindent hiszünk, 
ő az, melyet mindig szeretünk; és ha valamely kormány 

hivatása utjain megtévedve, a haza jogait , érdekeit vagy 
becsületét elárulná : mi akkor hazafiúi érzelmeinkhez me-
nekülnénk, hogy keressünk segélyt, reményt és vigaszt. 

H a tehát valamely kormány az egyházat megtá-
madja , sérti jussaiban, vagy még üldözi is a z t : vagy ke-
resztény a nemzet, vagy nem ; ha keresztény, nem az 
egyház támadja meg a hazát, hanem a haza legszentebb, 
legfontosabb alkatrészeinek egyikében: vallásos hitében 
van megtámadva ; s akkor az egyház övéinek szava, vagy 
ha kell, vér tanusága által is védelmezvén önmagát, vé-
delmezi egyszersmind a félreismert és megsértet t hazát. 

Ellenkezőleg, ha a nemzet nem keresztény, — igaz, 
az egyház nem lép azon alkatelemek sorába, melyek azt 
a hont, a mint van akkor, képezik, — mégis az ember-
nek az igazság, a malaszt, az örök üdvhöz való termé-
szetes joga által abban foglaltatik ; s ha az üldözéssel 
daczol, a haza kettős javát munkál ja : az egyik a jövő, 
és ez a hon megtérése ; a másik a jelen, és ez a lelkiis-
meret szabadsága. 

Az egyház Nérótó l Diocletiánig igy kezdette pályá-
ját és ha Tacitus őt e miatt az emberi nem ellenségének 
— hostis generis humani — nevezé, később az utókor őt 
a szabadító s az anya fenséges nevével tisztelte meg. 

Minden szabaditónak két fő életmozzanata van, az 
egyik : midőn ru t árulással vádolják, a más ik : midőn 
neki az utókor szobrokat emel. Az egyház mind a két 
mozzanatot túlélte és számára mind a kettő egyesülve 
létezik. Mert mindvégig üldöztetni fog mint hóditó ott, 
a hol nem uralkodik ; s mint a szellemek világossága s 
a népek békéje üdvözöltetni fog ott, a hol megnyerte a 
hata lmat . 

Ezen érzelmek közt emelem poharam méltóságodra 
és az ég áldásának dus kincseit kivánom életére." 

VEGYESEK. 
*** A katholikus hit nyilt bevallása mindig sza-

bály, mindig törvény, még pedig isteni törvény, Isten 
egyházában. Meg is t a r t j a ezt minden becsületes katho-
likus, jól tudva, hogy a hit bevallásának nyíltnak és nem 
zártnak kell lennie. Ily nyilvános kath. hitvallásra nagy 
szüksége van az emberiségnek kivált e hithideg, hitetlen, 
zivataros században. Szükséges, hogy hitvallásunk nyilvá-
nossága által egyházunk ugy tűnjék fel az emberiség 
előtt mint „civitas supra montem posita." Igy fog pedig 
feltűnni, ha a mi nyilvános hitvallásunkban az emberiség 
hatalmas motivum credibilitatist talál, mely őt az Istenhez 
és az egyház kebelére vonja. De vonzónak kell ám ennek 
a hitvallásnak lenni, nem pedig elijesztőnek, visszataszí-
tónak ! Századunk végén ily hatalmas motivum credibi-
litatis XIII . Leo pápa papi jubileuma s az ez alkalomból 
világszerte felzengett katholikus nyilt hitvallomás. Az 
„Observateur Français" jelentése szerint nagy olasz za-
rándoklat van ismét készülőben. F. hó 26-án lesz az 
ünnepélyes audienczia. melyen ő szentsége nyilatkozni fog 
az olaszországi egyházpolitikai viszonyokról. E hó folytán 
ő szentsége kétszer megy le sz. Pé ter templomába mi-
sézni. F . hó utolsó vasárnapján requiemet mond az el-
hunyt hivekért, utolsó napján pedig az olasz zarándokok 
előtt jubileumi misét mond, ugy mint január 1-én, pápai 
áldással, teljes búcsúval. 

= Kegyelmes főpdsztorunlc Simor JánOS bibornok 
Magyarország hgprimása a veszprémi püspökszentelésről 
Budapesten át székhelyére tér t vissza, a honnan egész-
ségének edzése végett Karlsbadba rándul fel. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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T A R T A L O M . Vezéreszméli és Tanulmányok: A rég i Pes t k á p o l n á i és szobrai a tö rök idők u t á n i ko r szakban . — Egyházi Tudósítások: 
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Laviger ie biboros k a r t h a g ó i érsek beszéde a rabszolgaság megszünte tésérő l . — Rath. Actio : Az erdélyi róm. ka th . s t a tusgyü lés re püspöki 

meghívó . — Irodalom : Fab io la . — Vegyesek. 

A régi Pest kápolnái és szobrai 
a török idők utáni korszakban. 

Ebben az időszakban nem egyedül a fő-
templom és az ös«zes pesti zárdák és templo-
maik épültek, hanem Pestnek és a főtemplomnak 
plébániai területén számos kápolna is épült, me-
lyeket a következőkben soroljunk fel. 

A polgárok elhatározták, hogy hálából azért, 
mivel a pestis 1711-ben nagyobb mérvben nem 
dühöngött, és hogy attól továbbra is óva ma-
radjanak, szt. Rókus és Rozália tiszteletére tekin-
télyes kápolnát építenek. E határozat nagy lel-
kesedéssel haj ta tot t végre. Városi tanácsnokok 
és tekintélyes polgárok végezték a napszámosok 
teendőit a kőmivesek mellett. Rövid idő alatt 
létrejött a 15 ől hosszn és 5 öl széles, 400 em-
ber befogadására alkalmas kápolna tetszetős kül-
sővel, melyet sisak fedős torony díszített. Ebben 
két harangocska függött,1) Fentartására szolgált 
két szántóföld a kápolna szomszédságában, me-
lyek egyikét sz. Rókus, másikat sz. Rozália tisz-
teletére ajándékozta a város.") Mindketteje 50 
mérő vető magra való és évi 20 fr tért volt ha-
szonbérbe adva a plébánosnak. Évenként szt. 
Rókus és Rozália napjain a plébániából processio 
ment ki és ekkor ünnepélyes isteni szolgálat 

Schvarczl. Descriptio Nosocomii ad Stum. Ro-
chum. 10. 

2) 1719. máj. 26-i ülésében intézte el a tanács Setzer 
iskolamester kérelmét, melyben szt. Rozália szűz nevében 
szántóföldet k é r t ; és, mivel néhány év előtt szt. Ró-
kusnak olyan adatott, a mellette fekvő neki adományoz-
ta tok. 1721. aug. 18-iki ülésben határoztatott , hogy e 
földeknek az egyházi dézsma alóli felmentése iránt a 
herczeg-primáshoz történjék folyamodás. 1712-től fogva e 
földeken tartatott meg a buzaszentelés. 

t a r t a t o t t . E z ünnepek költségeinek fedezésére 
határoztatott , 1 732. évi okt. 6-án, a plébános 
és templom atya jelenlétében tar tot t tanácsülésben, 
miszerint sz. Rókus és sz. Rozália ünnepein gyűj-
tés czéljából perzselyek házról házra fognak hor-
datni. E kápolna V4 órányi távolságra volt a 
várostól. 1741-ben Preymeyer György mint re-
mete kívánt mellette megtelepedni, de a tanács 
által jan. 30-án elutasittatott kérelmével.2) Előbbi 
kápolnával egyidőben, szintén a pestis által in-
dokolva 1712-ben jö t t létre a tövissel koronázott 
Udvözito tiszteletére emelt oszlop, melyen az 
Üdvözítőnek, „Ecce Homo"-nak nevezett szobra 
volt. Ezt a dalmata nemzetbeliek állították a 
váczi kapun kívül, ott, hol egykor temető vala. 
Alapkövét Keresztély Ágost herczeg eszter-
gomi érsek engedelméből Wellenzon tette le. 
Midőn 1739-ben ismét pusztított a ragály, elha-
tározták a dalmátok, hogy a szobor helyére ká-
polnát állítanak. A szobrot magát a kápolna 
homlokzatára alkalmazták. Benne az oltár kőből 
volt faragva, melyen az Üdvözítőnek szintén kő-
ből készült szobra állt, tornyócskájában harang 
függött. Midőn a kápolna 1740-ben felszerelve 
volt, Wellenzon a felszenteléséhez jul. 5-én en-
gedelmet kért, de egyszersmind kérte, hogy ab-
ban misézni lehessen. Mindez megengedtetett. : î) A 
14 segítő szent kápolnáját 1719-ben a kecskeméti 
kapun kivül, 30 lépésnyire tőle, Würes Vilmos, 

Az első, a szerviták naplója szerint 1711. szept. 
4-ikén nagy ünnepélyességgel. 

2) Azonban később mégis alkalmaztatott remete, 
akinek 1746. szept. 5-ikén kötelességévé tétetett a sz. 
Rókus napja alkalmával az ünnepélyesség emelésére al-
kalmazott zöld galyak gondját viselni. 

3) Primási levéltár. Intr. Ant. 958. 
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valamint Kubiczky kovácsmester özvegye Kata-
lin alapították.1) Ujfalusy János tanácsnok pe-
dig, mint kegyúr későbben bővitette és 300 fr t 
alapitványnyal, sőt remetelakkal is ellátta. 
1719. decz. 29-én Keresztély Ágost eszt. érsek 
megengedte, hogy az felszenteltessék, a mit Wel-
lenzon 1720. jan. 16-án teljesitett és egyszers-
mind az első nagymisét ta r to t ta benne. A ká-
polnán torony is volt harangocskával, melyet a 
remete kezelt. 1748. évi Gyümölcsoltó ünnepe 
óta évenkint tör tént e napon oda bucsujárat, 
mely a plébániából indult ki. 2) Eme ünnepre 
pápai bulla bucsut engedett. Hossza 6, szélessége 
4, magassága 4 öl volt. Ugyancsak a pestis ideje 
alat t 1711. keletkezett a halottak kápolnája 200 
lépésnyire a várostól, a kecskeméti kapun kivül 
létezett temetőben, melyet Schvartz Anna Mária 
épittetett és szerelt fel. Hossza körülbelül három, 
szélessége l1^ öl volt. Zsindelylyel volt tetőzve. 
Birt tornyocskával is, melyben kis harang füg-
gött. 1733-ban érseki helybenhagyást nyert a 
számára történt 200 frtnyi alapitvány. Már az 
alapitónő gondoskodott róla, hogy a sz. György 
napjától szt. Mihály napig benne minden pénte-
ken sz. mise mondassék s e czélra szőllőkertjét 
adományozta. 

Valamivel később, mint a felsoroltak, név-
leg 1730-ban keletkezett a Rákos folyó mellett 
másfél óra távolságban a várostól Chenu Ana-
thol és neje Eleonora bőkezűségéből nep. szent 
János kápolnája. 1730-ban május 7-ikén érseki 
engedélylyel tör tént meg felszentelése maga a 
plébános által. E jókora nagyságú kápolnát az 
alapitó meglehetősen felszerelte, és 300 frtnyi 
alapitványnyal látta el. A főoltáron szt. János 
szobra állt. 

A kalvária-domb az alatta álló kápolnával 
fél órányi távolságra a várostól Schwartz-VTies-
ner Anna Mária, köznyelven Spitzkramerin, költ-
ségén készült. Fentartására az alapitónő házát 
és szőllejét hagyta, mely 1743. decz. 20-iki ta-
nácsülésben eladandónak határoztatott. Tőke-
pénze 5511 f r t ra emelkedett, melyet a főtem-
plom gondnoka kezelt; mellette remetelak volt. 
Arra, hogy benne misézni lehessen, az 1756. évi 

Máskép Wesner v. Werner vagy Wüsner Ger-
trud, utóbb Kubiczkyné. 

2) E kápolnában temettetett már 1716-ban ápril 
16-án Joannes Adamus Staub, civis et faber ferrarius 
Pest, intus in capella apud portám inferiorum anno-
rum 70. 

3) U. 0. Intr . Ant. 950. 

kánoni vizsgálat alkalmával eszközöltetett ki az 
engedély. 

Sarlós Boldogasszony (visitatio B. M. V.) tisz-
teletére a váczi kapun kivül Pest legnagyobb 
temetője mellett Stieglmayer Jakab polgár és 
szabó valamint neje, Baumann Katalin épít-
tet ték e kápolnát, mely épp ez okból szabók 
kápolnájának is neveztetett. Kezdetben nem volt 
nagyobb, mint a minők a kalvária állomásai 
szoktak lenni. De érseki engedelemmel, a nő má-
sodik férje Sommer Keresztély Ferencz, cs. só-
hivatali mérlegmester és fia Stieglmayer Mihály 
1733-ban oly terjedelmes hozzáépítéssel bőví-
tették, hogy abból tekintélyes kápolna lőn, me-
lyet 200 frtnyi alapitványnyal elláttak, Hossza 
5, szélessége 2, s magassága szintén 2 öl volt. 
Tornya 5 öles volt, melyben 30 fontos harang 
fügött Az oltáron szűz Mária csesztochaui 
képe, valamint szt. Ferencz és Rozália szobrai 
voltak. 1735-ben a serviták a városi tanácshoz 
fordultak, hogy, miután Stieglmayerné adomá-
nyozási okmányt (litterae assecutoriae et colla-
tionales) számukra állított ki, a tanács őket az 
érsek előtt támogassa, hogy a lelkészkedést a 
kápolnában megnyerhessék. A tanács nov. 28-ki 
üléséből a nevezett okmány felmutatását kívánta, 
a melyet deczember 16-i ülésében be is mu-
tattak. Az ügy az érseki helynök kezébe jött. 
Ez Wellenzont szólította fel vélemény adásra, 
ki 1737. aug. 7-én őszintén megvallotta fivérének 
Chyrysostom servitának, miszerint ő kötelezve 
plebánosi esküje által, a serviták kérvényével 
ellenkező véleményt adott . s) A keresetnek ked-
vezőtlenül történt elintézése daczára a serviták, 
mivel a kápolna iránt egyre növekedett a tisz-
telet és vonzalom, mert nemcsak Sarlós Boldog-
asszony ünnepén, midőn oda igen tekintélyes 
processio ment, hanem máskor is sokan láto-
gatták, — megnyerését ismételve annál is inkább 
keresték, mert Stieglmayer Jakabnak fia, Mi-
hálynak fivére, Valerian 3) maga is servita volt 
és 1745—47-ig mint perjel vala i t t alkalmazva. 
Azonban az évek hosszú során folytatott fára-
dozás eredmény nélkül maradt. 1756-ban Bat-
thyányi József, kánoni vizsgálót és ugyanakkor 

Eltemettetett 1728. ápril 10-én. A halottak anya-
könyvében igy van bejegyezve: Jacobus Stiglmayer, an-
norum 63. Sepultus ad Capellam B. M. V. apud supe-
riorem Portám. 

2) Archívum Vicar. Tyrn. Intr. 31. 10. és 69. 17. 
3) Született Pesten 1710. ian. 8. meghalt Egerben 

1773. decz. 18. 
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a budai császárfürdöket használó érseki helynö-
köt Szentillonayt is felkérték az ügynek szá-
mukra kedvezöleg történendő elintézésére. Azon-
ban fáradalmaik daczára kérvényök elutasi t tatott 
azzal az indokolással, miszerint a fiókegyházat az 
anyaegyháztól elszakitani nem lehet.1) 

A segítő szűz Máriának tiszteletére Kőbányán 
1739-ben Conty Antal templomgondnok és kő-
faragó mester emeltetett kápolnát, a mi érseki 
engedelemmel történt.2) Áz alapitó 300 frt tőke-
pénzzel látta el és bucsu napjára, mely havi bol-
dogasszony ünnepére esett, pápai bulla által bú-
csút eszközlött ki,s) a melynek kedveért sokan 
vettek részt a főtemplomból kiinduló szt. me-
netben a nagymisén, valamint a német és ma-
gyar predikáczión. Oltára kőből volt, melyen 
négy szobor állt. Tornyocskájában harang volt. 
Felszentelése iránt Wellenzon még az év aug. 
14-én folyamodott a prímáshoz, ki kérelmét tel-
jesítette. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szepfc. 14. A pápaság és Olaszország. — 

Előző számunk közié a hirt, hogy nagy olasz zarándoklat 
van készülőben Rómába, melyet pápa ő szentsége f. hó 
26-án fog ünnepélyes kihallgatásom fogadni, mely alka-
lommal a szent atya nyilatkozni fog az olaszországi egy-
házpolitikai viszonyokról. E tudósítás eléggé jelzi, mily 
súlyossá vált a helyzet különösen az u j olasz büntető-
törvénykönyv tervezete következtében, és mennyire szük-
séges ez utóbbit minden vonatkozásában mérlegelni, hogy 
majdan a pápai szózatot egész fontosságában s kihatá-
sában ugy az olasz félszigetre, mint az egész kath. vi-
lágra nézve megérthessük. 

Az emiitett büntető-törvénykönyv legsérelmesebb 
szakaszait hiteles értelmezésben ismertetjük vala e lapok 
hasábjain a nápolyi egyháztartomány főpásztorainak e 
tervezet ellen közzétett s az olasz senatushoz intézett 
terjedelmes tiltakozása kapcsán. Ez ismertetés legalapo-
sabban s legkimeritőbben vázolja ama tervezettel czélba 
vett erőszakoskodást, amennyiben az olaszországi állapo-
tokra jelenben s jövőben vonatkozik. Ezt lapunk f. évi 
46. száma közölte. 

Ennek kiegészitéseül általános európai szempontból, 
vagyis inkább az egész világ szempontjából kell e terve-
zetet szemügyre vennünk. E tekintetben az úgynevezett 
pápai garanczia-törvényt kell kiinduló pontul vennünk. 

Ismeretes általában az a tény, hogy az utóbbi tör-
vénynek czélja volt Európát arról biztosítani, hogy 
Olaszország a jog és saját kötelezettségei ellenére meg-
szállotta ugyan az Egyházi Államot, de a pápai souve-

x) A serviták Diariumában. 
2) Eszt. érseki ltár Intr . Ant. 950. 
3) A bucsu-engedély minden hetedik évben meg-

újítandó. 

rainitását és lelki hatalmának gyakorlását nem akar ja 
megtámadni. Hogy e garanczia-törvény nem volt őszinte, 
azt IX. Pius tiltakozásai eléggé bizonyítják, de nem is-
volt kielégítő, minthogy a fosztogató soha sem biztosit-
hat ja a kiraboltat bántatlanságáról. A hatalmak közöl 
azonban többen az Olaszország által önként magára vál-
lalt törvényben mégis némi biztosítékot voltak hajlandók 
látni a pápaságra nézve, amelyet azonban most az u j 
büntetőtörvény tervezete gyökerestől felforgat. 

Az ebben a papság ellen irányult szakaszok a ja -
vaslat szerzőjének, Zanardelli igazságügyminiszternek in-
dokolása szerint hatályon kivül helyezik ugyanis az em-
iitett garanczia-törvény 9, 10, 12, 13. és 16. §- ait. — A 
9. §. azt mondja, hogj1 a pápa teljesen szabadon gyako-
rolja lelki hivatala összes ténykedéseit és hogy ennek 
összes rendeleteit Róma bazilikának s templomainak ajtain 
kifüggesztetheti. — A 10. §. igy szól : Ama papok, kik 
hivataluk alapján Rómában résztvesznek az apostoli szék 
lelkipásztori hivatala ténykedéseinek következményeiben, 
emiatt semmiféle vizsgálatnak, semmiféle zaklatásnak nin-
csenek alávetve állami részről, nem is kötelesek ennek 
arról számot adni. — A 12. §. értelmében a pápa levél-
beli közlekedése a püspöki karral és az egész kath. vi-
lággal szabad, ment minden beavatkozástól az olasz kor-
mány részéről. — A 13. §. megszabja, hogy Róma 
városában és a suburbicarius püspöki székhelyeken lévő 
papnöveldék, akadémiák és más papok nevelésére s ki-
képzésére szánt intézetek mindenkor egyedül az apostoli 
széktől függnek és mentek az olasz közoktatásügyi ható-
ságok beavatkozásától. — A 16. §. végül megszünteti az 
exequaturt , a kir. piacetet és minden más, bármi néven 
nevezendő állami rendszabályt az egyházi hatóság ren-
delkezéseinek kihirdetésére s kivitelére nézve. 

Az uj büntetőtörvény tervezetének 173. s 174. §-a 
azonban hallgatag eltörli s hatályon kivül helyezi a ga-
ranczia-törvény fönebbi határozmányait, mivel a kormány 
ügyésze s birósági hivatalnoka mindebben sérelmet, bün-
tetendő cselekedetet, engedetlenséget s lázitást találhat, 
vagy az állam iránti kötelességek megtagadását és a csa-
ládi béke megzavarását láthatja. Lépten-nyomon „bünte-
tésre méltó" cselekedetre fognak bukkanni. 

Ugyan mi marad meg a garanczia-törvény fönnebbi 
rendelkezéseiből, szemben az u j büntető-törvényjavaslat 
175. §-ával, melynek értelmében a kormány minden külső 
istenitiszteletet eltilthat és a tilalom áthágásáért a lel-
készt három hónapra terjedhető fogságra és 1500 liráig 
terjedhető pénzbüntetésre Ítéltetheti. Az egyház isteni 
rendeletből tökéletes szervezet, társulat, mely saját tör-
vényekkel bir épp ugy, mint elöljáróságai s hatóságokkal, 
amelyek megfelelő módon hierarchikus rendbe osztva 
együttvéve-mind legfőbb fejüknek a római pápát ismei'ik 
el, aki a maga részéről csak Isten tekintélyének s Ítéle-
tének van alávetve. Azért minden áldozárnak, érseknek, 
püspöknek s lelkipásztornak engedelmeskednie kell, vala-
hányszor a pápa, az egyház legfőbb feje, lelki legmagasabb 
hivatalából parancsol ; ha e parancs az olasz kormánynak 
nem tetszik, megtiltja annak végrehajtását, és meg fogj 
büntethetni a büntetőtörvényjavaslat szerint a papot, aki 
inkább teljesiti kötelességét a legfőbb pásztor iránt. A 

22* 



172 RELIGIO. 

pápa tehát nem gyakorolhat ja szabadon lelki hivatalát, 
az olasz pap nem engedelmeskedhetik büntethet lenül sa-
já t lelki fölebbvalójának, nem szabad lelkipásztori tiszte 
gyakorlásában. 

Az u j büntetőtörvény tehát durva sérelem a vallás 
s erkölcs ellen, de nyilvánvaló megtagadása az úgyneve-
zett pápai garanczia-törvénynek, mi által Olaszország 
megtagadja ama kötelezettségeket is, melyeket ez utóbbi 
törvény által az egész világ előtt magára vállalt . 

Yajjon a katholikus alattvalókkal biró kormányok 
érdektelenül s tétlenül nézhetik-e, hogy a pápa lelki ha-
talmának gyakorlását az olasz kormány, illetőleg az olasz 
kultusminiszter fogja felülbírálni, annak egyes tényeit 
s rendelkezéseit megengedni vagy megtil tani, hogy az 
olasz kormány biró a pápa fölött lelkiekben, lelkiisme-
reti kérdésekben ? ! 

Ha Olaszország az európai kormányok eddigi egy-
kedvüségére számit, aligha el nem számítja magát ; de 
ha ezeknek közönye it t is nyilvánulna és rövidlátása nem 
veszi észre a veszélyt : akkor a katholikus alattvalókon 
áll az egyházat s annak fejét , közös szentséges atyánk 
szabadságát megmenteni s biztosítani. 

Az olasz püspöki kar, a porosz főpásztorok, a német 
katholikusok idei nagygyűlése, már mind til takozást 
emeltek az olasz kormány fönvázolt bűnös tervének meg-
valósítása ellen ; a távíró ma hozza a hírt, hogy a belga 
katholikusok közelebb Louvain-ben tar tandó nagygyűlé-
sükön hasonlóra készülnek. Mindez csak kezdete ama 
világraszóló mozgalomnak, melynek következményei mé-
lyen belejátszanak a nemzetközi politikába ! 

XIII . Leo pápának legközelebb várható nyilatkozata 
lesz ama jelszó, mely a földkerekségén nagyobb hadsere-
geket fog mozgósítani, mint aminőkkel Európa bármely 
állama bír. E szózattól függ a jövő alakulása. . . Ha a 
pápát a kormányok nem fognák támogatni, a hivők an-
nál inkább fognak segélyére sietni, jól tudván, hogy benne 
nemcsak a közös atyát, hanem saját hitüket és egyházu-
kat, az egész világ lelkiismereti szabadságát védelmezik . . . 

Mint a szent atya jubileuma alkalmából rendezett 
ka th . mozgalom a XIX. század legnagyobb hódolati ténye 
volt, ugy lesz eme másik mozgalom a jelenkor legha-
talmasabb szellemi akcziója, mely mellett századunk egyéb 
nagyobb eseményei eltörpülnek. - f -

Királyháza, 1888. szept. 9-én. Nem mindennapi 
dolognak színhelye volt f. é. szept. 8-án Kirá lyháza; 
épp azért nem késem azt e becses lapok hasábjain meg-
örökíteni. Háromszoros ünnepély folyt le e napon a róm. 
kath. hívek nagy örömére. Ugyanis : 

Királyházát északkeletről szegélyező szép Nyalábvár-
dombon levő Mária-kápolnában, melyhez több szomszéd 
megyéből szokott évenként a hivők nagy sokasága za-
rándokolni, ma ta r ta to t t az ünnepélyes „Kisasszony 
napi bucsu. 

Továbbá a plebánia-templomban egy művészileg 
berendezett lourdesi kápolna szenteltetett fel ; s ugyan-
abban a helybali róm. kath. lat. szert, lelkész Duchnovszky 
Gyula Károly tar to t ta 25 éves királyházai lelkipásztor-
kodása jubileuma alkalmából az ünnepi szent misét. 

Nem tudom kinek volt nagyobb öröme ez ünne-
pélyek alkalmából : a jubiláris lelkipásztornak-e ? vagv a 
lelki vezetése alatt 25 éven át vallásbuzgóságban növe-
kedett hivőseregnek-e ? ! 

A válasz a következőkben nyeri megoldását. 
A háromszorosan örvendetes nap hajnalán taraczkok 

diszlövésére ébredt fel a város lakossága és a bucsu elő-
estvéjén távolabbi vidékről ide gyűlt nagy számú hivő 
sereg. A hajnali „Ave Mária" harang szava a helybeli 
három lelkészt is előszólitá a templomba gyülekező gyónni 
óhaj tók kihallgatására. 300—400 buzgó hivő részesült 
a bűnbánat s legfölségesebb Oltáriszentségben. A bucsu-
szónok ft . Kőszeghy Neitusz n.-szőllősi sz. ferenczrendi 
házfőnök volt. A sz. körmenetet a templomból a vár-
beli kápolnához ft . Govrik János halmii plébános vezette 
a veréczei g. kath . lelkész ft . Ivancsó Elek és alulírott 
segédlete mellett . Ezt megelőzőleg az ugocsa-kerületi 
esperes f t . E rbe r Mihály n.-szőllősi plébános 71/2 órakor 
csendes kis misét mondott , — ennek végeztével teljes 
segédlet mellett a diszes „lourdesi" kápolnát s Mária 
szobrát szentelte föl. 

Csakhamar e szent ténykedés után e votiv-kápol-
nában következett a jubiláns plébános énekes hála-mi-
séje, melyen édes testvére, Duchnovszky Antal tanitó s 
orgonista egy kitűnő hangú fiszharmonium zene-kisére-
tében az *ez alkalomra gyűj tö t t , részben általa szerkesztett 
énekeket énekelte. 

A sz. mise végeztével a templomi szószékre lépet t 
a jubilansnak unoka-paptestvére s nagy figyelem közt el-
mondotta az ez alkalomra készített sz. beszédet. 

Ugyancsak e szónok végezte a nyalábvári kápol-
nában a bucsui ünnepélyes sz. misét. 

Tíz óra után indult a mintegy 1200 hivőre szapo-
rodott bucsui körmenet a nyalábvári, mult évben a plé-
bános buzgó utánjárása folytán u j fedelet, tornyot és 
szószéket nyert Mária-kápolnához, — itt tar tot ta hatásos 
beszédét a bucsui szónok ; itt végeztetett a hivők szép 
éneke s a taraczkok diszlövöldözése között a bucsui ün-
nepélyes sz. mise. 

Midőn a körmenet visszaérkezett az anyatemplomba 
és az ünnepély a legfölségesebb szentség áldásával végző-
dött, déli egy óra lett. 

Emlékezetessé teszi az ünnepélyt az, hogy midőn a 
jubiláns plébános asztalánál ebédre letelepültek barátai , 
előkelő megyei tisztviselők és kerületi papok, az ezelőtt 3 
nappal alakult számos tagból álló jubileum-küldöttség 
megjelent az ebédlő nyitot t a j ta ja előtt s megbízott szó-
noka körülbelül következő beszéddel üdvözlé a jubiláns 
plébánost : „Főtisztelendő plébános ur, szeretve tisztelt 
lelki atyánk ! Midőn ezelőtt két esztendővel pappá szen-
teltetésének negyedszázados jubileuma alkalmából üdvö-
zöltük, s áldásos lelkipásztorkodása buzgó fáradozásáért 
hálás köszönetünket nyilvánítottuk, elősoroltuk az érde-
meket, melyek által szeretetünket s tiszteletünket kivívta. 
Azóta két év telt el, mely alatt ugy a mult mint a jelen 
évben kellemetes meglepetést szerzett nekünk, mert i rán-
tunk való lelki-pásztori gondos figyelme mellett jelen évben 
templomunkban a művészi ízlésnek teljesen megfelelő 
lourdesi kápolnát, mely szép oltárával nagyheti sz. sirul 
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is fog szolgálni, kedvesen ajándékozott meg. Mi láttuk 
25 éves lelkipásztori önzetlen fáradalmait, mi örömmel 
szemléltük az utóbbi két évben buzgóságát. Hálával telik 
el szivünk hosszú fáradalmas lelkipásztorkodása iránt, 
szivből kivánjuk, hogy az Isten gazdagon jutalmazza meg 
érette hosszú boldog élettel, hogy félszázados aranymisé-
jét is viruló egészségben elmondhassa. Tartsa Isten bol-
dog megelégedésben életét s legyen ezután is szerető 
lelkipásztorunk. Éljen" ! 

Elhangozván a hosszú éljenzés, melybe a jelenlevő 
vendégek lelkesedése vegyült, a plébános szokott ékes-
szólásával meghatottan válaszolt, arra kérvén kedves hí-
veit, hogy ezután is buzgó fiai legyenek az egyháznak és 
a hazának ; mire őket, hogy a bold, szűz Mária ezután is 
segitse, buzgó szivvel fogja kérni azt, kinek tiszteletére 
mai napon az uj kápolnában a sz. miseáldozatot be-
mutatta. 

Ezután a hivek bucsu kézcsókolás mellett újbóli 
éljenzés közt távoztak. 

Nem késem megemliteni, hogy a jubileumi bizottság 
este fáklyás zenével akarta megtisztelni a jubiláns lelki-
pásztort, de az ellen a bizalmas hirt-hozók előtt óvást 
tett, kérvén, hogy e tüntetést mellőzni szíveskedjenek. 

Sok szépet, dicsőt és nemeset tudnék jubilánsunkról 
mondani, ha szerénységét sérteni s Cicero pro domo sua 
lenni akarnék, minthogy pedig ez eszem ágában sincs, 
közleményemet berekesztem, kérvén én is Istent hosszú 
s boldog életéért. D. I. s. lelkész. 

Ungvár. Egy hazafias kötelesség. — E czim alatt 
az itt megjelenő „Kelet" következő czikket közölt, melyet 
sietünk kiemelni és, a kiket illett, azoknak lelkes felka-
rolásába ajánlani. 

„Ezer éve lesz kis idő hiján, hogy édes hazánk 
Magyarország az államalkotás nehéz kezdetéhez sikerrel 
hozzáfogott. 

E nehéz munkában alig végzett nagyobb munkát 
valaki, mint hazánk első szent királya; midőn a harczias 
nemzetet a kereszténységnek megnyerte, s az európai 
államokat barátságos viszonyba hozta a magyar nemzettel. 

Az ő vallásos lelkének, buzgóságának, honszereteté-
nek köszönhetjük, hogy ma a kereszténység dus egyhá-
zakkal, egyházi hatalommal és milliókra menő hivőkkel 
rendelkezik Magyarországon, — és azért hálára kötelezte 
maga iránt a nemzetet s főként latin szertatásu testvé-
reinket. 

Az ő dicsősége, az ő szent akaratának érdeme, hogy 
a kereszténység átvételével együtt, behozta közénk annak 
szellemét is, átültette azt a fiatal nemzet szivébe, s szent 
hagyományként ránk hagyta a legszebb emberi er.'nyek 
egyikét, a birodalmában élő népek közötti testvériség, 
összetartozandóság érzetét, mint közös szabadságunk pal-
ládiumát. 

Ez a szent hagyomány volt megmentőnk egy évez-
reden á t ! Ez a szent hagyomány lesz biztos vezércsil-
lagunk az uj idők rejtett ösvényein. S ha elfelednők, 
hogy mivel tartozunk a nagy király szent emlékének, 
nem volnánk méltók arra, hogy ugyanazon édes haza 
gyermekei legyünk, melynek ő is szülötte volt, a melyért 

ő is imádkozott s a melyet, — midőn koronáját nekünk, 
a késő nemzedéknek ajándékozta, egyúttal honfiúi szere-
tetünkbe is ajánlott. 

Sz. István királyunk nevéhez fűződnek nemcsak az 
első kereszténységnek minden emlékei hazánkban, de az 
ő neve, egész uralkodása a görög szertartású katholi-
czizmus eredeti ősiségének és dicsőségének legfényesebb 
tanúbizonysága. A korona, és a királyi palást mint leg-
főbb koronázási jelvények, a mi görög szertartásunk 
ősiségéről beszélnek. Ott van sz. István „marsupiuma" 
Bécsben ma is látható uralkodó királyi családunknak 
egyik legkiválóbb clenodiumát képezi! E marsupiumot a 
veszprémvölgyi görög szertartású apáczák készitették a 
szent királynak. Es Cyrill betűkkel a mi szertartásos 
könyveinkből, a fris ószláv fordítás szerint e szavakat 
hímezték rá ezüsttel : (Bozse uscsedri nő i blahoszlovi 
nö i proszviti licze tvoje ná nö i pomiluj nö.) „Könyörülj 
ra j tunk ; Isten, áldj meg minket, derítsd föl orczádat 
reánk és könyörülj r a j tunk :" ) — a másik oldalon pedig 
szintén ószlávnyelven Cyrill betűkkel e szavak vannak 
kihimezve : „Legyen Uram a Te kegyelmed raj tunk, a 
mint mi Te Benned bizunk!" 

Egy nemzet, a melynek ilyen apostolok voltak első 
szent királyai, mint sz. István és sz. László, nem fa-
julhat el soha annyira, hogy végkép megfeledkeznék 
arról, hogy ő követni tartozik dicső elődei példáit, a tiszta 
erkölcsökben, a többi népfajokhoz való testvéri szere-
tetben és édes hazánk iránti tántorithatlan hűségben, ra-
gaszkodásban ! 

Mert sz. István napját ez a három eszme teszi je-
lentőssé. 

S e nap kultusza, a tiszta erkölcs, a testvériség és 
a hazafiság erényeit dicsőíti a nemzet előtt, a nép előtt, 
a keresztény hivek előtt ! 

Főtisztelendő lelkésztársak ! Ha valakinek, ugy ne-
künk hivatásunk az, hogy a nép között e három erényt 
terjeszszük ! És ha valakinek, ugy nekünk jutot t a legszebb 
hivatásként az a szerep, hogy a különböző ajkú honfitár-
sainkkal való egyetértést és szeretetet, népünknek a ma-
gyar szent koronához való hagyományos törhetlen hű-
ségét ápoljuk és fentartsuk. 

És ha mi görög katholikusok, lelkesedve első sz. 
királyunk emlékezetén, oda fogunk hatni, hogy minden 
imaházunkban e dicső nap ugy mint eddig ezután is 
méltó módon megünnepeltessék, s a gondjainkra bizott 
népünk Istenéhez, hazájához, honfitestvéreinkhez és apos-
toli királyához hű szeretettel ragaszkodjék : talán sike-
rülni fog eloszlatni sok tévhitet s bebizonyítani azt, hogy 
mi is az egységes magyar nemzet családtagjai vagyunk, 
mint ős atyáink voltak ; a kik daczára eltérő egyházi 
nyelvöknek^ magyar honfiaknak, a haza hű fiainak tar-
tattak. 

De ne álljunk meg csak kegyes óhajtásnál. Buz-
gólkodjunk arra a czélra nézve, hogy hazánkban sz. 
István napja nemzeti országos ünnep legyen valahára !" 

London, aug. elején. Lavigerie bíboros karthagói érsek 
beszéde a rabszolgaság megszüntetéséről. — (Folytatás). 

Néhány nap előtt irt levélben vázoltam az Afrika 
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bensejéből rabszolgaságba burczolt szerencsétlen nők szo-
morú sorsát azok hatalmában, akik őket az embervásáron 
megveszik. Engedjék fölolvasnom e levél egyik pont já t : 

„íme — mondám — egy példája eme kegyetlen-
ségnek, amely a társadalmi rangfokozat legalsóbb lép-
csőjéről vétetett. Egyike misszionáriusainknak beszélé azt 
nekem s már két éve magam tettem közzé : 

„A masikai hosszas esőzés idején a szomszéd ta-
bora-i sikság egész mocsárrá változott. Lehetetlen volt 
benne előrehatolni anélkül, hogy el ne merüljünk a sárban. 
A szomszédfalu egyik szerecsene megparancsolta rab-
szolganőjének, hogy menjen fát szedni az estebédhez. A 
nő elmegy, de alig hatol néhány lépést előre a lapályon, 
elkezdett sülyedni és nemsokára egész a melléig sülyedt 
az iszapban, anélkül, hogy képes lett volna magát ki-
szabadítani ; sőt mozdulatlanul kellett maradnia, nehogy 
még mélyebbre sülyedjen s odaveszszen. Jajkiáltása se-
gítségért nem volt eredménynyel, mert azok, akik meg-
hallották, nevettek rajta. Fér je midőn látta, hogy nem 
jő vissza, keresésére indult egy bottal, kétségen kivül 
azért, hogy megverje. Midőn siralmas helyzetében találta, 
messziről fejéhez dobta a botot, a helyett, hogy kisegí-
tette volna, azt mondván, hogy a bottal védekezhetik — 
igy szóla hozzá kegyetlen gunynyal — a hiénák ellen, 
ha akar. A szerecsen férj azután haza ment egészen nyu-
godtan. Másnap nyoma sem volt a szerencsétlen asszony-
nak, elmerült a hínárban." 

Menjünk fölebb a társadalmi rangfokozat lé tráján. 
Misszionárius atyáink egyike borzalommal jelenti, hogy 
Bakumbi királykája a legnagyobb nyugalommal beszélte 
el neki egy reggel : „Az éjjel ötöt megöltem feleségeim 
közöl" és ezt mondván nem is látszott rajta, hogy va-
lami rendkívüli dolgot cselekedett. (Mozgás, melybe az 
irtózat kifejezése vegyül.) 

Tekintsük végre a hatalmasokat. Uganda királyáról 
magam olvastam a levélben, melyből a fönebbi idéze-
teket vettem : 

„T'. Levesque atya régi misszionárius Ugandában, 
jelenté nekem, hogy Mtésza király udvarában létekor, 
amidőn a külső erődítések között várt kihallgatásra, egy-
szerre a brazah vagyis a királyi terem aj taját látja nagy 
zajjal kinyittatni s azon két két fegyveres katonát egy 
szegény rabszolganőt lábainál fogva kihurczolni. Arra 
ítéltetett, hogy előbb fülei, azután orra, végül pedig feje 
levágattassák, mert a kihallgatás előtt fennhangon beszélt. 
Az ítélet ott nyomban a néptömeg előtt lőn végrehajtva. 
A szerencsétlen áldozat jajkiáltásaira, melyek megrenditék 
a misszionáriusok szivét, a többi szemlélők hangos haho-
tával teleltek." (Nagy mozgás a borzalom kifejezéseivel.) 

Ez iszonyatosságok be vannak bizonyítva. Speke 
angol kutató igy ir az ugandai szerecsen udvarról, hol 
ezer egész ezerkétszáz nő képezi a zsarnoknak áldozatai t : 
„Már jó ideje — úgymond a „Nil forrásai" czimü mü-
vében — hogy a királyi udvarban lakom és igy az udvar 
szokásai nem képeznek zárt könyvet rám nézve. De el-
hiszi-e nekem valaki, ha azt állitom, hogy mióta itt 
vagyok, nem mult el nap, hogy egyet, néha kettőt vagy 
hármat is a vesztőhelyre ne vittek volna ama szerencsétlen 
nők közöl, akik Mtésza háremét képezik ? E szegény terem-

tések a testőrök által kötélen vonszoltatva, szivet szaggató 
jajveszéklést visznek véghez : Hai Minauzse (Oh ! uram !), 
Kbakka (Királyom !), Hai Niavio (óh én anyám !) ; és a 
könyörülethez szóló e fájdalmas kiáltások daczára egy 
kéz sem emelkedik, hogy megszabadítsa őket a hóhértól, 
habár itt-ott halk hangon dicsértetni halljuk a űatal ál-
dozatok szépségét." 

Európa keresztény női, Angolország női, rajtatok 
áll megismertetni mindenütt ez iszonyatosságokat és föl-
kelteni ellenük a czivilizált világ fölháborodását ! (Taps-
vihar.) 

Ne hagyjatok békét atyáitoknak, férjeiteknek, fivé-
reiteknek ; használjátok föl a befolyást, melylyel ékes-
szólásuknál, vagyonuknál, az államban elfoglalt állásuknál 
fogva birnak, hogy föltartóztassátok nővéreitek vérének 
kiontását. Ha Isten irói tehetséget adott, használjátok 
föl azt ily ügy érdekében, melynél szentebbet nem fog-
tok találni. Ne feledjétek, hogy egy nőnek a könyve, 
egy regény, a „Tamás bátya" (Onkle Tom) volt az, amely 
a világ minden nyelvére lefordíttatva, rátette a pecsétet 
az amerikai rabszolgák fölszabadítására. (Elénk helyeslés). 

Ámde milyen a gyakorlati czél, amelyért Európa 
államait most egyesíteni kel l? Egy szóban ismétlem azt 
egész tisztán : fegyveres erőt kell alkalmazni az afrikai rab-
szolgaság lerontására. (Helyeslés.) A baj sokkal mélyebben 
gyökerezik, sokkal inkább el van terjedve, semhogy most 
már máskép meg legyen szüntethető mielőtt mindent el-
pusztított volna. 

Meggyőződéssel a misszionáriusok megféritbetnek 
egyes elszigetelt népségeket ; de sokkal csekélyebb szám-
ban vannak, semhogy működésűk Afrika bensejének mér-
hetetlen területén érezhető legyen. Időközben a rombolás 
oly gyorsan fog előre haladni, hogy minden el fogna 
tűnni. 

Már szóltam a rabszolgák megszabaditásáról azok 
kiváltása által. Többen a nagylelkű részvét érzületétől 
indíttatva ezt ajánlották, hogy legalább néhány áldozat 
megmentessék szomorú sorsából. Isten óvjon engem attól, 
hogy eltántorítsam a keresztényeket oly érzülettől, mely 
annyira megfelel vallásuknak. Ennek első parancsolata a 
felebaráti szeretet. De egyfelől szemügyre veendő, hogy 
hol találjunk elég embert annyi rabszolga kiváltásara ; 
másfelől tekintetbe kell venni, vájjon e kiváltás nem 
volna-e annyi, mint bátorítás s ösztönzés a rabszolgake-
reskedők hírvágyának ? Ha a kiváltás biztos, akkor a 
rabszolgákra való vadászat ujabb okot találand a kiter-
jeszkedésre. 

Amire szükség van, még egyszer mondom, az az 
erő, békés erőkifejtés kétségen kivül, amely csak a véde-
lemre volna rendeltetve, de fegyveres erőnek kell lennie. 
Erről már volt alkalom meggyőződni, midőn a telepitvé-
nyek s ültetvények számára űzetett a rabszolgakereskedés: 
minden hiába volt mindaddig, amig az angol, franczia s 
amerikai hajók áthághatatlan korlátot nem emeltek a 
rabszolgakereskedők előtt. Ugyanezt látjuk ma, midőn 
csakis fegyveres erővel czirkáló hadihajókkal lehet meg-
gátolni a rabszolgák szállítását az indiai oczeánon Ázsiába. 
Kétségtelen ugyan, hogy ezek sem képesek meggátolni 
teljesen a rabszolgakereskedést, az átkelés rövid volta 
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miatt s azért, mert az arab dapick (rabszolgakereskedők) 
az éjszakai sötétséget használják üzelmeikre. De elvégre 
is ama hadihajók félelmet keltenek s azt fenn is tar t ják. 
Amiért csak szerencsét kívánhatok a brit kormánynak, 
melynek kitartását e téren eléggé mutat ja a „bluebook 
a parlament elé terjesztett kékkönyv. (Elénk helyeslés). 

Ámde a szárazföldi rabszolgakereskedés ellen a 
czirkáló hajók elégtelenek. Hozzá kell tenni az önök 
nagy Gordon (pasájuk) eszméje szerint (Hosszantartó 
taps), ami a Nil folyamán űzött rabszolgakereskedés 
megszüntetését illeti, azokat a szárazföldi gátakat, amelyek 
elzárják az utakat a rabszolgakereskedők karavánjai előtt, 
és ezekhez kell adni néhány mozgó csapatot, amelyek 
mindenhol gyorsan ott teremhetnek, ahonnan a gyalázatos 
embervadászat jeleztetik. Ez mindazoknak a nézete, akik 
ismerik a mi afrikai kérdésünket ; ezt a véleményt nyilvá-
nította Cameron parancsnok is hozzám intézett levelében. 
(Helyeslés.) (Vége köv.) 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Âz erdélyi róm. kath. statnsgyülésre püspöki meghivó. 

Az erdélyi róm. kath. Statusgyülést azon alapon és 
jog erejénél fogva, melyet ö csász. és apostoli királyi 
felségének 1867-dik évi augusztus hó 19-én kelt legfel-
sőbb elhatározása és a vallás- és közoktatásügyi ma-
gyar királyi főméltóságu minisztériumnak 1867-ik évi 
szeptember hó 12-én 890 és 1873-ik évi szeptember 
hó 12-én 800 és 1873-ik évi junius hó 16-án 1008. 
elnöki számok alatt kelt s a tisztelettel idézett legfelsőbb 
elhatározásra fektetett leiratai az erdélyi róm. kath. Sta-
tus számára biztosítanak : folyó 1888-ik év szeptember 
hó 24. és 25-ik napjaira Kolozsvárra összehivandónak 
Ítéltem és az Urnák szent nevében ezennel összehívom. 
A gyűlésnek tárgysorozatát a következőkben foglalom 
össze: 1. Az erdélyi róm. kath. igazgatótanács évi jelen-
tése s ezzel kapcsolatban főképen : 2. a kolozsvári róm. 
kath. lyceumi nyomda eladása, 3. a jegenyei fürdő jöven-
dőbeli hasznosítása, 4. a brassói és székely-udvarhelyi 
főgymnasiumok építkezési ügye, 5. az uradalmak meg-
szemlésére kiküldött bizottságok jelentése, 6. az igazga-
tótanácsi és uradalmi hivatali személyzet nyugdijszabály-
zata, 7. a lelkészi kongrua felemelésének ügye és 8. az 
igazgatótanácsnak — kilépések folytán — kiegészítése. 
Minek folytán van szerencsém Czimedet felkérni, hogy a 
folyó évi szeptember hó 24-ére ezennel kihirdetett sta-
tusgyülésre megjelenni, a tanácskozásokban, melyek a 
róm. kath. lyceum dísztermében fognak megtartatni, részt-
venni és megjelenéséről vagy netaláni akadályoztatásáról 
az igazgatótanácsot mielőbb értesíteni szíveskedjék. Kelt 
Piskiben 1888-ik évi augusztus hó 21-én. Lönhart Fe-
rencz, s. k. erdélyi püspök. 

IRODALOM. 
+ Fabiola vagy a katakombák egyháza. Irta Wise-

man Miklós, bibornok, westminsteri érsek. U j magyar 
kiadás. Angol eredeti után a Szent-István-Társulat meg-
bízásából fordította Haudek Ágoston. Steinle Ede lovag 
által rajzolt képekkel. Budapest 1888. A Szent-István-
Társulat kiadása. Kétféle kiadás : diszkiadás (quartalak) 
diszkötésben 3 frt 50 kr., fűzve 2 f r t 40 kr., közönséges 
(nyolczadrét) kemény kötésben: 1 frt 80 kr., fűzve 1 
f r t 20 kr. 

Ki már abban a helyzetben volt, hogy akár Kará-

csonyra, akár más ünnepélyes alkalomra magyar könyvet 
keresett, melyet minden aggodalom nélkül a fiatalság 
kezébe adhat, kénytelen volt tapasztalni, hogy a vá-
laszték nem igen nagy. Elég ifjúsági iratot termel ugyan 
a mi könyvpiaczunk, de akárhány van ezek között, me-
lyet gondos szülő vagy nevelő a fiatalok kezébe jó lelki-
ismerettel nem adhat A kifogástalan tartalmú könyvekre 
pedig nem ritkán az volt a panasz, hogy külsejük nem 
olyan, minőt az ezen téren elkényeztetett kor óhajt. 

A Szent-István-Társulat minden elismerésre méltó 
törekvéssel azon van, hogy e panaszokat megszüntesse. 
Kapott ujabban a kath. könyvpiacz néhány sikerült és 
mindenképp kielégítő kötetet ; reméljük, hogy a tervbe 
vett folytatás rövid időközökben szaporítani fogja az ugy 
tartalmilag mint alakilag jeles kiadványokat De ezen 
irányban tanúsított dicséretes törekvésnek eddigi legszebb 
gyümölcse szó nélkül Wiseman bibornok örökbecsű Fa-
biolájának uj magyar kiadása. 

A „Religio" t. olvasói előtt fölösleges munkát vé-
geznénk, ha Fabiolát tüzetesebben ismertetni akarnók. 
Van-e, ki nem olvasta volna, ki nem gyönyörködött volna 
a világirodalom ezen majdnem páratlan gyöngyében ? 
Csak egy Wiseman bibornok tolla volt képes ilyen mun-
kát alkotni. Oktatni és egy perezre sem praeceptori 
hangba esni ; szórakoztatni és egy lapon sem elhanya-
golni az épülést ; buzgalomra gerjeszteni és egyetlen egy-
szer sem prédikálni — ezt a nagy művészetet Wiseman 
érti, mint kevesen, kik hasonló szándékkal fogtak a toll-
hoz. Elbeszélése oly egyszerű és folyékony, oly mester-
kéletlen és természetes, hogy éppen ezért és minden 
keresettsége nélkül folyton vonzó és érdekes. Jellemei 
igazak, élethűek. Sem Pancratius, sem Ágnes, sem Fa-
biola, sem Syra, sem Sebestyén, sem akármely más alak 
másképp nem beszélhetett, másképp nem cselekedhetett 
volna, mint ezt Wiseman leirja, ezt minden olvasó ter-
mészetesnek fogja találni. S a mellett mily hatásos az 
ellentét a kereszténység és a pogányság között, Lucina 
és Fabius háza között, a pogány műveltség és a keresz-
tény hit között ! Mily otthonosnak érzi magát az olvasó 
a katakombákban. Mily fenséges ott minden; milyenek 
az emberek, a jellemek . . . Bizonyos bonvágy fogja el 
az olvasót, visszakívánkozik abba a korba, melyben a 
keresztény vallás híveiből oly bámulatraméltó hősöket 
alkotott ; érzi a keresztény hit átalakító erejét ; érti, hogy 
volt az képes megtéríteni egy oly mélyen sülyedt társa-
dalmat, minő a pogány római társadalom azon korszak-
ban vala. Szent hitünknek épp oly fényes apotheozisa, 
mint hatalmas apologiája. 

De minek folytassam ? T. olvasóink ismerik e mü-
vet ; tudok én olyanokat, kik még érettebb korukban is 
ismételve és ismételve forgatták Wiseman ezen remek-
müvét. A ki pedig még nem ismerné, csak fogjon olva-
sásához, oly hamar azt le nem teszi kezéből. 

Amiről tulajdonképpen írni akartam és mire bizvást 
szorítkozhattam volna, az ezen uj magyar kiadás je-
lességeinek rövid előadása. Első sorban a fordításról kell 
megemlékeznem. Egy tudós benczés, dr Haudek Ágoston 
ur, kinek nevét irodalmunk barátai tisztelik, s ki jelenleg 
a szt. Anzelmről nevezett római Collegiumban tanár, az 
angol eredetiből jelesen fordította ezt a remekmüvet. 
Valóban jeles műfordítás ; hü, folyékony, magyaros, mind-
végig gonclos. Eredetinek tartanád, ha ott nem olvasod, 
hogy angol eredeti után van fordítva. 

Es a hazai nyelvünkve oly jelesen átplántált re-
mekmű méltó kiadásban fekszik előttünk. Steinle Ede 
lovag, hazánkfia, számos igen sikerült képpel gazdagí-
totta e müvet ; a nyomdai kiállítás pedig felettébb diszes, 
minden lap vörösen van beszegélyezve, finom papiros stb. 
igazi luxus-kiadás. Igen szerencsés gondolatnak mondható 
hogy stylszerü bekötési táblákról is gondoskodtak. Ugy a 
negyedrét, mint a nyolczadrét kiadás számára többféle 
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(zöld, kék, szürke stb.) színben készítettek bekötési táb-
lákat. A Szent-István-Társulat nagyérdemű és lángbuz-
galmu alelnöke, ft. dr tit einer Fülöp praelatus ur ő mlga 
eszméje szerint Bajai Béla szerencsés kézzel feltüntette 
a felkelő napot, mint a terjedő kereszténység jelképét, 
mely fölött balról egy pálma, mint a vértanúság jelvénye, 
jobbról Constantin labaruma, mint a kereszténység győ-
zelmének jele látható. E kettő között arany-nyomásban 
„Fabiola" olvasható. Gottermayer Nándor, jeles fővárosi 
könyvkötő, ezen a téren is megfelelt méltán kiérdemelt 
hírnevének. Ha valaki katholikus szellemű, ugy tartal-
milag, mint alakilag magas színvonalon álló diszmüvet. 
akar, mely a legelső szalonok asztalain is méltán helyet 
foglalhat, az szerezze meg Fabiola ez uj magyar disz-
kiadását, mely még anyagi tekintetben is a legcsekélyebb 
áldozatot követeli, mert, mig a német kiadás 7 márka 
(circa 4 fr t 30 kr.) ez az u j magyar díszkiadás kötve 
csak 3 fr t 50 kr. Mi meg vagyunk győződve, hogy ez 
egyszerű jelzés is elegendő arra, hogy eme valóban 
minden tekintetben kimagasló diszmü iránt a legszélesebb 
körökben oly érdeklődés támadjon, n\ely egyrészt meg-
feleljen a Szt.-István-Társulat jogos várakozásainak, más-
részt ezt a mi veterán társulatunkat arra birná, hogy 
ezen a téren is folytassa nemes hévvel és áldozatkészség-
gel dicső misszióját, mit velünk együtt irodalmunk érde-
kében mindenki a leghőbben óhajt. 

Dr Wolafka Nándor. 

VEGYESEK. 
*** Szentséges atyánk XIII. Leo pápa a vatikáni 

kiállításban közszemlére kitett egyházi szerek közöl eddig 
már 12 millió értékű tárgyat ajándékozott szét a szegé-
nyebb templomoknak. Azt a fényes oltárt, melyet a tar-
besi egyházmegyétől kapott ajándékba, Moran sidneyi 
biboros érsek kapta épülő főszékesegyháza számára. 

— Apostoli királyunk ő felsége Belovárott f. hó 
12-én nagyjelentőségű nyilatkozatokat tett Horvátország 
katholikus papságának szánva Az egyik nyilatkozat az 
ünnepélyesség szokott formái között mozog, kegyes és 
gyengéd. Szólt pedig ez MihálOVÍCS József zágrábi bi-
boros érsek ur üdvözletére válaszul. A másik ex abrupto 
kitörése vala a királyi rosszalásnak Strossniayer József 
diakovári püspök úrral szemben az általa Kiewbe kül-
dött érthetetlen távirat miatt. Nem foglalkozunk e kinos 
ügygyei jelenleg behatóbban, mert hisz annak még foly-
táitáSá is leszen, hanem inkább visszatérünk Mihálovics 
bibornok ur hódoló üdvözletére és arra adott királyi vá-
laszra, a melyeknek szövege im itt következik: 

„Császári és apostoli királyi felség! Legkegyelme-
sebb urunk ! 

Mint a zágrábi és körösi püspökségek főpásztorai 
kiváló lelkesüléssel lépünk felséged magasztos szine elé, 
hogy pöspökségeink legkegyelmesebb meglátogatása alkal-
mából felségedet, a mi legkegyelmesebb uralkodónkat és 
atyánkat az illető káptalanok, a klérus és a hivők ne-
vében a legmélyebb tisztelettel és bensőséggel üdvözöljük 
és felséged előtt egyidejűleg a mi tántorithatlan hű-
ségünket és gyermeki ragaszkodásunkat kinyilvánítsuk. A 
mindenható Isten óvja és védje meg felségedet még szá-
mos éven át, ép ugy a mi a legkegyelmesebb király-
nénkat és az egész császári és királyi házat, hazánk és 
az egész osztrák-magyar monarchia dicsőségére, örömére 
és boldogságára!" 

0 felsége erre a következőkép válaszolt : 
„Fogadja eminencziád legszívélyesebb köszönetemet 

a hü hódolat és ragaszkodásnak a katholikus klérus ne-
vében kifejezett biztosításáért,, mely nekem különös meg-
elégedésemül, egyidejűleg kezességül szolgál arra nézve, 
hogy önök mindnyájan hivatásukat, mint a katholikus 
egyház igaz pásztorai és mint magyar koronám szétvá-
laszthatatlan l egybefűzött országainak hü polgárai mindig 
kellőképen fogják felfogni és teljesiteni szent hitünknek 
ép ugy, mint a trón, a monarchia és az önök felügye-
letére bizott katholikus lakosság javára. Meg vagyok róla 
győződve, hogy ezen érzelmeket a két vallásfelekezet, cz 
ország katholikus klérusainak egyike sem fogja megta-
gadni és reménylem, hogy önöket ezután — mint eddig, 
ugy a jövőben is — mindig kegyelmemmel s különös 
jóakaratommal fogom kisérhetni." 

— A Strossmayer-ügyre vonatkozólag a „Corresp. 
de l 'Est" után budapesti lapjainkba is átjött az a hir, 
hogy Strossmayer püspök a kiewi jubileum alkalmából 
küldött távirata ügyében magyarázó iratot intézett Ró-
mába, melyet az apostoli szentszék állítólag kielégitőnek 
talált. Illetékes helyről vett informáczió alapján állit-
hatjuk, hogy igenis, memorandum Strossmayer püspök 
ur részéről ment fel a Vatikánba. Ellenben az az állitás, 
mintha a pápa helyeselte volna a diakovári püspök el-
járását, — téves. 

— A német katholikusok Freiburgban tartott 35. 
nagygyűlésének nyilatkozata a római kérdésben következő 
latin táviratban küldetett meg Rampolla biboros állam-
titkárhoz : „Associatio generalis trigesima quinta virorum 
catholicorum Germaniae intimam de novo profitetur per-
suasionem necessarium prorsus esse pro independentia 
Sanctae Sedis et pro plena eiusdem ín gubernanda Ec-
clesia libertate, ut territoriális quam aiunt sovranitas 
Sanctae Sedis restifcuatur. — Profitetur idem quamcum-
que saecularem a Deo institutam potestatem suam ipsius 
rem agere suamque promovere veram utilitatem et pro 
concussi socialis ordinis facere restitutione ac corfirma-
tione, si ea quae Sanctissimus Pater in hac causa, fir-
missimo innixus jure, postulat, efficaciter tuetur et adju-
vat. — Praedicta Associatio aegerrime íert et improbat 
ea quae gubernium italicum contra Sanctam Sedem mo-
litum est, isthac praeprimis quae in Codice penali italico 
proposuit, quaeque immediate jura cleri italici ; mediate 
ipsius Sanctae Sedis jura aggrediuntur ac laedunt. — 
Piene atque integre acceptat suasque facit litteras Reve-
rendissimorum Episcoporum in civitate Fuldensi congre-
gatorum quas ad Beatissimum Patrem direxerunt die 29 
augusti 1888. simulque Reverendissimis Episcopis pro hisce 
litteris quibus validissimam Sanctae Sedis inauguraverunt 
defensionem intimas ferventissimasque pronunciat gratia-
rum actiones." 

— A belgiumi katholikusok ez őszön Löwenben nagy-
gyűlést készülnek tartani. 

— Az iskolaév kezdetével a hitoktató és az ifjúság 
nevelésével foglalkozó minden rangú lelkész urak figyel-
mébe ajánljuk az „Ambrosius Zeitschrift für die Jugend-
seelsorge" czimü havi folyóiratot, mely Auer világhírű 
müintézetében jelenik meg és évenkint csak 3 már-
kába kerül. 

— A spanyol katholikusok követni készülnek a né-
metek, francziák s legújabban az osztrák katholikusok 
példáját. A német katholikusok ez idén már 35-dik, a 
francziák 17-ik „katholikus nagygyűlésüket" tartottták ; az 
osztrákok most ez őszön fogják első nagygyűlésüket 
tartani. A madridi püspök ily példák láttára megtette az 
indítványt, hogy a spanyol katholikusok is évenkint tart-
sanak nagygyűléseket, kizárva abból a politikát és az 
egyházi kormányzásba való avatkozást. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A régi Pest kápolnái és szobrai 
a török idők utáni korszakban. 

(Vége.) 

Templomok és kápolnákon kivül ez időszak-
ban még néhány szobor is álli t tatott Pesten. 
Mint legbecsesebbet első helyen emlitem a 
szent Háromság magasztos szobrát. Az 1711-ben 
uralkodott pestis ama határozatra birta a pol-
gárságot, miszerint a városhoz méltó szobrot 
kell az eddigi csekély szobor helyett állitani. Az 
uj szobornak épitéséhez azonban csak 1717-ben 
fogtak lennerspergi Lenner János, moseli Muszl 
János Antal városi syndikus vezérlete alatt, és 
pedig fogadalmi ajándékok, birságok és a tanács 
segedelmével. A szerviták a lebontott előbbi 
szobrot a tanácstól kérték, hogy zárdájuk előtt 
felállittassék, azonban jul. 31-ki ülésből tudomá-
sukra hozatott, miszerint az nem felelne meg 
nekik, hanem eladandó és a bevétel .az u j szo-
borra fordítandó. A szobor elkészült, a reá tör-
tént kiadásokról Setzer iskolamester a tanácsnak 
1719. márcz. 24-ki ülésében a számlákat bemu-
tatta. Azonban utóbb még történtek lényeges 
módosítások rajta, kivált 1723-ban. Ekkor alkal-
maztatott a szobor állításának indokát jelző kő-
tábla is e felirattal : „HIC VOTA VNI TRINOQVE 
DEO SACRAMVS." 1735-ben megint kellett épít-
kezni, mert nagyobb javítások váltak szüksége-
sekké. Ezeket Chenu Anathol, egyházi gondnok 
eszközöltette. Az értök járó 92 f r t 53 dénárt a 
tanács aug. 12-ki ülésében ama indokolással sza-
vazta meg, hogy e szobornak jó karban tartása 
„ex voto" őt illeti meg. Azért 1743-ban, midőn 
a szobron sz. Sebestyén és négy angyalnak mel-

lékszobrai oly rongáltak voltak, hogy a szél 
könnyen ledobhatta, a mi tetemes kárt okozha-
tott, mindezek javítását a tanács márcz. 15-ki 
ülésében szintén magára vállalta. A munkát 
Grundtrich Ferencz Károly végezte, a miért decz. 
2Ö-án 70 fr tot kapott.1) 

1747-ben a szobor körüli terület, mely sz. 
Háromság terének neveztetett, szabályoztatott s 
róla ut készült ki a Dunához, hogy tűzveszély-
kor vizet lehessen hordani. A tanácsnak szept. 
25-én ezért a polgárság köszönetet mondott, de 
mivel egy ut nem elegendő és mivel Buda visz-
szavivása óta ama ut, mely a magyar iskola és 
a plebániaház megett vezetett le, viz és fahor-
dásra legalkalmasb volt, kéri, hogy az ismét 
helyreállittassék. 

A második, említésre érdemes szobor sz. 
Sebestyén szobra volt, a róla nevezett téren. 
Sz. Sebestyént a pestiek kiváló védszentük gya-
nánt tisztelték s már 1712. óta fogadalomból szo-
kásban volt e szentnek napján körmenetben a 
sz. Háromság szobrához menni, mert annak egyik 
mellékszobra szintén e szentet ábrázolta. Mikor 
készült szobra, ki nem nyomozhattam, de a fo-
rum Sti Sebastiani-ra tör tént körmenetet csak 
1738-ban jan. 20-án találom először felemlítve.2) 

A körülbelől két öl magas szobor henger 
alakú kő oszlopból állt, mely felett sz. Sebes-
tyénnek szintén kőalakja volt elhelyezve, körülvéve 
aranyozott érczsugarak által. 

Ez időben igen kedvelt volt-e szobor, ami kitü-

*) Az ugyanekkor szükséges volt kőműves munkát 
decz. 4—12-éig Pauer végezte, 9 fr t 45 dénárért. 

2) Diar. Servit. 

17 
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nik abból, miszerint, midőn általános örömre 1745. 
febr. 1 -én Károly József Emanuel f'őherczeg szü-
letett, a polgárság azt határozta, hogy a hálaün-
nepélyt a város véchzentének szobra előtt fog-
ják megtartani. E c-zélból az ünnepélyre, mely-
nek napjául vasárnap, febr. 28-a tüzetett ki, 
Kohr József könyvkötő a szobrot feldiszitette. 
A városi zenekar gyarapittatott , ") hogy a kör-
menet és a nagymise alatt nagyobb hatálylyal 
működhessen. Ünnepi szónoklat is tar tatot t . 
Azonban a tanács ez ünnepélylyel nem volt meg-
elégedve s azt határozta, hogy ugy, mint ily 
alkalmakkor előbb volt. ezentúl is a hálaadó isteni 
tiszteletek a plébánia - templomban tartassa-
nak meg. 

A szűz Mária szoborról, mely a szerviták 
temploma előtt áll, már megemlékeztünk. Ugy 
szintén az Ecce homo szoborról. A többiek sok-
kal csekélyebbek valának, hogysem itt számba ve-
hetnők. Azonban nem mellőzhetem a plebániaház 
viszontagságdus történetét elmondani. 

A jézustársaságbeliekről elmondottuk, hogy 
a plebániaházból átköltöztek saját házukba. Igy 
a plébánia üres maradt és annyira rongált lett, 
hogy Cini. midőn plébánossá lőn, a Szunyog-féle 
házat kapta lakásul. Midőn Wellenzon megérkezett, 
1712. jul. 28-tól augusztus 1-éig a plebániaház 
tisztítása miatt a servitáknál lakott, onnan pe-
dig a Szunyog-féle házba költözött. Midőn 1718-ban 
a város az iskolaházon épi tett , Wellenzon til-
takozott az épités ellen, ha az nincsen plébánia-
háznak szánva. A tanács febr. 1-én ta r to t t ülé-
séből tudósitotta őt. hogy a kamarai adminis-
t r a t e a helyet, a melyen épiteuek, iskolának 
adta. Van plébániaiak számára is külön épület, 
a melyet a város, ha a Szunyog-féle ház via 
caducitatis reá nem esnék, a plébánia-házat, a 
melyben a többi plébános is lakott és mely-
lyel meg voltak elégedve, ismét helyre fogja 
hozatni. Azonban 1719-ben tudomására jöt t 
Wellenzonnak, hogy e ház eladásáról, vagy 
más számára történendő eladásáról van szó. A ta-
nácsnak decz. 11 -ki ülése'előtt ez ellen tehát ünne-
pélyesen tiltakozott, kiemelvén, hogy a város 
azt tiz év előtt mint caduc-itást elfoglalta, 
előde és ő arra investiálva szakadatlan folyto-

x) Ezért 20 frtot kért, a tanács márcz. 10-én 18-at 
adatott neki 

"-) Az idegen zenészek ugyanakkor egy körm. ara-
nyat kaptak. 

3) Szúnyog Imre senator, megh. 53 éves korában 
és 1707. ápril 4-én temettetett a főtemplom régi részében. 

nosságban abban laknak, tehát plebániaháznak 
tekintendő és el nem adható. Erre a protesta-
tióra a város részéről intézkedés nem történt, 
de idővel oly esemény fordult elő. mely azt ha-
tálytalanná tette. 1722-ben aug. 2-án vigyázat-
lanságból délutáni időben tűz ütött ki. mely a 
plébániaházat és több a szomszédban volt pol-
gár házat elhamvasztotta. A károsultak a plébá-
nostól követeltek kárpótlást. Herusch pedig a 
leégett ház telkéből kivánt egy darabot, hogy 
ott műhelyt épitsen. de elutasittatott. A tanács 
szept. 1-i ülésében a házat eladatni határozta. 
Wellenzon eleget jajveszékelt az őt ért kár felett, 
mely miatt magát adósságokba is kellett vernie. 
Lakásról gondoskodott a város. Ettől fogva ré-
széről a lakás ellen panasz elő nem fordult ; 
úgyannyira, hogy midőn 1742-ben a plebánia-
ház teteje omlófelben volt, nem ő, hanem a 
városi kamarás adta be a jelentést, a melynek 
következtében a tanács aug. 17-ki ülésében ezt 
és a villám által felgyújtott és leégett kórház-
nak tetejét elkészittetni rendelte. Ha ekkor 
történt valami javitás, nem sok lehetett, mert 
1744-ben ápril 20-ától fogva aug. l-ig alapos 
építkezés történt rajta, Paur kőmives ezért 
132 frtot, Weingartner ács 66 fr t 30 dénárt ka-
pott. cserép zsindely — valamint tégláért 147 
frt 44 dénár adatott ki. 

Mivel az épitkezések élén Paur János György 
állt. ugy is mint egvházgoudnok és ugy is mint 
városi épitőmester, azért megérdemli, hogy né-
hány szóval még megemlékezzem róla. E buzgó 
férfiú a lelkiismeretességnek mintaképe vala. 
kinek kiváló örömére szolgált az Isten dicső-
ségét fokozni. E templomnál kifejtett gondnoki 
fáradalmaiért tiszteletdíj gyanánt a dézsmából 
kapott évi 50 frtot. Csak tizévi fáradságos szol-
gálat után kérte honoráriumának emelését, ekkor 
a templom kamataiból 50 f r t adatott neki a 
múltra, a jövőre pedig évi 10 frt.1) 

1748-ban jan. 19-én Paur városi kamarássá 
lőn, helyébe Lorber Mihály bőrgyáros válasz-
tatot t meg gondnoknak, ki 26-án esküjét a ta-
nács előtt letette. Paur kiváló jótevője volt a 
szerviták templomának is, amelyben a segitő szűz 
Máriának oltárt emelt. Ez alatt temettetett el a 
kryptában 1752. szept. 13-ikán bekövetkezett 
halála után. 

l) V. ö. T. ü. jk. január 31. és tebr. 18-át. 
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B e s z é d , 

nelylyel dr Klinger István tud. egyetemi e. i. rektor f . hó 
16-án székét elfoglalta. 

A római szónok mondja : „Nincs oly műveletlen, 
nincs oly vad nép, mely ha nem is tudja, minő istenének 
kellene lennie, azt mégis ne tudná, hogy istenének len-
nie kell ;" ugy hogy Plutarch Coleterus ellenében irja : 
,Ha az egész világot bejárod, fogsz találni városokat, 
bástyák, király, tudomány nélkül ; de várost templomok s 
Isten nélkül, mely imát ne rebegne, mely áldozatokat nem 
mutatna be, hogy jóllétet nyerhessen s nem igyekeznék 
áldozatok által a szerencsétlenséget elhárítani, ilyet 
senki sem talál." Még azok is, kik az Isten létét tagad-
iák, valahányszor bajban vannak, vagy valami fontosabb 
dolgot akarnak végezni, önkénytelenül felsóhajtanak : 
Isten segits! A kereszténység ezen, ugy látszik az ember 
keblébe oltott egy felsőbb lénytőli függés érzetét emelte, 
nemesbitette. Minden fontosabb teendőnél ahhoz emeli a 
szivet, a kitől minden jó származik. Az egyetemek a ke-
reszténységből fejlődvén ki, ősi időktől fogva annak szel-
lemében jár tak el, midőn fontos hivatásuk tudatában 
minden tanév kezdetén Istentől, a világosság Atyjatói, 
a tudományok ősforrásától kértek áldást munkájokra. 

Ezt teszszük mi is ma. Feladatunk fontos, szükségünk 
van Isten segélyére. Különösen szükségem van nekem, 
kit e tanév tartamára m. t. tanártársaim bizalma a rektori 
diszes állásra emelt. A hosszú tanári pályán szerzett ta-
pasztaláson és a lehető legjobb akaraton kivül egyéb 
kelléket nem hozván e fontos állásra, valóban és igazán 
kétszeresen szükségem van Isten segélyére, hogy egyete-
münk érdekeit sikeresen gondozni és előmozdítani töre-
kedhessem. De szükségem van az összes tisztelt tanártár-
sak, különösen az egyetemi tanács jóakaratú s kollegiális 
támogatására is. Kérem ezt mindnyájuktól, különösen 
kérem tisztelt elődömtől, tudományos és társadalmi éle-
tünk e kiváló jelesétől, ki egyetemünk buzgó és tapin-
tatos kormányzásában nem csak érdemet, de oly tapasz-
talást is szerzett, melylyel egyetemünk iránti szereteténél 
fogva szives lesz fogyatkozásomat istápolni s azt nekem 
mintegy kölcsönözve egyetemünk érdekében kamatoztatni. 
Isten ezen segélyébe, mely által a gyenge is erős, és 
tisztelt tanártársaim istápolásába helyezett reményben 
foglalom el a legőszintébb köszönettel fogadott bizalom 
által rám ruházott rectori állást, Ígérvén részemről, hogy 
valóm legjobb része, csekély erőim minden megfeszítése 
Alma Materünké leend. 

Szerencsés voltam tagja lehetni azon küldöttségnek, 
melyet egyetemünk a bolognai egyetem 800 éves fenn-
állásának f. évi junius 11—13 napjain megtartott em-
lékünnepélyre képviseltetéseül küldött. 183 egyetem és 
tudományos intézet volt a világ minden részéből Afrika 
kivételével képviselve.2) 

Nagyszerű, lélekemelő látvány volt annyi tudóst, 

») Jacob I. fej . 17. v. 
2) Egyetemi felsőbb tanintézet Európából volt képviselve 

összesen 107. Ezek közt osztrák-magyar egyetem 9. A zágrábi nem 
képviseltette magát . Amerikából volt 16. Ázsiából 1. Ausztráliából 
2. Uj-Zelandból 2. Összesen 128 egyetem és felsőbb iskola. Azon-
felül küldöt t képviselőt 55 tudományos társulat . 

az emberi tudomány képviseletében a világ minden ré-
széből egy helyen a tudomány ünneplésére egybegyűlve 
látni ! Különösen felötlő volt, hogy számosan közülök. 
noha világiak, papi linnepies ruhát viseltek. Európa leg-
régibb, egykor leghireseb, legtekintélyesebb, a tudomány 
terén Pharoskint világlott egyetemek képviselői viselték 
azt. A hálás elismerés, a kegyelet átvette a ruhát azok-
tól, a kiktől átvette a tudományt és megtartot ta azt korunk 
eszméinek ellentétes áramlata daczára is. Szóló bizonyí-
téka ez annak, hogy kik művelték, kik terjesztették haj-
danta a tudományt. 

Igaz, a tudomány nem érte el akkoriban, mert el 
sem érhette azon kifejlettséget, melynek ma örvend. — 
Tudjuk, hogy a barbár népek berohanásai nem csak fel-
dúlták a régi civilisatio alapjait, de a győztesek gyűlö-
lettel is viseltetvén minden ott talált intézmény ellen, a 
tudomány is csaknem teljesen elpusztíttatott. A szerze-
tesek czellái s az ember szellemi életével foglalkozó pa-
pok mentették meg a romokat. A tudománynak uj alapo-
kat kellett teremteniük. Pedig szellemi alapot rakni 
nehezebb, mint azon tovább épiteni. A férfierő akko-
riban a tudományt inkább csak papi dolognak tekintette, 
maga ritkán foglalkozott vele. A tudomány igy aránylag 
kevés kézre bizva, nem idézhette elő azon eredményt, 
melyet a véghetetlenül megsokasodott munkaerő elő-
idézni képes ; mert áll, hogy a munkaeredmény egyenes 
arányban áll a munkaerővel. Hozzá járult, hogy a tu-
domány akkori művelői feladatuknak tar tot ták legelső sor-
ban azokkal foglalkozni, mik az ember lelki üdvére vonat-
koznak és igy az ember szellemi legértékesebb kincseit gon-
dozva, nem jutot t annyi idejök az úgynevezett exact tudo-
mányok müvelésére. A czellájához kötött szerzetes nélkü-
lözvén a természettudományok sikeres müvelésére szüksé-
ges, de csak idő folytával lassankint előállítható s tökélete-
síthető eszközöket és gyűjteményeket, nem juthatot t a termé-
szettudományok müvelésében azon eredményre, melyet az 
ezekkel manap bőven rendelkező s a nagy természetben sza-
badon mozgó természettudós előmutatni képes. S azonfelül 
a gyakorlati természettudományok az élettel a legszorosb 
összefüggésben állnak. Az élet akkori egyszerűsége pedig 
nem támasztott annyi igényt a tudomány iránt, hogy kielé-
gítéséről gondoskodjék. Ezek daczára az exact tudományok 
sem hanyagoltattak el egészen. A természetet Isten müvé-
nek tekintvén, tanulmányozásából a tudományra sok hasznot 
reménylettek s azért arra lelkesítettek is. Az akkori nagy 
találmányok s fontos természeti törvények felfedezése is 
mutatják, hogy e tudományágak is müveitettek. Egy 
Beauvais Vincze, Bacon, Roger, Nagy Albert, stb.2) mun-
káik pártatlan szakférfiak által az exact tudományokra 
alapvetőknek tekintetnek. — A művészet is párhuzamo-
san halad ikertestvérével a tudománynyal. Csodáljuk ma 
is, másoljuk, utánozzuk akkori alkotásait. A rege, melyet 
a vallási meghasonlás a középkor setétségéről feltalált, a 
múltnak nem ismerése és a mindent kicsinylőleg lenéző 

') V. ö. Aquinoi sz. Tamás : Summa contra Gentiles első 
négy fejezetét és A. Coppola a czimü müvét : S. Tommaso d Aquino 
e le scienze naturali- Milano 1874. 

2) V. ö. Gonzales Zefîrin : Tanulmányok Aquinoi sz. Tamás 
í bölcsészetéről. Budapest. 1883. 44—53. 1. 
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felületesség terjesztett, ma a tudomány előtt már elveszí-
tette értékét és hitelét. Ma már az el nem fogúit tudós 
szívesen elismeri, hogy a középkor rakta le a tudomány 
alapjait s egyengette út já t a további fejlődésnek. Ez ül-
tette azon fát, mely ma már oly szépen díszlik, de még 
korántsem érte el fejlődhetése netovábbját. Többet tu-
dunk sokban, mint tudott a középkor, de lesz idő, midőn 
a későbbi kor többet fog tudni, mint tudunk ma.*) Ez a 
fejlődés természetes törvénye. Azt kívánni, hogy egy ma 
ültetett fa mindjárt kifejlése pompájában díszelegjen s 
azért lenézni azt, mert kezdetben nem olyan, milyenné 
csak későbbi növekedés által fejlődhetik, aligha észszerű 
eljárás. 

Fejlődött határozottan a tudomáy sok ága, fejlődött 
annyira, hogy sokan pompája tekintetétől mintegy elká-
bítva, azt „iwczeZ"-nak mondják. A tudomány önczél, 2) 
hirdetik, azért a tudományt önmaga miatt kell művelni. 
E nézet a mai időben gyakrabban hangoztatván, méltóz-
tatnak megengedni, hogy elmondjam mit tartok én a tu-
domány czéljának. Nem utolsó, végczéljáról, melyet a 
zsoltáros így fejez k i : „Az egek beszélik az ő dicsőségét 
és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat," 3) de a 
tudomány közelebbi s közvetlen czéljáról szándékom néze-
temet elmondeni. A tudomány e czéljának megállapítása 
fontos dolog. A czél szabályozza a tudományos törekvést, 
és határozza meg a tudományintézetek, a tanítás ugy, 
mint a tanulás feladatát. Ezekről röviden. 

A mily régi a munka, melylyel ez ember a földtől 
táplálékát szerzi : ép oly régi az ember ama törekvése 
is, hogy magának ismereteket szerezzen, a szerzetteket 
rendezze és alkalmazza.4) Az ember a világban élvén, 
szüksége van a világra. Ez szolgáltatja neki tárgyaiban 
az eszközöket nem csak léte fentartására, de öntudata, 
lénye kifejlesztésére és rendeltetésének, a természetének 
megfelelő igazi és valódi jó elérésére. De ezen eszközöket 
csak ugy használhatja fel, ha természetöket, lényöket, létök 
alapokát, czélját megismerte. Természetünk e megismerést 
követeli, arra késztet ; azért a törekvés azt megszerezni 
természetünk követelménye, ethikai szükséglet. Csak a 
mennyiben ily megismeréssel birunk, vagyunk képesek 
nem csak a tárgyak mivoltát és értékét, de önnön mivol-
tunkat, lényünket, létünk alapokát és czélját megismerni. E 
megismerés igy öntudatunk kifejlesztésére s rendeltetésünk 
elérésére vonatkozván és irányulván, ethikai jelleggel bir 
s arra szükséges lévén, tartozást alapit, kötelemszerüvé 
válik. 

A tartozás s kötelemszerüség ezen talajában gyöke-
redzik tudvágyunk, tudási ösztönünk. Nyilatkozik ez már 
a gyermeknél is és pedig még öntudatának felébredése 
előtt, midőn sokszor az alkalmatlankodásig zaklatja kör-
nyezetét kérdéseivel : mi az, miért van ez, honnét van 
ez, mire való ez? — Mint minden ösztön, a tudás ösz-
töne is szükségletet tételez fel, melyből származik s mely-
nek kielégítésére irányul. Csak mert szükségünk van is-

') Pascal, Pensées. P. I I . Art . Y. 1. 2. 
2) C. Kirschèr : Akademische Propedent ik . Leipzig 80. Dr 

Kautz Gyula 1873-ban ta r to t t rectori székfoglaló beszéde. 35 1. 
3) 18. Zsoltár 2. v. 

Gomer : Philosophische Wissenschaft . Berlin 1882. 117. lap. 

meretre, van ez ösztön természetünkbe beoltva. De isme-
retre, helyes igaz ismeretre — mint mondottam — csak 
azért van szükségünk, hogy erkölcsi feladatunkat, létünk-, 
természetünkben gyökeredző kötelmünket: egész lényünk, 
személyiségünk kifejlesztését, tökéletesítését s rendelteté-
sünk eléréséf, teljesíthessük. 

Ezen tudási ösztön igy ethikai szükségletből szár-
mazván, ethikai feladat valósítására irányulván, ethikai 
jelleggel bir. Gyökereit annál mélyebbre bocsátja s 
annál hathatósabban fejlődik : minél kedvezőbbek további 
fejlődésének feltételei. Maga a szerzett ismeret éleszti, 
fejleszti azt pedig abban az irányban, a melyben elő-
mozdítja szellemi fejlődésünket s földi hivatásunk felada-
tának teljesítését. Tapasztalja ezt a tudós, ki mennél több, 
főleg szakmájához tartozó ismeretet szerez, annál inkább 
érzi magát vonzatva, késztetve többet szerezni, tovább 
haladni. Nem enged megállapodást, előbbre, előbbre kész-
teti. Az ember igy körülvéve a látható természet tárgyai-
tól, vizsgálja alakjukat, tulajdonságaikat, lényöket, erőiket ; 
vizsgálja egymásra való kölcsönös hatásaikat, e hatások 
viszonyait s azok okait és törvényeit. Azonban nem elég-
szik meg legközelebbi s közvetlen okaik megismerésével,x) 
tovább halad okról okra, miglen mindenek végokán 
megnyugodhatik. A kültermészettől magára tekint s 
önmagát teszi vizsgálódása tárgyává. 

Teste bámulatos alkotását, physikai életét s törvé-
nyeit vizsgálván, a benne gondolkodó, érző s szabad elha-
tározásra képes lényt igyekszik megismerni. Tudási ösz-
töne tovább viszi. A természetében rejlő megismerés 
törvényeit követve a létezők végokát, annak amazokhozi 
viszonyát kutat ja , miglen ahhoz emelkedik, ki mindenek 
Alphája és Omegája s ki valamint létük oka, ugy czélja 
is. Igy az összes valót öleli fel, az anyagit ugy, mint a 
szellemit ; amarról érzékei, erről az ész és hit által szerez 
tudomást.2) 

De tovább megy. Nem elégszik meg, hogy az ösz-
szes valót megismerte, kutat ja , hogy ismerete csakugyan 
igaz-e, megegyez-e tárgyával? S öntudatába mint igazat 
csak akkor fogadja be, ha erről elegendő okok által 
meggyőződik ; mert igaznak csak azt lehet elfogadni, mit 
természetének megfelelő érvekkel bebizonyitani lehet ,5) 
mi éppen ezen bizonyítás által oly élénk világosságban 
áll lelki szeme elé, hogy ezt látnia igazságra teremtett 
lelkének egész erejével igaznak elfogadnia kell .4) 

Tág az igazságok ez országa. Megmért etlen sokaság 
s különféleségben nyilvánul. A gondolkodó ész részint az 
öntudatos törekvéssé fejlődött tudási ösztön-, részint egy-

') Natural iser inest omnibus hominibus desiderium cogno-
scendi causas eorum quae videntur. — Nec sistit inquisitio, quous-
que pervenia tur ad p r imam causam. S. Thorn. Aquin. Summa contra 
gentiles 3. 2-5. 

2) r Rerum not i t iam modo triplici apprehendimus. Nam alia 
experiendo probamus, alia rat iocinando colligimus, aliorum certi-
tudinem eredendő tenemus. Et temporalium quidem noti t iam per 
ipsam experientiam apprehendimus. ad ceterorum verő not i t iam 
modo ratiocinando, modo eredendő assurgimus." S. Augustinus, de 
Tr in i ta te I. 1. 

3) Y. ö. Frayssinous : Yert l ieidigung des Christenthums, Pes t 
1880. I. Th. 52—53 1. 

4) Mir i. m. 29 1. 
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ségre törő természeténél fogva a megismert s megállapí-
tott igazságokat egymással összehasonlítja, egymáshoz 
viszonyítja, egyezésök szerint csoportosítja s rendezi. Igy 
teremti az igazság különféle rendszereit, melyek egymás-
sali összeköttetésben s egymástóli függés- s elkülönítésben 
az egyes tudományágakat képezik. Minden ezen az egyes 
tudományágakban tárgyalt igazságok összesen véve képezik 
az egész s teljes tudományt, úgy, hogy a tudományt átalá-
ban helyesen lehet az igaz alapos s rendszeres ismereté-
nek nevezni egyrészt, másrészt hasonlítani egy életteljes 
terebélyes fához, melynek gyökerei a természet végtelen 
kis apróságaiba lenyúlnak, ágai az egész látható s látha-
tatlan világban szétterjednek, míg koronája az ég kifür-
készhetlen magasságaiban eltűnik. l) 

Nincs valami szebb e világon, kiált fel lelkesen egy 
tudós, mint az emberi ész törekvése az igazságot megis-
merni. Nincs magasztosabb, magyobbszeriibb, nincs végre, 
mi az emberben tisztább örömet keltene, 2) mint észre-
venni azon kimondhatlan összhangzatot, mely öröktől 
fogva az Istenben létezvén, a teremtett világban nyilvá-
nul és melynek megismerését a tudományok előhaladásá-
nak küszönhetünk. És valamint — az angol költő szerint 
— az égi összhangzat a véghetetlen értelemből fakadva 
s a teremtés összes lényein átfutva, itt a földön az em-
berben találja befejezettségét, ép ugy éri el a tudomány 
befejezettségét, ha az ész világa a szivben visszatükrö-
ződve az akaratot nemesíti s igy egész valóját kalauzolja, 
igazgatja s tökélyéhez vezeti.3) Ez a tudomány feladata, 
ez czélja. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 18. Az egyetemi élet és oktatás. — 

Magyarország első főiskolájának megnyitása alkalmából 
és dr Klinger István idei rector, valamint dr Aschenbrier 
hittudomány kari dékán ez ünnepélyen tartott , egyaránt 
kimagasló beszédei kapcsán a hazai sajtó komoly észre-
vételeket tesz egyetemi ifjuságunk életéről, valamint ta-
nulmányairól, nemkülönben a tanárok előadásairól és ezek 
eredményeiről. 

Az emiitett két beszéd és a sajtó iménti s ujabb 
nyilatkozatai valójában megerősítik mindama megszívle-
lésre méltó fejtegetéseket, melyek a „Religio" hasábjain 
már évek előtt s azóta minden adott alkalommal napvi-
lágot láttak. Amikor ezt megelégedéssel följegyeznők, 
bízvást kifejezhetjük ama reményünket, hogy oly sok ol-
dalról jö t t figyelmeztetések nem fognak hatástalanul el-
hangzani a pusztában. 

Egyértelmű ugyanis a vélemény s meggyőződés, 
hogy az egyetemi élet nem egészséges és hogy elkerül-
hetetlen, égető szükség ez állapot orvoslása és a köte-
lességérzet fejlesztése s erősbitése ugy a tanuló ifjúságnál 
mint a tanároknál. Ezt nem mi mondjuk, hanem a leg-
liberalisabb lapok. Még a „Pester Lloyd," ez a magyar 

M. Mir : Zusammenbang zwischen Wissenschaft und Glau-
ben. Uebersetzt von J. Jehlig. Regensburg 1883. 31. lap. 

2) V. ö. Dr Schopper György e tárgyról bővebben e'rtekező 
1874/5. évi rectori székfoglaló beszédét. 

3) U. o. 32. lap és „Scientia est perfectio hominis." Thorn. 
Aquin. in LL. Aristotelis de Anima. Lectio 1-ma. 
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viszonyokra nézve a külföld előtt iránytadó lap is néze-
tünkhöz csatlakozik. „Szóljunk egyszer himezetlenül — igy 
szól — a hatásról, melyet a mostani egyetemi élet min-
den elfogulatlanra gyakorol. Ezrekre rug a hallgatók 
serege s ha együtt lát juk az ifjú erő és életkedv ez ösz-
szegét, az ember szive repes az örömtől, és a jós vagy 
költő, akikből több vagy kevesebb mindegyikünkben él, 
szivesen képzel magának hozzá jövőt tele fénynyel és 
nagysággal. De csakhamar szétfoszladaznak e himporos 
álmok ama tapasztalatnál, hogy ez ifjúságnak nagy része 
lelkesedés és komolyság nélkül jő ide, éveit eléli vagy 
elkorhelykedi és ugy-amugy (zur Noth) leteszi vizsgála-
tait. . . . Ami azonban fölötte elszomorítón hat, az amaz 
észlelet, hogy még sok szorgalmas tanuló is, amilyenek 
tagadhatatlanul a mi főiskolánkon is találtatnak, híjával 
vannak minden eszményi lendületnek, a tudományért való 
lelkesedésnek, minden nemes, magasan szárnyaló ambi-
cziónak, amely Longfellow zászlótartójához hasonlóan e 
kiáltással: „Excelsior!" késztetné a tudomány meredek 
magaslatain fölfelé rohanni. Még a buzgó, szorgalmas 
tanulók is igyekeznek lehetőleg gyorsan az ő kenyér-
s tudiumjukat elvégezni, csakhogy minél előbb az élet 
gazdagon teritett asztalához ülhessenek." . . . 

Idézett laptársunk az if júság jellemzéséről áttér azu-
tán a tanárokra. „Ha nem akarunk — úgymond — igaz-
ságtalanul és egvoldalulag elitélni, kérdeznünk kell ön-
magunktól , vájjon nem mellőzik-e a tanár urak is 
magasabb föladatukat s nem szoritkoznak-e arra, hogy a 
hallgatókat csak a legszükségesebbre tanítsák és ezt a 
legüzletszerübb módon. Félre ne értsen senki. Egyete-
münk tudós tanárai között bizonyára vannak férfiak tele 
lelkesültséggel magas hivatásuk i r án t . . . De vájjon a közöm-
bösség és a meleg lelkesedés hiánya, mely a tanulók 
közt uralg, nem vezetendő-e vissza nagy részében ama 
hidegségre és indifferentizmusra, mely némely tanszékről 
kisugárzik ? Nincs-e helyén ama föltevés, hogy oly fér-
fiak, akik tele sietséggel s hajszával kollegiumjaikat 
elvégezik, amidőn bizonyos mennyiséget olvasnak füze-
tükből vagy tankönyvükből, inkább kárára, mint hasz-
nára vannak az i f júság valóban tudományos kiképzésének ? 
Nem innen származik-e, hogy a tanulók inkább arra 
néznek, hogy a tanórák kivánt száma indexükben alá 
legyen irva, semmint tudományszomjuk kielégíttessék ?" 

Mint e fejtegetésekből és más lapok még ridegebb 
nyilatkozataiból kitűnik, egyetemünk sem tudományos, 
sem társadalmi tekintetben nem áll föladata magaslatán. 
E tényállás elől senki sem zárkózhatik el. 

Amit dr Klinger István rector és dr Aschenbrier 
dékán fönemlitett beszédében orvoslásul ajánlott, ugyan-
is : a kötelességérzet fejlesztését és egyesületi társaséletet, 
a tanuló i f júság társadalmi életére nézve bizonyára hasz-
nosnak s üdvösnek bizonyulhat, és fölötte óhajtandó, 
vajha az idei rector magnificusnak sikerülne a közöny 
jegét a, tanári kar s ifjúság körében megtörni és egész-
séges állapotokat létrehozni s biztosítani ! Nem szabad 
azonban szem elől tévesztenünk, hogy itt egyeseknek még 
hatalmasabb ereje is megtörhetik ama sajnálatos körül-
ményen, hogy a világi fakultások tanárainak igen nagy 
része csak az egyetemen tanár, azonkívül orsz. képviselő, 
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vagy ügyvéd, bankigazgató, pénzintézeti tanácsos, rendelő 
orvos, ügyvivő, sőt üzletember is ; az ifjúság pedig rész-
ben ily példák után indul, részben teljesen neki adja 
magát az úgyszólván rákényszeritett tétlenség minden 
csábjának. 

Ekkép az egyetemi élet javitása társadalmi tekin-
tetben sem kecsegtet nagy reményekkel ; mennyivel cse-
kélyebb a remény, hogy megjavuljanak a „P. Lloyd" 
fönidézett szavaiban az egyetem tudományos színvonalára 
vonatkozó tapasztalatok ? 

Nem áll rajtunk erre nézve konkrét javaslatokkal 
előállani. Ama következtetést azonban a tényállásnak 
megfelelőleg le kell vonnunk, hogy a budapesti tudomány-
egyetem olyan, amilyenné a liberális tanügyi kozmopolita 
politika tette, amely alatt három évtizeden át e katholi-
kus főiskola ama színvonalra sülyedt, mely a legliberáli-
sabb lapok Ítélete szerint nem válhatik Magyarország 
javára itt, és díszére a külföld előtt ! Es ha Hunfalvy 
János lelépett rectori magnificus az egyetem megnyitó 
ünnepélyén rector búcsúszavában nem csekélyebb empha-
sis-szal, mint czélzatossággal, hogy az egyetem ez évi 
költségvetése meghaladja a hatszázezeret, amelyhez az egye-
temi (értsd: katholikus) alap „csak" kétszázötvenezer 
írttal j á ru l : akkor e nagy költekezés annál kirivóbbá 
teszi ama tudományos deficitet, melyet a legliberálisabb 
lapok is kénytelenek bevallani. 

íme, ilyenné tette a mostani rendszer az ország fő-
iskoláját ! íme, ennyi évenkinti költekezés legalább rész-
ben kárbaveszett ! íme, ily nemzedéket adott e rendszer 
a hazának ! 

Ez állapotok orvoslásának szükségérzete azonban 
7Ígaszt nyújt arra nézve, hogy az orvoslás maga nem 
késhetik soká. Ez egyébiránt általános európai baj, amint-
hogy a magyar közoktatásügyi politika vezetői eddigelé 
lemásolták a külföldi egyetemek s tanrendszerek külső 
mereteit anélkül, hogy ezeket megfelelőn betöltötték volna. 
Az elkövetett hiba megboszulta magát. 

Az orvoslás módja tekintetében az egészségtelen 
állapotok részrehajlatlan vizsgálása és igazsághü felisme-
rése adhat útbaigazítást. Ebben kiváló segélyül, mintegy 
szövétnekül szolgálhat szentséges atyánk XIII. Leo pápa 
„Aetemi Patris" kezdetű apostoli levele, amelyben láng-
eszű s mélyre látó szelleme fölfedi a modern oktatási 
rendszerek fogyatkozásait és bölcs tanácsokat ád ezek 
megszüntetésére. 

Avagy talán a még ki sem nevezett uj miniszter 
jobbakat tud ? ! Laicus. 

Erdélyi egyházmegyéből. Föpásztori sző az erd. 
rám. kath. irodalmi társulat érdekében. — Tiz éve, hogy 
az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat fennáll és mű-
ködik. A társulat czélja kifejezi annak létezési jogosult-
ságát is. Czime azt mutatja, hogy a társulat az erdélyi 
egyházmegye irói erőinek összfoglalata. Azonban noha a 
társulat fennállása óta szakadatlanul és helyes irányban 
működik, de a kebelében nyilvánuló munkásság még nem 
tekinthető olyan irodalmi munkálkodásnak, a mely után 

') Kivonat püspök ur ő nagyméltóságának legújabb föpász-
tori körleveléből. 

az erdélyi katholicismus szellemi színvonala meg lenne 
ítélendő ; mert a közönség kevesebb anyagi és szellemi 
támogatásban részesiti, mint a milyen a czélja által kö-
rülirt ügyhöz találna. 

Az erdélyi terjedelmes egyházmegye területén a 
lelkészi és tanitói állások mellett több középiskola is lé-
tezik, tehát sok az olyan állás, a melylyel szellemi mun-
kálkodás jár. A kik ezeken az állásokon vannak, azoknak 
koronkint meg kell mutatniok, hogy mennyire képesek a 
sokféle és folyton szaporodó követelések között az állá-
sokhoz kötött ügyet szolgálni. Különösen a kikre a ta-
nítás ügye van bizva, azok egymás érdekében is tesznek, 
ha az állásuk által mulhatlanul követelt tanulmányozá-
saiknak eredményét koronkint szakmájukba vágó iro-
dalmi munkálkodásban foglalják össze és ennek révén 
eszméiket az iskola javára is kicserélik ; ez által egymást 
az okvetetlenül szükséges folytonos haladásra jótékonyan 
és fejlesztőleg erősitik és a közönség előtt is jó hírne-
veiket nagyban emelik, ugy mutatván be magukat, mint 
a kik a tudományt szeretik. 

Az erdélyi egyházmegye és különösen tanférfiainak 
szellemi élete, tudományos működési jóhirneve kívánja, 
hogy a jó ügy iránt, a melyet az „erdé'yi róm. kath. 
irodalmi társulat" már tiz év óta szolgál, ne legyen kö-
zönyös senki, ne vessen akadályt eléje, hanem a körül 
lehetőleg mindenki résztvevőleg sorakozzék, hogy az erők 
szétforgácsolása ne hasson bénitólag a czéljában jogosult 
és eléggé nem javasolható vállalatra, de sőt azoknak 
tömöritése eszköz és mód legyen egy élénk szellemi moz-
galomhoz, a melynek egyesitőjéül, központjául, élesztő-
jéül a püspöki székhely természetszerűleg kínálkozik. 

Ugyanazért az „erdélyi róm. kath. irodalmi társu-
latot" és annak „Közművelődés" czimü lapját azzal aján-
lom egyházmegyém különösen papjai és tanári karai figyel-
mébe, hogy annak tetszés szerint tagjaiul beiratkozván 
— iletőleg a lapra előfizetvén, azt anyagi és szellemi tá-
mogatásban érdemszerüleg részesítsék. 

Károlyfehérvártt, 1888. julius 18-án. 

London, aug. elején. Lavigerie biboros karthagói érsek 
beszéde a rabszolgaság megszüntetéséről. — (Vége). 

Fölteszem azonban, hogy a kormányok, amelyek 
gyakran különböző nézetekkel s érdekekkel bírnak, nem 
tudnak, vagy nem akarnak megegyezni ; akkor, azt ha-
sonló nyíltsággal és őszinteséggel kijelentem, ugyanazon 
kötelesség a kormányoktól átszáll a keresztény népekre. 
(Elénk helyeslés.) Ezek azt teljesíthetik; mint ezt jól 
láthatni a keresztény missziók utján, amelyek iránt a 
kormányok nem érdeklődnek, amelyeket azonban a népek 
vállaltak magukra. Anglia adományainak nagylelkűségével 
mindenkinek például szolgálhat e tekintetben. Franczia-
ország és a többi európai nemzetek hasonlót visznek 
véghez rettenthetetlen missionáriusaik és apostolkodási 
egyesületeik által. Miért ne tennék ugyanazt oly czél 
érdekében, amely oly természetszerűleg csatlakozik az 
evangelium hirdetéséhez és a hitterjesztéshez? Miért ne 
támadhatnának köztük személyes áldozatkészségek, ame-
lyek képesek legyenek arra, amit a kormányok nem 
tudnak tenni? (Helyeslés.) Eddig egyetlen egy embert 
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sem küldtek Afrika fensikjaira. Miért ne küldhetnének 
oda embereket oly magán társulatok, milyeneket a közép-
kor ismert, hogy megtanítsák a szerecseneket a védekezésre 
elnyomóik ellen ? (Helyeslés.) 

Nem mutatta-e meg nekünk Stanley, mit képes egy 
ember, egyetlenegy ember néhány száz szerecsennel, me-
részségével s állhatatosságával végrehajtani ? (Hosszantartó 
helyeslés.) Es vájjon Emin pasa nem tudott-e haderőt 
szervezni s vezényelni, amely fentartotta a rendet körü-
lötte ? (Ujabb ismételt helyeslés.) Es lia szólani akarnék 
egy szerényebb odaadásról, idézhetném önöknek anélkül, 
hogy önök féltékenyekké legyenek, egy franczia hős ré-
széről, a pápai zuávok egyik volt kapitánya részéről, aki 
több mint kilencz éve az afrikai egyenlítő minden fára-
dalmával, veszélyeivel, nélkülönözéseivel szembe száll 
avégből, hogy szerecsenekből hadsereget alakítson és 
bátorságával s odaadásával védelmezze az őt körülvevő 
néptörzseket. Joubert a neve. (Taps.) Mások akár elszi-
getelten, akár szövetkezve hasonlóra vállalkozhatnak, mint 
a múltban láttuk a keresztes hadjáratoknál. Látom, önök-
nél nem fognak hiányozni ily férfiak. Már a mióta Lon-
donban vagyok, több ily ajánlatot kaptam. (Helyeslés.) 
Vajha szaporodjanak ez ajánlatok, hogy igy az afrikai 
belterület különböző pontjain Stanleyekkel, Eminekkel és 
Joubertekkel birhassunk, és akkor a probléma meg lesz 
oldva. Nincs itt szükség nagyszámú hadseregekre, mint 
valaki hihetné. Csak férfiakra, bár elszigeteltekre, de eré-
nyükben, kezdeményezésben s bátorságban hatalmasakra 
van szükségünk, akik képesek a szerecseneket kiképezni, 
hogy ellenségeiknek ellentálljanak. (Hosszantartó helyeslés.) 

Hiányával lesznek azonban ők is, mint mi, még egy 
elengedhetetlen dolognak, és ez mindnyájunk ügye legyen. 
A harczi bátorság, az erély, a veszélylyel s fáradalmakkal 
szembeszállani csak némelyeknek osztályrésze ; keresztény 
felebaráti szeretetre s jótékonyságra, kötelességérzetre 
mindnyájunk részéről van szükség, hogy anyagi eszközö-
ket szolgáltassunk azoknak, akik készek véröket outani 
s életüket föláldozni. 

Önök ehhez mivel sem járulhatnak jobban közre, 
mint ha csatlakoznak a műhöz, mely minket ma egyesit, 
és amely annyi jogczimen, kivált a katholikusoknak a 
nagynevű bibornok (Manning, biboros érsek tagja az 
„Antisclavery Society igazgatótanácsának) jelenléte által 
a legfényesebb s legnagyobb biztosítékokat nyújt ja . Mi 
sem gátolja, hogy más országokban is hasonló társulatok 
alakuljanak. (Hoszantartó helyeslés.) Gondoljanak csak 
arra, hogy e pillanatban is, midőn önökhöz szólok, a vér 
patakokban foly az afrikai egvenlitő alatt. Gondoljanak 
arra, hogy csak Európától függ a vérontást megszüntetni 
és ha ezt késedelem nélkül nem teszi, felelős lesz érte 
Isten és a történelem előtt. Tizenkilencz százada annak, 
hogy a világ egy egész nép ajkáról, amely egy szavával 
meggátolhatta volna az ártatlan vér kiontását, hallhatta 
a közöny, önzés és félelem ama szavát: „Az ő vére száll-
jon miránk és fiainkra!" Az a vér csakugyan kiontatott, 
de az a nép, mely igy hagyta kiontatni, abban mindazt 
elveszité, amit egy nép elveszíthet, becsületét s hazáját, 
és látjuk most e népet a szél négy irányában a világon 
elszórva. Óvakodjunk, nehogy Afrika vére hasonló átkot 

hozzon Európára. Isten óvja ama csapástól, mely min-
denkorra elveszítheti. Mentse meg tőle, a kormányoknak 
nagylelkű s nemesszivü elhatározásokat sugalván, és föl-
keltvén a népek körében a keresztény bátorságot s áldozat-
készséget. (Lelkesült, szűnni nem akaró tapsvihar.) 

E beszéd után Manning bibornok s westminiszteri 
érsek indítványára s más szónokok, nevezetesen Cameron 
parancsnok ajánlatára a nagygyűlés egyhangúlag a követ-
kező határozati javaslatot fogadta el : 

„Elérkezett az idő, midőn Európa minden nemzeté-
nek, amelyek a bécsi kongressuson 1815-ben, és a vero-
nai konferenczián 1822-ben több rendbeli határozatot 
hoztak, szigorúan kárhoztatván a rabszolgákkal való ke-
reskedést, komoly rendszabályokat kell alkalmazniok, 
hogy ebben gyakorlati sikert érjenek el. Minthogy az 
arabs rablók, kiknek mészárlásai most elnépteleniték Af-
rikát, nincsenek törvénynek vagy felelős hatóságnak alá-
vetve, Európa kormányait illeti biztosítani eltávolításukat 
mindazon területekről, hol némi hatalommal bírnak. Ha-
sonlóképen e népgyűlés eltökéli, hogy ő felsége kormá-
nyánál kérelmezni fogja, hogy az európai hatalmakkal 
egyetértve, amelyek most birtoklást vagy területi befo-
lyást követelnek Afrikában, oly rendszabályokat alkal-
mazzon, amelyek képesek legyenek biztosítani a rabszol-
gákkal való alávaló kereskedés eltörlését, amelyet az 
emberi faj ez ellenségei még mindig űznek." 

E határozat az angol parliament elé terjesztetik, 
miután határozatba ment, hogy az Összes angol pártok 
vezéregyéniségei fölkéretnek annak támogatására. 

Miképp ez eredményből látható, Lavigerie bibornok 
angolországi ut ja teljes sikerrel járt , miután Francziaor-
szág s Belgium katholikusait annyira föllelkesítette a 
rabszolgaság elleni keresztes hadjáratra, hogy már mint-
egy ötszáz férfiú fölajánlotta szolgálatait a rabszolgake-
reskedők ellen alakitandó „repülő csapatok" alakításához. 
Azonfelül folyton gyűlnek az ádományok e nemes czélra, 
ugy hogy rövid idő alatt biztositva lesz a nem csekély 
költségű vállalat összes fedezete. Végül föl kell említe-
nünk, hogy Lavigerie bibornok kész alapszabály-terveze-
tet dolgoztatott ki a rabszolgakereskedés elleni egyesüle-
tek alakításának könnyítésére. 

* 
* * 

Amidőn a fönnebbieket közöljük, nem mulaszthatjuk 
el e tudósításunk kapcsán a magyar katholikusokhoz is 
fölhívást intézni csatlakozásra korunk ezen egyik legne-
mesebb vállalatához, melyet XIII. Leo pápa áldásában 
részesített, melyet a rabszolgaságról közzétett egyetemes 
levelében előzetesen ajánlott, és melyet az egész müveit 
keresztény Nyugat magáévá tőn. 

Magyarországnak, amely dicső részt vett a Szent-
föld visszahódítására irányult keresztes hajáratokban, nem 
szabad visszamaradnia a legújabb keresztes hadjárattól 
sem. A rabszolgaság végleges megszüntetése oly nemes, 
oly emberbaráti czél, melyért minden keresztény szivnek 
a legmelegebben kell buzgólkodnia. Ennek dicsőségében 
bármily parányi részt vehetni, magában véve is elégtétel 
és jutalom minden hozható áldozatért. Mennyivel inkább 
az, ha elgodoljuk, hogv a katholikus egyház diadala ez, 
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amaz egyházé, mely isteni Megváltónk parancsából a 
rabszolgaság megszüntetését elsőképen s leghatalmasab-
ban hirdette az ó-korban, sürgette a középkorban, és 
végleges eltörlését előkészíti most legújabban, 

Amint Üdvözítőnk minden emberért különbség nél-
kül vérét ontotta s kínos halállal halt, ugy gondoskodik 
az egyház, hogy minden ember szabad legyen s mind-
nyájan testvérek legyünk. 

Ez az igaz humanitás, minőt egyedül a katholikus 
egyház képes felmutatni, jeléül s bizonyságául annak, 
hogy a mint legtisztábban megőrizte s legőszintébben 
vallja a Krisztus Urunk által reá bizott hitigazságokat 
azonképen a legönzetlenebbül gyakorolja s legszorgosabb 
ban meg is valósítja azokat ! 

Az utókor föl fogja jegyezni, hogy a kath. egyház 
nevéhez fűződik a rabszolgaság megszüntetése és az ennek 
következtében várható keresztény polgárosodása a Ke-
letnek, valamint Afrikának s Ázsiának, mert megszűnvén 
a rabszolgaság, az izlam nem fogja magát sokáig fön-
tarthatni, mert rabszolgakereskedés nélkül felbomlik a 
mohamedán úgynevezett családi élet. 

A magyar vitézségen tört meg egykor a félhold 
hódító vágya, a magyar áldozatkészség járuljon közre 
most az izlam s a vele járó rabszolgaság békés, de biztos 
kiirtásához. - j-

IRODALOM. 
*** Diplomatarium Ráczkeviense . Ráczkevei ok-

mánytár. Kiadja Magdics István, székesfehérvári püspöki 
szertartó, könyvtárnok, szentszéki ülnök és jegyző. Szé-
kesfehérvárit, 1888. 8-r. XI. 272, Y. 1. Ara 1 f r t . 

Szerencsés gondolat, ügyesen megvalósítva — az, 
hogy a ráczkevei születésü, apostoli lelkű, tudós székes-
fehérvári püspök urnák félszázados papi jubileumára az 
Árpádok ideje óta hírneves szülőföldjének történetéből 
is fénysugár essék. Kiadó szerző ur, maga is Ráczkeve 
szülöttje levén, nagy szeretettel kutat ta fel az itt közlött 
okmányokat s ígéri, hogy azok alapján megírja a város 
történetét is. Mache ! Eddig elismerésre érdemes munkát 
végzett. 

= Értesítés . Miután sikerült ujabban intentiókat 
szereznem, azon helyzetben vagyok, hogy nemcsak a ke-
leti missziók javára kiadott s várakozáson felüli szép 
kelendőségnek örvendett „Keleti utam emlékei" czimű 
munkámnak még meglevő kevés példányát adhatom 6 
intentióért, hanem Lassere H. „Lourdes csoda-eseményeiu 

czimü (428 lap) munkájának még megmaradt példányai-
ból is szolgálhatok 6 intentio elvállalása mellett. Apar , 
(Tolna m.) Wosinsky Mór, plébános. 

VEGYESEK. 
Kir. magyar tudomány-egyetemünk folyó tan-

évének ünnepélyes megnyitása f. hó 16-án történt követ-
kező sorrenddel. Reggeli 9 órakor ünnepélyes szent-mise 
volt Yeni Sancteval. Pontifikált mélt. és ft. Markus Gyula 
pápai kamarás, közp. papnevelő-intézeti kormányzó. Az 
ifjúság rendkívül nagy számmal jelent meg a templomban. 
Egyetemünk ősi kath. jellegét hirdető isteni tisztelet 
után tanári kar és ifjúság a lipótuczai városháza díszter-
mébe vonult át, hol először is dr Hunfalvy Pál lelépő 
rektor tartá meg beszámoló beszédét a mult tanévről. E 
szerint az egyetem négy karában tavaly volt 70 rendes, 
31 rendkívüli, 73 magán-, 4 helyettes tanár és 4 tanító. 

Az egyetemi hallgatók száma első félévben volt 3746, 
másodikban 3541, ez utóbbiak közöl róm. kath. 1305, 
gör. kath. 67, gör. kel. 88, ágost. hitv. 287, helv. hitv. 
370, unitárius 9, Mózes-vallásu 1118. Az egyetem pénz-
szükséglete volt összesen 600,735 frt, melynek fedezésé-
hez az egyetemi alap 220,401 frt tal járult, mig az állam 
380,314 frtot szolgáltatott hozzá. — A beszámoló beszéd 
után következett dr Klinger István e. i. rektor székfog-
lalója, amelyet fentebb közlünk. Szól arról, hogy mi a 
tudomány czélja és a tudományos életnek egyetemünkön 
miként való emeléséről. Végül jött dr Aschenbrier Antal 
hittudománykari dékán tanévnyitó beszéde az ifjúsághoz 
az életczélról, illetve az arra vezető egyedül biztos és 
helyes eszközökről : a kötelességek teljesítéséről. Ezt is 
egész terjedelmében fogjuk közölni. 

— Amerikába papot kérnek. — „Kelet" cz. lap-
társunkban olvassuk a következőket : Igen tisztelt szer-
kesztő ur ! E hó 4-én Amerikában időző Ferencsik 
Mihály hívemtől levelet kapván, tisztelettel kérem mél-
tóztassék becses lapjában annak tért engedni. A levél 
tótról magyarra fordítva szórói-szóra igy hangzik : „E 
levél íratott augusztus 6-án 1888. — Ferencsik Mihály 
üdvözli Fesztóry József lelkész urat a maga részéről 
ezerszer. . . . Es azt az újságot írjuk, hogy felépítettünk 
egy templomot, de nincsen még papunk, és most arra 
kérjük, ha ön irna a püspöknek, vagy személyesen kérne 
nekünk egy akkurátus nőtlen ruth. szert, papot, ki képes 
lenne itt a népet jól tanitani, és hogy szép hangja lenne, 
hogy mi nagyra lehetnénk papunkkal az idegen népek 
előtt. Azért kérünk nőtlen papot, mert itt az ango-
lok nem hiszik, hogy az pap legyen, ha felesége van. 
I t t három pap is vagyon, mindegyiknek van külön paro-
chiája, de mindahárom pap Galicziából való, a galicziai 
püspökségből, hát ezek igen kemény oroszok, és a mi 
embereink nem értik beszédjüket, s azért mi akarunk 
olyan papot, a ki a mi vidékünkről való, a mi püspö-
künk alatt, hogy tisztán beszéljen tótul, de németül is 
valamit, mert itt magyar nyelvvel sehová sem mehet. 
Es attól ne féljen, hogy itt meg nem él, mert itt a mi 
népünk nagy számban van, és igy a ki ide jön papnak, 
szerencsés lehet, mert egy gyermektől ha megkereszteli 
3 tallért kap, az esketesből 10 tallért, gyónásra menő 
minden ember legkevesebb 50 centit, vagy tallért ád, és 
e mellett lelkészete köréből havonkint 50 tallért kap, 
és igy pár évek alatt szép összeg pénzt összerakhat ma-
gának, azután pedig ha nem tetszenék neki, visszamehet 
a maga hazájába, már lesz mivel elmennie. De azt ne gon-
dolja ön, hogy valami tréfát írok, mert én tökéletes igazat 
irok, és küldöm is czerkónk (templomunk) rajzát, hogy 
néz ki ; igaz, hogy nem nagy, 54 láb hosszú, és 30 láb 
széles, tornya pedig 35 láb. Tehát papra szükség van 
mentől előbb, mivel népünk között nincsen sor, rend, 
igaz, hogy czerkónk tisztában még nincsen kifizetve, de 
ha papunk lesz, egy év alatt kifizetődik. A parochia és 
templom összesen öt ezer dollárba kerül, és a hogy tisz-
tán kifizetve leend, akkor az ungvári püspöknek lesz át-
adva és bekebelezve, és irja meg nekünk, vállalkozik-e 
pap, a ki hozzánk jönne. Egyéb újságot nem irok, ha-
nem maradok önnek hive Ferencsik Mihály, Vilkes-Barre 
Pa Canal Street Nro 751." x) Vécse, 1888. szeptember 
7-én. Fesztóri József, lelkész. 

') Igy pusztulunk, veszünk. Népünk, az uzsorások lelketlen 
hada által ősi birtokából kiűzve, a roppant köz terhek súlya alat t 
kimerülve ! Amerikába megy pénzt keresni ; s a szegény, a „czer-
kó t t-ról a dollárok között sem feledkezik meg. .. A szerk. 

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

Budapest , 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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Irodalom : M u n k á l a t o k . — Vegyesek. 

s Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

f szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása:Buda-
1 pest, VIII. , Pál-utcza 
I 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉYFOLYAI. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

D i e s n e f a s t u s . 
Igy nevezték a rómaiak azokat a napokat, 

melyeket valamely istentelenség az irtózat és 
szerencsétlenség napjaivá minősitett. 

Európa népeinek nemzetközi életében e szá-
zad folyása alatt alig fordult elö az elkövetett 
bűn sulyjára és következményeinek vészes vol-
tára nézve az 1870-iki szeptember 20-ikán elkö-
vetett merénylethez fogható, a midőn az olasz 
vagyis szardiniai király csapatai Róma kapuit 
betörték és az örök várost elfoglalták. 

Az igazság és jog védelmére Istentől ren-
delt karhatalomnak e visszaélését, ezt e nem-
zetközi jogtiprást, — a mi egyébiránt minden 
jogtalan háborúban előfordul, — két körülmény 
rendkivül súlyossá, a szó teljes értelmében enor-
missá teszi. Ez a nemzetközi bűntény, valóban, 
századunk minden más hadi erőszakai által el-
követett bűntényeknél irtóztatóbb önmagában és 
rettenetesebb következményeiben. Irtóztatóbb, 
mert Róma és a pápai állam egyházi birtok 
lévén, res sacra, Istennek szentelt birtok vala. 
A rajta elkövetett rablás tehát szentségtörés, 
sacrilegium jellegével bir. De rettenetesebb is e 
bűntény, tekintve következményeit, minden más 
erőszakos nemzetközi foglalásnál. A pápaság tör-
téneti jogát, jus quaesitumát, Rómára, és szent Pé-
teregészörökségére, védte és tetézte az a páratlan 
körülmény, hogy a pápai állam a vallás, az egyház, 
az Isten tulajdona. Már most gondoljuk meg: ha a 
nemzetiségi elvnek az úgynevezett olasz egység ja-
vára áldozatul lehetett követelnie és elvennie a 
legrégibb és legbiztosabb történeti jogon alapuló 
pápai államot, daczára hogy a már magában is 

sérthetetlen történeti jog mellett a még a bar-
bár népek által is mindenek fölött sérthetetlen-
nek ta r to t t szent, isteni tulajdon jogczime is 
fedte : van-e még valami akadály, valami fék, a 
körülmények pillanatnyi ellenkezésén kivül, arra, 
hogy az Ausztria-Magyarország vesztére a nem-
zetiségi állam-alkotás elvénél fogva számitó apró 
és nagy hatalmak Magyarország történeti jogá-
ból tabula rását ne csináljanak, területi épségét 
pedig ragadozó osztozkodásuk prédájává ne te-
gyék ? 

Ugyan mi akadályozza őket ebben, a pillanat-
nyi exigentiákon kivül ? Semmi. Elég erős-e a tör-
téneti jog Magyarország területi épségének fenn-
tartására, ha állam-alkotó jogul legfőképpen sőt 
egyedül s egymaga a nemzetiségi elv ismertetik 
el ? Nincs. 

Ez e Magyarországra nézve gyilkos nemze-
tiségi elv üli diadalát Rómában. Es ezt a gyil-
kos szellemet, mi, Ausztria-Magyarország, eresz-
te t tük be a döntő pillanatban Rómába. 

Történeti tény és annyira ismeretes, hogy 
nem szorul okmányszerü bebizonyitásra, misze-
rint a pápaellenes olasz egységet a szabadkő-
művesség eszelte ki, Cavour honositotta meg 
Európa diplomácziájában és III. Napoleon kezdte 
az Olaszországban általa segitett felforgatások-
ban megvalósítani. Mikor azonban III. Napoleon 
látta, hogy a pápa trónjának felforgatásában 
minden, tehát az ő trónjának a felforgatása is 
benn foglalhatók : akkor csapatokat küldött Ró-
mába a pápa védelmére és Rouher minisztere 
által kimondatá a világnak, hogy „jamais," — 
soha sem adja fel a pápai Rómát. Hanem elér-
kezett az ő bünbődésének is az ideje. Végzetes 
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háborút kezdett Poroszország ellen. Segítséget 
kért tőlünk, Ausztria-Magyarországtól. Nálunk 
akkor a protestáns báró Beust kormányzott, kit 
a szabadkőművesség tukmált fel a Sadowánál 
tönkre vert ausztriai császárra. Beust Napóleon-
nak megígérte a segítséget, de föltételül azt 
tüzé ki, hogy Rómát hagyja el. Ekkor Napoleon 
megszakitá tárgyalásait monarchiánkkal; de csa-
patait a szenvedett vereségek miatt kénytelen volt 
Rómából visszahívni. Igy mentek be az olasz 
király csapatai Rómába : Beust terve szerint, 
Beust intésére. Beust azaz Ausztria-Magyarország 
támogatásával. Quod enim quis per alium facit, 
per se f'ecisse censendus est. Amit Beust tett , 
azt mi tet tük: különben minek türtük őt meg 
Ausztria-Magyarország kormányának élén? 

Ez a mi részünk az 1S70. szeptember 20-iki 
dies nefastusban és annak minden következmé-
nyeiben, le egész a mi jelenleg uralkodó szent-
séges atyánk legújabb zaklattatásaig. le az olasz 
papságot fenyegető büntető-törvénykönyvig. 

De van, mi a mi bűnös részünket az olasz 
egység létrehozásában és az egyház sanyargatta-
tásában még súlyosabbá teszi. Mikor Ledochowski 
bibornok, még mint kegyben levő gnesen-poseni 
érsek a diadalmas Vilmos császárnál járt és el-
panaszolván neki a szentszék sanyarú sorsát a 
pápai állam visszaállítására kéré fel: Németor-
szág császárja azt felelte: ott van Ausztria-
Magyarország; ennek, mint katholikus nagyha-
talomnak engedi ő át e tekintetben az első 
lépést. 0 nem fog útjába állni... Es vájjon k iá l l t 
volna monarchiánknak útjába 1870-ben? Olasz-
országot leverhettük volna, mint 1866-ban. Fran-
cziaország le volt verve. Németország nekünk 
engedte át az actio megkezdését . . . És mi mégis 
nem tettünk semmit. Nem tettünk azért, mert a 
protestáns Beust intézte monarchiánk sorsát. 

Most már nagy adagokban isszuk a Rómába 
segített nemzetiségi elv által hazánkra zúdított 
bajoknak keserű levét. Ott van a Strossmayer-eset. 

lS70-iki vétkes mulasztásaink expiátiójául 
és saját f'enmaradásunk biztosítására — vájjon nem 
tudnánk-e mi valamit a pápaság történeti, szent 
jogának érdekében tenni ? 

Európa katholikus népei, élükön a német 
katholikusokkal, megindultak a pápa valódi sou-
verainitásának visszaállítására. 

Mit tegyünk mi ? ! 
I t t az idő, határozzunk ! 

B e s z é d , 
melylyel dr Klinger István tud. egyetemi e. i. rektor f . hó 

16-án székét elfoglalta. 
(Folytatás.) 

Még azok is, kik az ember lelkétől a szellemiséget 
megtagadják, elismerik, hogy az ember ismerő-tehet-
ségén kivül bir még egy érző s őt öntudatos cselekvésre 
képesitő tehetséggel. Csak e három főtehetségének pár-
huzamos s harmonikus kifejlesztése s kiművelése teszi 
lehetővé egész valójának tökéletesítését és érvényesülését. 
Az egyiknek kifejlesztése a másiknak elhanyagolása mel-
lett idézi elő nem csak a benső kellő egyensúly felbom-
lását és az egész létét megmételyező meghasonlást, de 
hivatására is kevésbé alkalmatossá, sőt sokszor veszé-
lyessé teszi. Mint mindennel, a tudománynyal is lehet 
visszaélni. Ugyanazon egy virágból a méh mézet, a pók 
mérget sziv. A tudomány szövétnekével épp ugy sze-
líd világosságot lehet terjeszteni, mint emésztő tüzet 
gyújtani. A ki nem fejlesztett vagy rosszul irányzott 
akarat, az érzőtehetség eltompultsága vagy tulfokozott-
sága, a szenvedély a tudományt használja fel kielégíté-
sére. A tapasztalás mutatja, hogy minél többet tud va-
laki, annál sivárabb lelke és élete, ha szive és akarata 
nincs eszével aránylagosan kiművelve. Göthe Faustjában 
hőseit a ' tudomány minden titkaiba beavatja, s midőn ez 
megtörtént, megmutatja, hogy meghasonlottabb, boldog-
talanabb mint volt azelőtt. Hugo Viktor oly nagy fel-
tűnést keltett munkájában, melynek czime: „L'Ane," mi-
után az embert a tudás minden képzelhető ágain : nemein 
átvezette, kérdi, hogy annyit tudván, mennyivel lett jobb?2) 
A lángelme colossalis tévedései között kitör az emberi 
kebelben szunyadó igazságérzet, hogy az ismeret, a tu-
domány czélja : az embert jobbá tenni. „Az ember valódi 
becse, mondja báró Eötvös József, nem eszének, hanem 
akaratának erejétől f ü g g : kiben ez hiányzik, azt a nagy 
elmebeli tehetségek csak gyengébbé teszik. Nincs szeren-
csétlenebb, sőt néha alábbvaló teremtés a világon, mint 
a nagy ész, melynek a jellem meg nem felel." A tudás 
vezet műveltségre, t. i. a lelki tehetségek összhangzatos 
kiművelésére, — de maga még nem műveltség. „Igaz — 
mondja Hettinger — hogy műveltség a tudás bizonyos 
foka nélkül lehetetlen, de a tudás maga még korántsem 
műveltség"3) és Fichte: „A tudomány maga csak egy 
ága az emberi műveltségnek, ennek minden ágát kell 
elébbre vinni, ha az ember minden tehetségét kiképezni 
akarjuk." 4) 

A tudomány az ész dolga s valamint azt fejleszti, 

•) Mir, i. m. 75 1. 
2) Victor Hugo : L'Ane Paris 1880. 107. 1. 

Dieu, nature, cité ; la loi, l 'esprit , la le t t re 
Mais a quel poin t de vue enfin faut-il se met t re 
Pour trouver le bon sens de votre enseignement ? 
Je feuil let te et relis tout l 'homme vainement, 
Je ne vois point par ou son coeur s'améliore 
Je vois la nui t grandir si je vois l 'astre eclore. 

3) Dr Franz Het t inger : Thomas Aquin. und die europäische 
Civilisation. F r ank fu r t a M. 1880. 3—4 lap. 

4) F ich te : Vorlesungen über die Bes t immung der Gelehrt. 
83 lap. 
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ugy általa fejlesztetik. De bármennyire is legyen fej-
lesztve, csak részét képezi szellemi tökélyünknek. 

Összhangzatban kell tehát lelkünk tehetségeit mű-
velnünk. s a lélek e harmonious kimüveltségéből szár-
mazik mint az összes művelődés czélja s eszménye — 
mint Kirchner mondja — „az élet benső harmóniája, a 
lélek békéje önmagával s Istenével, a véges szellem tö-
kélye." A tudomány eme feltétel1) alapját képezi,2) ide 
irányul3) s azért ez leszen czélja is. 

Az ember társadalmi lény. Tehetségei kifejlesztését 
és érvényesítését a társadalomban éri el. Az élet ezer 
szálai által van ahhoz kötve. Vele született joga abban 
élni s rendeltetésén munkálkodni. Minden jognak kötelem 
felel meg. Valamint a társadalom nyúj t ja neki az alkal-
mat a földi jólétre, az eszközöket lénye kifejlesztésére, 
s könnyíti, elősegíti rendeltetésének elérésére irányzott 
munkálkodását : ugy viszont ő is tartozik a társadalomban 
azon helyén, melyre őt a gondviselés helyezte, a társada-
lom czéljára közreműködni. Tagja ő a nagy társadalmi 
organismusnak s valamint e test élő organismusában 
minden tagnak megvan az egész jólétére irányzott hiva-
tása : ugy a társadatom tagjának is megvan az egész 
javát czélzó működési köre, társadalmi hivatása. „A 
társadalom szervezetében megtaláljuk azon rendszerek 
hasonmását — mondja egyetemünk egyik korán elhunyt 
jelese, Greguss Ágost 4 ) — melyek az élő egyéni szerve-
zetet alkotják : az állattenyésztéssel, földmiveléssel s az 
ezerkaru ipar különféle ágaival foglalkozók a társadalmi 
táplálkozás: a kereskedők és tőzsérek, kik az árut és pénzt 
szállítják, fo rga t j ák : a társadalmi vérkeringés tényezői: a 
fegyveres nép, a cselédség, a napszámosok mintegy az 
izmok, melyek a megrendelt mozgásokat végrehajt ják, 
míg fenn az agyvelőből kormányozzák, igazgatják, vezetik 
az egészet". Igy megvan a társadalom minden tagjának 
a maga hivatása. S arra képessé teszi őt a teendői kö-
réhez tartozó ismeret és tudomány. Mennél képzettebbek s 
hivatásuk teljesítésére képesitettebbek a társadalom tagjai, 
annál biztosabb a társadalmi jólét alapja s annál inkább 
fog a társadalom is feladatának megfelelhetni. A társada-
lom tagjainak ezen intellectualis képzettsége arányban 
áll a tudomány fejlettségével. Mennél magasabb ennek 
fejlettségi foka : annál magasabb fokra emelendi a társa-
dalom tagjainak képzettségét s viszont, ha ennek vala-
mely ága hátramaradt, a társadalom tagjaiban is ez irány-
ban hátramaradottság lesz észlelhető. Világos jele ez ama 
befolyásnak, melyet a tudomány a társadalmi életre gya-

1) „Az igaz ismerete minden jónak feltétele." dr Cseh Fe-
rencz : Az ember szellemi élete. Debreczen, 1873. 

2) „Az értelem megvi lágí t ja az élet u ta i t . k i m u t a t j a a czélo-
ka t s eszközöket, ez által öntudatossá, felelőssé teszi az akara to t . " 
U. o. 402 la/p. V. ö. Mir. id. m u n k á j a 67 lap. 

3) „A jellem nemesitése igy egyik fe ladata a szellemi tevé-
kenységnek." U. o. 423 1. és „A tudomány nemesiti az emberi szel-
lemet, ád neki magasabb nézpontokat összes rendeltetésének fel-
fogására, — vezeti valódi életbölcseségre és képesiti saját s az 
emberi s polgári társadalom javán öntudatosan működni." A. 
Schaller : Encyclopédie und Methodologie der Wissenschaf ten. 
Magdeburg, 18 2. 

4) Beszédében, melyet az egyetemi tanévnek ünnepélyes meg-
nyitásakor 1879-ben szept. 9-én mondott . 

korol. A tudomány ennélfogva nem valami magába zárt 
meddő dolog, hanem természeténél fogva érvényesülésre 
irányul. Ezen érvényesülésében, a társadalom tagjainak 
hivatásukra való kiképeztetésében, ezen hivatásra való 
alkalmasbbá tételében nyilvánul feladata, éretik el czélja. 

A gyakorlati angol mondotta ki először a jelszót : 
a tudomány hatalom ; a világ haladása pedig félre nem 
érthetőleg hirdeti, hogy az emberi működés valamennyi 
terén mindinkább azok lesznek a helyzet urai, a kik tudo-
mányban és műveltségben a többieken túlemelkednek és 
beteljesül az írás jóslata, hogy elvész a nemzet, mely 
tudomány nélkül van. 1 ) „A meg nem fertőztetett tudo-
mány — mondja két franczia tudós, Demogeot és Mon-
tucci — elrejtett de bő forrás, melyből ezer csatornán fo-
lyik az oktatás s következéskép egy nép szellemi élete, 
ipara és jóléte." 2) Neki köszönjük a dolgok természetébe 
s rendjébe való mélyebb belátást s az ezen alapuló fen-
sőbb felfogást ; belőle mint kiapadhatlan forrásból me-
rítünk erőket s eszközöket a rideg anyag leküzdésére s 
az ellenséges természetelemek leigázására, raj ta sarkall 
ismereteink széles, majdnem mérhetlen terjedelmű országa 3) 
Ez tökéletesiti a földmivelést, fejleszti az ipart, emeli a 
művészetet, nemesiti a társadalmi életet, rendezi az 
együttélés viszonyait, gondozza az egészséget, előmoz-
ditja a lélek tökéletesedését. Szóval, bármely szempontból 
tekintsük a tudomány hatásait : mindig egyaránt nagyok, 
messzehorderejüek és áldásosakként tűnnek azok fel. 
Raj tuk alapszik, általuk mozdíttatik elő a földi jólét. Ezt 
eredményezi, ide irányul a tudomány minden törekvése, 
ez lészen tehát czélja is. 

* 

A tudomány az ész törvényei szerint történt műkö-
désnek természetes eredménye s igy az ész szülötte lévén, 
részt vesz ennek létezési feltételében, részt feladatában s 
azért czélja valósításában is. A mi tehát az észnek, azaz 
igaz ismeretének czélja. Az ész természetét s czélját saját 
ténykedéséből ismerhetjük meg, valamint minden tehet-
séget csak működésének természetéből s minőségéből 
Ítélhetünk meg. Az ész működése nem találja, nem birja 
önmagában befejezettségét. Az ész ismer, de nem hogy 
pusztán ismerjen, hanem hogy ismeretét érvényesítse, a 
szerint cselekedjék. Az orvos nem azért tanul, hogy 
pusztán tudjon gyógyítani, de hogy valóban ismerete 
szerint gyógyítson is. Az ismeret, bármily tökéletes és 
teljes legyen is, természetszerűen az akaratra hat, azt 
indítani iparkodik. Ignoti nulla cupido. Ismeret nélkül 
az akarat „coeca potentia". Öntudatos cselekvésre csak 
az ismeret által képesül. Ez világítja meg cselekvése út-
ját. Mintegy szövétnekhordó előtte jár, vezeti, kalauzolja 
s szolgál neki mint urának és királyának. 4) 

Világos tehát, hogy az ész s következésképen az 
ismeret nem valami magában bevégzett, befejezett, ma-
gában megállapodott ; teljét, befejezettségét érvényesülé-

») U. o. 
2J Demogeot et Montucci : Rappor t de l 'enseignement supé-

rieur en Angleterre et en Ecosse. Paris, 1870. 9 1. 
3) Kautz, u. o. 
4) Y. ö. Mir id. m. 68 1. 

24* 
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seben keresi. Önmaga szellemi természetünk szükségleteit, 
törekvéseit, vágyait kielégiteni nem képes. Elolthatlan 
például mindnyájunkban a boldogság utáni vágy. Mutat-
hatja nekünk az ész a boldogság hónába vezető utat, de 
ha raj ta nem fogunk járni, soha sem fogunk oda jutni. 
Szellemi természetünk tökélye — mint ezt már föntebb 
kimutattam — nem pusztán ismerés —, de nemesebb 
természetünknek megfelelő cselekvésben áll. Inkább sok 
ily cselekvés, mint a nélkül sok tudás. A meddő tudás 
hasonlit egy szép gyümölcsös fához, mely gyümölcsöt nem 
terem. De megtermi, mihelyt czéljához képest az akaratot 
megfelelő cselekvésre birja. Az észnek az akarat alá való 
ily értelemben vett alárendeltségében, az ismeretnek ön-
tudatos cselekvésben való nyilvánuldsában áll szellemi 
tehetségeink működésének összhangzata, rendeltetésünk el-
érésének feltétele. 

De továbbá, a mi magában véve fejleszthető, töké-
letesithető, az magában nem befejezett. S ki fogja állí-
tani, hogy a tudomány mai nagy fejlettsége daczára már 
netovábbját érte el, hogy az emberi elme már mindent 
kikutatott, mindent megismert, mindent tud, mit véges 
tehetségénél fogva tudhat? A tudomány magában hordja 
tökéletesedhetésének, haladhatásának feltételét és szük-
ségét, ugy hogv Scheidler szerint „a tudomány, az 
igazi tudós jelszava: „plus ultra" s Fichte mondja : „A 
tudomány haladásától — mint egyik tőtényezötől — függ 
az egész emberi nem haladása. A ki amazt akadályozza, 
ezt akadályozza. Az emberiség mindent nélkülözhet, min-
dent el lehet tőle rabolni, csak tökéletesedésére való ké-
pességét nem." 2) A tudomány e szerint fejlődő s fej-
leszthető lévén, nem lehet önczél és az emberi nem 
tökélyesbitésére irányulván, abban találja czélját. 

Az emberi szellem, a lélek önnönmagában, termé-
szetében birja a törekvést önmagát, énjét érzelmeitől, 
ösztöneitől ugy, mint à külbehatásoktól megkülönböz-
tetni s ezek ellenében önelhatározólag érvényesiteni. De 
ezen törekvése, hogy t. i. értelmét öntudattá fejleszsze s 
képességét, énjét érvényesiteni önelhatározási szabadsággá 
emelje, csak azért van természetébe beoltva, mert ethikai 
rendeltetéssel bir és az erkölcs csak öntudat s szabad 
önelhatározás által válik lehetővé épp ugy mint énje, 
személyisége is csak szabad elhatározásból származott 
öntudatos cselekvésben nyilvánul s érvényesül. Öntudatát 
s önelhatározási szabadságát fejleszteni, tökélyesbi teni 
igy első s fődolga az emberi szellemnek.3) A tudomány 
az igaznak ismerete által fejleszti az öntudatot s teszi 
képessé az akaratot szabad önelhatározásra, arra irányul 
természeténél fogva s akként az ember személyiségét 
fejlesztve s tökéletesítve alkalmassá teszi rendeltetésének 
elérésére s ez a tudomány természetében rejlő egyik czélja. 

A kik a tudományt önczélnak tekintik, azon felte-
vésből indulnak ki, hogy az ész souverain. — Az ész 
sem nem adta magának természetét4), sem a termé-

') Dr. Karl Hermann Scheidler : Uiber die Idee der Univer-
sitaet. Jena, 1888. 183. lap. 

2) Fichte, f. id. m. 
3) V. ö. Dr Hermann Ulrici : Grundzüge der praktischen 

Philosophie. Leipzig. I. Bd. 206. 
4) Aquinói sz. Tamás. 

szetében gyökeredző törvényeket, melyekhez működé-
sében kötve van. A mi nem magától van, a mi ter-
mészetét nem magától birja, de mástól kapta, már ez 
által is függésbe jött attól, kitől létét s vele természetét 
vette. S ha az ész a természetében gyökeredző, tőle nem 
függő, általa meg nem másitható törvényekhez kötve van, 
souverainitásáról többé beszélni nem lehet. Működésében 
kötve van ezekhez, ezeket követni tartozik s ha nem kö-
veti, beáll azon állapot, melyet a törvényeitől való tá-
vozás arányához képest, zavart, önkivüli állapotnak sőt 
előhaladottabb fokában elmebetegségnek neveznek. 

Az ész nem teremti magának ismerete tárgyait. 
Megvannak azok ismerete előtt, megmaradnak ismerete 
után vagy a nélkül is. Ismerete csak akkor helyes és 
igaz, ha tárgyával egyezik. *) S ha egyszer megismerte a 
tárgyat ugy a mint van, nem függ többé tőle azt más-
képp ismerni. A kört nem fogja négyszögnek, a fehéret 
feketének nézhetni, kénytelen elfogadni, hogy kétszer 
kettő négy. Tehát souverainitása itt is kötve van az adott 
tárgyakhoz, az adott igazságokhoz. A működésében kö-
tött, nem tőle függő törvényekhez szükségképp való al-
kalmazkodás, megdönti azon souverainitást, melyet neki 
azért tulajdonítanak, hogy védve alatt igazságnak hirdes-
sék azt, a mit érdekökben áll annak elfogadtatni. Az ész 
igy természeténél fogva souverain nem lehetvén, szerze-
ménye a tudomány sem lehet oly értelemben souverain, 
hogy önczél volna. 

Nem nagy szolgálatot tesznek a tudománynak, kik 
hogy értékét emeljék, oly czélt tűznek ki neki, melylyel 
természeténél fogva nem bir. Nem emelném a sas magas 
röptének nagyszerűségét, ha arravalónak mondanám, hogy 
hozza le az ég csillagait. Nem szorul a tudomány ily 
hamis fényre. Nagy becsű az magában. De persze, ha 
az ész nem souverain, a tudomány nem önczél, ugy el 
kell ismerni azon határokat, melyek közt a tudománynak 
tartózkodnia, azon függést, melyet elismernie kell. Az 
igazság utáni törekvés korlátokat nem tűr, az igazság 
magában hordja azokat. Hogy hová vezet az ész souve-
rainitásának tana a practicus életben, azt megmutatta 
azon lucus a non lucendo-ként „bölcsészetiének nevezett 
század, midőn az ész souverainitását ünnepelte. A souve-
rain Isten helyett a souverain ész emeltetett az oltárra 
egy ledér nő személyében, kit az „ész istennőjének" ne-
veztek el. S ezen istenségnek megfelelt tisztelete : Guilot-
tin volt oltára, a hóhér papja és vér volt az áldozat ! 

(Ve'ge köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapes t , szept. 21. Az uj vallás- s oktatásügyi 
miniszter. — 

Gróf Csáky Albin kineveztetése körül egész legenda 
képződött, mely hiven jellemzi közállapotainkat. A kor-
mány egyes ügyefogyott tollai s szócsövei elég ügyet-
lenül oda erőlteték az uj miniszter jelöltségét, hogy az 
a protestáns Tisza K. miniszterelnök ur sakkhuzása volna 
a püspöki kar ellen, viszont az ellenzéki lapok ugy tün-

Sz. Tamás. 
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tették föl a dolgot, mintha a kormányelnök je löl t jének 
előbb hamut kellett volna hintenie fejére, hogy accep-
tabilis legyen a koronának, amiből a miniszterelnök ku-
darczát vélték kimagyarázhatni . Ehhez még más fűsze-
rezett verziókat kapcsoltak egyik részről ugy, mint a 
másikról, mig végre a „Nemzet" beverte a hordó fenekét, 
polémiába bocsátkozván a „Pesti Napló" -va l az u j val-
lás- s közoktatásügyi miniszter kinevezése ügyében. 

Ez amily jellemző, épp oly tanulságos közállapo-
tainkra nézve, mert e jelenség minden egyébnél inkább 
bizonyitja azt, hogy mennyire feszitik a hur t minden 
oldalról. 

Mi azonban joggal merjük azt hinni, hogy középen 
van az ut, és hogy Tisza K. miniszterelnök ur sokkal 
több államférfiúi tapintat tal bir, semhogy „affront"-ot 
csináljon a kath. egyházzal szemben ; másfelől mél ta t -
lannak véljük Csáky Albin grófra nézve, aki már két 
izben visszautasította a neki fölajánlott miniszteri tárczát, 
hogy most csak azért foglal ja el Trefor t székét, mivel 
hadat akarna üzenni a kath. egyháznak, vagy mivel 
megfeledkeznék ennek közjogi állásáról Magyarországon. 

Középúton járva könnyű menthetet len hibának ki-
muta tnunk egyfelől a „P. Napló" amaz állítását, mintha 
a kultusminiszterért csak Tisza K. volna felelős, valamint 
ama nyilatkozatát a „Nemzet"-nek, mintha a király pusz-
tán csak T. K. akaratá t vette volna tekintetbe az u j 
miniszter kinevezésének aláirásánál. 

Mindkét oldalról megfeledkeztek arról — mint más 
alkalommal kifej tet tük s amire most újból utalnunk ke l l : 
— hogy az apostoli magyar király egyúttal fővédnöke a 
magyar katholika egyháznak, aki koronázása alkalmával 
esküt tőn, hogy az ország jogaival a kath. egyház igazait 
is megvédelmezi. 

Ezen közjogi állapot megszabja a zsinórmértéket , 
melylyel minden magyar a lkotmányos minisztérium s igy 
bármely kultusminiszter magatar tásá t mérjük, mikor a 
kath . egyházról van szó. 

Tisza K. vétkeznék az apostoli védnök ebbeli felsége 
ellen, ha akaratát a koronára rá akarná kényszeríteni ; 
másfelől Csáky Albin gróf nem birna hivatot tsággal ma-
gas állására, ha az apostoli korona szolgálatában más 
akarna lenni, mint a kath. egyház kegyurának megbí-
zottja ugyanez egyház irányában. 

Magyarország még nem köztársaság : bármely kor-
mány bírjon az országgyűlésen többséggel, nem vesztheti 
szem elől a korona szent előjogait, melyek viszont-kö-
telezettség nélkül képzelhetetlenek. A parlamenti minden-
hatóság még nem kormányi mindenhatóság egy monar-
chiában ; viszont a parlamenti felelősség doktrináris fel-
fogása sem lehet a gyakorlatban alkotmányos monar-
chiában egyedül irányadó. 

Azért teljes alapossággal véljük elhibázottnak mind 
a két jelzett álláspontot és pedig épp ugy Tisza K. sok 
évi tapasztalatain alapuló simulékonysága, mint gr. Csáky 
Albin elismert tapintata miatt ; mert különben azt kellene 
fölteDni, hogy ő exczellencziáik most harczot akarnak 
inditani az apostoli korona, mint a kath. egyház fővédnöke 
ellen. Amit talán még sem lehet róluk állítani. 

Egyébiránt bevalljuk, hogy király urunk ő felsége 

iránti jogos bizalma a kathol ikusoknak sokkal nagyobb 
és igazoltabb, semhogy nagy aggályaink legyenek ha 
volnának is — az u j kultusminiszter kinevezése alkal-
mából a saj tóban folyó uj jhuzás miatt. Nem feledkez-
hetünk meg a többi között arról a nagyfontosságú esetről, 
midőn király ő felsége a korona vető-jogával élt a kor-
mány, illetőleg a kultusminiszter több javaslatánál, igy 
például a kongrua-ügvben. E bizalmunkat nem ingat-
ha t j a meg az, hogy ez idő szerint Tisza Kálmán bír ja 
ugyané koronás királyunk bizalmából a miniszterelnöki 
tárczát , g r . Csáky Albin pedig most nyerte ugyané kézből 
a vallás- és közoktatásügyit , amely felséges fejedelemnek 
mindketten hűséget esküdtek. 

Sőt jogunk van remélni, hogy a mult nagy oku-
lásai gr. Csáky Albin miniszterségére nem lesznek be-
folyás nélkül, és amint nyilt t i tok, hogy a vallás- s köz-
oktatásügyi tárczát épp ennek önállóbb természeténél 
fogva vállalta magára , épp ugy köztiszteletben álló magas 
jelleme följogosít ama várakozásra, hogy ő excziája u j 
állásában nem akar rombolni , hanem a létezőt történeti 
jogfolytonosságában tovább épiteni, amiben bizton szá-
mithat a püspöki kar s általában a katholikusok támo-
gatására, szives örömest föltételezvén róla, hogy nem jő 
mint ellenség, hanem mint hü fia vallásának és hű szol-
gá ja a t rónnak ! -f-

Kassa, szeptember hóban. Harmincz év jubileuma. 
— „Vitám petiit a te, et tr ibuist i ei longitudinem dierum." 
Pslt. E hó 8-án ünnepelte f t . Volny János apát-kanonok, 
aranymisés pap, csendes rokoni körben, a székesegyházi 
káptalan tagjává tör tént kineveztetésének 30 éves jub i -
leumát. 

Minden je lentékenyebb életszakát jótékonyságával 
teszi áldásossá. E naptól 1200 forintnak kamat já t kapja 
évenkint a saczai kántor- tani tó, de csak — mint hitval-
lásos, katholikus iskolának a docense. A vallásos buzga-
lom tehát és a vele kapcsolatos nemes czél — világos. 
Kiérdemelt volt a püspöki magas elismerés és dicsérő le-
irat ! Azokat , a kik ezt a helyi lapokból elsőbben olvas-
ták, igen kedvesen lepte meg e szép kanonoki tett , s szi-
vök egész melegéből gra tu lá l tak nem csak ez utóbbi, 
de sok sok más adakozásáért i s : megyénknek egy sze-
gényül dotált lelkésze — a szentmihályi — tetemes ösz-
szeget huz évenkint örökidős alapítványából, — a hidas-
némethii plébániának a ré t je Volny pénzén vétetett , — 
a városi kapitányi hsvatalnak soha sem kézbesít a sze-
gények részére 50 fr tnál kevesebbet, — és hány vi-
déki, elemi csapásokkal sú j to t t plébánosnak nyúj to t t se-
g é l y t ? ! . . De a ,clerus junior ' -nak is szerez ö römnapján 
évenkint örömnapot — s erről ú t jában sem feledkezik 
meg, min t -az t egy izben, ker. sz. János napján, névün-
nepe alkalmából, Velenczében tette. — A mult évi za-
rándoklatom költekezéseire való tekintettel, honorál ta 
művecskémet. — Volt mit megköszönni ! — A szó nemes 
értelmében liberális benefactort az önállóság is jellemzi : 
kimondja és védi, szemben bárkivel, az igazat. Utódjainak 
sok követni valót hagyot t Saczán honnét a stallumba jöt t . 
Rendszerető pontossága, s z í v ó s természete és munkássága 
ki tűnt az a j t . alapítványok nagy felelősséggel járó keze-
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lésében. Győzte sok évig. Sokat olvas és tud : kár, hogy 
szerzeményével szellemi kincseit nem hagyhat ja ránk : 
csak hivatalból használta tollát, beszédjeit csak a szó-
széken örökítette meg. 

Mily kedves lehet Istennél ily öregnek áldozata és 
imája ! Az idegbántalmakban sokszor és sokat szenvedő 
fürge kis öregünk, bajmentes napjain alig győzi sétáján 
a tisztelgők sürü köszöntéseit fogadni. — Hogy is ne 
volna a szeretet embere : hiszen János! Mint felföldi szü-
letésü, tanulta és beszéli a magyar szót : Rendes napi 
olvasmányai közt van a ,Religio' és a ,Magyar Állam. ' 
A habár nem tudor — de tudós pap, Kisasszony napján 
lett kanonoknak kinevezve, tehát azon a napon, melyen 
szűz Mária officiumában (az énekek éneke) ez á l l : ,eru-
ditis intersum cogitationibus." Ki tapasztalta ezt inkább, 
mint a jubilált s az eruditio magas fokán álló kanonok 
— Volny ? ! . . . Sokáig világítson és boldogítson ! ! É r j e 
el a gyémánt napoka t ! Tollrajz. 

Olaszország. A velenczei papság felirata X I I I . Leo 
pápához : 

Certissima amoris et devotionis sensa, quae corda 
nostra continenti studio ad Te Pe t rám ac summum Fidei 
Magistrum suaviter impellunt, hoc potissimum tempore, 
quo paulisper, rerum consuetudine posthabita et hominum 
frequentia seclusi in desertum locum Antistite nostro prae-
eunte concessimus ut moribus pro sua quisque parte, 
impensius, corrigendis et renformandis incumberemus, in 
nobis, quasi impulsu dato, effervescunt. Quum enim na-
tura id fiat ut quo castigatior adsidua mediatione animus 
evadit, eo alacriores amoris vires in illo succrescant, ita 
dum nos in sortem Domini vocati vasa nostra mundamus 
et rebus divinis agendis magis idonei fieri studemus, 
nostrae charitatis spatia dilatantur. Igi tur in Dei honorem 
f ra t rumque salutem curandam, igni divinitus immisso, 
promptiores effecti, in Te, qui Dei vice in terris fungeris, 
Yeritatis Aeternae Adsertorem, Summum Christi fidelium 
Parentem, oculos convertimus ut débita reverentium ani-
morum officia exhibeamus, et cordium sensa fide, spe, 
charitate modo refecta candidissime proponamus. Nonne 
corda nostra concaluerunt in nobis, quum viam hunc ad 
sanctitatem terentes Christi loquentis suavissima verba 
audivimus ? Quinimo charitatis ignis ac vis, meditatione 
medullis concepta (fateri nos id liceat) tanto ardore ab-
ripuit, ut a secreto hoc loco saeculi caliginem dispicien-
tes, in hominum societatem propediem reversuri, ac diram 
saeculi perniciem, convicia, scelera, quam Jesum Christum 
Teque Illius Yicarium impetunt et affiigunt execrantes, 
Beati Thomae illud facillime nobis ipsi usurpare posse 
videamur : Eamus et nos, ut moriamur cum eo. (Joann. 
c. XI) Verum dum spiritus efîervescit et promptus est, 
carnem infirmam esse meminimus, et probationem chari-
tatis exhibitionem esse operis sane novimus. Hinc fit ut 
Tuis pedibus provoluti, Beatissime Pater, Ecclesiae ilia 
verba adbibentes : Tu es Pastor ovium, quae fidei nostrae 
testandae vel maximo argumento sint, animorum sponsio-
nem amplissimam exhibeamus, nimirum numquam fore, 
dum vita suppetat , ut a Te deficiamus saeculi stipendiis 
illecti ; quae Tu absolutissima auctoritate damnaveris nos 

item reprobaturos, quae- docueris, continue, quavis parti-
culari opininione corde et animo posthabita, amplexuros. 
quippe verba Aeternae Vitae Tu unus possideas et viam 
Dei in veritate doceas ; hanc fidem ovibus ab Antistite 
Nostro qui nos Tecum coniungit, nostris curis commissis 
semper tradituros : quum nos non lateat totam, qua genus 
hominum in praesens laborat , errorum colluviem, hie 
praesertim profluere, quod a Petr i fide doctores quidam 
somnia venditantes, illud teterrimo ausu abstrahere con-
ni tantur . Quid vero si sacerdotes a Tua doctrina in pro-
priarum opinionum capita discedant? si vel unguem a Tuis 
placitis dissentiant? Absit, Beatissime Pater, u t de ullo 
nostrum suspicionem hanc quis inducat ; Urbs enim nostra, 
quae Principis Apostolorum Discipuli Cathedra decoratur 
cum Roma Ecclesiarum omnium Matre et Magistra tum 
religionis cum in hac Cathedram observantiae studio, B. 
Pe t ro Damiano auctore, j am antiquitus contendit. 

Quod si omni tempore, hoc praesertim anno haec 
devotionis sensa Tibi fateri nobis antiquius est, quando 
universae undique nationes, Sacerdotalis Tui Jubilei occa-
sione arrepta, tot amoris pignora et documenta Tibi 
exhibere certaverint, in B. Pet r i Sedem portentosa ilia 
fide delatae, cuius vix unum vel al terum exemplum per 
Christiana saecula ostenditur. 

Huic igitur universae orbis ter rarum laetitiae nos 
pro virili parte annuentes, Te Dei Providentis nutu in 
tot exardescentibus praeliis Ducem non terrefactum sequi-
m u r ; Te 

L E O N E M I U D A E 
pro filiis in liostes excubantem et t r iumphantem saluta-
mus ; Tibi in pudentissima saeculi jactantia Magistro lo-
quenti dicto audientes sumus, laetum id omen insuper 
proferentes ut Tu, qui es salus 'domo Israël, universo 
orbi nunc Tibi plaudenti, divina ope par quasi pari refe-
rendo, pacem cum omnibus bonis aliquando restituas. 

Hac igitur spe fulti, Beatissime Pater, ne haec, 
proposita dilabantur, sed in dies magis coalescant, Tuis 
Sanctissimis Pedibus advoluti, Paternae Tuae Benedicti-
onis adjumenta humillima animorum demissione implo-
ramus. 

Venetiis, Kal. sept. a. MDCCCLXXXVIII. 
Humill.mi Dev.mi Obb.mi Filii. 

(Aláírások). 

Freiburg (Badenben), szeptember hó 10. A német-
országi katholikusok XXXV. nagygyűlése. — 

Szántszándékkal késedelmeskedtem tudósításommal 
az it t t a r to t t idei kath. nagygyűlésről, czélom lévén nem 
csupán száraz tényeket vagy határozatokat magyarra át-
ültetni, hanem hü és teljes képét nyújtani a nagy kath. 
manifestatiónak ; nem csupán visszaadni a hangot, hanem 
közelről megfigyelni a visszhangot is, melyet barát- s 
ellenségnél keltett . Ez nyomban az ülések után lehetetlen 
lévén, ma már teljes tájékozottsággal megfelelhetek a t. 
szerkesztő ur által rám bizott feladatnak. 

Mindenek előtt nagy örömmel megállapíthatom az 
idei nagygyűlés fényes sikerét. A Breisgau ősrégi városa 
sohasem látott ennyi vendéget falai közt ; Németország leg-
távolabb kath. vidékei, még a Diasporából is képviselve 
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voltak és pedig közéletünk tekintélyei által s minden 
tisztes foglalkozás köréből. Ezen külső sikernek teljesen 
megfelel a szellemi eredmény. Ha ellenségeink szokott 
vakmerő jóslatait összehasonlítom az eredménynyel és 
nevezetesen a mindenféle irányú sajtóra gyakorolt ha-
tással, csak annyit mondhatok, hogy a nagygyűlés impo-
nált, az egykor a kulturharcz terén a poroszszal ver-
sengő bádeni liberalizmus kénytelen bevallani, hogy „a 
katholiczizmus Németországon nagy erőt képvisel, és 
szervezettségében első rendű tényező a közéletben." Ha 
igy szól a régi ellenfél, elképzelhetik, mily érzelmek he-
vítik a katholikusokat, akik voltaképen uj erőt, u j lel-
kesedést, ujult munkakedvet merítettek e nagygyűlésből, 
akár részt vettek légyen abban, akár nem ; ami annál 
inkább számba veendő, mivel közelednek a parlamenti 
képviselőválasztások, amelyeknél egész teljében érvénye-
sülni fog a jelszó, mely az idei nagygyűlés tanácster-
mének falán tündöklöt t : „Ut omnes unum sint /" 

A hozott határozatok oly sok tárgyat ölelnek föl s 
oly remekül indokoltatnak, hogy nem mulaszthatom az 
azokat s indokolásukat tárgyak szerint ismertető füzetet 
a melegebb érdekeltségnek ajánlani. 

A szűkre szabott tér miatt itt csak röviden jelle-
mezni kívánom azokat. 

Első sorban ki kell emelnem azt, hogy mindeme 
határozatok egyetlen egy, mindnyájunkkal közös czéllal 
bírnak és ez : a katholikus egyház szabadságának helyre-
állítása minden téren. E szabadság az egész európai 
szárazföldön többé-kevésbé meg van nyirbálva, s ennek 
következménye az, hogy a katholikus lelkiismeretek min-
denütt állami vagy más természetű hatalmaskodás ál-
dozatai. 

A pápaság helyzete, a római kérdés épp annyira 
korlátozza a kath. egyház szabadságát, mint zavarja a 
kath. lelkiismeretek nyugalmát. Ennek megszüntetésére 
irányul a német kath. nagygyűlés erélyes határozata a 
szorongatott pápa világi hatalmának, mint szabadsága 
biztositékának visszaállításáról. Hasonlóképp az egyház 
szabadságát és a lelkiismeretek nyugalmát czélozza a 
határozat, mely az olasz büntető-törvényjavaslat ismeretes 
sérelmes szakaszai ellen fordul, amelyek a szó szoros 
értelmében ignorálják a pápának mint az egyház legfőbb 
pásztorának jogait s kötelességeit és az olasz papságot 
s hívőket azon elternatlva elé állítják, hogy fogságba 
kerülnek s pénzbüntetésre ítéltetnek, ha legfőbb pászto-
ruknak, Krisztus helytartójának engedelmeskednek. 

Ugyancsak az egyház szabadságának kivívását és 
a kath. lelkiismeret megnyugtatását veszi czélba egész 
sora ama határozatoknak, mely az iskola-kérdéssel, a 
szerzetes rendekkel, a vasárnap megszentelésével foglal-
kozik. Vájjon szabad-e az egyház, ha az iskolában vallás-
közönyös vagy épen ellenséges tanítással megtámadják 
hitelveit, és vájjon ily oktatás nem zavarja-e a kath. 
lelkiismereteket? Szabad-e ott az egyház s nyugodtak 
lehetnek-e a kath. lelkiismeretek, ahol a kath. intézmé-
nyek, szerzetes rendek, kongregácziók behozatalát törvény 
tilalmazza, mintha ezek s közvetve a katholikusok állara-
vagy társadalomellenes czélokat táplálnának. Vagy a va-
sárnapi munka, mely teljes szabadságot élvez, nem kor-

látozza-e az egyház jogainak zavartalan gyakorlását és 
nem inszultálja-e a kath. lelkiismereteket ? 

A többi határozatok hasonló czéllal birnak. Egész 
Németországon nagy hatást keltett ama határozat, mely 
szerint a német birodalom számára hozandó polgári tör-
vénykönyvben minden intézkedés, a melyek a vallással 
(p. házasságjog) összefüggésben állanak, a keresztény 
alapelvekkel összhangba hozandó, és amely minden hiva-
tott keresztényt felhív arra, hogy idejekorán részt vegyen 
az említett törvényjavaslat beható bírálatában. 

Az egyház szabadságának segédeszközei s jótékony 
befolyásának tanúságai a nagygyűlés által hozott többi 
határozatainak tárgyai. Nevezetesen ami illeti a kath. 
egyesöleti életet, a nagygyűlés sürgetőn ajánlja az összes 
kath. egyesületek erélyes támogatásá t : ezek közt kivált 
a sz. Bonifáczius-egyletet, mely kath. templomok s isko-
lák állításával foglalkozik, — a sz. Ráfael-egyletet, mely 
a kivándorlók lelki s anyagi megóvását czélozza, ámbár 
a kivándorlás nem ajáültatik ; — továbbá támogattatik 
Berlin északi részében építendő kath. templom segélye-
zése, melyhez Berlin városának tanácsa ingyen adja az 
épitési tervet ; — pártoltatik s a sz. Ráfael-egylethez 
tétetik át azon javaslat, hogy Amerika számára nevelendő 
papok kiképzésére külön intézet állittassék ; — ajánltatik 
ima-egyesület alakítása katonák számára ; — ajánltatik 
a sz. Leo egyesület támogatása, melynek czélja a Német-
országon érezhető paphiányon lendíteni ; pártoltatik pau-
lai sz. Vincze-egyesületek terjesztésének ügye ; — ajánl-
tatik a Jézus legszentebb szivéről nevezett missio-társulat 
s vállalatuk, melyet a pápa kiváló áldásában részesített ; 
— ugy szintén fölkaroltatik a kath. egyetemi if júság 
Bonifáczius-egyesülete ; valamint a művészet ápolása a 
nép által ; — a népmissziók tartása pártoltatik, és elha-
tároztatik statisztikai összeállítás a kath. egyesületekről. 

Ezen határozatokhoz méltón csatlakoznak a szoczi-
ális kérdésre, az afrikai rabszolgaságra és a kath. sajtóra 
vonatkozók. 

A szocziális kérdés ügyében folytatott tárgyalás 
annyiból is nevezetes, mivel elvetette a svájczi részről 
tett ama javaslatot, mely szerint nemzetközi munkás-vé-
delmet kellene behozni, ehelyett a nagygyűlés határoza-
tilag köszönetet szavazott a Czentrumpártnak, erélyes 
kezdeményezéseért a munkás-védelem érdekében hozandó 
törvényjavaslatokra nézve, egyúttal pedig kifejezi amaz 
óhaját s reményét, hogy a német szövetséges kormányok 
hozzá fognak járulni ugy a vasárnapi uiunkaszünetrő^ 
mint a női s gyermek-munka szabályozásáról szóló tör-
vényjavaslatokhoz. 

Az afrikai rabszolgaság ügyében a következő ha-
tározat fogadtatott e l : „A nagygyűlés különös örömmel 
s hálával csatlakozik a szent atya s Lavigerie bibornok 
ama fáradozásaihoz s törekvéseihez, melyek czélja véget 
vetni a Közép-Afrikában az emberiség szégyenére még 
mindig teljes virágjában lévő embervásárnak. A nagy-
gyűlés Németország katholikusaira nézve becsületbeli 
ügynek jelenti ki, erejükhöz képest támogatni eme em-
berbaráti czivilizatórius müvet. Kifejezi ama reményét, 
hogy a kormányok a szerződésileg elvállalt kötelezett-
séget, hogy ugyanis az uralmuknak alávetett afrikai 
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gyarmatokban a rabszolgakereskedést megszüntetik, a 
kereszténység szellemében teljesiteni fogják, egyúttal pe-
dig felhívja a nagygyűlés Németország katholikusait, az 
idevonatkozó törekvéseket tőlük telhetőleg támogatni." 

A kath, sajtóra vonatkozó határozat a legmele-
gebben ajánlja a katholikus lapok támogatását, amelyek-
nek elterjedésétől — mint Windthorst megjegyzi — 
első sorban függ a képviselő választások kimenetele. Ez 
ügvgyel kapcsolatban áJl ama mellőzött határozati ja-
vaslat, mely szerint külön bizottság állittassék, amelynek 
feladata volna a kath. egyház s kath. intézmények ellen 
a sajtóban felmerülő gyanusitásokat megczáfolni. E he-
lyett elfogadtatott a következő határozati javaslat : „A 
nagygyűlés ajánlja a katholikus sajtónak, alapítson köz-
ponti irodát, amely iparkodnék a kath. egyház s intéz-
ményei ellen irányzott, rágalmazások megczáfolására a 
szükséges anyagot beszerezni." 

A német katholikusok idei nagygyűlésének eme ha-
tározatai mindmegannyi élő s tanulságos bizonyítékai a 
tevékeny kath. életnek, egyúttal pedig biztosítékai annak, 
hogy a kath. egyház ellenei nem remélhetik gálád ter-
veik megvalósítását. Láthatni ezt sajtó-közegeik maga-
tartásából, amelyek vagy mélyen hallgatnak a nagygyűlés 
tárgyalásairól, vagy palástolhatatlan boszankodásal annak 
sikerét iparkodnak leszállitani. Az igazságszerető s mél-
tányos szellemek azonban nem tagadhatják meg tőle el-
ismerésüket, mint a freiburgi kormánylap, mely a német 
katholikusok ott tartott nagygyűlésének befolyásáról szólva 
ezt példásnak s követésre méltónak nyilvánítja. 

Ami azonban sokkal fontosabb ennél, az ama szép 
egyetértés, mely a Németország minden részéből ide 
sereglett katholikusok körében ünnepet ült és biztos elő-
jele a közelebb megejtendő képviselőválasztások kedvező 
eredményének. St. L. 

IRODALOM. 
Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpap-

ság magyar egyházirodalmi iskolája. Ötvennegyedik év-
folyam. Budapest, 1888. 8-r. XXV. 449 1. 

Nagybecsű kötet. Tartalma : 1. Edgár, vagy atheiz-
musról a tiszta igazságra. (Ford.) II. Költemények. III. 
Vallás és színpad vagyis a dráma valláserkölcsi szem-
pontból. (Ered.) IV. A magyarországi ruthének és az 
unió, a legrégibb időktől 1706-ig. (Ered.) 

VEGYESEK. 
*** X I I I . Leo pápa f. hó 27-én fog nyilatkozni az 

olasz zarándokok előtt az apostoli szentszéknek Olaszor-
szágban készitett helyzetéről. 

— A franczia jogtudósok zarándoklata október hó 
3—9-ig lesz Rómában. Brun Lucián senátor vezetése alatt 
mgr Fava grenoblei püspök fogja külön audienczián a 
nagytekintélyű testületet ő szentségének bemutatni. 

— A franczia kath. munkásegyletek szövetségének 

ezidei congressusa f. hó 18-án nyilt meg Aurillacban 
mgr Badnel saint-flouri püspök elnöklete alatt. 

— A szentatya egészségéről terjesztett kedvezőtlen 
híreket a „Moniteur de Rome" f. hó 20-iki számában 
ismételten megczáfolja. 

— Mit üzen a pápa a magyaroknak ? A „Legszen-
tebb Rózsafüzér Királynéja" czimü piros könyv olvasói 
egy nagy díszes könyvet, albumot küldtek ő szentségének 
Páter Angelikusz által. Ebben a könyvben fel vannak 
sorolva az uj „Elő Rózsafüzérek," az alapítók neveivel 
együtt, továbbá az ujonan alakult „Elő Rózsafüzérek" 
áldásai, továbbá ; 'egy alapítólevél, mely szerint ő szentsé-
geért örök időkre évenként ötven szent mise fog mon-
datni, végül az adakozók nevei, akik ezen örökös alapít-
ványra ezeregyszáz forintot összeadtak. Az albumot 
ő szentsége nagy képe disziti. Ezen kivül át lett küldve 
200 frank aranyban, és selyemkötésben azon könyvek, 
melyeket Páter Angelikusz irt, mióta a piros könyveket 
szerkeszti. Ezeket az ajándékokat Rómában Tiborcz, a trap-
pisták főgoudnoka személyesen adta át ő szentségének 
julius 23-dikán. A fogadtatásról pedig ezt irja : Róma, 
aug. 2. 1888. Kedves Angelikusz testvérem ! Elmentem a 
Vatikánba — igy hívják ő szentsége lakházát, azt a vi-
lágra szóló nagy palotát — hogy önnek ajándékait sze-
mélyesen bemutassam. Mind az album, mind önnek Elő 
Rózsafüzérei valóban ő szentsége csodálatát keltették fel, 
mert ön jól tudja, mennyire erőlködik ő szentsége a 
Rózsafüzér ájtatossága iránt, melyet nemcsak annyi le-
iratban, de egy körlevélben is ajánlott. Nagy örömet 
tanúsított, látva, mennyire el van terjedve Magyarország-
ban a Rózsafüzér. Az album a lajstrommal a vatikáni 
levéltárban lesz megőrizve. 0 szentsége annak jeléül, hogy 
az ön hódolatát elfogadja és az ön jámbor buzgalmának 
jutalmául megbíz engem, hogy jelentsem önnek, miszerint 
önre különös apostoli áldását adja, a magyarországi „Elő 
Rózsafüzérek" összes tagjaira pedig egyetemes apostoli 
áldását. H. Tiborcz, átalános gondnok. — Ezen páratlan 
és lélekemelő üzenet megérdemli, hogy el legyen terjedve 
Mária országában. Biztosan remélem, hogy ennek folytán 
ezentúl még nagyobb számban fognak alakulni a domon-
kosi „Elő Rózsafüzérek, ' hogy ha Isten ezen nagy pápá-
nak drága életét az egész világnak, különösen pedig az 
ő kedves magyarjainak örömére a jövő évben is megtartja, 
lehessen megint vagy ötszáz városból és faluból jelenteni 
ő szentségének az uj „Elő Rózsafüzérek" alakulását egy 
uj albumban. Többet erről a nagy mozgalomról a „Leg-
szentebb Rózsafüzér Királynéja" czimü piros könyvben 
fogok irni. Ezt a könyvet újból ajánlom a nagy olvasó 
közönségnek annál is inkább, mert ez a páratlan diszszel 
kiállított képes füzet a legolcsóbb is; ára a hónaponkint 
megjelenő piros könyvnek egész évre — 1889. januártól 
csak nyolczvan krajczár. (Megrendelhető a pénz egyszerre 
beküldése mellett a Szent-István müintézetnél Budapest, 
Újvilág-utcza 13. szám.) Páter Angelikusz. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : Beszéd, melylyel dr Kl inger I s tván t u d . e g y e t e m i e. i. r ek to r f. hó 16-án székét e l fogla l ta . 
— Beszed, melylyel dr Aschenbr ie r A n t a l h i t t u d o m á n y - k a r i e. i. d é k á n a b u d a p e s t i k i r . m a g y a r t u d . egye t em 1888/9-iki t anévé t meg-
n y i t o t t a . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Az u j v a l l á s - s o k t a t á s ü g y i min isz te r . — B e r l i n : I I . Vi lmos császár és a szabad-

kőművesség . — Kath. Actio : Az erdély i k a t h . s ta tus-gyülés . — Hiva ta los . — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

HiMnmmtnfntniiMffnHinniiMm^ 

Előfizethetni : 
minden : 

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

ben, intézendők. • 

B e s z é d , 
melylyel dr Klinger István tud. egyetemi e. i. rektor f . hó 

16-án székét elfoglalta. 

(Vége). 

Bölcsészeti axióma, hogy a dolgot czélja szabályozza. A 
tudományintézetek feladata igy az ismeretek legelső elemeit 
közlő falusi iskolától kezdve a tudományt teljében művelő 
s közlő egyetemig — a tudományt saját czéljának meg-
felően ugy művelni s közölni, hogy az egyén szellemi 
tehetségei, összhangzatos müvelése s fejlesztése által sze-
mélyiségét tökéletesitve, emberi rendeltetésének s társa-
dalmi hivatásának betöltésére alkalmassá s készségessé 
tétessék. Azért az emberiségnek nem nagy hasznot haj t 
az oly iskola, mely csak az egyik vagy másik czélt tö-
rekszik valósitani. Az ember mindenek előtt ember s csak 
mint ember tagja a társadalomnak s azért téves uton 
halad minden iskola, mely csak szakismeretre oktat s az 
embert emberi rendeltetésének elérésére nem képezi. Igaz, 
hogy minden ismeret, minden tudás az embert nemesiti 
s tökélyesbitésére irányul, de nem egyenlő arányban. Van-
nak igazságok, melyek az észt megvilágítva közvetlenül 
az akarat tökélyesbitésében érvényesölnek s azt ekként 
rendeltetésének megfelelő szabad elhatározásra képesitik 
s vannak igazságok, melyek az észt szintén megvilágítva 
az embert társadalmi hivatására alkalmatossá teszik. Az 
előbbiek az ember erkölcsi értékét alapítják meg s minél 
inkább s mennél többeknél érvényesül befolyásuk : annál 
biztosabb a társadalmi s állami rend s jóllét. „Minden 
országnak támasza, talpköve a tiszta erkölcs," mondja 
Berzsenyi. E befolyástól függ a társadalmi s állami élet 
erkölcsi tőkéje. 

Ezredéves tapasztalás bizonyítja, hogy főleg s min-
denekelőtt a vallási s az ezekre alapított erkölcsi igaz-
ságok bírnak az ember személyiségét igazán s valóban 
tejlesztő, tökéletesítő s azért erkölcsnemesitő hatással. 
Azért ugy az ember rendeltetése, mint a társadalom ellen 
mulasztást követnek el ott, hol ez igazságok vagy éppen 
nem, vagy nem elegendő terjedelemben tanittatnak. Azon-
ban természetes, hogy ezek is annál nagyobb befolyást 

fognak gyakorolni, mennél nagyobb mértékben karolják 
fel s hat ják át az egész embert. Ehhez nem elég azok 
ismerete ; gyakorlásuk a fő ; azért az összes tanerők példája 
által hatványozott nevelés is s z ü k s é g e s . S azért bajnak 
tartom, ha az iskolákban ezen az emberre nézve legfon-
tosabb igazságok csak hetenkinti két órácskában s csupán 
mintegy melléktárgykénti alárendeltségben adatnak elő, 
sok szakoskolában pedig éppen nem is tanittatnak mintha 
p. o. az iparos és kereskedő az iparon és kereskedésen 
kivül más magasabb rendeltetéssel nem is birna. S csa-
lódnak azok is, kik módszertani eljárással a munka ered-
ménye biztosított többszörös siker érzete s tudásából ki-
fejlesztett s ébren tar tot t örömérzet s munkássága törek-
vés által tar t ják kifejleszthetőnek s kifejlesztendőnek az 
erkölcsi élet alapfeltételét, a kötelességérzetet.2) Mert 
eltekintve attól, hogy az ily kötelességérzet, az általam 
említett, a nemes, igazi, tiszta, mindég és mindenütt ér-
vényesülni képes erkölcsöt egyedül alapítani képes hatá-
nyok nélkül sem erkölcsi tartalommal, sem erkölcsi alap-
pal, sem elegendő érvényesülési erővel nem birna, a siker 
örömérzetére alapítva inkább siker-érdekhajhászattá, mint 
erkölcsi kötelemérzetté fogna minősülni. Más talajon fej-
lődik az „impavidum ferient ruinae si fraetus illabatur 
orbis"-téle, a lelkiismeretet sem érdek-, sem sikerért áruba 
nem bocsájtó, s ha kell a hóhér pallosa előtt is rendü-
letlenül megálló kötelességérzet. Valláserkölcsi nevelés a 
talaja. Az iskola, felső s alsó, egyaránt nem pusztán isme-
retterjesztő intézet, de nevelési feladattal is kell, hogy 
birjon. Az alsóbb iskolában a szakrendszer határozottan 
e momentum hátrányára van. Pedig meg kellene fontolni, 
hogy esetleges, bár nem szükségképp és terjedelmileg 
kevesebb igineret, de párhuzamosb tehetségfejlesztés, sza-
bályozottabb gondolkodás, kifejlettebb Ítélőképesség, mé-
lyebb erkölcsi fejlettség nem szolgáltatna-e biztosabb 

„Plato e t Ar i s to te les e t omnis in d iversum i t u r a sapien-
t i u m t u r b a plus e mor ibus . quam e verbis Socra t is t rax i t . " Seneca 
epist. 17. 

2) Vallás- s közok ta tásügy i miniszt . 1883. évi 26.386. szám 
a l a t t i r ende le t . V. ö. Kiss : Bölcs, fo lyóira t . 1888. IV. füz. 388 s 
következő 11. 
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alapot a személyiség helyes kifejlesztésére s a felsőbb 
oktatásra is. „Nem a tudás mennyiségére, hanem a képes-
ség megszerzésére kell a középtanodában a fő gondot 
fordítani," — mondja egy szakférfiú és ugyan ő : „A kö-
zéptanodák legyenek a szellem küzdő iskolái, melyek 
ifjainkat az önálló működésre neveljék. Ez a jellerakép-
zéssel szoros összefüggésben van." Sajnos, hogy az 
egyetem körében e téren szerzett szomorú tapasztalás, 
ismételve történt hangsúlyozása daczára, nem részesül 
kellő figyelemben. Minden apa szereti gyermekét s azért 
sok nem szereti annak hibáit, fogyatkozásait hallani s ez 
a gyermek szerencsétlensége ! Hibáit, fogyatkozásait be-
látni nem akarván, azokon vagy éppen nem, vagy csak 
holmi palliativ módon igyekszik javítani. 

Az iskola átalános és lényeges feladata alól maga 
a tudomány-egyetem sem vonhatja ki magát. „Az ember 
ethikai személyiségének kifejlesztését tudományos kiképzés 
által bevégezni — mondja Kirchner — az egyetem fel-
adata." E feladatot akkor teljesiti, ha az összes emberi 
ismeretet felölelő tudományágakat egymással kellő viszony 
s arányban, cspportositásukat az életpályákra való tekin-
tet tel eszközölve, a nézetem szerinti czélnak megfelelően 
műveli s közli egyrészt, másrészt egész szervezete nem 
csak tudományszerzésre nyújt alkalmat, de az egyén 
ethikai személyiségének kifejtésére is hatással van. E 
szervezetnek éppen azért a helyi viszonyokat is figyelembe 
véve az egyetemi polgárok személyi minőségéhez alkal-
mazottnak kell lenni. A franczia kormány által az angol, 
s skót egyetemek tanulmányozására kiküldött két tudós 
Figeot s Montucci, igen terjedelmes jelentésökben az angol 
egyetemeken talált igen sok oly intézkedést említenek 
fel és sorolnak elő, melyek Angolhonban igen szép sikert 
eredményeznek, de azért még sem ajánlják, hogy Fran-
cziaországban behozassanak, más lévén a franczia tem-
peramentum s mások az egyéb viszonyok is. S nem is 
tudom mennyit érnek el ott, a hol mindég csak a kül-
földre hivatkoznak, csak azt igyekeznek utánozni. Paukl 
Pozsonyban a physica volt tanára beszélte tanítvá-
nyainak, hogy mikor I. Sándor czár Ferencz királyun-
kat Bécsben meglátogatta, az asztalra tokaji bor is 
került. A czárnak a bor nagyon megizlett. Tudósokat 
bizott meg, hogy keressenek ki tág birodalmában egy 
Tokaj vidékének teljesen megfelelő helyet. Találtak is 
ilyet a Krimben. Költséget nem kiméit. Tokajból szőlő-
vesszőket s értelmes vinczelléreket hozatott. Termett is 
bor, csak egy baja volt, az, hogy nem volt tokaji. Min-
dent elkövettek, hogy olyan teremjen, s még sem termett, 
mert — mint Paukl mondja — „Terra cum climate To-
kajim mansit." A föld az éghajlattal Tokajban maradt. 

Szükséges volna nálunk, hogy mindenekelőtt egész-
séges egyetemi élet teremtessék, melynek levegőjében 
polgárai nemcsak a tudomány szeretetét s becsülését szív-
nák magukba, de hivatásukra nemes verseny által foko-
zódott, öntudatos munkássággal készülve, egyúttal jel-
lemük, erkölcsi nemesbülésök, a jóra irányzott elhatá-
rozásuk kifejlesztésére tápot találnának. Sok tényezőtől 

') Dr Lutter Nándor a „Közoktatás" czimö szaklap 1888-ki 
31. számában. 

'-) C. Kirchner : Akademische Propedeut ic Leipzig. 1842.801. 

függne ily egyetemi élet kifejlesztése, de egyelőre jó 
szolgálatott tenne a helyesen vezetett s a tanárokkal 
érintkezésbe hozott (az egyetem czéljának megfelelő) 
egyleti élet részint behozatala, részint a meglevőnek 
kifejtése. 

De az egyetem a tudományos kiképzés által is csak 
ugy fogja feladatát megoldhatni, ha a tudomány saját 
czéljának megfelelően tárgyaltatik. Tudjuk azt, hogy a 
dolgokat oly szinben látjuk, a mily szinü üvegen nézzük. 
A fiatal lelkület is rendesen olyanban látja a tudományt, 
a milyenben a tanár bemutatja. A tanár tudva, hogy 
mily fontos kihatással van a haza reményeire s majdan 
fenkölt lelkű munkásaira az általa müveit s előadott tu-
domány, nem csak azon lesz, hogy szakmája iránt 
hallgatói szivébe lelkesedést keltsen, de azt ugy is fogja 
tárgyalni, hogy általam jelzett czélját minden irányban 
elérje. A mikéntet a tudomány természete s a tanár be-
látása és lelkiismerete határozza meg. 

A legjobb mag is azonban csak ugy fogamzik, csak 
ugy termi meg az óhajtot t gyümölcsöt, ha megfelelő ta-
laj fogadja be s megfelelő ápolásban részesül. Az egye-
temi polgárok képezik az egyetemen e talajt, ők vannak 
hivatva a íudományt lelkükbe befogadni, abban ápolni 
s az érés azon fokára fejleszteni, hogy az ne csak ja-
vukra, de az emberiség s nálunk édes hazánk javára is 
mennél bővebb gyümölcsöt teremjen. De ez megint csak 
ugy érhető el, ha a tudománynyal saját czéljának megfele-
lően fognak foglalkozni ugy, hogy egyrészt lelkületüket, 
jellemüket, erkölcsi mivoltukat szóval ethikai személyiségü-
ket müveive, nemesbitve, tökélyesbitve önkényt s szabadon 
választott hivatásukra képesüljenek. Mennél inkább eszköz-
lendik az elsőt: annál biztosabb alapot raknak a másiknak. 
E törekvésben két szélsőség kerülendő : a túlhajtott idealis-
mus s a túlhaj tot t utilitarismus. Nem tagadhatlan ugyan 
egyrészt, hogy a tudomány bir ugyan belbecscsel s azért a 
vele való önmaga miatti foglalkozás szép, idealisticus fog-
lalkozás ; reális értékét azonban csak czélja valósításában 
fogja elérni. A nélkül meddőségre vezet s nem birand a 
tudományos törekvést élesztő, a kitartó szorgalmat fej-
lesztő, altalános és elegendő hatással. De másrészt a tu-
dománynyal csak dicsőség hajhászata, csak anyagi érdek 
elérése miatt foglalkozni, annyi, mint a tudományt meg-
becsteleniteni, lealacsonyítani. Igaz, a tudomány czélja 
valósításával sokszor anyagi előny is jár. Dat Galenus 
opes, Justínianus honores. Azt elfogadni, vele élni épp 
oly természetes, mint természetes leszedni a fáról a gyü-
mölcsöt, melyet az önként terem. De sajnos, korunk-
ban, mint oly sokat, a tudományt is látjuk az arany 
borjú körüli tánczra kárhoztatni s mint du Bois-Raymond l) 
mondja, fejős „tejelőnek" tekintetni. 

De a tudományok a legszorosabb összeköttetésben 
is vannak egymással. Egyik alapul szolgál a másiknak, 
egyik a másiktól kapja világát s azt ismét másnak adja 
át, ugy hogy egyiknek haladása a másikét is elősegíti s 

'1 Emil du Bois-Reymond : Reden. 2-te Folge. Leipzig, 1887. 
456 lap. „Endlich wenn bei bedenklichen gesellschaftlichen Zustän-
den nicht blos absolut, sondern auch relativ mehr junge Leute 
sich finden, als sonst, denen Wissenschaft nicht die hohe, die 
himmlische Göttin ist, sondern eine milchende Kuh." u. s. w. 
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egynek elhanyagolása a másik elmaradását okozza. Vala-
mint ismereteink tárgyai, az anyagiak ugy mint a szelle-
miek, egymással ezer szálakon összefüggnek: ugy isme-
reteink is a legszorosabb kapcsolatban állnak egymással. 
Az „Universitas literarum", a tudomány-egyetem van hi-
vatva azok egységi s összesítési gyupontját képezve *) azok 
minden ágát egymással kellő összefüggés s egymáshozi 
kellő arányban felkarolni. 

A természettudományok mai időben eleddig nem lá-
tott arányban és nem sejtett sikerrel műveltetnek. Ko-
runk materializmusra hajló iránya kielégittetését tőlük 
várja, valamint viszont általuk tápláltatik is. Az irány 
azonban, melylyel azok egyes ágai imitt-amott műveltet-
nek, már sok sajnos eszmezavart, sok baj t okozott. „Va-
lóban ugy látszik — mondja a lánglelkü Hett inger —• 
mintha a természetének gazdagsága, melyre századunk 
oly büszke, bennünket bensöleg szegényebbekké tet t volna. 
A szem csak a földre szegezve elveszítette czélpontját .2) 
Elveszitette szellemi kincsei iránti érzékét s csak az anya-
giak hajhászatában emészti magasabb czélra kapott erejét. 
Azonban e szomoritó jelenségnek oka nem a természet-
tudomány. Mit tehet róla, ha a természettudós a lelket 
bonczkéssel, az Istent távcsővel keresvén s azt igy nem 
találván, ezt mondja : nincs lélek, nincs Isten, vagy ha a 
leszármazás elméletének tulhajtásából logicai ugrással az 
ember ősapjául a majmot teszi P A természettudományt 
nem fosztja meg értékétől a vele való visszaélés. A ter-
mészettudomány eredményei mindég fontosak maradand-
nak az életre épp ugy, mint a tudományra, és lesz idő 
— ez erős meggyőződésem — midőn a természettudomá-
nyok fenséges hivatásukban oda fognak fejlődni, hogy 
megtanítják az embert a teremtményben a teremtőt job-
ban felismerni és megismerni. Iunét van, hogy az elle-
neitől is igazi bölcsnek elismert XIII . Leo pápa is a 
természettudományok müvelését oly melegen a jánl ja : ,Mi 
sem lehet, úgymond, hasznosabb, mint a természet titkait 
szorgalmasan fürkészni és a természettudományokkal so-
kat s behatóan foglalkozni." 3) 

Azonban a természettudományok e jogos müvelése 
nem igazolja az elhanyagolást, melyben a bölcsészeti tu-
dományok részesülnek. Ezek volnának hivatva a termé-
szettudományok által előállított roppant anyagot feldol-
gozni s a tudományra nézve igazán értékesíteni, az ember 
földre szegzett szemét magasabbra irányozni, az igazság 
csillogó mezébe öltözött s sallangos jelszavak burka alatt 
terjesztett tévedéseket helyreigazítani, hogy „unde veni-
ebat maledictio, veniat et benedictio." 

Igaz, hogy míg minden tudomány ha ladt : addig „a 
modern philosophia út já t csak azon sirok által lát juk 
jelezve, melyekbe a rendszerek egymást temették" 4) S 
egy történész, ki a bölcsészet történetével tüzetesen fog-
lalkozott, temetőhöz hasonlítja azt, a melyen számtalan 
síremlék látható, az egyik nagyobbszerübb s pompásabb, 

V. ö. Dil)mann : Ueber Hochschulen 11—12 1. 
2) Dr Fr. Het t inger : Thomas von Aquin und die europäische 

Civilisation. F rank fu r t a. M. 1880. 4 1. 
") „Nihil utilius, quam naturae arcana diligenter invest igate 

et in rerum physicarum studio mul tum diuque versari " („Aeterni 
Pät r i s" 1879. aug. 4-én.) 

4) Yogi Már ton : Philosophiai levelek. Budapest, 1884. 117 1. 

a másik egyszerűbb s kevésbé gazdagon ékítve, de mind-
egyiken, egyiken ugy mint a másikon olvasható a szomorú : 
„Hic jace t" . 1 ) A mit egyik bölcsész elért, vagy elérni 
vélt, azt a másik lerontja s tarthatatlanságát kimutatja. 
Quot capita, tot sensus.2) 

Ekként saját hitelét lerontva önmagát szánalomra 
méltó állapotra jut tatva rá illik mit Kant „Kritik der 
Vernunft" czimü müve előszavában a metaphysicáról 
mond : 3 ) „Volt idő, midőn a metaphysica a tudományok 
királynéjának tartatott , — most divat őt lenézni s meg-
vetni s az elhagyott matróna kesereg mint Hecuba : 
„modo maxima rerum tot generis natique potens —, nunc 
trahor exul, inops." (Ovid. Metamorph.) 4) Ez nem marad-
hat igy. A philosophiának ismét fel kell emelkednie, s a 
tudományok sorában őt jogosan megillető helyét újra 
elfoglalnia. Látván eltévedéseit, hová idáig utai vezették, 
vissza kell térnie azon alaphoz, a melytől távozva a 
diasporába jutott , s azon alapon kell tovább épülnie.5) 

A tudós külföld tekintélyes része belátta ezt. Szép 
eredménynyel műveli a Stagirita által alapított, az aqui-
nói szellemóriás által tovább fejlesztett s az „Aeterni 
Patr is" nagyszabású körlevél által érdemlegesen méltá-
nyolt bölcsészeti irányt. S azért a magyar tudomány ér-
dekében állónak tartanám, ha e bölcseleti irány egyete-
münkön is képviseltetnék. Az egészséges magyar ész kész 
az egészséges táplálékot befogadni. Alapos a remény, 
hogy a bölcsészetnek egyetemünkön ez irányban való 
tárgyalása mind a bölcsészeti előadásokra beirt hallgatók 
megdöbbentőleg csekély számát 6 ) szaporítani, mind ál-
talán a bölcseleti tanulmányoknak hazánkban nagyobb 
lendületet fogna adni. 

A divat, mely a bölcsészetnek s általában a szoro-
sabban vett emberi tudománynak csak vallás elleni irá-
nyultsága mellett ismerte el tudományos jellegét, ma már 
muló félben van. A tudomány igaz barátai, kiket törek-
véseikben az elfogulatlan igazság érzete vezérel, ma már 
a vallási igazságtól, mint ilyentől sem idegenkednek 
többé. A valódi tudós elfogulatlanul keresi az igaz-
ságot s elfogadja azt akár valláson kivüli, akár val-
lási téren találja. S midőn elfogadta, az ember tökélyes-
bitésére s a társadalom javára értékesiti. Erre törekszik 
a vallás is. A tudomány és a vallás ikertestvérek, mind-
kettő hivatva az embert tökéletesíteni, boldogítani. S ha 
eljön az idő, midőn kölcsönösen felismerve testvériségüket, 
felismerve közös hivatásukat karöltve fognak czéljuk va-
lósítására működni, beálland azon aranykor, mely után 
buzgó imádság epedez százezerek ajakán. Adja Isten, 
hogy ez nálunk is valósuljon hazánk boldogitására ! 

Dr Fr . Brentano : Ueber die Gründe der En tmuth igung 
auf philosophischen Gebiete. AYien, 1874. 7. 1. 

2) W a h r h e i t vereint, I r r thum zerstreut. W o des Wissens 
Leben, die Wahrhe i t ist, da herrscht Einheit ; wo aber Mannigfal-
t igke i t entgegengesetzter Ansichten, da g ib t es unausbleiblich viel 
I r r thum, und keine oder in günst igem Falle wenig Wahrhe i t . (T. 
Pesch : Die moderne Wissenschaf t . Freiburg, 1876. 52 1.) 

3) Kehrbachféle kiadás 4. 1. 
*) V. ö. Kis : Bölcsészeti folyóirat 1888. IY.jfüzet . 
5) Sapientiam enim ant iquorum exquiret sapiens, narratio-

nemque virorum nominatorum conservabit. Eccl. 39. fej . 1—2 v. 
6) Az összes egyetemi hal lgatók alig tiz százalékát. 

25* 
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B e s z é d , 
melylyel dr Aschenbrier Antal hittudomány-kari e. i. 
dékán a budapesti kir. magyar tud. egyetem 1888/9-iki 

tanévét megnyitotta. 
Az élet és a társadalom rendesen a végzett pályára 

mond ítéletet ; kárhoztató verdiktjét a rosszul végzett 
életpályára kimondani el nem mulasztja. S még annál 
is, ki sikert és elismerést aratott pályáján, sötét fol-
tokat talál, melyeket az illető el tudott rejteni ; rideg 
lehelettel fújja le róla a nimbust, a melybe burkolódzott 
s könyörtelenül mutat tudományának hiányaira, jelle-
mének fogyatékosságára. 

A pálya kezdetére azonban legkevesebb gondja van, 
mikor a kezdetre fordított szorgalom fejébe szerencsés 
eredmény még várható. 

Ez az idő, a pályakezdés ideje, uraim, önökre nézve 
most van. Gazdag és szegény családok nagyreményű és 
széptehetségü ifjait látom magam előtt. A válogatott 
sereg eljött az ország első főiskolájára, hogy itt tudo-
mányt szerezzen az élet számára. Sokan közülök földi 
javakkal vannak megáldva s a szülői gondoskodás oltalma 
alatt élhetnek zavartalanul a tudománynak. Mások, ilyen 
szerencse hiányában, magukra hagyatva kezdik el az 
élet küzdelmeit, a szülők csak aggódó szeretettel nézhetik 
küzdelmeiket, lelkesíthetik iparkodásukat. 

Itt vannak előttem azok, a kik a nemzeti élet min-
den körében a vezetés szerepére vannak hivatva. I t t van-
nak az egyház reményei, különös gonddal választva ki 
azok közül, a kik e pályára hivatva érzik magukat, se-
lecti ex electis ; itt vannak azok, kik majdan a törvény-
hozás, a bíráskodás, a jogvédelem és a közigazgatás te-
rén az állam legvitálisabb érdekeit készülnek szolgálni ; 
itt vannak azok, a kik a nyelvészet, a történelem, a böl-
csészet, a természettudományoknak azon kérdései és pro-
blémái iránt érdeklődnek, amelyek magasan állanak a 
napi kérdések felett : a kik a nemzeti szellem müveit-
ségének határait készülnek kiterjeszteni ; a kik a testnek 
egészségét adják vissza, a kik az iparnak üdvös talál-
mányokat szerezni iparkodnak s kik arra törekesznek, 
hogy miként kerítse az ember hatalmába a természet 
erőit. Szóval magam előtt látom az alma mater lelkes 
fiait, az universitas studiorum jövendő bajnokait. 

Itt vannak, kik most lépnek be először a tudomány 
ezen szentelt csarnokaiba ; mások ismételten keresik fel e 
csarnokokat s tudom, hogy mindnyájukat áthatja az erős 
tudat, hogy itt a jövőjükre való készülődés idejét töltik, 
hogy itt munkás életük épületének alapjait rakják le s 
hogy itt akarnak fáradni övéik, jóakaróik és a társa-
dalom kedvező itéleteért. 

Egyben tehát, uraim, mindnyájan egyenlők. A pap-
s tanárjelölt, a joghallgató s orvos-tanuló — bármily 
különböző pályára szegezett szemekkel — de a pályának 
csak küszöbén áll, és a pálya szerencsés megfutásához 
mindnyájuknak egy életelvre van szüksége, vezércsillagra, 
mely mindnyájuknak egyformán világítson, mindnyájukat 
egyenlő vonzó erővel vezesse, mely az élet minden vi-
szonyai közt fogyhatatlan erővel táplálja bennök a leg-
szükségesebbet : a kötelesség szeret et élénk érzetét. 

Szomorú példák hatása vezetett engem erre a the-
mára. A modern élet változatos ösvényein sürün talál-
kozunk olyan vándorokkal, kik a czél elérése előtt fél-
úton roskadtak össze s akiket a társadalom s önök Íté-
lete vagy szánalma kisér. A kötelességszeretet hiánya, 
uraim, a kor betegsége, mely járványszerü tünetekkel lép 
fel s mely főleg akkor a legveszélyesebb, midőn a készü-
lődés stadiumában vagyunk s a mikor minden napnak és 
minden órának megvan a jelen és jövőre néző köte-
lessége. 

Korunk e betegségének okát nem az egyesek fonák 
elhatározásaiban kell keresnünk ; a tünemény általános 
— az egyeseknél csak nagyobb fokban érvényesülő — 
okban gyökerezik ; s ez az, hogy korunkban ritka az 
életczélok komoly szemmel mérése, a kötelességek komoly 
és helyes felfogása. A felfogás hiányossága okozza a 
felkészülés elégtelenségét és ez magyarázza a czél előtti 
lemondást. 

Nem lesz tehát érdektelen ez időben és helyen 
rámutatni a forrásokra, melyekből korunk eme betegsége 
fejlődik. E forrásokból a társadalmi viszonyok (szerencsét-
len) befolyása alatt, áramlatok keletkeznek, melyeknek 
nemzedékek esnek áldozatul. 

A mi az anyagi világban az erő, az a szellemi vi-
lágban az eszme. Az erő működését, üdvös vagy káros 
hatását mindig érezteti; a nap heve éltet és éget; a vil-
lamosság közvetiti a világ szellemi forgalmát, — a vil-
lámcsapás embereket öl, százados fákat, nemzedékek al-
kotásait rombolja le. 

Igy vagyunk az eszmével is. 
Az eszme, mely egy világnézletet tükröz vissza, 

bármily abstrakt legyen is, nem marad az abstraktiók 
régióiban, expansiv erejével áthatja a gyakorlati életet, 
a melyben érvényt szerez, s a melyben az emberi cselek-
vőség irányadó elvévé válik. Nyugtalan addig, mig át nem 
hatotta, át nem alakította az élet összes nyilvánulásait, 
intézményeit. 

Korszakok fölött uralg az ilyen világnézletszerü 
eszme. Korszakok és egyesek állanak hatalma alatt, amint 
uralkodó elvvé, életelvvé magasult. Es a mi a hajóra 
nézve az iránytű, az emberre nézve ugyan az az életelv. 
Legyen bár a hajó kitűnően épitve, működjék gépezete 
teljes szabályossággal, legyen legénysége edzett és fe-
gyelmezett, kapitánya a legjártasabb, kormánya erős és 
biztos kezekben : a hajó még sem járja bizton utait, ha 
hiányzik az iránytű, a mely nélkül szirtekre jut vagy 
tehetetlenül bolyong a tenger végtelen sikjain. 

Ilyen iránytű nélkül induló hajó az oly ifjú ember, 
kinek határozott és helyes életelve nincsen. Az ép egész-
séges test minden erőivel, az ismeretek gyűjtésében fá-
radhatatlan elme. a bátor és erős akarat : mindez csak a 
haladást biztosithatja, az irányt nem. Ez utóbbinak sze-
rencséje felett az elfogadott világnézlet, a választott élet-
elv határoz. Mert életelve — többé-kevésbé öntudatosan — 
megvan minden embernek, legyen bár helyes vagy éppen 
téves, de azért végig kormányozza őt az élet tengerén, 
ellenállhatlan befolyást gyakorolva minden mozdulatára, 
minden cselekvésére, minden életnyilvánitására. Az iránytű 
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vezet jól vagy hamisan, az óhajtott révbe vagy zátonyra, 
szirtekre visz. 

Es az életelvnek első sorban a kötelességérzetre van 
befolyása, ettől függ az érzet hathatóssága és ereje, az 
határozza meg a kötelességteljesítés tartalmát és terje-
delmét. 

Elénk emiékezetökben van uraim, hogy a mult év-
ben az egyetem nagyságos rektora éppen e helyről han-
goztatta meggyőződése egész erejével s meggyőződést 
keltve mindenkiben, a ki hosszú tapasztalásból és nagy 
tudományából merített szavait komoly megfontolás tár-
gyává tette. — hogy szemben a kötelességszeretet eler-
nyedésével, mely szinte a kiveszéssel fenyeget, a társa-
dalomnak alapos regeneratióra van szüksége. Ha a kor 
betegsége a kötelességszeretet lankadása, elhalása; ha a 
regenerálás e betegség okainak eltávolításában áll : akkor 
be fogják látni, uraim, hogy a kötelességszeretetet, mely-
től az egyén s társadalom boldogulása, valódi életczéljá-
nak elérése függ, megbízható alapokra kell fektetnünk, 
szemben ama bölcsészeti elméletekkel, melyek — sajnos 
— nem maradtak a theoria gyümölcstelen mezőin, hanem 
a gyakorlati élet minden nyilvánulásában szereztek roha-
mos érvényt, s egyesülve a korszellemmel vagy átalakít-
va azt a kötelességtudatnak általánosan felpanaszolt ener-
válását terjesztették. 

Lássuk tehát, hogy melyek amaz életelvek, a melyek 
elfogadásától óvni akarom önöket, uraim, saját érdekükben 
és a haza javára. 

(Folyta t juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 25. Az uj vallás- s oktatásügyi 

miniszter kinevezésével megszólalt a „Pester Lloyd" tá-
borában a kozmopolita liberalizmus verkli-je azzal a régi 
nótával, melynek ismétlődő refrén-je az úgynevezett pol-
gári házassággal végződik. 

Gr. Csáky Albin bizonyára nagyon megörülhetett 
neki, amidőn ékes német nyelven legelső s legnagyobb 
föladatául u j hivatalában azt állítják, amire magyar ke-
resztény ember legkevésbbé gondol s amire legkevesebb 
szükség van, mint a gyakorlati életben számos s felötlő 
eset is bizonyítja a zsidók s keresztények közti házas-
ságról szóló törvényjavaslat elvetése óta, amidőn akik 
ilyenek közöl összekelni akartak, a fennálló törvények 
keretében tették — s még sem dőlt le se a sablon-libe-
ralismus, se a liberális kormány. 

Es épp ezen körülmény bizonyítja leginkább, hogy 
a polg. házasság behozatalának oly égetőnek mondott 
szüksége nem az élet követelménye — ha csak a gya 
korlati politika exigentiáit tekintjük ; — annyira nem az, 
hogy például az itt legközelebbről érdekelt izraelita pol-
gártársaink részéről a fönjelzett idő óta bizony mák-
szemnyi sem történt, ami legtávolabbról is sejteni en-
gedné, hogy a szépségesen eltemetett zsidó-keresztény 
házasság után kívánkoznának. 

A keresztények részén még kevésbé lehet ily szük-
ségérzetet megállapítani, amennyiben tényleg sem a pro-
testáns vallásfelekezetek, sem más itt számba vehető tes-

tületek részéről — a kath. egyházról szó sem lehetvén 
— de még a liberális sajtó részéről sem történt időközben 
komolyabb fölszólalás ez irányban ugy, mint annak előtte ; 
mi több, protestáns atyánkfiai alternativa gyanánt a há-
zasságjogi törvénykezést önmaguknak követelték. 

Miként lehet az azonban, hogy ily elvitathatatlan ál-
lapotok közepette mégis minden adott alkalommal bizo-
nyos részről fölhangzik amaz emiitett refrain ? 

Ez ama kozmopolita szektának a müve, amely a 
keresztény családi élet fölbontásával magát sl keresztény 
czivilizácziót akarja megdönteni. 

Vannak ugyan mások is, kik ama szektán kivül 
állva bár, utána mondogatják e jelszót, de ezek valóban 
nem tudják, mit cselekesznek. 

Ezeken kivül vannak még mások, s ezek vannak leg-
többen, akik a politikai uralomért vagy annak birtokában 
egymással versenyeznek — „liberalismusban". Ha köz-
életünk kavargó hullámverését megfigyeljük, kézzel fog-
hatólag lá t juk , hogy a kormány s pártok sem a közigaz-
gatás, sem a pénzügyek, sem a közgazdaság, sem á i 
önkormányzat terén valóban szabadelvű alapot nem is-
mernek, még kevésbé szabadelvűek a közteherviselés, 
megadóztatás körül, hol a legkeményebb „adó-prés" érvé-
nyesül ; csak a vallási téren akarnának „liberálisok" lenni, 
de itt sem a politikai szabadelvüség igaz s való értemé-
nyében, hanem a vallásközönynek s vallástalanságnak, 
vagy vallásbontó társadalomellenes szabadosságnak, liberti-
nizmusnak dédelgetésében. E téren szinte derültséget keltő 
módon lá that juk |uton-utfélen, a parlamentben és sajtóban, 
a versenyző feleket kiáltani: ki a legény a (liberális) 
csárdábán ! 

A kozmopolita liberalizmus e keresztényellenes csa-
takiáltásának ismétlése nálunk, valamint a polgári házas-
ságnak behozatala másutt szorosan egybefügg ugvane 
liberalizmus egyik főbűnével, a militarizmussal. A békét 
hordván ajkain, a népeket mégis nagy hadseregekké vál-
toztatta át, oly pénz- s még súlyosabb véradót zuditván 
rájuk, mely alatt össze kell roskadniok. Ezzel együtt jár 
azonban amaz általános hadkötelezettség, mely épp a 
legjava férfiak házasulását több éven át teljesen meggá-
tolja s azontúl is nagyon megnehezíti és ennek következ-
tében okozza amaz erkölcsi állapotokat, melyek korunk 
társadalmán rákfeneként rágódnak. 

Eme nősülési akadályt a kozmopolita liberalizmus 
a keresztény házasság szigorú erkölcsének meglazitásával 
akarja pótolni, de mily eredménynyel, azt legjobban mu-
tatják ama számok, statisztikai adatok, amelyek eme pol-
gári házasság következményeül a családi élet rohamos 
bomlását, a társadalom egy részének a régi pogányságba 
való sülyedését, vagyis a vadházasságok isszonyu elbur-
jánzását és a kereszteletlen gyermekek roppant elszapo-
rodását állapítják meg. 

Mi szüksége van Magyarországnak ily szomorú álla-
potokra ? Avagy a maroknyi magyar nemzet érdekében 
állhat-e a tiszta erkölcs megbontásával a családi s vele a 
magyar társadalmi, s utána a magyar államalkotó viszo-
nyokat annyira megzavarni, hogy kiveszszen amaz erős 
kötelék, mely e nemzetet összetartja, amely nélkül nincs 
hazafias áldozatkészség. 
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Egyébiránt Magyarország megvolt annyi évszázadon 
át a polgári házasság nélkül, ellehet most s jövőben is. Az 
állam nem jogosult a házasság benső lénye körül intéz-
kedni ; hagyja ezt az egyedül illetékes egyháznak. Ami 
pedig a felekezeteket illeti, ezek is meg lesznek, ugy 
mint eddig, talán még szorosabban, mint azt a protes-
tánsoknak a kormányhoz intézett felirata sejtetni látszik, 
melyben az elszaporodott vadházasságok ellen orvoslást 
kérnek. 

Gr. Csáky Albin ő excziájának a közoktatás elárvult 
ügyének előmozditása elég tág tért nyit a legáldásosabb 
tevékenységre ; az u j miniszter bizonyára nem akarja hát, 
hogy a házassági kötelék meglazitásával a romlottság 
törvényes szabadalomban részesüljön ! -+-

Berlin, szept. 18. 11. Vilmos császár és a szabad-
kőművesség. — II. Vilmos császár kijelentette, hogy ő a 
szabadkőművességet az államra nézve nagy veszélynek 
tekinti. 

Ma már eléggé nyilvánvaló, hogy maga a közelebb 
elhunyt III. Frigyes, habár a nevezett szektának tagja és 
néhány éven át protektora volt, mielőtt meghalt volna, 
kötelezte fiát, hogy ne fogadja el a szabadkőművesség 
protektorátusát és hogy szakitson egyszer s mindenkorra 
a porosz dynastia eme hagyományával. 

II. Vilmos sokkal határozottabb és avatottabb szel-
lemű férfiú, és sokkal jobban ismeri korunk szükségle-
teit, semhogy ne látna a dolgok mélyére. Jól tudja, hogy 
a szabadkőművesek közt nagy számmal vannak a hold-
kórosok, akik még nem is álmodják eme titkos társulat 
igazi bűnös czélját, amely szövetkezet nem egyéb, mint 
politikai cselszövők és társadalmi élősdik bandája. II. 
Vilmos bizonyára olvasta, amit a szabadkőműves és zsidó 
Findel (Lipcsében) i r t : „Sokan a testvérek közöl nem 
képesek a szabadkőművesség lényéig hatolni." 

Azt is olvashatta, amit a braunschweigi herczeg, 
1792-ben mint a német Oriens nagymestere a titkos 
rendszer s a különböző fokú testvérekhez intézett ma-
nifesztumában i r t : „Köztetek, testvérek — úgymond — 
sokan vannak, kik semmi szabatosat sem tudnak a mi 
rendünk czéljairól, sőt még kevesebbet tudnak felőlük, 
mint a nem-szabadkőművesek." 

Lessing pedig e tárgyban „Ernest und Falk" czimü 
müvében ezt irja : „Kíváncsi vagyok látni, vájjon végre 
támad-e valaki, ki ebben tisztán fogna látni." 

II. Vilmos császár bizonyosan kérdezte magától, 
vájjon az ily szervezetű szekta, mely szorosan titkos tár-
sulatot képez, mely a törvények s társadalmi rend ellen 
tör, megtürhető-e tovább egy polgárosult államban, amely 
összes alattvalóinak érdekeit tiszteletben t a r t j a? És a 
válasz nem lehetett más, mint tagadó. 

Már régóta fölszólalnak egyes nevesebb férfiak Né-
metországban, kimutatván, hogy a szabadkőművesség fenn-
állása nem fér össze a törvényekkel. De ezeknek befo-
lyását ellensúlyozta ama körülmény, hogy a szekta mindig 
rá tudta venni a porosz királyokat, hogy a német sza-
badkőművesség fölötti protektorátust elvállalják. Tudva-
lévő dolog, hogy a porosz királyoknak nem csekély 
részük volt amaz aknamunkákban, melyeket a nevezett 

szekta a szomszéd államokban az ezekben fennálló rend 
s törvény ellen folytatott. Most azonban a konglomerált 
u j német-porosz császárságnak emésztésre van szüksége s 
igy nem csoda, hogy szabadulni óhajt a soha sem nyugvó 
szektától. 

II Vilmos teljesen szakított vele. Annyira, hogy a 
németországi szabadkőműves páholyok hivatalos közlö-
nye, a „Bauhütte" azt mondja róla, hogy az uj császár 
utálja a szabadkőművességet mint a pestist. 

A mult század folyamán az uralkodók s családjuk 
herczegei nagy számban fölvétették magukat a szabad-
kőművesség közé ama föltett czélból, hogy ekkép a pá-
holyokat a maguk szolgálatába haj t ják ; azt hitték, hogy 
a szabadkőművesség magáévá teszi politikájukat s érde-
keiket. támogatni fogja őket ellenfeleikkel szemben, ho-
lott épp a szabadkőművesség használta föl őket a saját 
czéljaira, leggyakrabban az ő érdekeik ellenére, miről II. 
József császár örökké emlékezetes például fog szolgálni. 

Az úgynevezett Nagy Frigyes, porosz király, maga 
is bizalmatlansággal viseltetett ama szekta iránt, I. Vilmos 
és III. Frigyes császár sem voltak kétségben az iránt, 
hogy a szabadkőművességnek végczéljai saját dinasztiá-
jukat fenyegetik. 

Vilmos 1863-ban magához hivatá a három berlini 
páholy nagymestereit és azzal fenyegetődzött, hogy le-
mond a protektorátusról, ha a szabadkőművesség nem 
tar t ja meg a keresztény jelleget (?). A három nagymes-
ter eltávozott és álnokul bizalmas körlevelet intéztek a 
páholyokhoz, melyben megtiltották a zsidók fölvételét, — 
de titokban azért tovább is fölvétettek ezek a páholyokba 
és ma azokban uralkodnak. 

1874 évi márcz. 1-én III. Frigyes, mint trónörökös 
lemondott a protektorátusról, „mert — mint a Nagy-Oriens-
hez intézett levelében irja — a páholy oly viszonyokba 
hozta, melyek összeférhetetlenek egy uralkodó souverain 
igazságérzetével." 

II. Vilmos megoldotta a kérdést, szétvágván a titkos 
csomót azzal, hogy odadobta megvetését a szektának. Jól 
tudja ő, hogy az utóbbi két század alatt, minden forra-
dalom a páholyokból indult ki. Marat, Robespierre, Cag-
liostro, Danton, Pyat, Rochefort, Cipriani, Gambetta, 
valamint az 1848-diki berlini forrongás igazi vezetői mind 
szabadkőművesek voltak vagy ma is azok. 

A zsidó és szabadkőműves Glasbrenner 1847-ben 
Berlinben egy naptár t adott ki, melyben 1848. évi febr. 
26-diki kelet alatt ezt i r j a : „A Lajos-Fülöp czég leltárt 
készit: a passzivák meghaladják az aktívákat." Es 1848. 
febr. 27-én Párisban kitört a forradalom, május 15-én 
Bécsben, Nápolyban stb. Nyilván mindezt előre késziték 
a páholyok. 

Még jellemzőbb az a tény, hogy ez eseményekről 
ugyanazon egy napon mindenütt beszéltek az emberek, 
pedig akkor a távírda nem volt annyira elterjedve. Po-
zenben például az utczákon beszéltek az ezen napon Pá-
risban, Barcellonában, Lipcsében, Brüszelben kitört zava-
rokról; és Barcellonában márcz. 15 én szintén nyilvánosan 
beszéltek az ugyanazon napon Berlinben történt for-
rongásról. 

Nyilvánvaló, hogy a pályok előre megállapították 
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eme zavargások napjai t és tudat ták azt betekkel előbb 
a legtávolabb „testvérekkel," előre készítvén egyúttal az 
eseményeket arra» 

Egyébként a jog-államban nem lehet helye a sza-
badkőművességnek már csak azért sem, mivel titkos üzelmei 
mintegy privilégiumot képeznek, holott az uralkodók, 
kormányok, parlamentek nyilvános számadással tartoznak. 

KATHOLIKUS ACTIO. 

Az erdélyi kath. státus-gyülés. 
Kolozsvár, szept. 25. A státusgyülést tegnap reggel 

ünnepélyes „Veni Sancte" nyitot ta meg, melyen Lönhart 
püspök pontificált. Ezután a tagok a gyűlésterembe vo-
nultak, hol az elnöki székek egyikét Jósika Lajos báró 
világi elnök foglalta el. A korelnök Hilibi Gál Lajos in-
dítványára küldöttség ment Lönhart püspökért , kit meg-
érkeztekor a tagok zajosan megéljeneztek. A püspök el-
foglalta elnöki székét s a gyűlést megnyitotta. Beszédé-
ben megemlékezik a státus-gyűlések történetéről, a király 
látogatásáról : a tárgyalásnál — úgymond — egész buz-
góságunkra, mondhatnám áldozatkészségünkre lesz szükség, 
ha a katholikus névnek és érdekeknek megfelelően óhaj t -
juk elintézni a tárgysorozatot . Ezután igen hosszasan és 
melegen szólt az elhunyt miniszterről, ki az erdélyi katho-
likus ügyek iránt méltányos és igazságos eljárásáért el 
nem évülő érdemeket szerzett. Hosszantartó éljenzéssel 
fogadta a gyűlés a püspök beszédét. Ezután az igazolás 
tör tént meg. 

A gyűlés későbbi folyamán Hilibi Gál János indít-
ványára a pápához üdvözlő sürgönyt küldtek. A kongrua-
ügy tárgyalásánál zajos éljenzéssel vette tudomásul a 
gyűlés a Lönhart püspök által felajánlot t 4310 fr tnyi évi 
segélyt. A bizottság lehetőnek tar t ja , hogy a kongrua 
önerejüleg is rendezhető lesz ; a lelkészi javadalmazásnak 
600 f r t minimális összegbeni megállapítását a státus meg-
teheti, illetőleg megkezdheti olyképpen, hogy a mennyi-
ben az egyszerre való javítás nem történhetnék meg, ak-
kor egyenként vitessék keresztül. — E czélra 12,660 f r t 
szükséges, melylyel szemben különböző jövedelmekből és 
a püspök adományából akkora összeg van, hogy csak 
2259 f r t fedezetlen. Remélhető, hogy a jóltevők nagylel-
kűsége és a javadalmak felemelése ez összeg fedezését is 
lehetővé teszik. A bizottság indítványozza, hogy a státus 
határozza el a kongrua-ügy rendezését. 

Ugrón Gábor megjegyzi, hogy a rendezésnél az 
autonomiát sérelemnek nem szabad érnie. A 600 forint 
minimumot kevésnek tar t ja . A hiányzó összeget illetőleg 
indítványozza, hogy kérvény intéztessék ő Felségéhez, a 
vallásalap dotálása iránt. — Egyelőre elfogadja a bizott-
ság javaslatát, de az ő Felségéhez intézendő kérvényben 
látja a további lépést, melyet a megoldás érdekében ten-
ni kell. 

Hilibi Gál János elegendőnek ta r t ja a 600 fr tot . 
Dr Farkas Lajos sem a püspök nagylelkű ajánlatában, 
sem a bizottság által felsorolt fedezeti módokban nem 
lát mindenkorra biztos alapot állandó kiegészítésre. A 
megjelölt alapoknak más rendeltetésük van, nem a kon-
grua rendezése. Előfordulhat kényszerűség, hogy az illető 

összegeket nem lehet elvonni ; megtörténhetik, hogy az 
előreláthatat lan ingadozásoknak kitet t püspöki jövedelem 
nem szolgál tathat ja ki a most felajánlott évi segélyt, 
jöhet püspök, ki nem adja a beneficiumot. 

Lönhart püspök megjegyzi, ha a kongrua rende-
zésére szánt segély véglegesen megállapíttatik s jóvá-
hagyást nyer a királytól és pápától meghatározott összeg, 
állandó teher leend a püspöki jövedelmen. 

Dr Farkas folytatólagosan indítványozza, hogy bi-
zottság küldessék ki, mely a rendezésben állandó alapot 
keressen s vegye tekintetbe a bizottság az egyházközség 
megadóztatásának módját ; felszólalnak még Groisz Gusz-
táv, ki pár tol ja Farkast , Győrffy Gyula, Ugrón Gábor, 
dr Mohay Sándor, Bíró Béla és Künnle József, mire a 
15-ös bizottság elfogadtatik azzal, hogy a 600 f r t mi-
nimum ideiglenes. 

Következet t az igazgató-tanácsi és uradalmi sze-
mélyzet nyugdíj-szabályzatának tárgyalása. Lönhart püs-
pök azt indítványozta, számíttassák ki szakértőkkel, meny-
nyire ter jed a nyugdíj-szabályzat által befolyó jövedelem 
és csak azután alakittassék meg a szabályzat. Ez indít-
ványt a gyűlés többek felszólalása után elfogadta. 

Ezzel a délelőtti gyűlés véget ért. 
Délután fél 3 órakor a vigadóban bankett volt, me-

lyet az egyházközség rendezett. Az első pohár-köszöntőt 
Lönhart Ferencz püspök mondta, a pápát és királyt él-
tetve. Szavait perczekig tar tó lelkesült éljenzés követte. 
Esterházy Kálmán gróf Lönhar t püspököt, Gaál János 
Jósika L a j o s bárót, a status világi elnökét, Éltes Károly 
Kolozsvár közönségét. Bíró Béla kanonok Csáky Albin 
gróf vallás- és közoktatásügyi minisztert köszöntötte fel, 
mire még számos toaszt következett. 

Délután 1/2 6 órakor a státusgyülés folytatta tanács-
kozását. A kölosmonostori uradalom ügyének tárgyalá-
sánál U g r ó n interpellál az uradalomnál előfordult pénzbeli 
rendetlenségek iránt. Az igazgatótanács előadója vála-
szolja, h o g y egyik tisztviselő több időn át mintegy 5000 
forintnyi összeget hűtlenül elkezelt és ellene a fegyelmi 
vizsgálat most folyik. Előadó biztosítja a státusgyülést, 
hogy a monostori uradalom ügykezelése és személyzete 
gyökeresen reformáltatni fog. Egyébiránt a rendetlenség 
még eddig súlyosabb baj t nem idézhetett elő, mert az 
uradalom jövedelme az utóbbi években tetemesen növe-
kedett. Ugrón és a gyűlés a választ tudomásul veszik. 

Groisz Gusztáv indítványozza, hogy a státus, mint 
talán legnagyobb birtokos Erdélyben, a regále-váltság 
tá rgyában felterjesztést intézzen a kormányhoz és képvi-
selőházhoz, kifejtve abban, hogy e kulturális és nemzeti 
vagyon a kormányjavaslat intézkedései által tetemes ká-
rosodást szenved. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott . 
Következett a^ radnóthi uradalom ügyeinek tárgyalása, 
mely fél óra hosszat folyt, zajos vitára nyújtván alkal-
mat. Radnóth közel egy millió értéket képvisel, házi 
kezelés alatt áll és egy próbaévre szerződtetett jószág-
igazgató vezeti. A mult évben Radnóth csak 29,000 f r to t 
jövedelmezett, holott csupán fix jövedelmei közel 24,000 
fr tot tesznek ki. Ez eredmény heves felszólalásokra nyúj-
tot t alapot. A vitában többek közt résztvettek : Biró 
Béla, Ugrón Gábor, Betegh Ferencz, Gáli János, Szent-
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kereszti báró, Hal ler Jenő gróf, Győrffy Gyula stb. Va-
lamennyi szónok megegyezett abban, hogy az igazgató 
képtelen ember s hogy az uradalom dolgán változtatni 
kell. A tá rgya lás folyamán Cseh László igazgató szintén 
beszélt és rossz gazdálkodását csak a kedvezőtlen gazda-
sági viszonyok fölemlitésével tudta menteni. 

A gyűlés k imondta az igazgató felmentését és az 
igazgató tanácsra bizta a gondoskodást az uradalom he-
lyesebb kezelése i rán t . 

Hosszabb vita fej lődött ki a házi kezelés fentar tása, 
vagy az uradalomnak bérbeadása fölött . A gyűlés név-
szerinti szavazással a házi kezelés fentartása mellett nyi-
latkozott. 

Ma délelőtt az ülés 9 órakor kezdődött Lönhnrt 
egyházi és Jósika báró világi elnökök vezetése mellett. 

ismét Radnóth felett folyt hosszabb vita. Többen 
hangsúlyozták, hogy mintegy 40,000 frtnyi beruházás 
szükséges. Egyik szónok a fix adminisztráczió rendszere-
sítését sürgette. Végül a gyűlés elfogadta Biró Béla 
státus-előadó határozati javaslatát , mely szerint az igaz-
gató-tanács utasittatik, hogy Radnóthon három központi 
gazdaságot rendezzen be fokozatosan, egyúttal felhatal-
maztatván arra is, hogy a szükséges költségeket, melyek 
azonban évenkint 10,000 forintot meg nem haladhatnak, 
a radnóthi uradalom folyó bevételeiből fedezze. 

Egyéb előterjesztések, melyek a státus által fenn-
tar to t t gymnasiumokra, fiúiskolákra és egyéb iskolákra 
vonatkoznak, több felszólalás után el fogadtat tak. 

A gyűlés jegyzőkönyvi köszönetet mond Lönhar t 
püspöknek, ki a lefolyt tanévben a katholikus népisko-
láknak közel 12,000 f r to t adományozott . 

A tárgysorozat bevégzése után Jósika Lajos báró 
kijelenti, hogy az igazgató-tanácsosi elnökségről lemond 
és csak a státus-gyülés világi elnökségét ta r t ja meg. 
Többek kérésére a folytonos éljenzések csillapultával 
Jósika báró kinyilatkoztatja, hogy megmarad elnöki állá 
sában. Ezután hosszabb beszédet mondott , melyben re-
form-terveket adott elő, bizottság kiküldését indítványoz-
va, mely a státusszervezet némely hiányait javitsa. Az 
inditványt a gyűlés elfogadta s megválasztotta a re form-
bizottság tagjai t . 

Végül Lönhar t püspök meleg hangon ta r to t t be-
széddel az idei státusgyülést bezárta. A püspök ezután 
áldást osztott, mire a gyűlés véget ért. 

H I V A T A L O S . 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter teendőinek 

ellátásával megbízott közmunka- és közlekedésügyi ma-
gyar miniszterem előterjesztésére : Lipthay Ferenczet, a 
szepesi székeskáptalan nagyprépost já t és mezőtelegdi 
czimzetes apátot, novii czimzetes püspökké ; a szatmári 
székeskáptalannál Szabó Norber t mesterkanonoknak a 
székesegyházi főesperességre való fokozatos előléptetetését 
jóváhagyom; az ekként megüresedő mesterkanonokságot ; 
L'iza János czimzetes prépost, szentszéki ülnök s nagy-

maj thényi plébánosnak adományozom s egyút ta l : Rátz 
Pál szentszéki ülnököt és nagybányai plébánost steinbachi 
czimzetes p r é p o s t t á ; Grófesik János szepesi egyházme-
gyei áldozárt és pozsonyi katonai lelkészt, a szepesi szé-
keskáptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1888. évi szeptember hó 15-én. 
Ferencz József, s. k. 

Baross Gábor, s. k. 

VEGYESEK. 
— A Szent-István-Társulat választmánya f. hó 27-én 

délután 4 órakor ülést tar t . 
— O felsége Gödöllőn f. hó 22-én kelt legf. elha-

tározásával vallás- és közoktatásügyi ministerré gróf Csáky 
Albin Szepesmegye főispánját nevezte ki, a ki a hiva-
talos esküt f. hó 25-én tette le az uialkodó kezeibe Gö-
döllőn. 

— A franczia katholikusok már a 20-ik millió 
f rankot költik a Montmartreon Pár isban épülő nemzeti 
fogadalmi templomra. 

— Nagy tapintatlanság volt a Strossmayer-eset 
szóbahozatala a pápai református gyűlésen. Protes táns 
atyánkfiai, mikor vallásukkal foglalkoznak, maradjanak 
vallásuknál és ne avatkozzanak a politikába. Protes-
táns beavatkozásukkal a politikába még jobban elidege-
nítik a horvátokat . S ezek ultrái máris ugyancsak fel-
használják a külföldi, kivált a franczia sajtót — Ma-
gyarország ellen. 

— A belgiumi katholikusok Löwenben tar tandó nagy-
gyűlése igen fényesnek Ígérkezik, mert a belga katholi-
kusok még a német katholikusoknál is jobban vannak 
társaséletileg szervezve a kath. actiók kifejtésére. 

— Hiteles értesülésünk szerint arra, hogy Stross-
mayer püspök Rómába idéztessék, az első lépést a bécsi 
külügyminisztérium tette. 

— II. Vilmos császár r i tka bölcseséget, mérsékletet 
és tapintatosságot árul el kormányzásában. Düsseldorfban, 
születése helyén szobrot készültek emelni Heinenak, a 
hirhedt zsidó költőnek, a kinél piszkosabb szájú költője 
az atheizmusnak és forradalomnak aligha volt valaha. 
Van egy soczialistikus költeménye, melyben a munkás 
osztály által á tkot szór Istenre, a kihez, úgymond, hiába 
imádkoztak ; átkot Poroszország királyára, a ki az utolsó 
fillérig kisajtolja zsebüket ; átkot az egész német hazára, 
a melyben, úgymond, nem boldogul csak a becstelenség 
és a szégyen, a melyben minden virág megbecsteleniti 
magát , mielőtt eltűnnék. Ennek a gyalázatos költőnek 
akartak szobrot emelni Düsseldorfban. II. Vilmos megpa-
rancsolta, hogy a szobor ügye elnapoltassék ad graecas 
Calendas. A másik tette bölcs tapintatra nézve hasonló 
ehhez. Az evangelikus »liga" minap feliratot intézett a 
császárhoz. A császár a liga által czélba vett protestáns 
érdekek védelmét természetesen helyeselte ; de határo-
zottan elitélte a liga legújabb közgyűlésén hozott ama 
határozatokat , melyek a kath. egyházat megtámadják. A 
császár a protestáns ligának szivére kötötte, hogy békesé-
ges legyen a katholikus polgártársakkal szemben. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k . m. t ud . egyetemi ny. r . t aná r . 

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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Budapes ten , s zep tember 29 . 26. II. F é l é v . 1888. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok : N m . és f t . L ö n h a r t Fe rencz u r e lnök i beszéde. — Beszéd, melylyel dr Aschenbr ie r An ta l 
h i t t udomány-ka r i e. i. d é k á n a budapes t i kii-, m a g y a r t ud . egye t em 1888/9-iki t a n é v é t m e g n y i t o t t a . — Egyházi Tudósítások: B u d a -
p e s t : A vallásos iskola. — L o n d o n : A rabszolgaság el leni keresz tes h a d j á r a t . — Kath. Egyleti Elet : A Szen t - I s tván-Társu la t 

v á l a s z t m á n y á n a k 1888. szep tember hó 27-éít t a r t o t t ülése. — Irodalom : Szemelvények Su j ánszky A n t a l kö l t eménye ibő l . — Vegyesek. 

Nm. és ft. Lönhart Ferencz, 
erdélyi püspök ur elnöki beszéde, melylyel az erdélyi r. 

kath. statusgyülést f . hó 24-én megnyitotta. 

Mélyen tisztelt Statusgyülés ! 
Saját magam és sokaknak óhajtása teljesül, 

midőn az erdélyi róm. kath. status ezen évi 
gyűlését a kolozsvári róm. kath. plébánia köré-
ben megnyitni szerencsém van. 

Ezen plébániában tar ta tot t 1848-ik évben a 
fontos határozatokat hozott statusgyülés; innen 
indult ki 1866. évben az erdélyi kath. autonó-
miák uj szervezete, mely ő cs. és apostoli ki-
rályi felségének 1867. augusztus hó 19-én kelt 
legfelsőbb elhatározása és a vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. főméltóságu minisztériumnak 
1867. évi szeptember hő 12-én 890. és 1873. évi 
junius hó 16-án 1008. elnöki számok alatt kelt 
leiratai által szentesítést nyervén, erős vára lett 
az erdélyi katholiczizmusnak ; i t t e nemes város 
kebelében ő cs. és apostoli királyi felségének 
ajkairól hallottuk a magasztos és vigaszteljes 
szót, melylyel az erdélyi kath. statusnak auto-
nómiáját „ősi intézménynek" jelezni, és ezáltal 
már az erdélyi fejedelmi korban törvény által 
biztositott autonómiánkat királyi szavának vé-
delme alá helyezni méltóztatott. 

E nemes városban, melyhez engem tiz és 
fél évig boldog lelkészkedésemnek szent em-
léke fűz, fogjuk tehát idei közgyűlésünket meg-
tartani. 

A tárgysorozat oly ügyeket ölel fel, melyek 
figyelmünket és érdeklődésünket nagy mértékben 
felköltik. Egész buzgóságunkra lesz szükség, mond-
hatnám, áldozatkészségünkre, ha azokat a kath. 

név és érdeknek megíelelőleg megoldani akarjuk. 
Különösen a székely-udvarhelyi és brassói gym-
nasiumoknak elodázhatatlanul szükségessé vált 
épitkezése, valamint az erdélyi püspöki megyé-
ben a lelkipásztori terheket viselő papság con-
grnájáhak felemelése igényli különös figyelmün-
ket, és meg vagyok győződve, hogy mélyen tisztelt 
statusunk minden lehetőt el fog követni arra, 
hogy ezen kiválóan fontos ügyek szerencsés meg-
oldást nyerjenek. 

Mélyen tisztelt statusgyülés ! Mielőtt érdem-
leges tárgyalásba bocsátkoznánk, méltóztassanak 
nekem megengedni, hogy egy közelebbről elhunyt 
férfiú iránt, ki a magas magyar kormány taná-
csában ülve, legfőbb érdekeink, az oktatás és 
nevelés érdekeinek 16 éven át bölcs vezetője és 
intézője volt, statusunk nevében az elismerés és 
hála adóját lerójam. Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. volt miniszter urat értem, 
ki erdélyi kath. ügyeink iránti méltányos és 
igazságos eljárása által el nem évülő érdemeket 
szerzett. Soha el nem felejthetjük, hogy midőn 
árvaházi alapunk és egyéb járulékok, melyek a 
vallásalapba befolytak, országgyűlési határozat 
következtében igen érzékeny veszteség esélyeinek 
voltak kitéve, Trefort Ágoston volt az, ki a jog 
és elévülhetlen igazság terére állva, mindaddig 
meg nem nyugodott, mig alapjaink, követelé-
seinek jogosságát ki nem derítette, és nem csak 
a megtámadott tételeknek az országos költség-
vetés előirányzatába való visszaállítását, hanem 
a szünetelés idejére a veszteségek teljes kárpót-
lását is kieszközölte. 

Élénken meg volt győződve az erdélyi kath. 
26 



•202 RELIGIO. 

egyház magyar nemzeti kulturmissiójáról és ezen 
meggyőződésének szóval és Írásban többször ha-
tározott kifejezést is adott. Innen van. hogy 
midőn a kath. status a szegényül dotált lelké-
szek járandóságainak feljavitását és az erdélyi 
kath. vallásalapnak évi dotatióval leendő segé-
lyezését kérte, szívesen hajolt kérelmére s mind 
a két irányban a megfelelő segélyezési összeget 
vette fel budgetjébe; jóakarata ugyan tőle nem 
függő okok miatt hajótörést szenvedett, de mi 
azért az elismerés és há ]a meg nem szűnő érze-
tével adózunk emlékének. 

Az 1888-ki statusgyülést. világi elnök ur ő 
nagyméltósága nevében is, megnyitottnak nyil-
vánítom. 

B e s z é d , 
melylyel dr Aschenbrier Antal hittudomány-kari e. i. 
dékán a budapesti kir. magyar tud. egyetem 1888/9-iki 

tanévét megnyitotta. 
(Folytatás.) 

Első sorban önök előtt az az életczél lebeg, hogy 
tanulmányaikat buzgón és pontosan fejezzék be. Megkö-
veteli ezt jövőjük, meg lelkük müvelése s az, hogy a 
magyar szellemi élet e nagy központjából olyan eszméket 
és ismereteket vigyenek magukkal az életbe, a melyek 
teljes emberekké képezzék. Közvetlenül ez életczél lebeg 
most szemeik előtt, szülőik, pártfogóik, jóakaróik ezt 
várják önöktől, s dicséretes lelkesedésük is ennek elérésére 
vonatkozik. 

Megesik azonban gyakran, hogy az élet útjaira 
kerülő ifjú, forrni induló erőivel a szórakozások utáni 
vágyban keres ideig-óráig tartó életczélt. 

Távol van tőlem a szórakozás és tisztességes örö-
mök kárhoztatása. Munka és élvezet he'yes mértékű fel-
osztását természetünk megköveteli. Mindenki érzi magá-
ban az örömök, az élvezetek utáni vágyat s azt sem 
tagadja senki, hogy az ezek után való törekvés bizonyos 
korlátok között jogosult. De amily igaz ez, épp oly vég-
zetes tévedés volna az élet örömei után való törekvést, 
az élvezetet, kizárólagos életelvvé, törekvéseink első moz-
gatójává választani. Hamis utakra vezetne, elsodorna 
czélunktól ; amint hogy sokaknak volt már megölője, — 
akár öntudatosan, akár öntudatlanul engedték ez életelvet 
kizárólagosan működni lelkökben, sokakat terelt a pálya-
tévesztés lejtőjére s elégedetlenné tett sorsukkal s a bol-
dogtalanság szirtjeire vitte hajójukat. 

Több mint kétezer év előtt hirdette Göröghon ékes 
nyelvén Epikur — s most nyomában egy (modern) böl-
cseleti iskola, — hogy az élvezet, a gyönyör utáni vágy-
nak kielégitése alkotja boldogságunkat, ez minden csele-
kedetünk rugója. Szerinte kötelességeinket is csak azért 
teljesítjük, mert ez élvezetet, örömöt okoz. E tan szerint 
tehát első és mindent magában foglaló kötelessége volna 
az embernek : mindenben és mindenütt a maga élvezetét 

keresni, rideg egoismussal mérlegelve, hogy neki abból 
minél" több jusson ki ; sőt az evolutio elméletével egye-
sítve s alkalmazva eme tant az ember erkölcsi életére, 
azt is hirdetik, hogy az, amit manapság kötelességérzet-
nek nevezünk, lassanként el fog tünedezni ; nem lesznek 
küzdelmek a kötelesség teljesítése körül, s az ember le-
mérve értelme mérlegén a kisebb-nagyobb élvezeteket, 
nyugodtan fogja a nagyobbakat választhatni. Az lesz te-
hát a tökéletes ember, a ki a legnagyobb élvezeteket 
jut tat ja lelkének és testének s aki már nem kötelesség-
érzetből, hanem egyedül az élvezetért cselekszik. 

E tan szerint tehát a kötelességteljesítés csak addig 
észszerű, a meddig élvezettel jár. 

Nyilvánvaló, hogy ez annak a fogalomnak, melyet 
e szóval jelezünk „kötelesség," s melynek értelme vissz-
hangzik lelkiismeretünkbeu, voltaképpen egyenes tagadása. 

Hány kötelességünk van, a melynek teljesítése küz-
delemmel, fáradsággal, akaratunk megerőltetésével, ön-
megtagadással, áldozattal jár ?! — Az élvezet mint ki-
zárólagos életelv mindezektől felment; de e felmentést 
megkeserüljük egész életünkön át. 

Hány korai, áldatlan sirhalom, hány czéltévesztett 
vagy meddő, gyümölcstelen élet szólhatna itt bizonyságul ! 
A középiskolát, a szülői felügyeletet elhagyva az ifjú, a 
fővárosba kerül életének abban a korában, midőn az élvezet 
mint ismeretlen valami a leghathatósabb vonzóerőt gya-
korolja a tapasztalatlan lélekre. Találkoznak jó barátok, 
kiknek tanácsa magyarázza meg az egyetemi élet sza-
badságait. Majd mind inkább szokásává válik az élvezetek 
keresése. E szokás a komoly foglalkozás iránti csömört 
teremti meg. S az ilyen if jút bárhol inkább lehet látni 
mint az egyetemen; a szünidők elvesztik varázsukat, s 
legfeljebb az évszakok változása teszi azokat érdekesekké. 
Igy múlnak el az évek, elmaradnak a vizsgálatok s a 
főiskolai élet végére marad a keserű érzés, mely a köte-
lességmulasztásból, évek és tőke elvesztéséből fakad. S 
az éveket, melyeket élvezetek töltöttek be, vajmi ritkán 
pótolja rendkívüli szorgalom vagy az örömök hajhászá-
sában még el nem fult tehetség. 

S e szerencsétlen ifjak nem jártak-e el következe-
tesen az élvezet ama tanának értelmében ? Bizonyos, hogy 
oly gyönyöröket választottak, a melyek nekik élvezetet 
szereztek ; ki tehet róla, hogy egyebek iránt nem volt 
ízlésük ? 

De ne ámítsák magukat azok se, kik az élvezet 
theoriáját talán csak a lelki gyönyörökre, a szellemi élve-
zetre akarnák alkalmazni ; igy is hamis az és kárté-
konyán hatna tanulmányaik eredményére. A szellemi 
munkálkodásnál arra kell néznünk, a mi szükséges és 
nem egyedül arra, a mi kellemes. Vannak előadások, me-
lyek tárgyuknál fogva sokkal vonzóbbak, érdekfeszí-
tőbbek mint mások; egy nemzeti nagy hős vagy költő 
élettörténete, jellemzése sokkal vonzóbb, mint például a 
jogforrások tanulmányozása. De vajmi helytelen volna 
egyik és másiknak becsét érdekességük szempontjából 
megítélni. A tudományos képzettség szempontjából az 
egyik olyan szükséges mint a másik ; sőt a kevésbé ér-
dekes, mint alapvető vagy az életben elkerülhetlen, lehet 
szükségesebb. Régi igazság, hogy a tudomány megszer-
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zése nagy fáradsággal jár s e fáradozásaink közben nem 
mindig kecsegtetnek szellemi élvezetek. Nagy tévedésben 
volna tehát az, a ki csak a szellemi örömöket keresné s 
kötelességeit mulasztaná el, kizárólagosan ezek után 
járva. 

Önökhöz, uraim, közelfekvő okokkal iparkodtam be-
igazolni. hogy életünk utjain nem világithat kizárólag az 
élvezet szövétneke, nem válik be életelvnek, — nem még 
akkor sem, ha egy más, korunkban szintén nagy hangon 
hirdetett elvvel, — a hasznosság elvével — akarnánk 
rajta javítani. 

Már Aristoteles mondotta, hogy nemes gondolko-
zásra vall, nem járni mindig csak a hasznos után. A kö-
telességteljesítés is haszonnal jár, de jól teszszük, maga-
sabbra emelkedünk, ha a hasznot csak mint fructus ad-
ventitiust tekintjük. Azok, kik csak annyiban akarják 
magukat képezni, hogy hivatalhoz juthassanak, aligha 
lesznek e hivatalnak nagy hasznára. 

Önök, uraim, kik a tudományok elsajátítására és 
müvelésére vannak hivatva, tudják, hogy a tudomány a 
maga egész fönségében nem indul ki a hasznossági elv-
ből, s ez joggal képezi büszkeségét. Mert első sorban a 
valóval, az igazzal van dolga; nem hasznuk után kutat ja 
a dolgok mibenlétét. Számára semmi sem nagy, semmi 
sem kicsiny, előtte a legkisebb infusorium épp oly érde-
kes, épp oly figyelmet keltő tárgy, mint a legnagyobb 
hasznot hajtó természeti erő titkai. A tudomány az em-
beri szellem disze, művelődésünk legszebb gyümölcse, 
mely önmagában birja értékét. 

Még az egyetemi if júság részéről is hallani gyakran, 
hogy ez vagy ama tárgy tanulmányozása nem jár ha-
szonnal, hogy azokat csak pro beata oblivione tanuljuk. 
Nagyon sajnos volna, ha e nézetnek hatása alatt ama 
tárgyak iránt kevésbé érdeklődnének. A hasznossági elv 
ilyetén alkalmazása csak kárukra volna. Bár a tudomány 
első sorban nem hajhássza a hasznot, mégis — mint 
mondám — akár közvetlenül, akár közvetve, mindig meg-
hozza a maga hasznát. De épp abban van a hiba, hogy 
egyedül haszonra tekintve, szemünk előtt a közvetlen 
haszon lebeg, a közvetett haszonig már nem ér fel te-
kintetünk Pedig ez épp oly fontos mint az előbbi ; 
avagy ki venné tagadásba, hogy az elmeél fejlesztése, az 
Ítélet szilárdítása, az ismeretek körének terjedése legalább 
oly nagy fontosságúak vagy még nagyobbak, mint az oly 
ismeretek összege, melyeket az életben közvetlenül anyagi 
haszonnal lehet alkalmazni ? Ama tárgyak, melyekről a 
fennt emiitett Ítélet mondatni szokott, épp ily termé-
szettel birnak és épp azért nagy fontosságúak az élet 
számára is. 

Nagyon is ingatag, változékony alapon nyugodnék 
kötelességérzetünk, ha a pillanatnyi, bizonyos körülmé-
nyek között mutatkozó haszonhoz fűződő élvezet volna 
aijnak egyetlen táplálója. 

Elmélet, melynek alapja a pillanatokkal változó, 
állandó irányt nem adhat, életelv nem lehet. Aztán ki 
nem tudja, hogy vannak — és pedig éppen a legma-
gasabb kötelességek azok, melyek teljesítése, mert önfel-
áldozással van összekötve, anyagilag felbecsülhető ha-

szonnal nem járhat . Az orvos, a pap, és bármely élet-
pályán működő, ha csupán az ily hasznot tekinti, éppen 
legmagasabb kötelességeink teljesítésére nem fog találni 
indító okot. 

Vannak ismét, kik az élvezetet és a hasznosságot 
kizárólagos életelvnek nem fogadják el ; hanem egy har-
madikkal lépnek fel, a melynek helytelen fölfogásától 
azonban nem kevésbé szeretném önöket óvni, uraim. 

A magyar közérzet indokoltan tulajdonit nagy jelen-
tőséget e szónak: becsület. Emberi méltóságunknak 
leghívebb kifejezője e szó ; mert ha becsületből teljesítjük 
kötelességeinket, önmagunkat becsüljük meg s környeze-
tünk és a társadalom becsülését nyerjük meg vele. 

Az egyetemi hallgató tehát, a ki becsületből telje-
siti kötelességeit, nemes indokból cselekszik s evvel az 
erkölcsi értékével — jogosult önérzete arányban áll. 

En óhajtom a legforróbban, hogy mennél több 
ilyen ifja legyen főiskolánknak, minél többen ragadják 
meg a becsületnek ama nemes indokát, a mely lelkünket 
nyugalommal tölti be, lelkiismeretünket irigylésre méltó 
egyensúlyba hozza s a társadalom megérdemlett becsülé-
sével jutalmaz. 

De kérdezték-e maguktól eme nemes törekvésű ifjak, 
hogy milyen erkölcsi elemekből van összealkoiva a be-
csületről alkotott fogalmuk ? 

A becsület a társadalom előtt ad értéket az ember-
nek. Nyilatkozik tehát kifelé, de világos, hogy bent, a 
lélekben is, hasonló értékkel kell birnia. Igen közelfekvő 
tehát, hogy belső és külső becsületet külömböztetünk meg. 

A belső becsület amaz erkölcsi értékünk, melynek 
tudata, boldogító és megnyugtató érzete a lelkiismeret 
szavának követéséből támad az emberben ; ama tökéletes 
összhang folyománya, mely az ész, a lelkiismeret sugal-
latai és a külső cselekedetek között létezik ; ama felemelő 
tudat, hogy szellemi természetünkhöz méltóan cseleked-
tünk olcsóbb ösztöneink s hajlamaink legyőzésével. Az 
igy értelmezett becsület adja azt a benső meggyőződést, 
hogy emberi méltóságunk megőrzése indokából kell akképp 
cselekednünk. 

S ha e becsület követelményeitől eltérünk, önma-
gunk előtt hitványoknak, megvetésre méltóknak érezzük 
magunkat . 

A belső becsületért külsőt is van jogunk követelni. 
Ez erkölcsi értékünknek a társadalom által való elisme-
rése. Ezen az alapon lehet a kötelességteljesítés indoka 
a társadalom kedvező Ítélete, a melynek hiánya vagy 
megvonása joggal háborít fel és sérti igazságérzetünket. 

Igen természetes azonban, hogy a társadalom csak 
a külső látszat, a külszín után indnlhat; ha külsőleg lát-
szólag teljesítjük kötelességeinket, ha a mulasztás okát 
lepleznünk sikerül ; megvan a külső becsület. 

A társadalom továbbá egészen természetszerűleg a 
maga mértékét alkalmazza az egyénre ; azt mérlegeli, 
hogy ki mennyiben hasznos a közjóra nézve ; még az 
egyén számos más kötelességeit, melyeknek betöltése 
pedig sokszor igen is súlyosan esik a belső érték mérle-
gébe —, figyelmen, méltató bírálatán kivül hagyja. 

Könnyebb jónak látszanunk, mint lennünk : s az 
26* 
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emberiség jó része is inkább fél a társadalom kedvezőtlen 
Ítéletétől, mint lelkiismeretének furdalásaitól. Azért is 
szerezhető meg könyebben a külső becsület, azért kíván-
tatik mohóbban, mert annak köpenye alatt sok kötelesség-
mulasztás, sok hiányos kötelességteljesítés fér el. 

Kétségtelen, hogy a társadalom ítéletében mutatkozó 
kényszer ugyan sok esetben erős erkölcsi féknek bizonyul; 
de megvan ama hiánya, hogy valamennyi kötelességre 
ki nem terjed és egyedül tartva szem előtt — a képmu-
tatást sem zárja ki. 

Hogy a külső becsület mint egyedüli életelv nem elég 
hatalmas inger arra, hogy a kötelességérzetet tettre, áll-
hatatos tevékenységre serkentse : azt a tapasztalás eléggé 
igazolja. Szembeszökő, hogy korunkban a társudalom 
becsülése utáni vágy a kifejlődés tetőpontját érte el, min-
denki becsületeért küzd, azt hangoztatja s abban való 
legkisebb, sokszor csak képzelt, megtámadtatást élete 
koczkáztatásával kész megtorolni; ámde másrészt elvitáz-
hatatlan az is, hogy a kötelességszeretet nem áll arányban 
századunk e bálványának uralkodásával. 

Végre hatalmában, módjában áll-e mindenkinek a 
maga erkölcsi értékének kellő elismerését kivívnia? A 
félreismerés veszélyének nincs-e kitéve mindenki? A rá-
galom megfoszthatja őt egy pillanat alatt ama kincstől, 
melyet hosszú évek fáradalmas munkájával gyűjtött, me-
lyet mint szeme fényét gondosan őrzött és pedig ugy, 
hogy minden erőfeszítés mellett sem kapja vissza egészen, 
nagyon is igaz levén, hogy semper aliquid haeret. Össze-
törve látja lábai előtt élete czélját, ha kizárólagos élet-
elvvé, élete egyedüli mozgatójává választotta azt a becsü-
letet, mely a külső elismerésben birja értékét. 

Egészen más az eset a belső becsülettel. Ez nem 
levén egyéb, mint amaz érték, melyet magunknak szer-
zünk akkor, midőn lelkiismeretünk szavát követjük, biztos 
tulajdonnak marad minden viszonyok között ; édes jutalma 
az a kötelességteljesitésnek, mely egyszersmind inditó 
okául szolgál. Békét, összhangot hoz ez lelkünkbe ; s ha 
kötelességet teljesítve mit sem értünk is el : sem gyönyört, 
sem hasznot, sem elismerést — e benső felemelő érzet 
bőven kárpótol fáradozásainkért. 

A dolgot valójában tekintve, e becsület forrása nem 
egyéb mint az a helyeslő ítélet, melyet a lelkiismeret az 
erkölcsi érzés alapján mond cselekvésünk felett; ugy 
hogy becsületből kötelességet teljesíteni éppen annyit tesz 
mint lelkiismeretünket követni. 

Ez életelv, uraim : kötelességet teljesíteni, mert a lel-
kiismeret parancsolja, tekintet nélkül az élvezetre, haszon-
ra, elismerésre ; — ez az egyedül méltó kalauz életünk 
utjain ; de hogy biztos is legyen, ennek is egy magasabb 
befolyásra van szüksége, mely szabályozza, hogy el ne 
tévedjen, — és erőt adjon neki szemben az akadályokkal, 
tekintélyt, mely szavát az ellenkező hajlamok és szenve-
délyek fölé emelje. 

Ez a magasabb befolyás, uraim, a vallásban rejlik 
s kész mindenki számára, ki önként el nem zárkózik előle. 
Fény, mely az első és örök igazság sugaraival világit, 
erő, mely a legfőbb hatalom tekintélyére támaszkodik. 
Ennek a világánál nézve a legkisebb és legnagyobb kö-
telesség egyaránt értékessé válik : maga a lelkiismeret 

szava, melyet bensőnkben hallunk, nyer igazi értelmet s 
oly magas tekintélyt, melynél fogva föltétlen készséggel 
hajlunk meg előtte. 

A vallás serkenti és edzi az akaratot a kötelesség-
teljesítésre, mert az emberi életnek legnagyobb becset 
tulajdonit. 

Minél magasztosabb a czél, minél élénkebben jelent-
kezik előttünk mint valami elodázhatlanul megvalósítandó, 
annál inkább törekszünk erőinket megfeszíteni, az útban 
levő akadályokat legyőzni, hogy azt elérhessük. 

Épp %zért annál lelkiismeretesebb, kitartóbb kell, 
hogy legyen a kötelességteljesítés, minél becsesebbnek je-
lentkezik az élet, minél jelentékenyebb a jó, mely általa 
elérendő. 

Már pedig ha mérlegeljük az életczélokat, melyeket 
ember önmagának kitűzhet, s melyekhez életének becse 
arányban áll, azt el kell ismernünk, hogy a vallás az, 
mely az életnek legfőbb becset tulajdonit, a legmagasabb 
absolut értékű czélt tűzi eléje, — s igy hatványozza Í3 
üdvösen az emberben az erőt, az akarati szilárdságot, 
hogy ama folytonos küzdelemben, melylyel a kötelesség-
teljesítés az életben karöltve jár, el ne lankadjon, hanem 
mindig győztes iparkodjék lenni. 

(Folyta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 29. A vallásos iskola. — Alig 

hittem szememnek, midőn a lapokban egy volt hittanár, 
most országgyűlési képviselőnek választói előtt tartott 
beszámoló beszédét olvasva, abban többi közt amaz állí-
tást is megkoczkáztatva láttuk, hogy csak iskola legyen, 
ha nem is hitvallásos, hanem úgynevezett felekezetnélküli, 
vagyis vallástalan jellegű is. 

Igaz ugyan, hogy e kapitulácziót a felekezetnélküli 
irány előtt megelőzte ama mondás, hogy ugyanis most 
nincs ( ? 1. nagyszombati eset !) oly antagonizmus egyház 
s állam közt az iskolai téren, mint volt egy évtizeddel 
ezelőtt ; hogy azonban nem helyes a szoros felekezetiség 
(állítólag: felekezeti szűkkeblűség), és hogy az állam s 
egyház együtt van hivatva ott működni ; de vallásos is-
kola hiányát pótolhatja a plébános, az iskola legyen 
azonban inkább felekezetnélküli, semmint ne legyen. 

E zavaros, magában véve is ellentmondó nyilatko-
zat, mely se hideg, se meleg, hanem mindenkivel s min-
dennel paktálni kész, aligha került ki ama jpap-képviselő 
szájából. Addig legalább, amig nem látjuk vagy halljuk 
megerősíteni, vagyunk oly bátrak a lapok eme közlésé-
nek hitelességében kételkedni. 

Nem is vettük volna azt tollúnk hegyére, ba ugyan-
csak a lapok nem fűznek ahhoz oly kommentárokat, 
amelyek a legilletékesebb katholikus tényezőknek, de 
maguknak a felekezeteknek a hitvallásos (confessionalis) 
iskola érdekében folytatott önfeláldozó küzdelmét nevet-
ségessé tenni vagy világi önző érdekekre vannak hivatva 
visszavezetni és amelyek a hitvallásos iskolák elközösité-
sének minél kiterjedtebb folytatását ajánlják. 

Eme lapnyilatkozatokra, és csakis ezekre kivánutik 
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reflektálni, jól tudván, hogy ama beszámoló nem ma-
radhat további magyarázat nélkül. 

És ezekre mindenek előtt ki kell jelentenünk, hogy 
egy katholikus, de egyetlen protestáns vagy más fele-
kezetű sem teszi magáévá azt, hogy az iskola legyen bár 
felekezetnélküli, csak legyen iskola. 

Az úgynevezett reformáczió óta napjainkig mindig 
éles harczok folytak az iskoláért, amelyek nem egy izben 
belejátszottak az országos politikába is. Ez ma is igy 
van s mindig igy lesz, amig Magyarországon felekezetek 
lesznek ; és amig az állam a hitegyság megbontásának 
sajnálatos következményeivel megalkudni kénytelen, amire 
a reformáczió előtt nem volt szükség ! 

Ily viszonyok között a kath. egyház nem mondhat 
le saját hitvallásom iskoláiról, ha nem akar lemondani 
végkép évezredes hagyományairól hazánkban ; nem is 
emiitve amaz elvi álláspontot, mely az egyház tanítási 
hivatására és a szülőknek ama jogára vonatkozik, mely-
nek alapján megkövetelhetik s lelkiismeretükben igényelni 
kötelesek, hogy gyermekeik vallásos nevelésben s okta-
tásban részesüljenek. 

I t t tehát tranzakcziónak teljességgel nincs helye ! 
Különösen nem jelen viszonyaink között, amidőn 

valamely kath. iskolának elközösitése annyit tesz, mint 
annak palástolt protestantizáciiója. És az ily iskolából 
kikerült nemzedéknek fejét s szivét „egy plébános" vajmi 
kevés esetben fogja helyreigazítani. 

Ámde ama tetszetős jelszó, hogy ugyanis legyen 
csak iskola, ha nem is vallásos jellegű, a gyakorlatban 
egészen más következményekkel jár, mint igy elv gya-
nánt kimondva. Mi bizonyára óhaj t juk, hogy ne legyen 
község Magyarországon iskola nélkül, és erre nézve e 
lapok hasábjain Magyarország népoktatás-ügyéről két év 
előtt megjelent czikksorozatunkban kifejtettük álláspon-
tunkat, utalva arra, hogy a kath. egyház hozta létre, 
dajkálta a kulturát Magyarországon, és ma is a közmű-
velődésnek leghatalmasabb, még az államnál is sokkal 
nagyobb tényezője. De amidőn ez óhajunkhoz a kezdetben 
említett beszámoló csatlakozik, szükséges-e azt a ment-
hetetlen — amolyan szövegezésben legalább — termé-
szetellenes konczessziót tennie, hogy legyen csak iskola, 
ha nem is vallásos jellegű. 

Az iskola, kivált a népiskola nemcsak oktatni, ha-
nem főleg nevelni, erkölcsileg képezni van hivatva. A 
puszta műveltség, a félműveltség még inkább, erkölcsi 
alap nélkül, éles kés a gyermek kezében ! Ennek beiga-
zolására csak arra az egy tényre utalunk, hogy amily 
arányokban terjed a közönséges műveltség, épp oly na-
gyon szaporodnak a büntettek s vétségek, épp annyira 
kénytelen a becsületes állampolgárok tömege folyton és 
óriási méretben növekedő adójával hozzájárulni a gonosz-
tevők eltartásához, a fegy- s fogházakban a tízszeresen 
megszaporított fenyítő biróságok tetemes költségeinek 
fedezéséhez. 

Egyébiránt van-e észszerű oka az államnak, sőt 
nincs-e saját létérdeke ellenére, ha iskolát állit hitvallá-
sos jelleg illetőleg nevelés nélkül ? Hiszen mindenki saját 
tapasztalásából tudhatja, hogy az úgynevezett felekezet-
nélküli iskola még mindenütt vallási súrlódásokat idézett 

elő, ahol azelőtt a különböző vallású polgárok békében 
megfértek egymás mellett. 

Mi katholikusok amint nem adhatjuk föl a fennálló 
kath. iskolákban őseink által becsületünkre bizott szent 
örököt, épp ugy kötelesek vagyunk u j iskola állításánál a 
legközelebbről érdekelt hitíeleink és gyermekeiknek lel-
kiismereti jogát óvni s ennek tiszteletben tartását minden 
törvényes eszközzel biztosítani. 

Tekintsünk szét az egész müveit világban, mily 
nagy és szent küzdelmet folytatnak hitsorsosaink, de a 
vallásos protestánsok is, az iskola hitvallásos jellegének 
visszaállításáért: Ausztriában a hg Liechtenstein-javaslat 
most tárgyaltatik ; a németországi katholikusok a frei-
burgi nagygyűlésen kiadták a jelszót és az illető parla-
mentekben megindult az akczió ; franczia, olasz, angol és 
amerikai hitsorsosaink óriási áldozatokat hoznak a hit-
vallásos iskoláért ; — mi mondanánk le arról, amit szen-
tül megóvni jogunk s kötelességünk ? 

Soha ! Laieus. 

London, szeptember közepén. A rabszolgaság elleni 
keresztes hadjárat, — melyet Lavigerie bíboros érsek 
nálunk s az egész müveit Európában oly népszerűvé 
tett, az angol sajtóban is rokonszenves visszhangra talált. 
A „Pali Mail Gazette" azonfelül egy interwiew-ot közöl, 
melyet egyik szerkesztője Allen úrral, az itteni „Antiscla-
very Society" ti tkárával folytatott a föntisztelt bibornok 
„missziójáról" Angolországban. 

„Épp az imént voltam a bibornoknál — mondá 
Allen ur. — Ez csodálatra méltó férfiú. Oly tele buzga-
lommal, lelkesedéssel — s oly jól van értesülve min-
denről ! Ily agg korban beutazza Európát, csak azért, 
hogy propagandát csináljon a rabszolgakereskedés meg-
szüntetésének !" 

Ezután elmondva társalgását a bibornokkal az af-
rikai rabszolgaság iszonyairól, mely alatt ő eminencziája 
bizonyítékokkal, a hely színéről vett levelekkel támo-
gatta tájékoztató adatait, melyeket a fönnevezett rab-
szolgaság-ellenes angol társulat közzé tesz, — Allen ur 
arra a kérdésre, hogy kinek az eszméje volt az, hogy a 
bíboros Frencziaországban, Belgiumban s itt nyilvánosan 
föllépett, igy válaszolt : 

„A pápa eszméje ez. XIII. Leo mélyen meg volt 
indulva ama gondolatnál, hogy az ő pápaságának kell 
megérnie azt, hogy az emberiség legszégyenletesebb csa-
pása, a rabszolgaság annyira terjed." 

Kifejté továbbá Lavigerie bibornok szándékait s a 
diplomácziai lépéseket, melyek a Zanzibarban vagy Kon-
stantinápolyban szerinte teendők volnának a czél eléré-
sére. Mire a hírlapíró kérdezte, vájjon a bíboros aggas-
tyán missziója remélhet-e sikert ? Ez, úgymond, a köz-
véleménytől függ. A népgyűlés, melyen a bibornok any-
nyira magával ragadta a nagyszámú hallgatóságot, nagy 
reményekkel kecsegtet. A klubbokben s társalgókban igen 
sokat beszélnek e nemes vállalat előmozdításáról. A „Pali 
Mail Gazette" a maga részéről hozzáteszi, hogy a mikor 
katholikusok és protestánsok igy (mint az ismeretes nép-
gyűlésen) egyesülnek a végre, hogy a „fekete kontinensen" 
(Afrika szárazföldjén) vége szakadjon a rabszolgavadá-
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szatnak, bízvást elvárhatni, hogy a rabszolgaság elleni 
mozgalom hazája, Anglia szivesen fogadja és támogatni 
fogja a pápa követét, a ki az egész kereszténységet be-
tölti a szent háború lelkesedésével az embertelen rab-
szolgakereskedés ellen. 

Más lapok hasonló módon nyilatkoznak, és különösen 
kiemelik azt, hogy Granville lord, a Gladstone-miniszte-
r iumokban több izben volt külügyminiszter elnökölt ama 
népgyűlésen, amely a kathol ikusokat és protestánsokat 
egy nemes czélra egyesité ; egyébként pedig valamennyien 
fölhívják a kormányt , hogy az afrikai rabszolgaság kiir-
tásához hatályos segédkezet nyújtson. 

A nagy érdeklődésnél fogva, melylyel e sorok írója 
és egész Anglia ez ügy iránt viseltetik, kiváncsi valék 
megtudni, miként vélekednek a La Manche csatornán tuli 
szomszédaink Lavigerie bibornok nemesszivü vállalko-
zásáról. 

A belga kath. lapok természetesen nagy lelkesedés-
sel szólnak róla. A liberális vagy jobban mondva szabad-
kőműves szektárius sajtó azonban — mint az európai 
kontinensen mindenütt — nem igen látszik embertársainak 
tekinteni a szegény szerecseneket, és pedig nemcsak hogy 
alig vesz tudomást Lavigerie bibornok nagy akcziójáról, 
hanem még névtelen felszólamlásokat gyár t a közönség 
köréből azon nemesszivü férfiak ellen, kik — bár hazá-
jukban eleget tettek hadkötelezettségüknek, amely nem is 
általános Belgiumban — készeknek nyilatkoztak beállani 
ama minden áldozatra kész csapatba, mely az arabok 
embervadászatát Afrikában meggátolni van hivatva. Ilyen 
a liberális humanizmus!" 

Francziaországban, amennyiben az ottani lapokból 
és a londoni kath. „Tablet u ismertetéseiből alhalmam 
volt meggyőződni, a szabadkőműves szektariusok szintén 
semmi érzéket sem muta tnak a rabszolgaság megszünte-
tése iránt. Annál nagyobb a buzgalom a franczia katho-
likusok körében, akik mint minden nemes ügynél, ugy 
it t is elsők a bőkezű áldozatkészségben, mintegy el-
lensúlyozásául a minden fölforgatásban másik részről kö-
vetelt elsőségnek. I t t is bebizonyul, mint annyi másnál, 
hogy mellékczélok nélkül, önzetlenül lelkesedni s áldozni 
csak a katholikusok tudnak ; kivételt legfölebb az angli-
kánok egy része képezhet, akik talán a régi kath. ha-
gyományok befolyása alatt ily czélokra adakozni szoktak 
ugy, hogy ne tudja a bal, mit müvei a jobb. 

Végezetül ide igtatok néhány sort Simon Gyula volt 
miniszter, most szenátor czikkéből, mely a párisi „Matin"-ben 
látott napvilágot. „Európa királyai — irja — legújabban 
Afrika fölosztásához fogtak ; még nem határozták meg 
sem a határokat maguk között, sem be nem jár ták u j 
birodalmaikat. Csak távolról sejtik, mily kiterjedésüek 
azok. Valamely szögletben néhány elvesztett katonát tar-
tanak. Ezek ötszázezer mértföldnyi, de csak ötezer alatt-
valónyi souverainitások. Ez ötezer ember körül millió 
meg millió bárbár lakik, akik csak saját benszülött főnö-
keiket ismerik el uraiknak, a mi czivilizácziónkból pedig 
csak a puskát ismerik. Az embervadászat, melynek kiir-
tásával dicsekszünk vala, a rabszolgaság, melyet meg-
szűntnek állitánk, teljes érvényben vannak ott. Az erősek 
eladják a gyöngébbeket . Öt nőt egy kecskéért ! És e 

rabszolgák Isten összes teremtményei közöl a legszeren-
csétlenebbek. Nem értem a czivilizált világot, amely 
annyit kiabált s agitált a tengeri rabszolga-kereskedés 
ellen, most pedig békén türi a sokkal nagyobb száraz-
földit. Lavigerie bibornok magára vállalta, hogy rá ja pi-
rítson. Azt kérdi tőle, hogy keresztény-e? — A bibornok 
ez áldozatokat kevesbíteni akar ja . Mindennapra ötezer, 
egy évre közel hét millió áldozat esik. Ö azt kérdi a ki-
rályoktól : kiknek a királyai vagytok ti ? Ö, ki hatvanon 
felüli aggastyán, többet tesz szavával, mint a királyok 
milliárdjaikkal s roppant hadseregeikkel . Adja Isten, hogy 
vállalata sikerüljön. Én bizton remélem ! Es mi majd 
csodát fogunk látni 150 évvel az encziklopédia közzé-
tétele u t á n ! " Ch. L. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának 1888. szeptember hó 27-én tartott ülése. 
É napon tar tá a Szent-István-Társulat választmánya a 

szünidők után első ülését, melyre a választmányi tagok 
fölötte nagy számmal jelentek meg. Az elnöki asztalnál 
gróf Károlyi Sándor, dr Steiner Fülöp páp. h. praelatus 
foglaltak helyett . 

Miután a társulati t i tkár jelentést tett , hogy a vá-
lasztmány mult ülésének jegyzőkönyve hitelesítve van, az 
elnöklő gróf Károlyi Sándor meleg szavakban emlékezett 
meg a társulat két nagy halot t járól . Lonkay Antal és 
Rudnyánszky Ferencz a társulatnak legrégibb tagjai vol-
tak, a társulat alapitásánál jelen valának s azon időn tul 
részt vőnek a társulat örömében, részt bajában. Lonkay 
köztünk élt — mondja az elnök — lát tuk működését, 
láttuk a védelmet, melyet a társulat érdekében sokszor 
kifej tet t volt. Ez t nem feledjük el soha ; — Rudnyánszky 
Ferencz mint a társulat nagyérdemű ügyésze évek hosz-
szu során önzetlen buzgalommal szolgálta a társulatot. 
Indítványozza, hogy e két kiváló férfiú emléke a társulat 
jegyzőkönyvében örökittessék meg. 

A választmány élénk helyesléssel fogadta a gróf 
elnök indítványát s a veszteség fölötti részvétét jelen ülés 
jegyzőkönyvében fejezi ki. 

Dr Steiner Fülöp páp. h. praelatus alelnök adta elő 
azután a hetes bizottság indítványát a társulati könyvtár 
jövő kezelése és fentartása tárgyában. Jelenti , hogy a 
társulat érdemes igazgatója a könyvtárt a legnagyobb 
rendben tar t ja , hogy a hetes-bizottság azt javasolja, hogy 
a könyvtár ezután is a társulati igazgató őrizetére bizas-
sék, hogy a könyvtár fentartására az évi költségvetésbe 
magasabb összeg vétessék fel. 

A választmány Barta Béla felszólalása után elisme-
rését fejezi ki az igazgatónak, a hetes-bizottság javaslatát 
elfogadta azon hozzáadással, hogy a könyvtár-katalógusa 
kinyomassák, a tagok között szétosztassák, — elkészítendő 
azután a használati szabályzat, a könyvtár kiegészítésére 
nézve pedig azt határozta, hogy a tudományos és irodalmi 
u jabb termékeket a társ. elnökség tartsa folytonos figye-
lemmel s a praeliminált összegből szerezze be a köny-
veket. 

Gróf Károlyi Sándor jelenti, hogy a társulati col-
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portage és a népiratka pénzalapra vonatkozó intézkedé-
sekről a jövő választmányi ülésen tesznek az illetők je-
lentést. 

Fiissy Tamás társ. igazgató bemutat ja a társulati 
ujabb kiadványokat, — melyek körül különösen a Fa-
biola és az u j népiratkák nyerték meg a választmányi 
tagok tetszését. 

Ezek után Hummer Nándor társ. titkár adá elő 
jelentését, melyből felemiitjük, hogy a társulatba ujabban 
53-an léptek be, — hogy a társulat számára Tóth Sán-
dor kunszentmártoni plébános 100 frt , Kristófcsák Ferencz 
kiskörei plébános 50 frt, Nagy János dunaföldvári plé-
bános 53 frt, Csontos Ferencz őrkanonok és Gocsán József 
szerdahelyi plebános-esp. 30 frtot hagyományoztak. Jelenti 
továbbá, hogy a társulat 23 iskolának és kath. legény-
egyletnek adott ajándékkönyveket. 

A társ. titkár jelentését a választmány örvendetes 
tudomásul vette. 

Venczell Antal társulati pénztárnok jelenté, hogy a 
társulatnak : május, junius és augusztus hónapokban 17605 I 
írt 16 kr. bevétele volt és 20488 frt kiadása. Tudomásul 
vétetett. 

A társ. ügynökség jelenti, hogy négy hó alatt elkelt 
206,306 könyv, 5137 kép, 8218 nyomtatvány 11,222 f r t 
15 kr. értékben. 

A gróf-elnök a jegyzőkönyv hitelesitésére : Somos-
keöv Antal és dr Wolafka Nándor urakat kérte fel. 

Az ülésnek egyéb tárgya nem volt. 
Folyó évi május 24-ke óta a Szt.-István-Társulatba 

mint rendes tagok beléptek : Luzsicza Gyula szt. fer.-
rendi házfőnök, Maszárik Viktor szt. fer. rendi atya, 
Hanniker Domokos szt. fer. r. atya, Érsekújvár, dr Szi-
rányi György kir. albiró, Érsekújvár, Czibulya Gyula 
prim. urod. intéző, Bajcs, Matoss János plébános, Szt.-
Tamás, dr Kemény Pál ügyvéd, Zircz, Szögyénv Béla 
pénzügy igazg. irodavezető, Sopron, Kalocsay Gusztáv 
gyöngyöspatai káplán, Nagy Lajos s. lelkész, H.-M.-Vá-
sárhely, Szabó János földbirt., Varbó, Szabó Vilmos föld-
b i r t , Trázs, Pintér József esp. pleb., Bonyhád, Weisz 
János pleb., Nagy-Mányok, Machovics János szolgabíró, 
Tornócz, Pfeiffer József s. leik., Apátfalva, Klimkó József 
pleb., Taksony, Sztankovics János jegyző, Alsó-Némedi, 
Drien István helyettes pleb., Kun-Szt.-Miklós, Varga 
Mihály káplán, Sári, Késői Ferencz jegyző, Haraszti, 
Droppa Károly, káplán, K.-Szt.-Miklós, Kvassay István 
pleb. Zsemlér, dr Veress Ferencz theol. tanár, Gyula-
fehérvár, Matulay István tanító, Zohor, dr Kiss István 
ügyvéd, Gyom, Urbán János tanitó, Magasfalu, Mészáros 
Flórián káplán, Somogy-Csurgó, Hebenstreit Ferencz s. 
leik., Pozsony-Püspöki, Kaczér Árpád takarékpénztári 
könyvelő Püsp.-Ladány, Ray Lajos gyógyszerész, H.-Bö-
szörmény, Kugler József, földbirt., Pozsony-Püspöki. Gaj-
dusek József papnöv., Esztergom, Fontányi István vasúti 
hivatalnok, Kaposvár, Köppl Károly foherczegi tanár, 
Alcsuth, Jászay Géza és Boldizsár Ferencz s.-lelkészek, 
Szeged, Fodor Imre gymn. tanár, Kecskemét, Zubriczky 
Theodor, szt.-Bazil r. atya, theol. tanár, Mária-Pócs, Sü-
megi Kálmán bizt. társ, titkár, N.-Kanizsa, Ivoller Kálmán 

k. albiró, Jászberény, Moravek József gymn. tanuló, 
Trencsin, Horváth Jenő kápl., Bartalos Gyula szekrestye-
igazgató, Szmrecsányi Lajos érseki szertartó, Eger , Bors 
Pál plébános, Gyarmath, Pigmond Ferencz pleb., Győr-
Szemere, Nyilasy Lajos vasúti főnök, Kiss-Czell, Lerner 
Márton nagybirt., Csikvárd, dr Kiss Ignácz, győregyház-
megyei paptanitókép., tanár, Sopron, Szegner István, 
pleb., Csűr, Vitéz József káplán, Halászi. 

P ro 1889. következő tagok léptek be : Pintér Gyula 
néptanító, Vámos-Mikola, Fincicky Béla, Harmath János, 
Kovács Rókus, Lucze Béla, Márton Sándor, Szentimrey 
Gábor, Szepessy Sándor, Tóth György, Török Kálmán 
papnövendékek, Egerben, Tokody Ödön plébános, Uj-Pécs. 

IRODALOM. 
= Szemelvények Sujánszky Antal költeményeiből. 

Aranymiséje- s több mint félszázados irodalmi működé-
sének emlékeül kiadják tisztelői. Nyomatot t Esztergom-
ban, Buzárovits Gusztávnál; 1888. Kis 8-ré t ; I—XII. és 
296 lap. Ára 1 fr t 50 kr. 

Ötven évet az oltár, az emberiség legszentebb javai 
szolgálatában tölteni e l : oly ritka és kiváló a jándíka az 
égnek, hogy méltatásánál nemcsak annak közvetlen osz-
tályrészese emeli fel hálás meghatottsággal szemeit az 
élet Mindenható Urához ; de azok szivében is kegyeletes 
érzelmeket fakaszt az, kiket az élet soknemü érintkezési 
szálai közelebbre fűztek az ég ily kiváló kegyeltjéhez. 

A fenn jelzett munka, miként már czime is mutatja, 
ezen kegyeletes körülményben birja megjelenésének for-
rását. És egyházi költészetünk érdeklődő közönsége csak 
köszönettel adózhatik azoknak, akik magyar egyházi 
költőink Nestorának, az országosan ismert Sujánszky 
Antal praelatusnak, aranymiséje- .s több mint félszá-
zados irodalmi működésének emlékeül, válogatott költe-
ményeit kiadták és azokat ekként újból nagyobb forga-
lomba hozták. 

Mert Sujánszky Antal praelatus valóban, akár mint 
az oltárnak ötven éven át lankadatlan hű szolgáját te-
kintsük őt, akár mint egyházi irodalmunknak félszázadnál 
idősb, sok oldalú munkását méltassuk, — kétségkívül oly 
férfiú, a ki megérdemli, hogy a szokásos virágkoszoru 
mellé, a saját keble vallásos érzelemvirágaiból, saját köl-
teményeiből fűzött koszorút is illeszszünk azon feszü-
letre, a melyet ma áldozárrá szenteltetésének éppen ötve-
nedik évfordulóján, hálaérzelmektől áradozó keblére szo-
rítva meghatottan visz kezében az Ur földíszített oltá-
rára, hogy színe előtt bemutassa hálaadó aranymiséjét ; 
— azon feszületre, melyet ezelőtt ötven évvel, mint 
újonnan felszentelt áldozár, vitt először s tett le remegő 
kézzel az oltárra, hogy előtte zsenge szent mise áldo-
zatát a Mindenhatónak bemutassa ; azon feszületre, me-
lyet ő félszázadon át jó és balsorsban egyaránt hiven 
fenragyogtatott , a melyről költői lantját vette és a mely 
ihlettsége érzelmeit üdvös fegyelemben tartá, a földi ér-
zelgések salakjától megtisztítá és megszentelé. 

Egyházi költőink aranymisés Nestorának tisztelői 
által kiadott e válogatott költői termékei 296 lapra 
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terjedő kötetben, öt csoportba vannak osztva. Az első 
csoport 22 zsoltárt ölel fe l ; a második „Mária-dalait;" a 
harmadik „Ájtatos zengeményeit ;" anegyedik „Balladáit és 
Hymnuszait;" az ötödik «Hazafiúi dalait" foglalja magában. 

Sujánszky költői fantaziája nem csapong egy pilla-
natra sem — mint mondani szokás — a csillagok alatt, a 
„képtelenségek hazájában ;" hanem igenis fent j á r — hogy 
ugy fejezzem ki magamat — a csillagok felett, szent vallá-
sunk tanainak korlátain belül és ama régiókban, melyekről 
a „Nem e világ ez én helyem" feliratú szép költeményének 
végső versszakában oly lelkesült bensőséggel mondja : 

Egyért sovárog csak szivem : 
Hogy majd — ha meghalok, 
Örök hazádban, Istenem ! 
Találjam én fel őshelyem." 

Készséggel aláírja mindenki, a ki e költői termé-
keket olvassa, a mit a kiadó mond az „Előszóban," hogy 
t. i. Sujánszky „dnlaiból nem a szenvedélyek perzselő lá-
vája. hanem az önzetlen szeretet, az ártatlan kedély jó-
tékony melege sugárzik felénk.11 Különösen az „Ájtatos 
zengemények" legtöbbje, oly közvetlenséggel van meg 
irva, hogy az olvasónak lelke mintegy az „Énekek éne-
kének" szűz jegyesével kutatja fel epedve az Ur váro-
sának utczáit, keresve azt, a kit szive szeret, az isteni 
jegyest; és meg nem szűnik keresni azt, mig csak fel 
nem leli és a „Jézus szentséges szivéhez" czimü öt költe-
ményben, az érzelmeiben felmagasztosult szerzővel, eme 
szentséges isteni sziv malasztos áldásait nem dicsőíti. Kü-
lönben a Jézus szentséges szivéről" szóló ezen öt köl-
teménye, valamint a XIII. Leo pápa aranymiséje alkal-
mából" feliratú lelkesedéssel irt költői terméke arany-
misés szerzőnknek, melyek 1881 —1887 évekből vannak 
keltezve, arról is tesznek kézzel fogható íanuságot, hogy 
a csalogány kivételesen őszkor is csattog; és hogy őszi 
dala, ha nem is bájosabb a tavaszinál, de, mert szokat-
lan, csak annál kedvesebben hat lelkünkre 

Azonban nem feladata ezen, csupán a munka meg-
jelenésének jelzésére szorítkozó soroknak, hogy a fenn, 
regisztrált költői termékeket tüzetesen méltassák. Ki-
áltatták már azok a tüzpróbát. Sujánszky a magyar kö-
zönségnek kedvencz egyházi lantosa ; az ifjúságnak tisztelt 
eszményképe, a mely különösen alkalmi ünnepein szokta 
előszeretettel Sujánszkynak külalakra nézve is elegancziá-
val, kiváló műgonddal irott zengzetes költeményeiből a 
neki megfelelő darabokat szavalatra kiválasztani. 

Szívből kívánjuk, hogy Sujánszky praelatus, egyházi 
költészetünk aranymisés Nesztora, megérje még gyémánt-
miséjét is, oly rugékonvságban, mint a minőnek jelenleg 
örvend. —o. 

VEGYESEK. 
*** Sujánszky Antal praelatus urnák aranymiséje 

alkalmából lapunk következő távirattal tolmácsolta tiszte-
letét : 

Méltóságos SUJÁNSZKY A N T A L 
praelatus urnák 

Esztergomban. 

A magyar egyházi költők Nestorárak arany-
miséje ünnepén hódolattal kiván hosszú életet 
és dicső örökkévalóságot 

Breznay, 
a „Religio" szerkesztője. 

— A Gondviselés utmutatása. XIII. Leo pápa 
Rómában félmillió frankért házat vett oly czélból, hogy 
az a római s közvetve az olasz iparos és munkás osztály 
számára egyleti ház legyen, hol a nép társas életének 
megszentelt menedékét lelje fel a korrupczió csábjaival 
szemben s nagyra fejlődésének hajlékával birjon nemze-
dékről nemzedékre. Eljön az idő, midőn Magyarországban 
is be fogjuk látni, hogy a Szent-István-Társulat és a 
közp. kath. legényegylet diszes és czéljuknak tökéletesen 
megfelelő házai kicsinyek arra, hogy Budapest és egész 
Magyarország összes katholikus egyleti és társas életének 
központjául szolgáljanak. Igen, eljön az idő, midőn Bu-
dapesten is, százezreket érő egyleti ház fogja hirdetni a 
kath hitélet pezsgését és a kath. actiók virágzását. Adja 
Isten, hogy e kort még az idősb nemzedék is lássa ! 

— Budapesten a templomi zene érdekében legújab-
ban kettős mozgalom indult meg. Szó van egy „egyházi 
zeneegylet" alapításáról, a pozsonyi hasonló egylet min-
tájára. Üdvözöljük az életrevaló eszmét és gyors meg-
valósulást kívánunk a tervezetnek. A másik mozgalom 
onnan indult ki, hogy Romeiser József belvárosi plébá-
nos ur aziránt folyamodván a főváros tanácsához, mint 
kegyúrhoz, hogy tekintettel a csupán tiszteletből közre-
működő zenészek számának érzékeny megcsappanására, a 
tek. hatóság a templomi zenészek fizetésére nagyobb ösz-
szeget kirendelni szíveskedjék. A városi tanács városszerte 
emelni óhajtván a templomi zene színvonalát, az ügy ta-
nulmányozásával és kellő javaslattétellel a közoktatási 
tanácsot bízta meg. Igy már most alapos a remény, hogy 
templomaink külső-csinosodásával az egyházi zene művé-
szi fejlesztése párhuzamosan fog lépést tartani. 

— Az erdélyi katli. státus-gyűlés áltál az egyház 
fejéhez intézett hódoló üdvözletnek szövege ez: 

„Eminentissimo Cardinali Status Secretario Romae. 
Concilium fidelium dioecesis Transsylvanae Hungarorum a 
praesule suo in urbem Claudiopolim convocatum, post-
quam sacris rite celebratis Spiritum Sanctum invocaverunt, 
ut de rebus ad prosperitatem dioecesis spectantibus con-
sulturis adsit, ad fastigium istud convertuntur, ex quo 
summus pontifex divina sapientia mundum Christianum 
gubernat, meo ore humillima cum devotione orantes san-
ctitatem Suara, ut iis almam paternam benedictionem 
benignissime impertire dignetur. Franciscus Lönhart. Episc. 
Transsylvaniae.tt 

— Magyarország bíboros hgprimása mint kegyúr és 
mint főpásztor egy személyben a nagyczéthényi plébá-
niára ft Novak Lajos jeles tollú munkatársunkat nevezte 
ki, a ki eddig a fővárosban évek óta igen szép tevékeny-
séget fejtett ki mint főgymn. és kath. nőképezdei hittanár 
és mint a bölcsőde-egylet titkárja. Isten áldása kisérje ! 

— Denique, a franczia katholikusok nem hagyják 
magukat megelőztetni semmiféle nemzet által. A kath. 
munkás-egyesületek Aurillacban tartott ezidei nagygyű-
lése határozatilag kimondotta, hogy a pápa polgári és 
politikai teljes szabadsága visszaállítandó. E végből kí-
vánatos, hogy Francziaországban központ alakuljon, mely 
az erre irányuló actiónak élére álljon, a mint ez Fran-
cziaországot, mint az egyház legidősb leányát, hagyomá-
nyainál fogva megilleti. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

uauutBM?»VH»rmfitirmiii*i..t«..«ifi 
Előfizethetni 

minden 
kir. postahivatalnál ; 

Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
Â. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , ok tóber 3. 27. II. F é l é v . 1888. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : Mél t . és ft- Bende I m r e besz te rczebánya i püspök ur beszéde. — Beszéd, melylyel d r 
Aschenbr ier An ta l h i t t u d o m á n y - k a r i e. i. dékán a budapes t i k i r . m a g y a r tud . egye t em 1888/9-iki t a n é v e t m e g n y i t o t t a . — Eqyliázi 
Tudósítások . - B u d a p e s t : X I I I . Leo p á p a l e g ú j a b b al locut iója . — B e s z t e r c z e b á n y a : Főpász to r i beszéd. — E r d é l y i e g y h á z -

m e g y e : A erdély i püspök e lő te r jesz tése a k o n g r u a - ü g y b e n . — Vegyesek. 

Mélt. és ít. Bende Imre, 
beszterczebányai püspök ur beszéde, melylyel az egyház-
megyei tanitók ezidei nagygyűlését szept. 25-én megnyitotta. 

Tisztelt Közgyűlés ! 
Midőn ezúttal már másodízben lehetek oly szeren-

csés önök ez évi tanácskozmányán jelen lenni, bizonyára 
önökkel együtt én magam is teljes benyomása alatt állok 
azon kimondhatlan fontosságú ügynek, mely önöket t . 
uraim ide hivta. Avagy mi állhat közelébb a főpásztor 
lelkéhez, mint a lelkek képzése, ama kimondhatlanul ma-
gasztos örökség, melyet az örökön vezérlő isteni köte-
lesség hagyott reánk ? — Es mi mindannyian, kik nagy 
küldetésünk érdekében az isteni malaszt mennyei harmata 
által vezéreltetünk, és kötelmeinkre ösztönöztetünk, az 
örök irgalom, igazság és szeretet ez erős ösztönzése alatt 
kevésbe vennők megtörni és kiosztani azon kenyered 
mely azon éhet csillapítja, melyet az igazságért teremtett 
lélek ismer egyedül ? és nem serénykednénk meggyújtani 
azon világosságot, mely midőn folyton fokozódó fénnyel 
bevilágít az ember életébe és rendeltetése titkaiba, egy-
ben oly erős, hogy még a halál sem olthatja ki, csak 
átvezetheti oda, hol többé sem éh nem lesz, sem sötétség ; 
hol a világosság kiapadhatlan forrásánál örökre megfej-
tődik az élet titka. 

Oh bizonyára közel, nagyon közel áll lelkemhez az 
iskola szent ügye ! sőt meg vagyok győződve arról, hogy 
épp oly közel állnak ahhoz önök is t. uraim, kik anDak 
mindenha önzetlen buzgalmu napszamosai voltak ; — önök 
kedves tanítóim ! 

Im azért, midőn önök egy év után, melyet magasz-
tos hivatásukban hiven töltöttek be, újból itt vannak, 
bizonyára azért iöttek ide, hogy ide hozzák egy évi 
munkájuk tapasztalatait, melyekből szakértelmük nem egy 
helyes irányelvet óhajt állapítani meg a jövőre ; ide jöttek, 
hogy kölcsönös eszmecsere által szélesbedjék látkörük, 
hogy jelen együttlétök által erősbödjék az egység érzete, 
a közös czél öntudata, és főleg, hogy egymás léikéiből 
merítsék az ügybuzgalom és kitartás érzetét, mely annál 
nagyobb kell hogy legyen, minél magasztosabb ama czél, 

melynek szolgálatában munkálkodnunk keilend. Én pedig 
azért jöttem önök közé, hogy meggyőződjem arról, mi-
szerint az én kedves tanítóim is hivatásuk magaslatán 
állanak, hogy önök szakadatlan munkássága, lelkiismere-
tes ügybuzgalma ez évben is megteremtette azon ered-
ményt, melyet önöktől a nagy Isten, és a közös haza 
méltán elvárhatnak ; hogy önök munkáskeze gonddal 
ápolta azon magot, mely az élet boldogságára gyümöl-
csöz, és plántálta azon növényt, mely egy földöntúli bol-
dogságra virít. 

Eljöttem ide azért is, hogy önök előtt tanúskodjam 
azon tagtársak sikereiről, kiknek tanítói buzgalmáról püs-
pöki utam alkalmával személyes meggyőződést szerezhet-
tem. Az a jó akaratú igyekezet, azon nem egy helyütt 
tanúsított szakavatott vezetés, a mindenütt tapasztalt ha-
ladás nagy vigaszszal töltötte el szivemet, és sokban 
megnyugtathatta ifjuságunk jövőjéért aggódó lelkemet. 
Vajha magammal vihetném ezúttal is önök köréből ez 
engemet annyira vigasztaló öntudatot, és ezen engemet 
oly annyira boldogító örömet! Hisz nem csak enyém az, 
első sorban Istené, kinek dicsősége nyilvánul gyermekei-
nek lelki tökélyeiben ; a hazáé is, mely fiai lelki nagysá-
gában találja föl a saját erejét és dicsőségét. 

S most t. tanitó urak ! mielőtt nagyérdekü tanács-
kozmányukat megkezdenék, engedjék meg, hogy az alább 
mondandókban önöknek néhány vezérelvvel szolgálhassak 
jelen tanácskozmányukra ; — vezérelveket nyújtsak jö-
vendő müködésökre nagyfeladatu tanitópályájukon. 

Nincs szándékomban önök előtt valamely akadémi-
kus becsű értekezéssel fényelegni. Egyszerű vázlatát kí-
vánom adni azon szemmel látható állapotnak, mely 
árnyait vetr egész társadalmunkra, sőt ama nagy hivatásra 
is, melyre önök a nemzedékek érdekében hivatvák. Es a 
belőle levont lehozások egy ősz férfiú szemlélődései, kit 
az élet számtalan változatai, sokszerü harczai csak egy-
ben tudták kibékíteni és megnyugtatni, és ez az örök 
igazság joga és hatalma. 

Tudva önök előtt a mi sok tekintetben erős haj-
lamú korunk ama kitartó törekvése, melylyel a közmű-
velődés és polgárisodás fejlesztésével törekszik az emberi 
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•élet javai felé ; sőt eléggé ismeretes önök előtt amaz erős 
kívánsága, melylyel az emberi élet e kettős fölényének 
valósítását első sorban a neveléstől és oktatástól — főleg 
az alapvető és legtágabb körű népneveléstől várja. Na-
gyon jogos e törekvés ! az emberi haladás összes időivel 
egyező és a végtelen tökély hasonlatosságára teremtett 
lélekkel egykorú. Annál sajnosabb azonban azon nagy 
•elvi eltérés, mely a haladás végczélja tekintetében ko-
runk egy bizonyos iránya és a hiterős századok hagyo-
mányai között fennáll; és hogy mindinkább szélesbedik 
•és mélyebbé lesz azon ür, mely annak közművelődési 
elvei és a keresztény czivilizáczió alaptételei között 
létezik. 

Sokszor vetik fel ugyanis manapság azon kérdést : 
vájjon jelen korunk a haladás fejlődésében van-e, avagy 
inkább a visszaesés tünetei észlelhetők-e raj ta ? — Van-
nak, kik társadalmunk óriási fejlődéseivel dicsekszenek, 
mások ismét annak közel álló végromlásáról akarnak 
meggyőződve lenni. 

Nagyon nehéz, uraim ! e dologról napjaink jelen-
ségeiből vett biztos Ítéletet mondani, főleg midőn ma-
gának a haladásnak feltételei és indokai felől oly annyira 
elágazók és homályosak a szempontok. — Annyi azon-
ban bizonyos, hogy népünkben még mindig él egy ha-
talmas keresztény öntudat, a keresztény szeretet még 
mindig csodáit műveli az önfeláldozó munkásságnak. Sőt 
örömmel tekinthetünk nem egy oly jelenségre, mely a 
jobbra fordulás, a józan haladás kétségtelen jeleit viseli 
magán. 

Azonban áll az is, hogy vannak, kik mindinkább 
szakítanak a haladás örök érvényű törvényeivel és mind-
inkább távoznak annak forrásától. — Igaz az is, hogy az 
ilyeneknél mindinkább lábra kapott a szellemi fejetlenség, 
a rideg kétely, az égető kétségbeesés és az erkölcsi erő 
hiánya. — Mindinkább uralkodni törekszik az a rette-
netes szellemi aposztazia, mely az élet legvitálisabb ér-
dekeit, a lélek legfenségesebb eszményeit, a számitó ön-
érdek eszközeivé alacsonyítja le, mely önzés az erősebb 
szellemeknél dics- és uralomvágyban, a középszerűségnél 
és az úgynevezett nagy tömegnél az anyagi élet haszon-
lesésében nyilatkozik. — Bizonyos továbbá az is, hogy 
az emiitett szellemi fejetlenség lassan-lassan leszivárog a 
társadalom legalsóbb rettegeiig, hol az már nemcsak er-
kölcsi elgyengülést, hanem teljes elvetemültséget szül. 
Hijában szólunk az ilyenek előtt a halhatlan lélek ki-
mondhatatlan becséről, hiába az ártatlanság nagy kin-
cséről. — A szeplőtlen jellem magasságát, az önmegta-
gadásban nyilatkozó hősies nagyságot ki bizonyíthatja 
azok előtt, kiknek egyedüli életczéljok az élv, és egye-
düli bölcsességük okos mérséklet annak hajhászatában. 

Igaz, hogy sok úgynevezett gondolkozó, sőt akár-
hány hivatott népnevelő másként lát és beszél. Nem 
szólnak ezek egyébről, mint nagy haladásunkról s annak 
folyton fejlődő roppant vívmányairól. Épp igy tettek 
Görögország szophistái, és a hanyatló Róma rhetorai, 
költői. Demoszthenes akkor szónokolt legszebben Hellasz 
nagy küldetéséről, midőn rablánczokra teljesen megért 
hazája a macedoni Fülöp lábainál hevert. Róma szónokai 
és költői kifogyhatlanok azon vivmányok dicsőítésében, 

melyekkel a Róma victrix-et boldogiták az ő legtöbb-
nyire elvetemült gondozói ; pedig már kapuit döngették 
a pusztító barbárok csatabárdjai. Tacitus, a nagy történet-
író, Annáleseinek legremekebb részében, Tiberius élet- ée 
korrajzában erre nézve igen jellemző hasonmásra talá-
lunk. É nagynevű imperátor Róma társadalmának újjá-
alakítását tűzte ki életfeladatául. Lelke telve a nemzeti 
cultura és a régi egészséges római társadalom czivilizá-
cziójának terveivel. — De a lábra kapott romlás, a 
szellemi tespedés, az anyagi élvek láza ellen viselt küz-
delmének mi lett az eredménye ? A nagyratörő Tibérius-
ból a capraei kétségbe esett embergyűlölő, a vérengző 
Tiberius lett. 

Es a tudomány terén, melyet oly sokan a kultura 
és czivilizáczió egyedül érdemleges tényezőjének szeret-
nének tartani ; ezen kétségkívül hatalmasan alkotó, a 
maga körében oly üdvösen működő nagy befolyású té-
nyező terén hogy ál lunk? Hányszor halljuk kulturális 
vivmáoyokként dicsőíttetni az oly föltevéseket és állítá-
sokat e téren, melyek az örök üdvösség tanaival vagy 
merően ellentétesek, vagy legalább azok magasztos te-
kintélyének csökkentésére irányozvák. 

Növeli a bajt a tudománynak még egyes ágaiban 
is majdnem parányositó (atomikus) részletezettsége. Nem 
mindig az egyes részekben, de bizonyára mindenkor a 
nagy egészben nyilatkozik a Teremtő magasztos terve. 
Részleges kutatások vajmi gyakran oly eredményekhez 
jutnak, melyek a maguk korlátolt elvontságukban igazak 
lehetnek ugyan, de midőn a nagy egészre vitetnek vissza, 
világos tévedésekre vezetnek. 

Azonban nem egy szaktudós állítja fel kutatása 
eredményeit abszolút becsű, és az egészre kiterjedő tör-
vényekül és az exakt tudomány örök érvényű tételeiül; 
és elvetni kész mindazon hitelveket, melyek amazokkal 
ellentétben lenni látszanak ; teszi pedig annyi önteltséggel, 
az ellenvélemények irányában gyakorolt ama türelmetlen-
séggel, melyet méltán nevezhetnénk a tudomáuy fanatiz-
musának. És, fájdalom, el kell ismernünk, hogy à tanult 
és gondolkozó fők egy nem jelentéktelen része e tudo-
mányos irány táborában harczol, azaz, hogy jobbá 
kevésbbé kifejezett anyagelviségnek hódol, és evvel telje-
sen szakított a keresztény tanok igazságával. Támadólag 
lépnek fel a hit ellen, és egyedül a tudományt tartják 
illetékesnek az élet nagy titkainak megoldására, pedig a 
tudománynak egész anyaga gyakran puszta hivő elfogadás, 
melynél hiányzik minden világos és döntő bizonyíték. 

Ellenökben áll maga a nép zöme, mely nagy több-
ségben még mindig hivő lélekkel ragaszkodik a keresztény 
hit elveihez. Innen aztán nagy elvi ellentét a két tábor 
között, mely ellentét áthidalására hiába keresnők a köz-
vetítő elveket. Ez ellentét valódi oka annak is, hogy 
magának az iskolának ügye is még folyton napirenden 
áll mint nyilt kérdés. 

Örömmel kell ugyan bevallanunk, hogy e nagyon 
fontos kérdés megoldására kivált hazánkban az intéző 
körök részéről, magának az államnak köréből nem egy 
józan felfogásra és állambölcsességre valló kísérlet tétetett. 
Hogy az ilyen jóakaró lépések mindeddig nem vezettek 
czélra, oka annak épen ama nagy elvi ellentét. 
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A társadalom egyik része az ő anyagelvi világné-
zetét az iskola révén akarja a népre erőszakolni. A hivő 
nép érzi a veszélyt és védekezik, ahogy tudja. Magának 
az iskolának legelső czélja tekintetében nagyban elágaznak 
a vélemények és engesztelhetlenül állnak egymás el-
lenében. 

Az anyagéi .à világnézet a gyermeket tisztán embe-
rileg akarja fejleszteni és azt az ismeretek bizonyos meny-
nyiségével gazdagitani. A keresztény iskolának ez ellen 
a fősúlyt a nevelésre kell fektetnie ; mert az emberi sziv 
a rosszra hajlandó. Ezen vészes hajlam lehetőleg elfoj-
tandó és erős áldozat és önmegtagadás által veszélytelenné 
teendő. A keresztény nevelésnél a folytonos gyakorlásnak 
oda kell irányulnia, hogy a jóravaló elhatározás mélyen 
bevésődjék a lelkekbe. 

Tény ugyan, hogy a népiskolákban a vallástan áta-
lánosan bevett kötelező tantárgy. Azonban önmagában, 
kivált ha a többi tantárgyak ellentétes irányú előadása 
által paralyzáltatik, egységes jellemeket fejleszteni ez 
sem képes. Az értelmet a tudományos ismereteknek tar t -
juk fenn, a kedélyt az egyháznak, a vallásnak adjuk át, 
két egymással ellentétbe hozott vezérelv uralkodik tehát 
az iskolában, melyek éppen azért, mert egymással ellen-
tétbe hozattak, nem képezhetnek egységes jellemeket, 
nem olthatnak az elmékbe egységes világnézetet. Ered-
ményűk értelmi és erkölcsi zavar. 

Igaz, teljesen igaz, a vallásra tanitani kell, ez na-
gyon szükséges, de azért még mindig nem a fődolog. A 
vallást gyakorolni, folyton gyakorolni kell. A vallásnak 
egész gondolatvilágunkon kell uralkodnia, és cselekvé-
sünket kormányoznia. A mit a szellem felfog, azt a szív-
nek éreznie kell, a lélek lelkesültségének akarati elha-
tározásokat kell érlelnie; eszmék és érzelmek összhang-
zatban fejlesztendők. Csak ily módon fog a tanitás és 
nevelés tökéletes, bensőleg szilárd, önmagukban boldog 
és másokat boldogító jellemeket teremteni. 

Minden kulturának és czivilizácziónak rugója és 
forrása a lélekben, és minden haladásnak inditó, mozgató 
ereje a szeretetben van ; a szeretetben, mely áldoz és ön-
megtagadó. 

E szeretet azonban a keresztény meggyőződésből 
fakadt egyedül. Az áldozat és önmegtagadás a keresztény 
élet gyakorlati tényei. A lelkek keresztény vezetésén és 
nevelésén kezdődjék im azért minden reform. Csak egy-
oldalú önhittség remélhet külsőleges organizáczióktól 
üdvös társadalmi átalakulást. 

Minden reformtörekvés forduljon minden egyesnek 
lelke felé, a mint azt isteni mesterünk élete példájával 
megmutatta. Minden egyes ember lelkét tegyük fogé-
konynyá, hallják uraim ! minden egyes gyermek szivét, 
lelkét tegyék fogékonynyá Jézus véghetetlen szeretetére 
és egyedül az ő tanai váljanak cselekedetekké egész 
életökben. Ez lesz azon kovász, mely a nemzedék szivé-
ben kifejlesztendi amaz erőket, melyek a valódi kulturát, 
polgárisodást és önzetlen hazaszeretetet fogják megte-
remteni. 

Ilykép alakult életnézet, ily irányelvek által vezérelt 
oktatás és nevelés mellett bizonyára általánossá váland 
amaz élet, mely gazdag nemes erényekben, ily elvek 

hatása alatt régi életökre és fényökre állandnak vissza 
azon magas ideálok, melyek ha közvetlenül ezen rövid 
élet fényét és boldogságát alapítják is meg, valódi élet-
erejöket csakis a valláserkölcsös élet mélveiből meritik. 
Csak azon sziv szereti valóján az önmegtagadó, a hősi-
ességig kitartó szeretettel édes anyaföldjét, melyet nem 
a rideg önzés, hanem a keresztény szeretet vezérel. Oh 
a haza földje szent föld ! De csak Isten maga emelhette 
azt szentsége magaslatára. Szent tűz az, mely a közös 
nemzeti család tűzhelyén ég, de égető hevét, éltető mele-
gét a vallás fáklyájáról nyerhette egyedül, melyen me-
lengetve megtartották, óvták és nagygyá tették azt a 
hiterős századok gyermekei. Tartsátok meg népünkben a 
hitet, és menten minden nehézség nélkül oldottátok meg a 
nehéz kérdést: mint óvható meg veszélyes kozmopolitis-
mustól, vagy a nem kevésbbé veszedelmes nemzetiségi 
mozgalmaktól ; vagy mint tehető az szivben lélekben 
magyarrá. (Vége köv.) 

B e s z é d , 
melylyel dr Aschenbrier Antal hittudomány-kari e. i. 
dékán a budapesti kir. magyar tud. egyetem 1888/9-iki 

tanévét megnyitotta. 
(Folytatás.) 

Kétségtelen, hogy nagy conceptiók megvalósítása 
utáni törekvés, azon tudat, hogy az emberiségért, annak 
jobb jövőjeért fáradunk, azon remény, hogy nevünket 
talán hálásan fogja említeni az utókor, szilárditólag hat 
az akaratra, és nagyokra képesiti. Ámde még ezen nemes 
lelkesedés is lankadni kezd, mihelyt észreveszi, hogy élete 
csak egy eszköz természetével bir, mely nem minden ön-
kényesen választott czélhoz arányos. 

Ontapasztalata alapján bevallja ezt John Stuart Mill, 
ki vallás dolgában felekezeti elfogultságról bizonyára nem 
vádolható, kiről nem állithatni, hogy az ifjúkori nevelés 
előítéleteinek hatása alatt állott, mert ellenkezőleg atyja 
olyképp nevelte, hogy szándékosan tartotta tőle távol a 
vallási eszmék minden befolyását. Midőn tehát Stuart Mill 
a vallás üdvös, akaratedző hatásáról a tudomány terén 
megfutott dicső pálya után nyilatkozik, szava kettős nyo-
matékkal bir : azt bizonyítja egyrészt, hogy a vallásra 
mint legfőbb életelvre vonatkozó állításunk tapasztalati, 
a tények megfigyeléséből eredő, másrészt, hogy általános 
igazság, mely ugy a kevésbé müveitekre, mint azokra is 
áll, kik a tudományos műveltség legfőbb fokaira emel-
kedtek. 

Autobiografiájában elbeszéli, hogy 1821-től, midőn 
Benthamot olvasta, életczélja volt a világot reformálni." 
Egy napon azonban — igy beszéli ő maga — ugy vol-
tam, mintha álomból ébredtem volna fel. Hát gondold el 
— igy szóltam magamhoz —, hogy az élettel szemben 
táplált összes vágyaid, óhajaid teljesedésbe mentek. Kép-
zeld, hogy mind amaz újításokat a nyilvános intézmé-
nyekben és nézetekben, melyek mint becsvágyad czélja 
szemeid előtt lebegnek, egy pillanat alatt megvalósítha-
tod : vájjon kielégithetne-e ez téged ? vájjon boldoggá 
tehetne-e ? Es öntudatom hangja, melyet elfojtani képes 
nem voltam, azt felelte : nem. E szónál elcsüggedtem, 
megapadt bátorságom és életem alapja alattam inogni 
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látszott. A czél, melyre törekedtem, elvesztette hatalmát 
felettem. Mily érdekkel b í rhatot t számomra ez az élet, 
mely immár csak eszközzé l e t t ; valósággal az életnek 
nem volt czélja előttem." 

Azért a vallásról ir t dolgozataiban ismételten ir az 
élet jelentéktelenségéről, értelmetlenségéről, ha nem a 
vallás felfogását alkalmazzuk küzdelmes folyására ; aztán 
hangsúlyozza, hogy csak a vallásos meggyőződés mellet t 
nem hiábavalók a jócselekedetek s hogy csak ez tar t -
ha t ja fönn az emberben a lelkesedést, a jóban való áll-
hatatosságot. 

Nem keressük most, hogy tiszta és helyes vagy tán 
zavaros és egyben-másban helytelen-e e nagy gondol-
kozónak fölfogása a vallásról ; annyi bizonyos, hogy a 
jótékony hatás, melyet befolyásának tulajdonit , túlozva 
nincs. Még jobban meggyőződhetünk erről, ha szemeink 
elé áll í t juk azt a szellemi betegséget, mely tudományos 
alakja folytán újnak nevezhető az európai civilisatióban 
Németországban kezdődött, el terjedt Francziaországba, 
Olaszországba, hol költője is akadt, s a szláv fa j sem 
kerülte ki befolyását ; értem Schopenhauer, Har tmann, 
Frauenstaedt bölcsészetét, kik miután végig haladtak az 
elvont speculatio összes nagy reményein, megrakodva esz-
mékkel és tudománynyal : egyhangúlag proklamálják a 
dolgok semmisségét, és kétségbeesetten hirdetik egy in-
dus fiatal herczeg szavát, melyet 24 századdal előbb 
Ganges par t ja in ejtett k i : „a rossz — ez az élet." 

Ez a bölcsészet az életetet becsnélkülinek jelenti 
ki ; és e szomorú vívmány mind azokban, kik elfogadják 
és magukénak vallják, szükségképpen életuntságot, — 
melynek sajnos következményei korunkban elvitázhatat-
lanok, — és a kötelmek teljesítése iránt közönyt vagy 
inkább undort idéz elő. 

S valóban a transcendentális rend lerombolása után 
az élet értéke eltörpül. Nem marad más hátra , mint a 
rideg kötelesség, mely talán elég a stoikus számára, ki 
azt minden sanctio eszméjétől függet lenül fogja fel. 

De a romboló kri t ika folytat ja müvé t ; ugy találja, 
hogy a lelkiismeretben visszhangzó kötelességnek csak 
viszonylagos értéke van ; hogy az voltaképpen egy csel-
vetés, a mely minket rászed, a mely saját kárunkkal in-
dit arra, hogy engedelmeskedjünk a fa j kívánalmainak, 
melynek szüksége van a mi hódolatunkra, egyediségünket 
föláldozó, magunknak csak kínt, fá jdalmat szerző cse-
lekvésünkre. 

Tehá t a kötelesség illusiója is le van ron tva ; s 
midőn a cselvetés a maga valójában áll előttünk, közö-
nyösökké kell válnunk minden kötelesség i r án t ; erőnk a 
munkára megfagy ereinkben, mert bármit mivelünk, mind 
az csak egy csaló, önámitó czélnak szolgál. 

Talán mégis a haladás iránti lelkesedés marad meg 
mint elegendő ok, mely becset ad az életnek, kedvet 
édesit a munkához? Nos, a pessimisticus tudomány ki-
muta t ja , hogy a haladás csak fejleszti és neveli nyomo-
rúságunkat ; s hogy az emberi szerencsétlenség gyarapo-
dik mind avval, mit az ember időben és térben a termé-
szet erőiből meghódít. 

Vagy talán a tudomány méltósága marad mégis 
érintetlen és állíttatik oda mint érdemes czélja az életnek, 
mely egymás után összes mozgató és indító elemeitől 
meg lőn fosztva? De a tudomány mindenkor csak kevés 
számú választottak osztályrésze leend s ezek is talál-
hatnak- e ebben absolut é r t éke t? A tudomány eszköz a 
szellem fejlesztésére vagy az emberi sorsnak javítására ; 
ha e czélok chimerikusoknak nyilvánít tat tak, — P e ( l ig a 

pessimistikus iskola tanainak elfogadásával ez esett meg 
ra j tuk , mert a szellem fejlesztése szerintük csak a fá j -
dalom hatványozása , ,— akkor czélját veszti az eszköz is 
s nincs többé semmi ér téke. x ) 

A pessimismus egyetlen erénye a lemondás, és 
ez is meddő, mert magasabb czél tudata nem termé-
kenyíti. 

Pedig a lemondás, a legjobb értelmében is, csak 
egy vonása lehet az életrevaló, emberhez méltó jellemnek ; 
de maga még nem jellem. 

Mi is az a jellem ? 
Azok a szavak, a melyeket mindenki emleget, s 

melyeket leggyakrabban hallunk, éppen azok szokták 
legkevésbé arra sarkalni eszünket, hogy valódi értelmü-
ket kutassuk. 

Az akara tnak haj l i thata t lanságig való szilárdságában 
áll-e a jellem ? Ezen szilárdságot, mely esetleg különcz-
ködésre fa julhat , a közönség talán megbámulja és jel-
lemnek tekinti ; de ki valódi értékük szerint nézi a dol-
gokat , lá that-e jellemet az akarat szilárdságában, midőn 
ez az észszerütlenhez való ragaszkodásban nyilatkozik? 

Avagy a czéltudatosságban áll-e a jellem ? Ha csak 
ebben állana, alig volna ember, kit a jellemesség dicső 
jelzője teljes joggal meg nem illetne. Czéltudatosan cse-
lekszik kiki, csak a czélok különbözők. 

Végre a vérmérséklet sem teszi a je l lemet igaz, el-
fogadott értelemben. A vérmérséklet valami adott, az 
embertől függet len ; a jellem pedig nem vele született 
tu la jdonsága az embernek. Ez t a természet nem teszi 
hozománykép bölcsőjébe, hanem oly tulajdonság az, mely 
saját erkölcsi munkánk által szerzendő meg és fejlesz-
tendő, még pedig az egyén egész életén keresztül. 

A jellem nem egyéb, mint világos, határozott , válto-
zatlan elvek hűséges és állhatatos követése ; az ezekből 
folyó meggyőződés bátor bevallása, akár tetszik vala-
kinek akár nem ; jobb meggyőződésünk szerint való cse-
lekvés, tekintet nélkül az érdekre, az önzésre, a h iúságra ; 
kötelességteljesítés minden körülmények és viszonyok kö 
zött, — egy szóval : az akarat szilárdsága a jóban. 

Hogy ily jellem fejlesztésére a vallás a leghatha-
tósabb eszköz, azt nem egy szőrszálhasogató moralista, 
nem is valamely megszeretett elmélet könnyű lovagja, — 
hanem egy oly magas röptű és mélyre ható elme hang-
súlyozza, kit egy hosszú élet tapasztalatai egyébre is 
megtani tot tak, mint a rationalistikus költészet. Göthe 
Schlosser tanácsoshoz ir ja , a mint következik : „A jel-
lemek, melyeket valóban nagyra lehet becsülni, r i tkábbak 
lettek. Igazán nagyra becsülni pedig csak azt lehet, ki 
önmagát nem keresi. Be kell vallanom, hogy ilyen ön-

') Cathreinnál : Die Sittenlehre des Darwinismus 79. 1. !) C'aro, Le pessimisme. Paris, 1878. 289. s kk. 1. 
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zetlen jellemeket egész életemben csak ott találtam, hol 
szilárd alapon nyugvó vallásos élet hatotta át a lelkeket, 
egy hitvallás, melynek változhatatlan alapja van, mely 
mintegy önmagán nyugszik, nem függ sem időtől, sem 
ennek szellemétől és tudományától.8 

A tudomány eszköz a jellem fejlesztésére, nemesí-
tésére, mert nem éri el az akaratot ; pedig nem csak 
ismerni kell az emberiséget, a hazát, ama kört, melybe 
az isteni gondviselés helyezett, szolgálni, hanem szeretni 
is. Ismeret és szeretet között pedig sokszor nagy ür tá-
tonghat. A kettő együtt alkothat jellemet. 

A tudomány egymaga nem bír vele. A bonczoló az 
ő márvány asztalán jellemre nem talál ; a természettudós 
az ő retortáiban jellemet nem fejleszt ; a történelem a 
mult példáiban mutat ja azt nekünk ; a bölcsészet eszmény-
képekben jeleniti meg előttünk ; de minmagunkba bele 
vinni azt csak a vallás tudia. 

Mert ez változatlan elveit nem csak hirdeti, hanem 
azok elfogadására kötelezni is tudja az embert ; nemcsak 
meggyőzi őt azok igazságáról, mit saját elveire a böl-
csészet is tehet, de kötelezi azokra oly tekintélylyel, mely 
előtt meghajolás az ember önérzetét csak emeli. 

A vallási hitben és lelkiismeretben alapuló elvek 
azok, melyek helyt állanak az élet viharaiban, ellene ál-
lanak az önérdek, emberi kegy és kényelem csábjainak, 
el nem söpörtetnek a napi vélelmek áramlatai által s 
nem engedik, hogy a lelkiismeret szózata az okosság lát-
szólagos érvei által megnyugtattassék. 

Mert uraim, valljuk csak be, a mit nem tagadha-
t u n k : az emberi cselekvés egyéb összes rugói annak elő-
teremtésére, mit teljes, tökéletes jellemnek nevezünk, 
elégtelenek. 

Az ember természeténél fogva változékony, ingatag, 
a mi ma érdekét, önzését kielégíteni látszik, a mi hiúsá-
gának kedvez s őt épp azért tettre serkenti és erőfeszí-
tésre, az holnap elvesztheti összes varázsát előtte, annak 
ellenkezője után áhitozik és u j vágyainak megfelelőleg 
cselekszik. 

Hogy cselekvésében az a nemes öszhang, az a ren-
dületlen állhatatosság és tiszteletet gerjesztő következe-
tesség legyen meg, mi a jellem követelménye, arra egy 
az akaratot fegyelmező s épp azért felette álló indító ok, 
erős motívum szükséges ; ilyent pedig kielégitőleg csak a 
hit, amaz erős meggyőződés adhat, hogy Isten előtt fele-
lősek vagyunk, hogy cselekvésünk minden viszonyok kö-
zött a jó és igaz örök törvényeinek megfeleljen. 

Hogy korunkban a nemes jellemek bevallottan a 
ritkaságok közé tartoznak, s ez iránt gyakori a panasz, 
fel-felhangzik egy jobb jövő iránti óhaj a váratlan csa-
lódások alkalmával : bizony ennek oka a hitben gyökerező 
meggyőződések hiánya. A tudomány szorgos ápolásban 
részesül és terjesztésben, popularizálásban oly mértékben, 
mely már alig hágy hátra valami kívánni valót, mind-
azonáltal a jellemgyöngeség, sőt jellemtelenség tünetei 
gyakoriak. Honnét van ez? Ugy hiszem, nem tévedek, 
ha azokat java részben a vallási elvek félrelökése után 
bekövetkezett általános kétkedésben, a scepticismusban 
keresem. Mit is nem vont már kétségbe az emberi elme ? 
Kétségbe vonta a szellemi világ létét, kétségbe a külvi-

213 

lág létét, illusiokból rakta össze e világot, szóval két-
ségbe vont mindent, mindent, sőt ujabb időben magát az 
igazság lételét is, mikor azt hirdeti, hogy minden ugy 
nevezett igazság csak viszonylagos, relativ valami. 

A scepticismus okai nagyon bonyolultak, nem ke-
letkezik az ugyanazon egy módon mindazon szellemeknél, 
kik ezen romboló lelki betegségbe esnek. Legtöbbnél nem 
az igazság utáni komoly vizsgálódás eredménye, inkább 
gyümölcse a könnyelműségnek, az akarat gyöngeségének 
vagy az elme téves irányának. 

Sokan vannak, kik komolyan kérdék maguktól, vájjon 
valóban lehetséges-e az őszinte scepsis ? és csodálkoznak a 
felett, hogy komoly emberek ilyen tévedésbe esni képesek. 

A scepticismust, mely erkölcsi és szellemi természe-
tünk felforgatása és veszte, mint világnézleti elvet, ma-
gunk is az erkölcsi képtelenségek közé soroljuk. 

De ha gondolkozásunk törvényeit vizsgáljuk, ha 
némi figyelemmel tanulmányozzuk azon lelkek történetét, 
kik nem a bit által lettek az igazságban megerősítve, kik 
késő korban, a scepticismus valamennyi stádiumának be-
futása után értek a hit kikötőjébe : akkor hamar meg 
fogunk győződni arról, hogy ez a lelki betegség, sajnos, 
nagyon is lehetséges, és hogy sokkal könnyebb mint vél-
jük áldozatául esni. 

Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy az 
ember szabad, ugy az igazság elfogadásában mint a jó 
választásában s követésében. Mindkét részben különféle 
gyöngeségek fordulhatnak elő. Vissza lehet vetni az 
igazságot éppen ugy, mint visszautasítani a j ó t ; lehet 
habozni és ingadozni az igazság elismerésében ugv, mint 
a jónak müvelésében. 

Mert valamennyi igazságnál az emberi elme homá-
lyos árnyalatokra bukkan ; — az ember — mondja egy 
bölcselő — egy dolognál sem látja az egészet. Magában a 
természet rendjében minden tárgy, az elme számára 
mintegy két oldalt mutat, egy világosat és egy homályo-
sat. Ismerjük létét, de lényegét, okát nem. A tudomány-
ban — mondja Jules Simon — sok mélységre bukkanunk, 
mihelyt egy kissé előbbre haladunk, csak a gyönge szellemek 
vélnek mindent megmagyarázhatni, és mindent felfoghatni. 

E homály, mely a világosságot kiséri, a tagadást 
teszi lehetségessé és szabadságomra hagyja : a megismert 
igazsághoz beleegyezésemmel járulni vagy azt tőle meg-
tagadni. Minden az akarat hangulatától, irányától, elha-
tározásától függ. A kételgő az árny mellett a fényt, a 
homálylyal vegyes világosságot elfogadni nem akarja, 
visszautasítja mind a kettőt. De „a vallás legnagyobb 
jótéteménye — mint Maine de Biran mondja — éppen 
abban áll, hogy megment a kételkedés és bizonytalanság-
tól. Mig a vallási hittől elidegenedett szellemben minden 
határozatlafl, múlékony és változékony." 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 3. XI IL Leo pápa legújabb 

allocutiója, — melyet mult hó 27-én több mint 4000 olasz 
zarándok, többnyire fölszentelt és növendék papság előtt 

') Laforet, Der moderne Unglaube. Mainz, 1878. 187. s. kk. 1. 
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mondott, esemény számba megy és több irányban nem 
marad kellő hatás nélkül. A pápa mintegy szemlét tar-
tott törzskara, az olasz papság fölött s kifejtette, milye-
neknek kell lenniök és mire kell törekedniök, hogy Olasz-
országban az ősök hagyománya, a ker. kath. bit bol-
dogító befolyását megtartsa. Szivéhez öleli és dicsérve 
oktatja e papságot, mely a pápaságnak mintegy testőr-
ségét képezi, hogy magasztos, áldozatkész szellemmel 
még a legkritikusabb körülmények között is bebizonyítsa 
az olasz népnek, hogy nincs e világon jobb barát ja és 
jólétének őszintébb szolgája a pápaságnál és az őt kör-
nyező s az egész félszigeten a pápaság példáját hiven 
követő olasz papságnál. 

„Ismerjük, úgymond szentséges atyánk, az olasz pap-
ság hódolalát, a pápa i ránt ; s a tökéletes egyességet, 
amely e papság, a püspöki kar és a szentszék között 
uralkodik. S részünkről mi e papság iránt kiválóan ér-
deklődünk és vonzódunk. Előtte mindig bebizonyitottuk 
legszorgosabb gondoskodásunkat aziránt, hogy méltóan fe-
leljen meg magasztos hivatásának egészséges tanok bő-
ségével, példás élettel, a lelkek üdve iránti buzgósággal, 
a legszélesebb körű áldozatkészség szellemével. S me-
legen óhajtjuk, hogy napról-napra inkább gazdagodjék 
és ékeskedjék a legkiválóbb erényekben, s hogy szolgá-
latait teljesen szentelje az olasz nép javának, oktatván őt 
kötelességeire, javitva erkölcseit, s fölemelvén őt a vallás 
üdvös gyakorlatába." 

E dicséret és buzdítás után áttér a pápa allocutió-
jának velejére, melyről, úgymond, tüzetesen akar az olasz 
papság és fakadó reményei előtt szólni és óhajtja, hogy a 
fötanulság ez ünnepélyes alkalomból az legyen, a mit az 
apostoli szentszékhez való ragaszkodásról és az ö jogainak 
töliik kitelhető védelméről mondand. Es e tárgyat a szent-
atya az ellenfél által támasztott és ápolt eszmezavar tisz-
tázásával kezdi — s végül világosan kijelöli az utat, 
melyen az olasz papságnak s vele az olasz népnek a 
Gondviselés rendelése szerint haladnia kell. 

„Mindnyájan, úgymond, tudjátok szeretett fiaink, 
hogy mennyi cselfogással iparkodnak ma az olasz nép 
nézeteit tévútra vezetni a pápaság jelenlegi helyzetére 
vonatkozólag, s hogy milyen eszközökkel törekednek 
elhomályosítani a legvilágosabb igazságokat is. Azt mond-
ják ugyanis, s állhatatosan ismétlik a nép előtt, hogy 
teljes széleskörű szabadság van engedve a pápának Ró-
mában ; s hogy itt tisztelik tekintélyét és személyét. De 
az egész világ tudja és látja, hogy milyen méltatlan és 
tűrhetetlen helyzetbe van juttatva, kiszolgáltatva mások 
kénye-kedvének, s a csőcselék fenyegetőzéseinek s gúnyo-
lódásának. 

Azonfölül azt merik állitani, hogy a pápa jogainak 
visszakövetelése nagyravágyásból, vagy világi érdekek 
hajhászásából történik. Ekképen elcsavarva és meg-
hamisítva a kérdést, azt vélik, hogy könnyebben szedik 
rá a hiszékeny, egyszerű embereket. A mi szándékunk 
azonban sokkal magasabbra van irányozva; mert valójá-
ban az egyház szabadságának és függetlenségének nagy 
ügyéről van szó. Ti, kedves fiaink, ne fáradjatok el ab-
ban, — hogy példátok is szolgáljon mások okulására — 
folytonosan ismételve, hogy a legfőbb hatalom, amelylyel 

a pápa föl van ruházva, benső természete és isteni ren-
delése folytán semmiféle földi hatalomnak nem lehet alá-
vetve ; s hogy valósággal szabad és független legyen, 
legalább az isteni Gondviselés jelenlegi világrendjében, 
a pápának valóságos souverainitással kell birnia; hogy e 
souverainitást valósággal a Gondviselés rendezte, készí-
tette elő és alkotta meg csodálatos eszközökkel ; s hosz-
szu századokon keresztül fönn is tartotta napjainkig, a 
legkülönfélébb s legválságosabb viszonyok között. A 
Gondviselésnek e csodálatos terve mindig különös módon 
tünt ki Rómára vonatkozólag, amely Krisztus helytartó-
jának örökös székhelyéül választatván ki, az egész világ-
gal szemben hivatva van a pápának szabadsága legbiztosabb 
és legvilágosabb föltételeit nyújtani. Semmiféle souve-
rainitás a világon eredetében nem volt legitimebb, czél-
jára nézve magasztosabb és tiszteletreméltóbb, és tarta-
mára nézve régibb, mint a pápai souverainitás ! Ennek ellen-
ségei mindig az egyháznak voltak üldözői és ellenségei ; 
s mindenki tudja, hogy a harcz, amelyet az utóbbi idők-
ben folytatnak ellene, főleg az egyház ellen összeesküdött 
titkos társulatok müve. 

Ennélfogva senki se hagyja magát közőletek, vagy 
a katholikusok közöl elcsábítani, vagy félrevezettetni. 
Ilyen szent jogok, amelyek annyira szilárd alapra vannak 
fektetve, s amelyek annyi viszontagságot élnek tul, ame-
lyek a legszorosabb kapcsolatban vannak az egyház és a 
társadalom legnagyobb és legéletbevágóbb érdekeivel — 
rövid időre félreismerhetők, de mindenkorra sohasem 
lesznek elnyomhatok és lábbal tiporhatok. Igaz, hogy 
gyakran szerencsés események, a hatalmasak támasza és 
kegyei teljes biztonságot és nyugalmat látszanak kölcsö-
nözni ellenfeleinknek ; az emberi dolgok folyamata azonban 
mindig a gondviselő Isten kezeiben van, amely változtatja 
és igazgatja azt tetszése szerint, azt mindig neve legna-
gyobb dicsőségére és egyháza javára használva föl. 

Semmi becset sem tulajdonithatunk ama régi vád-
nak, amelyet gyakran és határozottan utasitottunk vissza, 
t. i. hogy visszakövetelve az apostoli szentszék jogai t : 
Olaszország jólétének ellensége gyanánt tününk föl. Ellen-
kezőleg, azt mondjuk, hogy követelve szent és elévülhetet-
len jogainknak jó lélekkel való elismerését, távol állunk attól, 
hogy Olaszország ellensége legyünk ; mert csak igazi 
javát óhajt juk, akarva azt, ami egyedül képes a nemzet 
számára állandó nyugalmat, s a lelkiismereteknek biztos 
békét szerezni. 

Yégre is igazán nem tudjuk, hogy milyen czélból 
mondatott ujabban az, hogy a Vatikánból Olaszország 
soha egy barátságos szót sem kap. Ez is hiábavaló és 
kába vádaskodás ! Igen is, barátságos szó volt abban, ami-
kor számtalan alkalommal Olaszország emlékezetébe hoz-
tuk nagyságát és a számtalan jótettet , amely számára az 
egyház és a római pápaságból fakadt. Barátságos szó 
volt abban, amikor figyelmeztettük, hogy féltékeny gonddal 
őrizze, és hűségesen kövesse őseinek dicső hagyományait. 
Barátságos szó volt abban, amikor idején keltettük föl 
figyelmét amaz elkerülhetetlen, sajnálatra méltó bajokra, 
amelyeknek szomorú okát megtalálhatta volna ama kegyet-
len harczban, amelyre a pápaság isteni intézményei ellen 
egyedül a titkos társulati gyűlölet szelleme vállalkozott. 
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És az is barátságos szó volt, mikor kötelességünkből 
folyólag szavunkat fölemeltük ama törvények és intézke-
dések ellen, melyek az egyház és a vallás kárára válnak 
Olaszországban ; mert czélja volt, hogy biztosítsuk szá-
mára, mint nagyértékü kincset, régi vallásának tiszta és 
szeplőtlen fönntartását. 

De viszont, milyen az ellenpártnak viselkedése ve-
lünk szemben ? A múltra nem is tekintve, legyen elég, 
bogy helyettünk válaszoljon az uj büntetőtörvénykönyv, 
amelyet most tárgyalnak, és az u j üldöző törvények, 
amelyek megszavazásával fenyegetnek a czélból, — hogy 
mindinkább akadályozzák az egyház működését, s hogy 
mindinkább eltávolítsák üdvös befolyását — az iskolából 
és a polgári társadalom minden intézményéből. Jó ! Mi 
és velünk a lelkipásztorok és hivők, kitéve ilyen kemény 
megpróbáltatásoknak, egyrészt Isten segítségével soha-
sem fogjuk elmulasztani kötelességeinket, s másrészt soha-
sem szűnünk meg mindnagyobb buzgalommal imáinkat a 
Magasságbelihez emelni, azért, hogy Olaszország javára, 
maguk ellenségeinknek üdvére, ne késsék kegyelmeinek 
nagyságát ragyogtatni. 

Ti pedig, kedves fiaink, mindenha ezen érzelmekből 
merítsetek lelkesedést; s ez érzelmekkel együtt vigyétek 
tartózkodási helyeitekre az egész különleges áldást, 
amelyet szivünk mélyéből és ez isteni kegyelmek zálogául 
adunk mindnyájatokra, akik jelen vagytok, a papságra, a 
növendékpapságra s az egész olasz népre." 

Beszterczebánya. Nagyságos Szerkesztő Ur ! melyen 
tisztelt uram ! — 

Bende Imre beszterczebányai püspök ő méltósága, 
ki ez évi bérmautjában — szivén viselvén a népnevelés 
és oktatás szent ügyét — 47 iskolát látogatott meg, folyó 
hó 25-én Beszterczebányán az ő elnöklete alatt megtar-
tott tanítói nagygyűlést következő s ide ' / . zárt *) tarta-
lomdus beszéddel nyitotta meg. 

Ezen lelkesedéssel fogadott beszéd után az egyleti 
jegyző az egész gyűlés helyeslése mellett fölkérte ő mél-
tóságát, engedje meg, miszerint a remek beszéd kinyo-
massák, hogy azt az egyházmegye minden tanítója bír-
hassa. A főpásztor adott beleegyezése után fölolvastatott 
a mult évi nagygyűlés jegyzőkönyve. Az elnök jelentést 
tett az egylet jelen állapotáról, különösen hangsúlyozva 
a tanítóknak az esperesi kerületi gyűléseken való pontos 
megjelenésük fontosságát, és hogy az ily gyűlések jegy-
zőkönyve magyar nyelven terjesztessék fel. Az elnök 
továbbá jelenti, hogy a kitűzött pályázati tételre : „ho-
gyan lehetne a nem magyarajku népiskolákban a magyar 
nyelv oktatását legsikeresebben eszközölni," 19 pálya-
munka érkezett be. Az első pályadijat, melyre ő méltó-
sága 100 fr tot tűzött ki, Bielek Károly kürtösi tanító 
nyerte el, mire ö méltósága megjegyzé, hogy a fentne-
vezett tanítónak iskolájában megjelenvén, a gyermekek-
nek a magyar nyelvbeli jártassága nagy örömére szolgált. 

Ezután fölolvastatott a kordéházi tanítónak a szám-
tan gyakorlati tanításáról szóló dolgozata, mely általános 
helyesléssel fogadtatott . Ezek után jelentés tétetett az 
egylet anyagi helyzetéről, s több praktikus kérdés meg-

*) Lapunk élén olvasható. 

oldása után, miután az elnök a püspök ő méltóságának 
a tanügy iránt kifejtett eddigi fáradozását megköszönte, 
a jelen volt nagyszámú egyházi s világi tanférfiak és 
tanügy barátai ő méltósága által megvendégeltettek. 

Midőn soraimnak becses lapja hasábján közlését 
kérném, mély tisztelettel maradnak 

Beszterczebányán, 1888. szept. 25-én. 
alázatos szolgája stb. 

Erdélyi egyházmegye. Az erdélyi püspök előter-
jesztése a kongrua-ügyben : — 

0 császári és apostoli királyi felségének Budapesten 
1887. márczius 22-én kelt és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz a congrua-ügyben intézett legfelsőbb 
elhatározásának 5-ik pontja megfontolandónak mondja : 
„vájjon a congrua szabályozása Erdélyre is kiterjesztessék-e ? 
mely esetben mellőzhetetlenül az erdélyi kath. Status is 
meghallgatandó s az ottani különleges viszonyok figye-
lembe veendők." 

Ezen legfelsőbb elhatározásra való tekintetből, mi-
után kétséget nem szenved az, hogy az erdélyi püspöki 
megye az ország legszegényebb püspöki megyéi közé 
tartozik, s ha valahol, bizonyára Erdélyben kiáltóan fel-
merül a congrua szabályozásának szüksége, folyó évi 
május 10-én kibocsátott körrendeletemben a plébániák 
javadalmazásának pontos összeállítását rendeltem el, hogy 
az a megindítandó tárgyalásnál biztos tájékozásul szol-
gáljon. 

Az összeírások az erdélyi püspöki megye mind a 
16 esperesi kerületéből beérkeztek, azokból kitűnik, hogy 
a gyergyói, alcsik és felesik espereskerületi plébániákban 
a lelkészek javadalmazásai legkevesebb kívánni valót 
hagynak magok után, — ezek után következik a kézdi-
orbai kerület, a többi 12 esperes-kerületi plébániák jó 
része több-kevesebb pénzsegélyre szorul, hogy megélhető 
állapotra juthasson. 

Az összeírásból, kihagyva azon plébániákat, me-
lyeknek dotatiója az évi 700 frtot megüti, vagy túlha-
ladja, egy külön kimutatást készítettem azon plébániákról, 
melyeknek évi javadalmazása, vagy évi 500 forinton alól 
áll, vagy fokozatonkint emelkedik, de a 700 forintot meg 
nem üti. Ilyen plébánia az erdélyi püspöki megyében a ./' 
mellékelt kimutatás szerint van összesen 100. Ha ezen 
plébániák évi javadalmazását, nem érintve azokat, me-
lyeknek évi dotatiója a 600 forinton felül áll, évi 600 
forintra akarjuk felemelni, akkor az összeg, mely e czélra 
szükséges, felmegy 12060 fr t 16 krra ; ha pedig az évi 
congruát 700 fr tban állapítjuk meg, akkor az összes 21015 
forint 2 krra emelkedik. 

A különbség, mely a segélyezendő plébániák számá-
ban 1884 £s 1888. évi kimutatásokban előfordul, onnan 
ered, hogy 1884-ben 1. a vesztegintézeti 7 káplányság a 
kimutatásba azért nem volt felvéve, mivel ezek dotatió-
jának felemelése miatt a kultus-miniszteriummal külön 
tárgyalások folytak ; 2. mivel a kir. kincstár kegyurasága 
alatt levő összesen 24 plébánia, a mennyiben azok jó 
részének évi javadalmazása megfelelőnek nem mutatkoz-
nék, a patronatussal folytatandó külön tárgyalásoknak 
tartatott fenn ; ezért most is felmerül és megoldásra vár 
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a kérdés : vájjon azon plébániákra nézve, melyek akár 
kincstári, akár községi, akár egyesek patronatusa alatt 
állanak és 600 vagy 700 frtnyi évi javadalmazásban nem 
részesülnek, minő eljárás követendő ? vájjon a patrouatust 
képviselő kincstár, községek és egyes urakkal érdemle-
ges tárgyalás inditandó-e meg és ennek lejárata előtt az 
érdekelt plébániák javadalmazásának ügye függőben tar-
tassék-e ? 

E kérdésen kivül a congrua kérdésének megoldá-
sánál még a következő szempontok veendők figyelembe : 

1. minő legyen a lelkészek javadalmazásának maxi-
muma? — 1884-ben, midőn 68 lelkész fizetésének felja-
vítása iránt a magyar kir. vallásügyi minisztériummal 
folytak a tárgyalások, a maximum évi 500 forintban volt 
megállapítva és mégis e maximum csak ugy lett volna 
elérhető, ha a magas kormány, mit akkoron kértünk is, 
vallásalapuukat 11,389 f r t 50 krral segélyezi. 

Jelenleg midőn 100 lelkész fizetésének kiegészítése 
forog szóban és e fizetésnek maximumát kell elhatározni, 
miután évi 500 frt bizonyára nem tekintethetik illő dota-
tiónak, tekintve azt, hogy a lelkésznek magasztos hiva-
tásának magaslatán állónak és éppen azért anyagi gon-
doktól mentnek kell lennie, nemcsak, hanem őt azon álla-
potba kell a lehetőségig helyezni, hogy a további tudo-
mányos előhaladásra a legszükségesebb eszközöket ma-
gának megszerezhesse és jótékonyságot is gyakorolhasson ; 
azért ugy gondolom, egy plébánosnak évi dotatióját 6 
vagy 7 száz forintnál kevesebbre szabni nem lehet. Ez 
évi '12060 fr t 16 kr. esetleg 21015 f r t 2 kr. szükségletet 
tételez fel, a szerint a mint a dotatio maximumát 6 vagy 
7 százban állapítjuk meg. 

2. Honnan fogjuk ezen nagy összeget beszerezni ? 
a) legelői emlitem a püspöki jövedelmet, melyből 

szegény papok congruajavitására folyó évi julius 1-től 
kezdve évi 4310 fr tot utalványoztam ; sziveseu fogok to-
vább is menni ; de midőn elemi tanitók javadalmazásának 
kiegészítésére is az uradalomba átvett állandó teherként 
évi 3000 fr tot fizetek, iskolák felállításához járulok a 
lehetőségig, annál kevésbé kötelezhetem magamat neve-
zetesebb összeg kiutalványozására, mert az uradalomra 
nehezedő adó, az uradalmi és irodai személyzet fizetése, 
az irodai szükségletek fedezése, az évi visitationalis költ-
ségek, a tetemes birtokrendezési kiadások, uradalmi épü-
letek, gátak és hajók fentartása, a háztartási kiadások, 
más jótékonysági cselekedetek gyakorlása, melyek men-
nél tovább annál sűrűbben fordulnak elő, jövedelmeimet 
nagyon is igénybe veszik ; 

b) a vallás-alap, melynek 1889. évre előirányzott 
49872 fr t bevétele soknak látszik, de csak látszik, mert 
az évenkint előforduló templomok és plébánia házak épí-
tése vagy renovatiója a jövedelemnek majdnem felét el-
emészti ; abból a mi congrua czimen előirányozva van, 
lehetne olyan plébániákból, melyek az ujabb összeírás 
szerint elegendő dotatióval bírnak, a segélyt visszavonni, 
de ez mindössze sem fog akkora összeget eredményezni, 
mely a congrua felemelésének ügyét tetemesen elősegí-
tené ; e tekintetben az erdélyi vallásalap revisiója, melyet 
az igazgatótanácscsal egyetértőleg akarok eszközölni, meg 
fogja mutatni, mennyit lehet a congrua javítására for-
dítani ; 

c) van az erdélyi püspöki megyének néhai áldott 
emlékű püspök Fogarasy Mihály által létesített segély-
alapja, melybe minden pap jövedelmének bizonyos szá-
zalékát fizeti be s a melyből eddig is már több plébá-
niának dotatiója feljavittatott, ezt is a congrua-javitás 
kérdésében igénybe fogom venni ; 

d) még volna az erdélyi püspöki megyének egy 

úgynevezett szegény papok és kántortanitók alapja, mely-
ből azonban állandó dotatióra keveset lehet forditani, a na-
gyobb jövedelmi részt alapitványszerüen csak is időleges 
segélyezésekre lehet forditani egyes felmerülő esetekben. 

Más forrásaink, melyekből a congrua felemelésében 
segélyt nyerhetnénk, nincsenek, ha csak az isteni gond-
viselés nagylelkű jóltevőket nem támaszt, kiknek ado-
mányaik segítségünkre lehetnek. 

3. A mennyiben tudom, a magyarországi püspöki 
kar. önmagát nagylelkűen megadóztatva, egy pénzalapot 
fog létesíteni, melyből a magyarországi, szegényül dotált 
latin és görög szertartású katholikus lelkészkedő papság 
kongruájának kiegészítését eszközölni fogja. 

E tekintetben azon kérdés merül fel : 
Csatlakozzam-e adományommal a magyarországi 

püspöki karhoz — vagy pedig tegyem be azt az erdélyi 
kath. vallásalapba? én autonómiánkra való tekintetből 
az utóbbit választanám, annál inkább, mert az erdélyi 
püspöki megyének külön alapjait, melyekből a congrua 
kiegészítési ügyben némi segedelmet reményihetünk, kéz-
ből ugy sem adhatnám ki. 

Károlyfehérvártt , 1888. szeptember 18-án. 
Lönhart Ferencz, 

erdélyi püspök. 

VEGYESEK. 
XIII. Leo pápa jubiláris requiemjéröl követ-

kező távirat érkezett : Róma, szept. 30. A pápa ma dél-
előtt az elhalt hivek lelkiüdveért a Péter-székesegyházban 
misét mondott. Jóllehet a belépés csak jegyek előmuta-
tása mellett engedtetett volt meg, a megjelentek számát 
mégis 30,000-re teszik. Több, aranynyal és ibolyaszínű 
selyemmel díszített emelvény a diplomaczia és arisztok-
raczia részére volt fenntartva. Olasz csapatosztályok 
szükség esetére a bazilika oszlopcsarnoka előtt foglaltak 
állást. A pápa 9 órakor érkezett meg a belső lépcsőn át 
a bazilikába és 11 órakor tért vissza palotájába. Ugv 
jövet, mint menet a pápát, ki igen jó színben van, lelke-
sülten fogadták. A pápa felvette lilaszinü egyházi ruháját , 
misét mondott és végül teljes búcsúval egybekötött áldást 
adott. Rendzavarás nem történt. 

— Dupanloup emlékszobrát f. hó 11-én leplezik le 
Orléansban. A „Moniteur de Rome" jelentése szerint há-
rom bibornok és több mint harmincz püspök leszen jelen. 

— A német katholikus tudósok GörreS-Ogylete a 
mult héten tartotta ezidei közgyűlését, melynek fő alko-
tása egy Rómában felállítandó Institutum historicum (his-
torisches Seminar), azaz történetírókat képző fensőbb 
iskola felállítása, a melynek egy vagy több jeles történet-
író lesz igazgatója, kik azonban nem fognak szükség-
képen Rómában lakni, csakis a tanulmányok megindítá-
sára fognak ott évenkint megjelenni ; továbbá állni fog 
egy vice-rektorból, a ki mindig Rómában fog tartózkodni, 
és 2—3 ösztön-dijasból, a kik a római levéltárakban 
kutatni fognak. Nekünk is elkelne Rómában egy ily tör-
ténelmi iskola ! 

— A szentatya levele a freiburgi kath. nagygyűlés 
volt elnökéhez azt jelenti hogy a nagybölcseségü pápa 
helyesli a katholikusok actióját, mely világszerte kezd 
megindulni az apostoli szentszék politikai függetlensége 
és territoriális souverainitásának érdekében. Ugyanezt ta-
núsítja a német és a svájczi püspökök feliratára adott 
helyeslő pápai leirat. 

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

Budapest , 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 
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T A R T A L O M . Vezéreszméli és Tanulmányok : Mél t . és f t . Bende I m r e besz te rczebánya i püspök ur beszéde. — Beszéd, melylyel d r 
Aschenbr ier An ta l h i t t u d o m á n y - k a r i e. i. dékán a budapes t i k i r . m a g y a r t ud . egye tem 1888/9-iki t a n é v e t m e g n y i t o t t a . — Egyházi 
Tudósítások: B u d a p e s t : Cognosci tur e sociis — L o n d o n : Angl ia m e g t é r é s e megjövendölve . — F r a n c z i a o r s z á g : 

Mgr Has ley cambra i - i é rsek ha lá la . — Irodalom : I r o d a l m i é r tes í tés , — Vegyesek. 

Mélt. és ft. Bende Imre, 
beszterczebányai püspök ur beszéde, melylyel az egyház-
megyei tanitók ezidei nagygyűlését szept. 25-én megnyitotta. 

(Vége). 

Engedjék meg uraim, hogy ez alkalommal rövid 
kitéréssel egy szomorú társadalmi jelenségre hivjam fel 
figyelmüket, miután az bennünket népnevelőket is oly 
közelről érdekel, sőt az maga a magas kormány részéről 
is éber figyelmünkbe ajánltatott , és ez nem egyéb, mint 
e haza lakóiban mindinkább terjedő kivándorlási vágy, 
mely ellen a hatalom oly szigorú, és a maga érdekében 
egészen jogos intézkedéseket foganatosított. 

Örömmel hallottam ugyan, hogy hiveim között ez 
áramlatnak még nyoma sincs ; de ki vagy mi biztosithat 
minket arról, hogy ez minden körülmények között ugy 
marad ? Elég ok van arra, mely nálunk is éber figye-
lemre inthet bennünket. 

Az államhatalomnak emiitettem szigorát teljesen 
helyén valónak tartom ; fájdalmas marad azonban mindig, 
midőn belső sebekre külső eszközöket alkalmazni kény-
telenittetünk. 

A baj maga itt is egészen más természetű és ke-
letű, éppen azért másnemű orvoslást is igényel, ha ugyan 
gyökeresnek óhajt juk a gyógyulást. 

Ebreszszük fel népünkben a munkakedvet, győzzük 
azt meg a kitartó munkásság nagy áldásairól, nyissuk 
meg előtte a munka oly sokszerü és áldásos te re i t ; fej-
leszszük anyagi boldogulásának minden kellékét. 

Minél közelebb áll pedig önök magasztos hivatásá-
hoz e magas feladat, kiknek küldetése kiváló fontosságú 
munkásság és nagy czéljainak ernyedetlen kivitele : annál 
sürgősebben kivánom a fönnebb vázolt kívánalmakat önök 
oktató és nevelő munkásságába ajánlani. 

Hiszen abban van a munkának erkölcsi becse, hogy 
midőn egyrészt elvonja a lelket a tétlenséggel járó veszé-
lyektől és gyümölcseiben megadja az élet biztonságát, 
egyben fölkelti azon erkölcsi önérzetet, mely az előre-
haladottabb nemzeteket jellemzi. — Háladatos a feladat, 
mely önökre e téren vár, és annál fontosabb, minél tá-

gabb tere kínálkozik abban, önök oktató és vezérlő tény-
kedésének. Mily nagy a munkatér, mely nálunk még 
mindig betöltésre vár ; mily sokféle a munkaág, melyek 
gyümölcsöztetésökre várják a munkás kezeket ! Hogy a 
számtalan közöl csak egynehányra figyelmeztessek, — 
ott van uraim a méh- és gyümölcs-tenyésztés, melyek 
éppen a mi vidékünk kedvező viszonyait tekintve, cseké-
lyebb munkával és alig számbavehető töke mellett is» 
okszerű kezelés mellett, mily haszonnal fizetnék meg a 
reájok fordított fáradságot. Ott a háziipar különféle ne-
mei, mely a nép veleszületett ügyessége és tanulékony-
sága mellett, ennek munkás kezeit még akkor is haszon-
nal foglalkoztatnák, midőn annak idáig tétlenül kelle 
töltenie idejét. Minél feltétlenebb továbá azon szüksé-
gesség, mely a munkásság és a takarékosság közt fenn-
áll, miután mindkettő együttvéve képes egyedül megala-
pítani a nemzeti közvagyonosodást, annál komolyabb kö-
telezettség háramlik önökre arra, hogy a nép szivében 
neveljék a takarékosság nemcsak nemzetgazdászatilag fon-
tos, de magára az erkölcsi életre is üdvösen ható erényét. 
Fájdalom, hogy népünknél egy éppen az ellenkezőre valló 
kórtünet ütötte fel fejét, az a pazarlás, mely a legdur-
vább, és teljesen kereszténytelen mértékletlenséggel pá-
rosult, minek legközelebb Zólyommegyének közigazgatási 
bizottsága is oly igaz és hazafias aggodalommal telt ki-
fejezést adott. Utalok arra én ez ünnepélyes pillanatban 
mint Istennek és hazámnak szolgája magam is kérve 
önöket ; győzzék meg a népet arról, hogy gazdászatilag 
mily veszedelmes néhány óra mámorában elemészteni azt, 
amit talán egy egész év véres verítéke szerzett; és elha-
rácsolni a mértékletlenség bűnével, amit az apák józan 
takarékossága összetartott és tisztán reájok hagyott. Hogy 
mennyire ellenkezik a keresztény élet szellemével teme-
tések, keresztelők és lakodalmak alkalmával az itt lábra 
kapott szokás szerint lakmározni ; midőn pedig a keresz-
tény hit ez alkalmakhoz a jámbor kegyelet legszentebb 
titkait kötötte. Azonban uraim ! midőn saját életpéldájok 
és czélszerü oktatásaikkal e téren is Isten dicsőségére 
és a haza üdvére valódi kulturális missziót teljesitendnek, 
főleg és első sorban ápolják és fejleszszék a népben a hit— 

2 8 ' 
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nek nagy kincseit : és akkor ez a keresztény önfeláldozás ere-
jével élete utolsó lehelletéig hü marad a földhöz, melyen 
ingott bölcsője, melyen annyiszor hallá az imára hivó 
harangot, melynek hantjai alatt nyugszanak azok, kik-
ben a saját küzdelmes kitartásának példányait tiszteli. 
Hü leend e nép édes honához még akkor is, midőn az a 
nyugalom helyett a nélkülözést adandja élete feladatául. 

Oh a hazát szeretni, midőn az bőség áldásait oszt-
hatja, lehet az önzésre is indok ; de ragaszkodni hozzája 
még akkor is, midőn maga is küzdelmekkel terhelt anya, 
övéinek a bajok kenyerén kiviil mit sem adhat, ez erény 
oly erény, melyre a vallás szülte szeretet hősiessége ké-
pesíthet egyedül ! 

Meg vagyok győződve arról, hogy önök komolyan 
és teljes jelentőségében fogták fel nagy hivatásukat, és 
minden tehetségökkel, leikök teljes hevével oda igye-
keznek, hogy növendékeikbeu a bűn iránti utálatot, a 
keresztény erények iránti meleg szeretetet, egyben e ma-
gasztos érzelemmel oly rokon, — a haza iránti törhetlen 
hűséget felkeltsék és ápolják. Tudom, hogy önök a szó 
szoros értelmében keresztény nevelők ! 

De önmaguk mondják meg, nem vesz-e egész ne-
velő munkásságuk igen sok esetben kárba csak azért, mert 
oly sokszor oly kiáltó az ellentét az iskola falai, és a 
nyilvános életben uralgó szellem között ; midőn oly gyak-
ran agyrémekül kiáltatik ki mind az, amit az iskola ok-
tató és nevelő behatása szentnek, üdvösnek oltott be a 
gyermeki szivekbe ? — Terjesztetnek, sőt a nép kezeibe 
is adatnak oly könyvek, folyóiratok, képek ; ajkaira adat-
nak oly dalok, melyekben a bűn dicsőitve, a keresztény 
önmegtagadás és áldozat pelengérezve, a vallás szent 
titkai kigúnyolva. S váljon komoly megrovás nélkül 
hagyhatom-e azon röpiratokat és néplapocskákat, me-
lyekben a magyar haza iránti köteles hűség megingat-
tat ik és a magyar nemzet iránti gyűlölet szittatik ! stb. 
— valódi özöne a csábitásnak és korrupcziónak. mely a 
hivő keresztény és, hála Istennek, még mindig hazafias 
érzelmű nép közé árasztatik el ! S talán azt hiszik, hogy 
ezen erkölcsi métely korlátozására elegendők az iskolai 
oktatásban nyert ismeretek, vagy az elveszett hitnek vég-
telen nagy kincsét pótolhatja a népszerüsitett tudomány ? 
Hiu álmok ! magának az észnek kiképzése, az ismeretek 
bármily magas foka még igen keveset használ. A tudo-
mány vallásos nevelés nélkül a rombolás eszköze leend 
azok kezében, kiknek szivéből kiirtatott az Ur félelme, 
minden bölcsességnek kezdete, a tudomány minden vív-
mánya a pusztítás mindmegannyi eszköze leend azok ke-
zében, kiknek lelkéből a béke és megnyugvás utolsó és 
egyedül hatályos féke kivétetétt. A hol nem áll fenn 
Isten temploma, ott csakhamar romok fognak állni ! 

Nagy és fontos igazságok voltak, melyekről önök 
előtt, szólottam. Nem az én elmém szüleményei, hanem 
igazságok egy tényleg létező állapotból levonva, melyet 
az evangelium világánál figyeltem meg. Nagyon fontos 
igazságok kivált önökre nézve, kikre a nép oktatásának 
és nevelésének szent ügye bizatott. . . . 

Yagy Isten leend oktatásuk végczélja, és az ő örök 
igazságai nevelő müködésök vezérelvei, s akkor felépítjük 
Isten városát és ebben a valódi haladásnak, egy vég-

hetlenül áldásos czivilizácziónak fogjuk alapjait lerakni ; 
vagy ő nélküle, az ő világossága nélkül nyitván meg e 
generáczió szivében az élet útjait , felépitendjük azon szel-
lemi és erkölcsi nihilizmust, melynek már első mozgalmai 
is alapjában megremegtetik a polgárisult világot. 

Tiltakoznom kellene azon netáni feltevés ellen, mintha 
jelen felszólalásomban valamely ellenséges érzelem befo-
lyásolt volna, vagy valamely korlátolt ellenszenv korunk, 
és annak sok tekintetben nagy, fényes, és minden komoly 
megfigyelő bámulatát érdemlő vívmányai ellen. Vajha 
egy óriási küzdelem e kiváló eredményei összhangzatba 
hozatnának az emberi élet valódi nemességének, örök 
üdvének évülhetlen igazaival ! Csak ez hiányzik még tár-
sadalmunk megmentésére, a haladás valódi útjaira, az 
emberiség üdvére. 

Önök feladata leend t. uraim ! hivatásuk körében 
ez összhaDgzatot létesíteni. Fejleszszék az ifjúságban a 
hasznos ismereteket ; tegyék azt az élet küzdeményeire 
okossá, önálló gondolkozásban bölcscsé ; de főleg nevel-
jék azt minden izében kereszténynyé, és elérték a tanitó 
feladatának emberileg lehető tökélyét. Egyben elérték a 
legbiztosabb alapot arra, hogy a gyermeki szívben nevel-
hessék, fejleszthessék a közös anya, a magyar haza iránti 
szeretetet, törvényei iránti tiszteletet, intézményei iránti 
hódoló engedelmességet, a közös anya nyelve iránti jó 
hajlamot, a tanulékony készséget, és az iránta való ren-
dithetlen ragaszkodást. Óh, ki Istennek nyerte meg a szi-
vet, benne minden igazra, jóra és nemesre nyerte meg azt. 

Végül, hogy biztositékát adjam öt.ök sikeres műkö-
dése iránti érdekeltségemnek, és az önök iránt táplált 
szeretetemnek, — nem csak a tavai kitűzött pályakér-
désre felajánlott 100 frtnyi pályadijat teszem le ezennel, 
sőt egy ujabb 24 aranyból álló versenydijt tűzök ki, 
és pedig oly formán, hogv ezen összeg, az összes 12 
esperesi kerületem közt egyenlő részekben azon tanitó 
urak jntalmazására fordittassék, kik a magyar nyelv ta-
nításában a legjobb sikert érték el. Az érdem elbírálását 
az esperes urakra akarom bizni. 

Kijelentem továbbá, hogy ez évre is egyházmegyém 
tanítói nyugdij alapját 100 fr t tal gyarapítóm. 

Ezek után kérem az értekezletet megnyitottul 
tekinteni. 

B e s z é d , 
melylyel dr Aschenbrier Antal hittudomány-kari e. i. 
dékán a budapesti kir. magyar• tud. egyetem 1888/9-iki 

tanévét megnyitotta. 
(Vége.) 

Különösen a modern kor embere van kitéve a 
scepsis veszélyének, akarva, nem akarva a legtarkább 
tanok kinálkoznak neki szellemi táplálékul ; hol spiritua-
listikus, hol pantheisticus, hol a deismusnak, az anyag-
elviségnek vagy atheismusnak hódoló szerző müve köti 
le figyelmét ; meghódítani igyekszik meggyőződését. 

Az egymást kizáró, ostromló tanok tömkelegében 
— vallási meggyőződés hiányában — eligazodni nem 
tudván, a sok olvasás, a felemésztő tanulmányozás végén 
egy kérdőjel előtt áll, melyre vagy sokat vagy semmit 
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— csak egy bizonyosat nem tud telelni. A scepsis ragadja 
meg a szellemet, mely halála ugy a tudománynak mint 
a jellemnek; mert ha nincs változatlan, szilárd meggyő-
ződés, mely a végső kérdések iránt tájékozzon, meddő 
lesz akkor minden tudomány és fejletlen marad, erőtlen a 
jellem. 

De midőn én önöknek, uraim, (a pessimismus meddő 
lemondásával s a scepticismus hivalkodó bölcsességével 
szemben) azt ajánlom, hogy a vallási elvek által engedjék 
befolyásoltatni magukat, mint a melyek minden köteles-
séget szentesítenek, s erős indokul szolgálnak azok tel-
jesítésére és hatalmas eszközül a valóbau tiszteletreméltó, 
igazi jellemképzésre, — ne higyjék, hogy oly óhajnak 
adok kifejezést, melynek valósulása köznapi lelkeknél 
ugyan gyakorlatilag üdvös lehet, de tudományosan müveit 
szellemekre nézve lehetetlen azért, mert a haladó tudo-
mány a vallási meggyőződéseket, a hitet tarthatatlanná 
tette, felfedezve tévedéseit, túlszárnyalva álláspontját. 

Igazán meglepő, hogy a kongó frázis még el nem 
kopott ; sőt fel-felhangzik minduntalan ma is és hitelre 
talál azoknál, kik vagy tudatlanok a vallás dolgában, 
vagy hogy — indiscretió nélkül nem feszegetni való 
okokból — hajlandók ettől a leghatalmasabb erkölcsi 
féktől szabadulni. 

Nem lehet szándékom a tudomány nevében emelt 
nehézségeket itt megbeszélés tárgyává tenni. A vallás 
őrei megfeleltek azokra számos alapos apologetikus mun-
kákban a jelen időben ugy mint visszaverték az első 
századok folytán a pogányság támadásait. Csak egy 
rövid, általános megjegyzést kivánok figyelmükbe ajánlani. 

Már a kereszténység első századaiban szerették a 
pogányság szóvivői a hitet az ész, a bölcsészet, a tudo-
mány ellensége gyanánt feltüntetni. Celsus és Porphyrius 
hasonló érvekkel támadták a vallást, mint ezt korunkban 
is némelyek teszik. Ámde e támadások nem tudták meg-
akadályozni, hogy első rangú tudósok, mint Athenagoras, 
Tertullián, Alexandriai Kelemen, sz. Ágoston e megtá-
madott vallást fogadják el. Ugyané tünemény ismétlődik 
a 19-ik században is. Mig némelyek a vallást mint a tu-
domány ellentétét á l l r ják oda, addig más nagy szellemek, 
miután éltük nagy részét a tudomány szolgálata mellett 
hitetlenségben töltötték el, a valláshoz, a hithez térnek 
vissza és kijelentik, hogy valamennyi ellene támasztott 
ellenvetésben mi tudományos sincs, csak előitéletek azok, 
melyek éppen a gondolkodó szellemekhez legkevésbé 
méltók. 

Ez oly jelenség, uraim, mely magában is elegendő 
lehetne arra, hogy a hitetlenség kérkedésének véget ves-
sen. Senki sem mondhatja, hogy e tudósok a vallást 
elfogadva — csak nevelésük előitéleteinek engedtek; mert 
hogy valláshoz jussanak, egész multjukkal s gyakran oly 
szellemi szokásokkal kellett szakitaniok, melyeket eszük 
első felébredésétől fogva tápláltak. S ki merné állítani, 
hogy férfiak, mint Schlegel Frigyes, Maine de Biran, 
Lhcrminier, Thierry Ágost a tudomány, a kritika hala-
dását nem ismerték vagy hijával voltak a szellemi fej-
lettségnek ? Csak kettőnek vallomását halljuk ; az egyik 
képviseli a történeti kritikát, a másik a bölcsészetet. 

Azok közt, kik a történelmi tanulmányoknak Fran-

cziaországban lendületet adtak, Thierry az elsők között 
foglalt helyet. Az irodalom annaleseiben kitartása a 
munkában és teljes odaadása a tudomány iránt mint 
kiváló példa fog mindig szerepelni. Ezen erős szellem a 
történelem tanulmányozását a vallás iránt ellenséges in-
dulattal kezdé meg. S mi lett vizsgálódásainak eredmé-
nye ? Azon mély meggyőződés, hogy valamennyi bölcsé-
szeti és történelmi nehézség, melylyel a hitetlenség lár-
mát csap, nem egyéb mint csodakép, mely eltűnik, mi-
helyt azt az előítélet nélküli vizsgálódás fényével tekintjük-
„Miután — mint maga elbeszélte — igy szól róla benső 
benső barátja — a hitetlenségből indult ki, az emberek és 
a történelem alapos tanulmányozása arról győzte meg, 
hogy hitetlenség a világot megfejteni nem képes és hogy 
az egyedüli élő erő, mely az emberiséget vezérli, a 
vallás." 

Maine de Biran, kiről Cousin írondja, hogy Male-
branche után a legnagyobb bölcsész, Francziaország diszeT 

pályáját az anyagelviség alacsonyfoku nézetével kezdte 
meg. Ki tudja, mily utat kellett megfutnia, míg a vallás, 
a hit magaslatához ért? De haladt ez uton lassan ; fá-
radságosan mig oda ért, hogy kijelenthette: „A vallási és 
erkölcsi tanok, melyeket nem az ész alkot, előttem mint 
utolsó menedék jelentkeznek, és én igazi tudományt 
éppen csak ott találok, hol azelőtt csak álmokat és bolygó 
tüzeket véltem csillogni. Egyedül a vallás birja világosan 
megoldani a feladatokat, melyeket a bölcsész állit fel."1) 

Toldjam-e még a példák sorát ? Hivatkozhatnánk a 
tudomány azon korifeusára, kinek érdemei bizonyára nem 
állanak híre mögött. Pasteur nevét mindnyájan ismerjük, 
s midőn ő a franczia akadémiában székét elfoglalva azon 
meggyőződést hangoztatta, hogy sem a filozofia, sem az 
exakt tudományok haladása olyan felfedezésekre nem 
vezethet soha, melyek a vallásos lélek magasztos meg-
győződéseit veszélyeztetnék, — ezzel bizonyára nem a 
tudományok ellen beszélt.2) 

És Faraday, kiről Tyndall mondja, hogy mind 
abban, a mi a tudományokat illeti, soha sem ismert nálá-
nál szabadabb, nyíltabb, merészebb szellemet, ez a Fara-
day, Martin jellemezése szerint, „nem láthatta szomorúság 
nélkül a skepticismust és a vallási gyakorlatok elhanya-
golását ; ellenben a hit és a vallásos érzület nyilatkozásai 
mindig örömmel töltötték el. Faradaynak tántoríthattam 
hite volt mindig az iránt, mit valamennyien mint a keresz-
ténység lényegét ismerjük el."3) 

Rámutathatnék arra a fényes gyülekezetre, mely 
a mult tavaszon Párisban ülésezett, s melynek tagjai a 
müveit világ minden országából a tudományok összes 
szakosztályait képviselték — és tudományos műveltségűk 
nem akadály, hanem erő volt, mely égig emelte szavukat, 
midőn az Institute Catholique templomában együttesen 
hangoztatták a kereszténység Credóját. 

De már igazán elég a példákból ; hisz voltaképen, 
nem is ezekkel akartam én, önökre hatni, uraim ! A 
példák hatása kiskorú szellemeknél a meggyőződésekefe 

') Laforet i. h. 138 s kk. 1. 
2) Discours de Réception de M. Louis Pasteur. Paris, 1882. 
') Moigno, Les Splendeurs de la Foi. Paris, III. 1438 1. 
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pótolja. En nem ezt kívánom elérni önöknél, midőn 
idegenből nevezett jelesekre — már a mennyiben a tudo-
mányok világában idegenekről lehet szó — hivtam fel 
figyelmüket. Pusztán és egyedül mások példája kevésbbé 
méltó ok volna, mely önöket inditsa és vezesse. De igenis 
óhajtom, hogy ily jeles példák emelő hatása segitse 
önöket a kor előítéletei fölé helyezkedni, hogy engedjék 
fölhangzani lelkükben azt a szózatot, mely a vallásnak 
objektív értéket, sőt az emberi élet irányításában főbecset 
tulajdonit, — és merjék kimondani, hogy önök e szózat-
ban hisznek. Csak itt kezdődik aztán a müveit férfiura 
váró nehezebb föladat : a szellem öntudatos munkájával 
kiaknázni, fényre hozni ama benső szózat egész tartalmát, 
hogy a keresztény hit férfias meggyőződéssé, a fáradság-
gal szerzett tudás vallásos tudománynyá érlelődjék, — 
röviden : hogy a kiket például hallott neveztetni az ifjú, 
azoknak majd a férfi társa lehessen. Amint látják, nem 
méltatlan társasság önökhez, sőt éppen korunkban nagyon 
is keresni való. 

Az „ismeretlen Istennek" oltárt emelt Göröghon 
műveltsége, — s ma az ismert Isten oltárai körül hogyan 
megritkult a müveitek sora! — Mit tartsunk e szomorú 
jelenségről, uraim ? Az emberiségre nézve, mely századait 
Krisztus után számitja, „ismeretlen Isten" nincs többé; 
de vájjon az a műveltség, mely szinte kizárólag a kor 
realisztikus érdekeinek áll szolgálatában, ismeri-e azt az 
Istent, kit ignorálni nem lehet ? 

A felelet e kérdésre — a mily könnyű a nyilt 
szemű figyelőnek, épp oly nehéz a társadalom magasabb 
javaiért is buzdulni tudó szivnek. Méltán nehezünkre 
eshetik, de ki kell mondanunk, hogy tudományos művelt-
ségünk haladása mögött nagyon is elmaradott köztünk a 
vallás, a kereszténység, müveitekhez illő ismerete. 

A tudós szánó mosolylyal nézi a laikust, ki vala-
mely fizikai muzeumban vagy egy jól berendezett obser-
vatoriumban a sokféle műszereken csak a ragyogó fényt, 
vagy legfölebb még a technikai ügyességet csodálja, — 
sejtve talán, de nem ismerve a magasabb rendeltetést, 
melynek szolgálnak. — Es nem ilyen képet nyújt e ma-
napság egy-egy keresztény templom, hová valamely kivéte-
telesünnepi alkalom müveit társadalmunk eleit összehozza? 
Az aesthetikai szép, a művészet nyilatkozásai meghatják 
a müveit lelket ; de a látottak és hallottak magasabb 
értelme, az eszmék és igazságok, melyeknek azok csak 
hordozói — ériutetlenül hagyják, mint a laikust az isme-
retlen tudomány. 

Ignoti nulla cupido. 
Hiába volna minden szépítgetés ; tény, hogy ko-

runkban a tudomány — tisztelet művelői közt a kivételek-
nek — ha nem vallástalanná, a vallás iránt érzéketlenné 
lett, vagy legalább atheismust szenveleg. Pedig a vallás-
tól idegenkedő tudományra nézve az élet olyan probléma, 
mint a mathesisre nézve az egyenlet három ismeretlennel. 
Es azt különösen most és itt van helyén hangoztatni 
önök előtt, tisztelt ifjú barátaim, kik a tudománynak 
szentelt csarnokokba lépve, magas várakozással néznek a 
választott pálya lassan bontakozó tájai felé, s az ifjú 
lélek könnyű rajongásával számítgatják a tudományos 
munka boldogító sikereit. Tudniok kell, hogy azt az 

életelvet, melynek szükségéről szólottam, — azt a vezér-
fényt, mely az élet egymást keresztező utjain biztosan vezet 
— azt a tekintélyt, mely kötelességeinket szentesíti, de 
egyszersmind azok szeretetére is megtanít: mind azt a 
tudomány egymaga, a vallásos hit felsőbb malasztjai 
nélkül, nem szolgáltathatja senkinek. Erre csak az az 
élvezet képesit, melynek az önmegtagadás, az önfeláldozás 
is gyönyör lehet; az a haszon, mely a halhatatlan lélekkel 
egyenrangú, változatlan és örök, — az a becsület, mely 
a lelkiismeret önbirálatán alapszik, — az a, jellem, melyet 
hit és tudás edzettek férfivá. 

Igen, a hit és tudás. A mondottak után bátran 
állítom egymás mellé e kettőt, de nem mulaszthatom el 
fölhívni önök figyelmét ama végzetes tévedés magyará-
zatára is, mely a kettő között ellentétet talál. 

A tudomány emberei, bármely körét műveljék kü-
lönben az ismeretek rengeteg mezejének, kutatásaik 
közben az élet és természet nagy kérdéseivel találják 
szembe magukat, melyekre a saját tudományuk eszközei-
vel igyekeznek felelni. Es ez az igyekezet nem is lehet 
mindig sikertelen, csak hogy a felelet, melyet a tudomány 
a természetnek az életbe játszó titkait feltárva ad, ha 
lényegileg nem is különbözik a gyermekded lélek naiv 
hitétől, de legalább is ezétől igen különböző nyelven szól. 
Es a tudomány férfia, ki vallásos hitét illetőleg gyer-
mekköri ismereteinek színvonalán maradt, — észreveszi a 
különbséget, és a mit ridegen konstatál, nem kevesebb, 
mint ellentét a hit és tudás, vallástan és tudomány kö-
zött, vagy a ki maga nem konstatálja is, legalább hallga-
tagon belenyugszik egy Büchnernek épp oly üres, a mily 
merészen hangzó mondásába, mely szerint: „semmi 
sem változtat az eredményen, hogy ma már kiengesztel-
hetetlen ellentét létezik vallás és tudomány, tudás és hit 
között."1) 

íme a végzetes tévedés, melytől önöket, ifjú bará-
taim, jókor, még a tudományos pálya küszöbén, óvni 
szeretném. Ám mélyedjenek el ifjú lelkük munkabíró 
erejével választott tudományuk szakbeli kérdéseibe, de ne 
feledjék, hogy a tudomány nem az élet, a szaktudós még 
nem az egész ember. 

Azon legyenek, hogy tudományos haladásukkal ará-
nyos lépést tartson vallásbeli műveltségűk is. Akkor azt 
a különbözést, melyből az emiitettem végzetes tévedés 
kiindul, nem csak észrevenni, hanem ki is tudják bizton 
egyenlíteni. Sz. Pál nem csak az utczai néphez, hanem 
az areopág bölcseihez is beszélt, és önöknek uraim, 
módjukban van őt ma is hallani. 

Vagy tán sokat kívánok ? azt akarom talán, hogy 
mindnyájan tbeologusok legyenek? — Tudom, hogy sokan 
vannak, kiket megakaszt e felületes ellenvetés. Mert 
nyilvánvaló, hogy a szakszerű theologia épp oly kevéssé 
lehet mindenki kenyere, mint akár a szakszerű orvos-
vagy jogtudomány. De hát ez-e az egész igazság? 
Ki merne ma a társadalmi élet müveit köreiben állást 
foglalni, ki tudna az élet sokféle követelményeivel szemben 
megállani, ha p. o. filologus létére az orvosi tudományok-, 

Ueber religiöse und wissenschaftliche Weltanschauung, 
Leipzig, .1887. 62. 1. 
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vagy orvos létére a természeti és tételes jog terén bár-
mily általános, de mégis alapos ismeretekkel nem birna? 
Igy vagyunk a theologiával is. Azért óhajtásomat, mely-
lyel önöket, ifjú barátaim, ez év küszöbén üdvözlöm, 
bátran formulázhatom ugy is, hogy a tudományok bár-
mely ágának szentelték legyen szakvalló igyekezetüket, 
szükséges, hogy amellett okkal-móddal theologusok is 
legyenek. 

Igyekezzenek a maga valóságában megismerni ke-
resztény hitünk fönséges rendszerét, mely szépsége és 
igazságával egyaránt kihivja az önök csodálatát. 

De hogy ez ismeret meddő ne maradjon, mint az a 
virág, melynek szirmait megsokasítja a mesterséges ápo-
lás, gyümölcstermő képessége azonban kárba vész ; hogy 
azt a hasznát lássa mindegyikök, melyet a hittel ölelkező 
tudás, a vallásos tudomány mint életelv nyújtani hivatva 
van : követeljék meg maguktól állhatatosan az igazság 
próbáját is, mely itt nem elvont egyenletek megfejtésében, 
nem a szillogismusok logikai erejében, nem is irott tanús-
kodások kritikájában, — hanem egyszerűen a megfelelő 
gyakorlatban áll. A keresztény hitrendszer isteni mestere 
maga mondotta : „a ki hallgatja az én beszédemet és 
azokat teljesiti, hasonló a bölcs emberhez, — és megis-
meri az igazságot." Máté 7, 24; sz. János 8, 32. 

Az igy szerzett meggyőződés amily méltó a tudo-
mányosan müveit lélekhez, épp oly ingathatatlan is 
minden viszonyok között ; erőt ád akkor is, midőn az 
életöröm fejébe áldozatot követel ; ott is munkára ösz-
tönöz, hol a számítás egyéni hasznot hiába keresne ; 
megóv a csüggedéstől akkor is, midőn öntudatunk bírás-
kodása méltán elégedetlen a külső elismerés mértékével 
és fölemeli fejünket még a becsületen rágódó kajánság 
ellenében is. Ebben találják meg azt, amire mindnyájunk-
nak szüksége van, a mit mindnyájan keresnek : azt az 
életelvet, melynek nyomában az egyének boldogsága, a 
népek haladása jár — és nevezetesen önök által uraim, 
az Alma mater becsülete, a nemzeti jóllét körül eddig 
szerzett érdeme gyarapodhatik és gyarapodni fog ! Kérve 
Isten segítségét, az 1888/9. tanévet megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 7. Cognoscitur e sociis 
A belgiumi szabad-gondolkozók mult hó vége felé 

tartott liègei congressusukban sok mindennel foglalkoztak. 
Foglalkoztak a római kérdéssel is, és ez ügyben határo-
zatot is hoztak és azt nagy garral kihirdették a világnak 
és siettek tudomására adni Crispi olasz miniszter-elnök-
nek, a ki most a pápaság ellen harczoló szabadonczoknak 
legelőretoltabb állását tar t ja elfoglalva Rómában. Mind 
az, a mivel a belga szabadonczok Liègeben foglalkoztak, 
igen érdekes és tanulságos, mert a pápaság ellen hozott 
határozatuknak staffageul szolgál és igen alkalmas arra, 
hogy Vilmos császárnak római utja előtt felnyissa a sze-
mét, hogy mit is tesz ő, a keresztény vallásosságnak ki-
kiáltott jóakarója és pártfogója, mikor a Crispi et con-
sortes által inspirált olasz királyság látogatására megyen 
s velők összeölelkezik. 

A liègei szabadoncz congressus a szabadgondolkozók 

előtt világszerte napirenden lévő tárgyakkal foglalkozott. 
Elégnek tar t juk e tárgyakat csak megnevezni, hogy ki-
tűnjék a szellem, mely Crispi ur liègei barátjait átha-
totta. Tárgyalásaik élére az egyház és az állam elválasz-
tását, s cultus-budget eltörlését irták fel. Második pontja 
vala programmjuknak a kórházak laiczizácziója. Hogy 
mit jelent ez a szó, az egész világ tudja. Harmadik pont : 
hullaégetés s a temetés laiczizácziója. Negyedik pont : a 
holt kezekre került javak elvétele. Ötödik pont : az ok-
tatás neutralizacziója abban az értelemben, hogy minden 
oktatásnak a vallással szemben esetleg legalább is közö-
nyösnek, alkalomadtán pedig nyiltan ellenségesnek kell 
lennie. Es igy megy ez tovább egész végig. 

Ezek az emberek szavaztak Crispinek a pápaság és 
a keresztény vallás ellen vivott harczáért rokonszenvet és 
elismerést; ezek hozták a következő határozatot Crispi 
et consortes buzdítására : 

„Belgium szabad-gondolkozóinak ezévi kongresszusa 
üdvözletét küldi az olasz kormánynak a világi hatalomnak 
a pápa által képviselt illegitim (igy) visszakövetelései 
ellen kifejtett erélyes magatartásáért." 

Es Crispi megértette a rokonkeblek szózatát és sie-
tett megragadni a belga istentagadók odanyújtott jobb-
ját, s hogy milyen az a hur, amelyen együtt pendülnek, 
a következő táviratban fejezte ki : 

„Nápolyban időzve, elkésve kapom az önök távira-
tát. A szabadgondolkozók kongresszusának szerencsekivána-
tai annál nagyobb jelentőséggel birnak, minthogy a kle-
rikális nyilatkozatok után fejeztetnek ki, melyek a pápa 
világi hatalmának helyreállítására törekesznek, a feudális 
rendszer ez utolsó kifejezésének helyreállítására, ameny-
nyiben a theokraczia nem csak a külföldi fegyverek által 
elnyomott nép szolgaságát jelenti, hanem az emberi gon-
dolatnak lenyilgözését is. 

Midőn Olaszország birtokába vette Rómát, mely öt 
a nemzeti jog szerint megilleti, a legmagasabb czélt érte 
el, melyre a 16. század, óta a nagy európai forradalmak 
törekedtek 

Crispinek ez őszintén fecsegő forradalmár távirata, 
s a liègei szabad-gondolkozók kurta észszel kieszelt és 
nagy garral világgá bocsátott tendencziái éppen jókor 
jöttek arra, hogy a kiknek még nem volt nyitva a 
szemök, ezennel kinyiljék s az egész világ lássa, miről 
van szó, midőn Crispi és társai a pápaságot ostromolják, 
s midőn a katholikusok pedig világszerte e támadásokkal 
szemben kijelentik, hogy nem fognak addig megnyugodni, 
mig csak a pápa világi fejedelemsége, a lelki hatalom 
szabad gyakorlásának e providencziális biztositéka, vissza 
nem állíttatik. 

Crispi Rómában már mindent merészel, szembe 
meri á l l í t n i a kereszténységgel a szabad-gondolkozást, a 
legitim jogrenddel a forradalmat, sőt világosan, egyene-
sen kimondja, hogy Rómában a forradalmat képviseli. 
Es ezt II. Vilmos német császár Rómába jövetele előtt 
teszi, ki a keresztény vallást fentartani akarja és magát 
a keresztény vallás protektorának proklamálta. Crispi, 
a megátalkodott szabadkőműves, a szabadkőművességet 
utáló és megvető II. Vilmos császár római ut ja előtt 
ki meri mondani, hogy a pápaság világi hatalmának meg-
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buktatása — a XVI. században lábra kapott pogány szel-
lemnek s az általa a XVIII. és századunk folyása alatt 
keltett forradalmaknak az Isten helyett önmagát imádó 
és imádtató caesarismusnak és socializmusnak a diadala. 
0, egy királynak a minisztere, királyellenes, királygyilkos 
tanokkal meri behinteni Európa leghatalmasabb királyá-
nak, II. Vilmos császárnak római ú t já t ! Furcsa királyi 
miniszter ! de furcsa az a király is, aki ily minisztert 
oldala mellett tart, vagy pedig mellére érdemrendet tü-
zet fel ! 

Erre a Crispi által keltett botrányra igazán nagy szük-
ség volt. Szükséges volt, hogy mindenki megtudja, hogy a 
harcz Rómáért a szabadkőművesség, melynek Crispi egyik 
apostola, és a katholika egyház között folyik, a melynek 
Crispi, Julianus apostata és Voltaire szellemétől áthatott 
üldözője. Vilmos császár Rómába érkezte előtt a szabad-
gondolkozó és forradalmár Crispi táviratából értesülhetett 
arról, hogy mit ér az az „olasz királyság," mi annak a 
létoka, mi a szelleme s milyenek annak miniszterei, kik 
nyiltan hirdetik, hogy ők nem Cavournak, a ki a pápa-
ság szellemi hatalmát tisztelte s avval békében óhajtott 
élni, hanem a bandita Garibaldinak politikáját folytatják. 

Nekünk katholikusoknak csak tetszhetik a forradal-
mároknak ily alkalomszerűen jött önleleplezése. Nagyobb 
szolgálatot már nem is tehettek volna ügyünknek. Mint a 
nap, oly világos leve, hogy a pápa világi fejedelemsége, 
mely az egyház szabadságának védelmére szükségesebb-
nek bizonyult be mint valaha, — oly szoros, oly elvá-
laszhatatlan összeköttetésben van magával a keresztény 
vallással és minden legitim joggal II. Vilmos császár az ő 
látogatásával Rómában, ha nem tesz meg mindent arra, 
hogy Crispi politikája az övével ne azonosittathassék, 
csak ártani fog mind saját mind az olasz dynastiának. 
Furcsa egy látvány is lesz az, ha majd Vilmos császár 
Rómában lesz, fővárosában annak az Olaszországnak, mely-
nek fővárosává Rómát a szabadkőművesség tette — és 
ha majd kezet fog szoritani a vallásirtó szabadkőműves-
ség czéljainak végrehajtójával, Criopivel, ő a ki az egész 
világot bámulatba ejté a szabadkőművességnek hátbaru-
gásával és keresztény vallásosságának proklamácziójával ! 
Mily abszurd helyzet, mennyi ellenmondás ! Ah, mennyi-
vel fenségesebb, magának csupán a józan észnek szem-
pontjából is, szentséges atyánk XIII. Leo pápa álláspontja, 
a ki a pápaság és a keresztény vallás ellen törő rablók 
erőszakoskodásával szemben egyre tiltakozik, jogainak 
visszaállitását a fejedelmek előtt egyre sürgeti, és erélyét 
annál óriásibbá teszi, minél inkább kitűnik a fejedelmek 
— szédelgése ! 

Ami pedig Crispi és Bismarck hg barátságát illeti, 
melynek Vilmos császár és a keresztény világ ezt a római 
utat köszönheti : világos, hogy az nem fog Bismarcknak 
dicsőségére válni. Az istenfélő német császár ölelkezése 
a vallásirtó, radikális olasz kormány fejével sokkal na-
gyobb kárt okozhat a német császárságnak, mint a mennyi 
haszna lehet neki abból a 400,000 szuronyból, mely fölött 
most Crispi barátságából rendelkezik. Az erő egymaga 
nem elég erős császárságok és birodalmak fenntartására. 
Ehhez szükséges mindenek előtt jogalap és erős erkölcsi 
érzék ! A világtörténelem ezt bizonyítja. *** 

London. Anglia megtérése megjövendölve. — Az 
itteni „ Tablet" czimü katholikus laphoz beküldött leve-
lében egy névtelen kézzel foghatóan bebizonyitja, hogy 
amily arányban szétfoszlanak a régi protestáns előítéletek, 
oly arányban növekedik a müveit szellemek előtt az a 
dilemma, hogy mit válaszszanak a protestantizmus eles-
tével: a katholiczizmust-e vagy a teljes hitetlenséget? 

Az anglikán egyház falain ezer rés van ütve s 
benne az egyenetlenség és feloszlás uralkodik. Hivei napról-
napra fogynak és a kik hatása alatt hitöket elvesztvén 
nem csatlakoznak a kath. egyházhoz, hanyathomlok rohan-
nak minden tekintély tagadásáig. 

Az emiitett levelező emliti, hogy a bold. Szűz vé-
delme alatt egy testvérület alakult, melynek czélja imák-
kal ostromolni az eget, hogy Angolország ne a hitetlen-
ség zsákmánya legyen, hanem visszatérjen a kath. egy-
ház kebelébe. 

A mi e megtérést illeti, a „Month" czimü kath. lap 
f. évi aug. 1-én igen érdekes czikket közölt „The second 
summer" „a második nyár" czim alatt, a melyben össze-
gyűjti a jövendöléseket és hagyományokat, melyek Angol-
ország bekövetkezendő megtérését jelzik a kath. hit-
egységhez. 

A czikk irója teljes őszinteséggel elismeri ugyan, 
hogy az ily jövendölések igen széles tért nyitnak a 
különféle, magyarázatoknak és mindannyian több-keve-
sebb homály által vannak fedve. Elismeri, hogy ér-
téküket túlhajtani nem tanácsos, nem is szabad. Más-
részről azonban tagadhatatlan, hogy az egyházban min-
dig voltak kiváltságos lelkek, kiknek Isten a jövő titkait 
feltárta. A híveknek tehát illik az ily elmék látásait tisz-
teletben tartani, de egyúttal szabadságukban is áll az ily 
kinyilatkoztatásoknak annyi hitelt tulajdonítani, a meny-
nyit megérdemelni látszanak. 

De lássuk az Angolország megtérésére vonatkozó 
jövendöléseket. 

Van egy jövendölés, mely sz. Eduard hitvallónak, 
a szász fajú királyok utolsójának tulajdoníttatik. Ez a jö-
vendölés igen kuszált magyarázatokra szolgáltatott alkalmat. 
Mellőzzük. Jóval értékesebb tárgyunkra vonatkozólag a 
glastonburyi híres szt. benedekrendi apátság egyik szer-
zetesének, P . Ringwoods Austinnak jövendölése. Kolos-
torának leromboltatása után, minthogy e szent helyet 
életénél is jobban szerette, a romok tőszomszédságában 
ütötte fel tanyáját, a hol 1587-ben, magas kort érve el, 
meg is halt. Halála előtt környezete előtt kijelenté, hogy 
lesz idő, midőn az apátság újra felépül és a templomban 
ismét azt az istentiszteletet fogják végezni, a melynek 
számára eredetileg épült. 

Ily jövendölés a protestantizaczió korából sok ma-
radt fenn. Ilyen például a következő párvers : 

Under Edward the sixt the mass was no more 
Edward the seventh the mass will restore. Azaz : 
VI. Eduard alatt mise már nem létezett 
VII. Eduard alatt a mise vissza lesz állítva. 

Van egy másik jövendölés, mely a hires cheapsidei 
kereszt leromboltatása után 1643-ban ki is nyomatott 
és nagy elterjedést nyert. Szövege ez: „Lesz idő, midőn 
Londonban több kereszt lesz, mint eddig volt." 
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Sokkal részletesebb és szabatosabb P. Macinelli, 
XVI. századbeli missionarius jövendölése. Ez a szerzetes 
miután Spanyol-, Magyar-, Lengyel-, Porosz- és Török-
országban hirdette az evangéliumot, a szentség hirében 
(in odoré sanctitatis) halt meg. Kortársai már életében 
szentnek tartották, kit Isten rendkivüli kegyelmekkel 
ajándékozott meg, névszerint a nyelvismeret és csoda-
tevés adományával. Barátai között volt egy szintén hires 
missionarius, Tesimond Oswald atya, Angolországban a 
kath. hitnek korában egyik legerősebb oszlopa. Nagy 
szomorúságot okozott neki a hazájában való véres üldözés 
s egyszer arra kérte barátját , P . Macinellit, forduljon az 
Istenhez s kérje tőle, mutatná meg a jövőt, vájjon ennyi 
szenvedés és áldozat ki fogja-e érdemelni Angolország 
megtérését. Hosszú vonakodás után P. Macinelli elvé-
gezte a kért imát, és Isten válaszul kinyilatkoztatá neki, 
hogy az üldözések hosszú sora után Angolországot vissza 
tériti a kath. egyház kebelébe, sőt a kath. hit felmagasz-
talására fogja felhasználni a mohamedánok és hitetlenek 
között. 

Még meglepőbb boldog Holzhauser Bertalan jöven-
dölése. Holzhauser neve az egész egyházban ismeretes. 
Bajor pap volt, hires életszentségéről. 1640-ben a világi 
papok közös életét léptette életbe és ez által nagyban 
hozzájárult a kath. hit megmentéséhez Németországban. 
Sajátságos vonzódással viseltetett Angolország iránt és 
erős szándéka volt, a miben csak halála akadályozta meg, 
hogy oda megy hirdetni az igazságot. Isten kinyilatkoz-
tatá neki, hogy az általa oly hőn óhajtott megtérés egy-
kor meg fog történni, és hogy akkor az angolok sokkal 
nagyobb dolgokat fognak végrehajtani az egyház javára, 
mint midőn a keresztény hitet felvették. 1635-ben, tehát 
az I . Károly és a parlament között kitört polgárháború 
előtt több évvel megjövendölte, hogy Angolországot bel-
viszályok fogják marczangolni, a királyt elárulják és 
megölik, és hogy a szent-mise áldozat 130 évig szüne-
telni fog. S valóban, 1658-ben a mise-mondást halálos 
büntetés terhe alatt eltiltották és az a törvény csak 
1788-ban szűnt meg. Ez a feltűnő jövendölés 1635-ben 
kelt és 1646-ban foglaltatott irásba. 

Az idézett „Month" czimü lap, miután megismerteté 
Mariana de Escobar szentéletü spanyol szűz, és de la 
Croix Pál , a passionisták rendalapitójának jövendöléseit, 
idézi a hires d'arsi plébános szavait, melyeket e szent 
férfiú Ullathorne, jesenleg is élő birminghami püspökhöz 
intézett, mondván: „Erős a hitem, hogy Angolország 
egyháza egykor visszalép régi fényébe." 

Czikkiró fejtegetéseit, Newman bibornok egy ma-
gasztos mondásával végzi. A bibornokok Nesztora, mi-
után felsorolá a szenvedéseket, melyeken az egyház há-
rom század lefolyása alatt Angolországban átesett, igy 
kiált fel : 

„Hát e könyek mindenikében s a kiomlott vér min-
den cseppjében nem megannyi mag van-e a jövő aratásra, 
ugy hogy akik szomorúságban vetettek, örömben fognak 
arathatni?" Scheldon R. 

Francziaorszag. Mgr Hasley cambrai-i érsek halála 
— alkalmul szolgált a köztársaság kormányának, hogy 

az u. n. concordatárius és nem concordatárius érsekségek 
és püspökségek kérdését felvesse és — természetesen az 
egyházra nézve hátrányos eredménynyel — igyekezzék meg-
oldani. A cambrai-i szék, mely a Concordatum után egyszerű 
püspökség vala, érseki méltóságába visszahelyeztetett 
Lajos Fülöp kormánya alatt. Érsekséggé Cambrai még 
1559-ben emeltetett. A XVII. században Fénelon neve 
kiváló fényt adott e széknek és számára megszerezte az 
örökös herczegek czimét. Jelenleg a cambrai-i fomegye 
a párisi után legjelentősebb egyházmegye Francziaország-
ban. Híveinek száma több mint 1,800,000. Talán nem 
tévedünk, ha azt mondjuk még, hogy ez a megye a legbuz-
góbb katholikus hitélet középpontja Francziaországban. 
Mióta köztársaság uralkodik, Fénelon székében három 
érsek következett egymásután : Regnier bibornok, ragr 
Duquesnay és mgr Hasley. Sem Regnier bibornok, sem 
Duquesnay érsek halálakor nem jutott eszébe a kormány-
nak, hogy Cambrai érseki czimét kétségbe vonja. Most 
egyszerre püspökséggé akarja degredálni, egyszerűen azon 
ürügy alatt, mert a cambrai-i érsekség nem concordata-
rius érsekség. A dolog t. i. igy áll. E század elején, az 
u j franczia időszámítás X. éve germinal-havának 18-án 
kelt törvény 60 főpásztori széket állított fel. A restaura-
tio, a franczia terület megnyirbáltatása következtében, e 
számot 50-re szállította le. Hanem már 1821. jul. 4-én 
kelt egy törvény, mely a kormányt 30 u j főpásztori szék 
felállítására hatalmazta fél. Ezeken felül napjainkig még 
több főpásztori szék állíttatott fel a különféle kormá-
nyok alatt, például a lavali, az algíri, a gyarmatokon 
levők, a nizzai, savoyai stb. Most egyszerre divatba jöt t 
a köztársaság részéről nem-concordatárius főpásztori szék-
nek tekinteni, tehát megvonni a Concordatum alapján 
kiszolgáltatandó dotatiót mindazon főp. székektől, a 
melyek a X. év germinal havának 18-án felállított székek 
sorában elő nem fordulnak. 

Csakhogy ez az egész magyarázat a reá épített 
szándékkal együtt tarthatatlan. Mert a józan ész előtt 
„concordatárius" mind az, a mi a Concordatumból folyik 
s a mit az élet mint a Concordatumból folyót jó lélekkel 
elfogadott, mindaz a mi a Concordatum után az apos-
toli szentszék és a franczia kormányok megegyezése alapján 
létre jött. És igy a cambrai-i széknek érsekséggé emel-
tetése is concordatárius, mert a pápa és Lajos Fülöp ki-
rály megegyezésével történt. Az okmány, mely a cambrai-i 
széket érsekséggé emelte, folyománya és adnexuma a 
Concordatumnak. Diploniacziai és jogi ereje mindakettőnek 
egy és ugyanaz. 

IRODALOM. 
I r o d a l m i é r t e s i t é s . 

Szíves szeretettel értesítjük ügyfeleinket, lelkes párt-
fogóinkat, a nép lelki javát szivökön hordozó szeretett 
paptársainkat, hogy az általunk szerkesztett s a kiadott 
78 ezer példányban elkelt „Szt. Család naptára" 1889-ik 
évre, a mult évekhez hasonló gazdag tartalommal, a sajtó 
alól kikerült. Anélkül, hogy önmagunknak hízelkednénk, 
bátran el merjük mondani, hogy országos hirre vergődött 
naptárunkhoz, ugy kiállítási csínjára, mint tanulságos 
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tartalmára nézve hozzá fogható a magyar népnaptár 
irodalomban eddigelé még nem jelent meg. Olcsóság 
tekintetében sem versenyezhet vele semmiféle naptár. 
Szövege 30 jeles népiró tollából került k i ; 40-nél több 
szebbnél szebb kép ékesiti, ezek közül a szentséges róm. 
pápa jubileumára a kerek világ minden részéből küldött 
nevezetesebb ajándékok képei és a pécsi székesegyház 
rajzai mindenkinek megragadják figyelmét. A naptár elején 
levő Szt. Család fényes képe egymaga 10 krt. képvisel. 
Volt alkalmunk naptárunkat bemutatni külföldieknek, 
kik egyhangúlag odanyilatkoztak, hogy kiállja a versenyt 
a legszebb külföldi naptárakkal. Hogy költséges kiállítású 
gyönyörű naptárunkat a régi áron adhatjuk, azt csakis 
szerencsés összeköttetéseinknek, a lelkes munkatársak 
önzetlenségének s a roppant nagy keresletnek köszönhet-
jük. Minden plébániára egy példányt küldünk bérmentesen 
mutatóba, hogy az illető lelkész lássa, hogy mit rendel 
meg hivei számára. A kik előre beküldik a pénzt, azok 
tetemesebben olcsóbban kapják. Egy példány ára franco 
35 kr. 10 péld. 2 f r t 80 kr. 20 péld. 5 f r t 40 kr. 25 péld. 
6 f r t 75 kr. 100 péld. 24 frt . Készpénz előre küldése 
mellett vagy utánvétellel : 25 péld. 6 f r t 50 kr. 50 péld. 
12 frt. 100 péld. 22 fr t 50 kr. 500 péld. 110 frt . 1000 
péld. 205 fr t . Mind franco küldetik. Minthogy naptárunk 
kiállításában sem fáradságot, sem költséget nem kíméltünk, 
kérve kérjük szeretett ügyfeleinket, pártfogóinkat, első 
sorban naptárvállalatunk fentartóit, a lelkészkedő magyar 
papságot : kegyeskedjenek gazdag tartalmú, fényes kiállí-
tású olcsó naptárunkat kolportőrök által is terjeszteni. 
Az intenciók kezelését nt. Mészáros Kálmán szt. Ferencz-
rendi budapesti hitszónok ur volt szíves magára vállalni. 
— Megrendelhtö a vSzt. Család naptára* egyedül Buda-
pesten a szt. István müintézetben ujvilág-utcza 13. szt. 
Oltár-testvéri üdvözlettel! A „Szt. Család-naptár szer-
kesztő kiadói. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo papa legutóbbi allocutiója a római 

kérdésről nagy hatást keltett világszerte. Különösen ha-
tott politikai körökben az a szeretet, mely a pápa min-
den nyilatkozatából, ugy ebből is, Olaszország, az olasz 
nemzet jóléte és virágzása iránt nyilvánul. Hiába mondja 
és hirdeti Crispi, hogy a pápa és a pápaság ellensége az 
olasz nemzetnek. A történelem mást tanusit, és XIII. Leo 
meggyőzte a világot arról, hogy Olaszország csak akkor 
lesz igazán nagy és boldog, ha a pápasággal kibékül. 
Németország hatalmas birodalom, pedig nem egy, hanem 
sok tényleges souverain uralkodik benne. Miért ne lehet-
ne Olaszországban is tényleges, azaz saját állammal bíró 
souverain — a pápa ! ? 

— A pápa által megindított rabszolgaság-ellenes 
mozgalom folyton növekedik. Erdekében legújabban Bar-
ros Gomes Henrik portugalliai külügyminiszter intézett 
levelet a lisaboni földrajzi társulathoz, melyben Por tu-
gallia csatlakozását jelenti ki az oly üdvös és oly igazán 

keresztény mozgalomhoz. Ugyan e tárgyban már a német-
országi „evangelikus szövetség" is ülést tartott Berlin-
ben. Fabri doktor buzdította a protestánsokat, hogy ne 
engedjék az emberiség e nagy sebe gyógyításának dicső-
ségét másoknak. Jól teszik! Csakhogy már későn jöttek 
arra, hogy a katholiczizmustól az elsőséget elragadják. 

— Most már bizonyos, hogy a pápa világi fejede-
lemségének visszakövetelése végett nagy katholikus kon-
gresszusok lesznek Belgiumban, Hollandban, Francziaor-
szágban, s a „Moniteur de Rome" legújabb jelentése sze-
rint, az Egyesült-Államokban. Ausztria katbolikusai, nem 
sokára összeülendő kongresszusukban, szintén nyilatkozni 
fognak a római kérdésről, annál is inkább, mert Crispi-
nek a szent-István-rend nagykeresztjével való feldiszitése 
igen furcsa magyarázatokra adhat és adott is okot. Ha kül-
ügyminiszterünk olvasta volna azt a megvető nyilatkoza-
tot, melylyel a „Tribuna" czimü olasz lap a félhivatalos 
„Fremdenblatt" nak ezt a kitüntetést magyarázó jelenté-
sét fogadta, minden kedve elment volna attól, hogy a 
vallásirtó Crispire a szent-István-rendet pazarolja ! 

— A szerviták ünnepe. Abból az alkalomból, hogy 
a szervitarend hét alapitóját a pápa jubileumán a szen-
tek közé igtatták, a budapesti szervita templomban e 
hó 13, 14, 15 és 16-án ünnepeket tartanak. Az ünnepek 
sorrendje a következő: szombaton, október 13-án délután 
1/24: órakor a háromnapi ünnepélyt fél órai harangszó 
nyitja meg. Négy órakor német szentbeszéd, utána 
litánia fog tartatni. Este hat órakor magyar szentbeszéd, 
utána magyar litánia lesz. Október 14, 15 és 16-án 
reggel 6 órakor áldásos szentmise magyar énekkel, ennek 
végeztével magyar szentbeszéd. 7 órakor kis szentmise, 
Y28 órakor sz. rózsafüzérü ima, 8 órakor áldásos szent-
mise német énekkel, 9-kor német szentbeszéd, 10-kor 
ünnepélyes nagy mise, l/212-kov utolsó csendes szentmise, 
Délután 4 órakor német szentbeszéd, utána német litánia, 
este hat órakor magyar szentbeszéd, melyet magyar 
litánia követ. Október 16-án hálaének és áldással záratik 
be az ünnepély. XIII . Leo pápa e háromnapi ünnepélyre 
következő búcsúkat adot t : 1. A ki e három nap alatt 
a penitentiatartás és az oltári szentség méltó felvétele 
után a szervita-rendü templomban az anyaszentegyház, 
szándékára ájtatosan imádkozik, egyszer teljes bucsut 
nyer. 2. A ki e három nap alatt az isteni malaszt 
állapotában töredelmes szivvel a szervita templomban a 
szentatya szándéka szerint ájtatoskodik, e napok mind-
egyikén 100 éves bucsut nyer. E bucsuk a meghalt hí-
vekre is átruházhatók. 

f Müller Ernő boldogult linzi püspökben f. évi 
szept. 28-án nagy lelki tulajdonokkal megáldott főpap és 
nagy tudós hunyt el. Született 1822. jun. 30-án Morva-
ország Irritz nevü falujában. Atyja tanitó volt. Áldozó-
pappá 1846. jul 19-én szenteltetett. Eletét lelkipásztorko-
dásban, papnevelésben és tudományos működésben töl-
tötte. Az általa mint a bécsi egyetemen a ker. erkölcstan 
tanára által kiadott „Theologia morális" — nevét világ-
hírűvé tette. Püspökké 1885. febr. 17-én neveztetett ki 
és u. azon év márcz. 27-én praeconizáltatott. A katholi-
kus egyleti életnek és a kath. sajtónak mélyértelmü és 
nagy bölcseségü pártolója volt mindenha. Mint egykori 
tanitványa mély tisztelettel hódolunk nagyságának és 
fájdalommal teszünk tanúságot a nagy veszteségről, mely 
a boldogult halálával az egyházat érte. R. i. p. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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A mult századbeli pestis Pesten. 
Már 1710-beu remegett Pest város lakos-

sága a borzasztó vendég, az ázsiai pestis érkezése 
előtt. Ekkor Pest szakadatlan buzgalmat fej tet t 
ki ájtatoskodásban, hogy az élet és halál Ura 
azt tőle távol tartsa. A baj akkor több rémü-
letett okozott, mint áldozatot kívánt. ') Azonban 
a mi történt, az mind csak előhírnöke volt an-
nak, ami bekövetkezendő vala 

Az 1711. évben ismét beköszöntött a ra-
gály, majd lappangva, majd nagyobb erővel. 
Május havában ájtatossági nyolpzadok ta r ta t tak 
különféle templomokban. Lássuk azonban eme 
veszedelmes vendégnek belopódzkodását egy szem-
tanúnak elbeszéléséből, aki ez esetben a legille-
tékesebb is, mert őt érte a végzet, hogy kez-
dettől végig átszenvedje mindama rémületet, 
melyet e ragály okozott. E férfiú a serviták 
superiora, kinek nevét ugyan nem ismerjük, de 
ki a rendház tagjainak kihalálozása után egyedül 
maradt életben. Élményeit és tapasztalatait a 
rendház naplójába jegyezte be. Halljuk őt ! 

„Május 31. Este küldtem a chirurgusért 
vulgo Kerebeser, hogy azonnal adjon valamit 
Viktor fráternek, mert eredmény nélkül erőlteti 
őt a hányás. — Jun. 1. Másnap mentegetődzött 
a chirurgus, mert holdtölte van, ami miat t nem 
adhat orvosságot, hanem a betegnek holnapig 
kell várnia. — 2-ika, reggel 6-kor vett a fráter 
orvosságot, és pedig jó hatással s velünk együtt 
ebédelt. — 3-ika, félhatkor reggel nálam volt 
a fráter kérdezni, váljon az első misét mondom-e ? 
Mondám igen. Láttam, hogy igen gyönge, azért 

*) A város május 7-től deczemberig zárva volt. 

megparancsoltam, hogy feküdjék le, a hu majd 
log az első misénél szolgálni. Misém alatt jö t t 
a sebész a frátert látogatni s őt egészen meg-
változva találta, s azonnal hozott neki izzasztó 
szert. Mise után eltávoztam hazulról, de 8 óra 
tájban visszajöttem ; ekkor találkoztam P. Syl-
veriussal, ki tudtomra adta, hogy Viktor már 
meghalt, alig lehetett neki az absolutiót feladni. 
A rögtöni haláleset, de a város egyik-másik 
épületében lappangó pestis hire miatt, P. Sylvért 
azonnal a város bírájához küldtem, küldené ide 
a város physikusát, hogy a fráter t vizsgálná meg, 
nehogy alaptalanul a residentia gyanúba jöjjön, 
ki azonnal el is jö t t s bevárta sebészünket, velem 
és Sylvérrel együtt megvizsgálták a halottat. 
A physikus a ragály fekete foltjait találta rajta, 
melyeket sebészünk máj foltoknak nevezett, a 
nyilvánosságban is ez lőn hirdetve. Ennélfogva 
a residentiát be nem csukták, de meghagyatott, 
hogy két vagy három napig el ne hagyjuk azt. 
A fráter t egész csendben, éjjeli 11 órakor P. 
Sylvér a templom mellett eltemette. 4-ike. Űr-
napja. Megérkeztek az uj páterek és Valentin 
fráter. Ez 11 után csöngetett a portán, melyet 
én magam nyitottam ki. Jelenté, hogy a töb-
biek is csakhamar jönnek, az ebéddel kis vára-
kozást kért. Erre válaszoltam, hogy Fráter Vik-
tor tegnapi halála miatt félig el vagyunk zárva, 
szakácsunk nincs, a ki valamit készíthetne, azért 
okvetlen jöjjön be, de ne féljen semmit, mert 
a vizsgálat szerint a betegség nem volt ragály. 
Ezt igy hallván eltávozott és csak d. u. 5 órakor 
érkezett vissza, értesülvén a városban, hogy a 
residentiába bárki bemehet, mert a fráter el-
halálozása nem ragályból történt, Az egri perjel 
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is meglátogatott, a többiek néhány napra Bu-
dára távoztak. 6-ikán szombaton Boldizsár és 
Amadeus páterek Sylvér atya ablakainál esti 7 
órakor beszólottak: „Bruder wie geht's dier ? 
„Bene," felelt ez reá. Azután kérték, hogy az 
alsó nagy kaput nyissa ki, mert be akarnak 
jönni. Ez megtörténvén, miután holmijokat be-
hozták, magukat nekem bemutatták, a kiket ide 
történt parancsolásuk miat t el nem űzhettem. 
7-ike. Vasárnap. Miután a négy napi quarantaine 
eltelt, beharangoztattam, mire igen sok nép jöt t 
össze. Ebédre i t t volt Frühwirth, az egri ház-
főnök és egy bécsi ur. Délután kimentünk az 
elővásárra. 8-ika. Medárd ünnepe. Két lovat vet-
tem 50 írtért . 0-ike. Az érkezetteket kiküldtem 
a vásárra. 10-ike. Maróthra fáért hajót küldtem 
és annak vontatására az ujdonvett lovak egyikét 
rendeltem. 11. és 12-ike. Meszet oltattam a leendő 
épitéshez. 13-ika Páduai sz. Antal ünnepe. A 
ferenczrendüeknél miséztem, ezek ebédre is meg-
hivtak, de a fa érkezése miatt kimentettem ma-
gam. 10 óra után a konyhába megyek s Valentin 
frátert betegen találtam s azonnal ama theából 
adtam neki izzadásra, melyet Boldizsár atya ho-
zott. Délután egy óra után sebészünkért is küld-
tem, ki midőn megérkezett, vele együtt mindnyájan 
a fráterhez mentünk, hogy őt kikérdezzük, mi-
szerint ideje korán lehessen róla gondoskodnunk. 
Az általa mondottakból azt következtette a jó 
chirurgus ur, hogy gyomorbeli forró láz fog kö-
vetkezni s ismét izzasztót adott neki. 

14-ike. Vasárnap. A fráter a 6 órai misében 
megáldozott és ministrált. Az ebédet is meg-
főzte és velünk együtt megebédelt. Ebéd után 
érkezett a plébániáról P. Sylvér, a kinek a plé-
bános távollétében administrálnia kellett. 

A vespera után a pálosokhoz mentem, mert 
tőlük vettem a fát, azután összeszereztem bará-
tainktól 5 szekeret, a holnapi fahordásrü. Csak 
esti 9-kor érkeztem haza, ekkor találkoztam se-
bészünkkel és a két páterrel a pitvarban, a kit 
midőn kérdeztem, mi az újság? válaszolá, hogy 
fráter Valentin ismét lefeküdt forró gyomorláz-
ban. a mi ellen be is vett. — lo-ike hétfő. A 
fahordásra eljöttek a szekerek, melyekkel egész 
nap foglalatoskodtam. Este 9 körül jöt t a sebész 
a beteget látogatni, kiknek elsejét ismét kikér-
deztem a beteg állapotáról, a mire válaszolta, 
hogy vörös és fekete sebek vannak rajta, de 
legjobb remény van hozzá, hogy néhány nap 
múlva meggyógyul. Midőn kérdőre vontam, miért 

nem nyilatkozott előbb igy, azzal indokolta, 
hogy az ujdon érkezett pátereket nem akarta 
megijeszteni, kik különben is igen csüggetegek. 
16-iko. A nyert megnyugtató értesités következ-
tében már 4 órakor reggel kikocsiztam a szőllő-
be, ott jutot t tudomásomra a hírnök által, kit 
P. Boldizsár levéllel együtt küldött, hogy Fr. 
Valentint reggeli 7 órakor halva találta. Ezek 
hallatára a munka végzése után haza siettem s 
7a7 körül érkeztem meg. A két pátert azzal talál-
tam elfoglalva, hogy holmijukat az alsóbb czel-
lákból a felsőbe vitték. Igen elcsüggedtek voltak, 
jelentvén, miszerint a halott frátert a városi phy-
sikus a tanács parancsából már felkereste és pesti-
sesnek találta, azért a formális elzárás elrendelte-
tett . A halott még az éjjel 11 óra után eltakarít tá-
to t t mindennel együtt, a mi czellájában találtatott, 
kivéve kopott habitusát (et sede naturali), me-
lyeket csak három hét múlva találtam meg és 
magam égettem el, öreg szolgám segitsége mel-
lett. 17-ike. Reggel a tanácsnál kieszközöltem az 
engedélyt arra, hogy a lovakat kiküldhessem a 
legelőre, mert az istállóban éhségből kimúlnak. 
Ezt az engedelmet este nyertem meg. Déli 12 óra 
körül panaszkodni kezdett páter Amadeus, hogy 
magát igen gyöngének érzi, a miért leves evése után 
lefeküdt. Ebéd után kikérdeztem őt, vájjon nem 
érez-e hányási ingert vagy főfájást? Válaszolá: 
nem. De igen gyönge vagyok! Két órakor a 
plébániából a szomszédház falára jö t t P. Sylvér, 
a kihez én és Boldizsár közeledtünk. Mindketten 
kértük őt, gondoskodjék valamely orvosról, a ki 
segitségünkre legyen e helyzetünkben és valaki-
ről, a ki főzzön, mert vajmi nehéz, mindent a 
falakon át beadni. 5-kor a város birája Fischer 
Hansot kérdezősködni küldte, a kinek tudtára 
adtam, hogy a fiatalabb páter fekszik és magát 
gyöngének mondja, a másik a folyosón mélabúsan 
fel s alá jár. A város birája ezeket hallva 7 óra 
körül Fischerrel és Schnebellel együtt ide küldte 
a physicust. A vizsgálatból kitűnt, hogy a két 
páter már a ragálytól van megfertőzve s ezért 
még az este a szentségekkel láttattak el. 18-ika. 
A ragály mindinkább elhatalmasodott. A physicus, 
ki a betegeket kezelte, csak esti 6 órakor jöt t 
a lazaretből részeg állapotban. Eme hanyagsága 
ellen P. Sylvér panaszt emelt a város birája 
előtt. Napjában legalább 3-szor kellett volna neki 
az emplastrumokat változtatni, ő azonban a la-
zarettel mentegetődzött, mert ott künn és ide-
benn a városban nem bir egyidőben szolgálni. 
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Ezt hallván a város elrendelte, hogy a páterek a 
lazaretbe vitessenek. Midőn ezt teljesiteni kellett 
volna, számukra semmiféle előkészület sem tör-
tént, ez okból a physicus sem kivánta zavarni, 
mert ott a szabad ég alatt kellett volna kimul-
niok. 19-ike. A tegnap és ma a fekvő páterek min-
den segélytől megfosztva valának, a legszüksé-
gesebbeket én nyújtot tam nekik. 7 óra körül 
Boldizsár az egyetemes feloldozást kérte, a mit 
testvérileg megadtam neki, mivel egész megvál-
tozva érezte magát. 9 órakor P. Amadeus kiál-
tot t utánam, hogy jöjjek be, mert pater Baltha-
zar meghal. Midőn odaléptem, tényleg phrenitis-
ben meghalt. Azonnal a plébániára küldtem P. 
Sylverért, jelentvén neki P. Boldizsárnak halálát. 
Délután 4 körül jöt t a physicus P. Amadeust 
látogatni, a ki hirül hozta, miszerint ma a la-
zaretben valamely házikó deszkákból készül, azért 
a halottal P. Amadeust is az éjjel kivinni szán-
dékozik. Ez okból 8- kor ismét szentül meggyónt, 
mert a lazaretben nem létezik gyóntatóatya. 
Éjjeli 11-kor előbb P. Amadeus szállittatott ki. 
aztán az elhalt Boldizsár. 20-ika. Midőn reggeli 
8-kor a kertben imádkoztam, megjelent a köz-
néven hosszú Mondlnak nevezett lakatos, hogy 
a tanács rendeletéből a rendházat vas zárokkal 
elzárja, a minek a páterek kivitele után azonnal 
kellett volna még az éjjel megtörténnie, a mint 
azt a lakatos bevallotta. 

Ekkor a rendes kapuhoz mentem, felszólit-
ván a lakatost, hogy az elzárással hagyjon fel, 
de mindenek előt thivja elő P. Sylvért, a ki által 
tiltakozom az elzáratás ellen, mivelhogy még 
meg sem gyóntam, a legutóbbi hét nap alatt 
nem is misézhettem. Ily biztos életveszélyben 
csak egy fiúval, mindenek előtt az örökkévaló-
ság útjára kell elkészülnöm. Azután, nem bánom 
zárjanak el, ugy, a mint kívánják. 21-ike. Va-
sárnap. Egyetemes gyónásomat végeztem s meg-
áldoztam a szt. misében. Ezek után a sekrestyé-
ből egy kelyhet és a többi szükségeseket ma-
gamhoz vettem a residentiába, hogy czellámban 
oltárt készítve, annál misézhessek. 22-ike. P. 
Amadeus délutáni 5-kor a lazaretben meghalt. 
28-ika. Megbetegedett a fiu, azért rögtön P. 
Sylverért küldtem, hogy küldje a physicust a 
fekvő fiu megvizsgálására. Ez megtörtént délu-
táni 2 órakor, a megmételyezett fiu 4-kor kivi-
tetet t a lazaretbe, a hol másnap meghalt. 30-ika. 
Hozzám jöt t P. Sylvér és a domonkosiak vica-
riusa a tanácstól küdve, mennék ki a többi 

contumacistákhoz, nehogy én is meghaljak. Első 
hévben már elhatároztam magam; mivel azon-
ban P. Sylvér csak nyolcz nap múlva hozta a 
hirt, hogy építtethet számomra 30 fr t erejéig 
valamely deszkaalkotmányt, elhatároztam, hogy 
nem megyek. Ekkor fogadalmat tettem, a meny-
nyiben képes valék, hogy, ha az Isten engem 
egészségesen megtart, ezentúl minden első mise 
naponkint áldással és a lorettoi litániával legyen 
egybekötve. — Julius 1. A tanács az itteni de-
rűst egybehívta tanácskozásra, a melyben hatá-
roztatott, hogy a contumacia teljesítése miatt 
menjek ki a városon kivül. Ez okból P. Sylvér 
a rendfőnökökkel felkeresett, hogy szemem elé 
állítsák a veszélyt, melyben vagyok és reábeszél-
jenek, hogy az egészségesebb levegőre menjek 
oda ki, a hol a physicussal és az exponált fe-
renczivel társaloghatok. A melyeket midőn meg-
értettem, igy feleltem : A nekem átadott resi-
dentiát főnökeim engedelme nélkül nem hagy-
hatom üresen, annál kevésbbé, mivel a tanács 
nem ad embert az őrködésre, a mi okvetlenül 
szükséges volna, kivált a borok megőrzésére. 
Továbbá, mivel más polgároknak megengedtetik, 
hogy a contumaciát otthon teljesíthetik, miért 
nem nekem is, a kinek épp ugy kell a pestisesek 
büntetését tűrnöm. NB. Ha abban az első zavar-
ban távozom, minden kétség nélkül a residentia 
felégettetik. Frühwirth ur, a császári szekerek 
főnöke jelentette P. Sylvérnek, a kitől hallottam. 
3-ika. Mivel P. Sylvér nem tudta, hol tartózko-
dik a tartományi főnök, azért kérelmemre irt 
az egyetemes helynöknek a végett, váljon szabad-e 
végleg elhagynom a residentiát. 13-ika. Az egye-
temes helynöktől kedvező felelet jött, hogy nem 
vagyok köteles az élet ily nagy veszélye idején 
a residentiát megőrizni, hanem inkább a letéte-
ményekkel együtt távozzam egészségesebb leve-
gőre, kivált ha a tanács a residentia őrzését 
megígéri. Miután ezeket Sylvér előtt elolvastam, 
őt a tanácshoz küldtem azzal, hogy már hajlan-
dó vagyok a város falain kivül a contumaciát 
megtartani. De mindenekelőtt kérem, hogy a 
napok, melyeket a residentiában töltöttem szá-
míttassanak be a contumacia tartamába, a mint 
az másoknál történni szokott. Második, hogy 
rendeltessék őrül valaki. Harmadik, hogy rendel-
tessék számomra kocsi, melyen holmimat kivi-
tessem. Negyedik, lia ugy tetszik a tanácsnak, 
az 50 napos contumaciát a residentiában is kiál-
lóm, habár más polgárok csak 40 napit végeznek. 
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Miután Sylvér ezeket előterjesztette, a tanács 
sem kocsit, sem őrt adni nem akart, hanem a 
város syndicusa igy nyilatkozott : mivel bizonyos, 
hogy künn elvész, okosabb, ha benn marad. Igy 
az Ur nevében az Isten akaratába belenyugodtam. 

Az első zavarban elhamarkodásból az egyik 
vagy másik tanácsnok biztatásából a város syn-
dicusa azt irta a tartományi főnöknek, hogy én 
zavartam fel az egész várost, mintegy én vagyok 
a pestisnek okozója, mert nem alkalmazkodtam 
a tanács rendeleteihez, elrejtvén az elhalt testvé-
reket a residentiában, az ujdon érkezetteket 
pedig bejönni kény szeritettem, a mi azonban 
mind ellenkezik a valóval. Eme tudósitás követ-
keztében megkérdezésem nélkül, ki tényleg a 
contumaciában voltam, rendelte el az intézkedést. 
25-ike. Hírül hozta nekem a domonkosiak vica-
riusa és az alsó cella ablakán át közölte velem, 
hogy P. Sylvernél a plébánián látta a parancsot, 
mely szerint Egerbe kell mennem, amaz pedig 
főnökül van rendelve. Midőn ezt hallottam, egész 
megzavarva valék, én, ki a residentiának élet-
veszély lyel való megőrzéseért elöljáróimtól vigaszt 
vártam, de nem haragos arczot. Türelem! 26-ika. 
Magamhoz hivattam P. Sylvért és elmondtam a 
hallottakat. 0 a tényállást beismerte, de kije-
lenté, hogy nem akart első lenni, ki eme hirrel 
megszomoritson, a mit bölcsen tet t , mert ismerte 
szánalomra méltó helyzetemet. A tanács által elle 
nem átküldött pontokat egyenkint megczáfoltam, 
melyeket a városi plébános, a domonkosiak vica-
riusa és P. Sylvér, mint kinevezett superior 
előtt reggeli 11 órakor elolvastam. Ezután a 
residentiát jelenlétökben utódomnak átadtam, 
kérvén őt, hogy valakit annak, mely már egészen 
kitisztittatott, megőrzésére rendeljen. Én pedig 
elhatároztam, hogy szellőztetés czéljából kime-
gyek egészségesebb lég élvezetére, de azért is, 
hogy a kapott dispositio felett levő neheztelé-
semnek rossz következményeit magamról elhá-
rítsam. 29-ike. Este 7 óra felé öreg szolgámmal 
a residentia kocsiján és lovaival kimentem a 
városból, miután 44 napot töltöttem a contu-
maciában. 30-ika. A kocsit midőn öreg szol-
gámmal húztam, szerencsétlenül jártam. Elestem 
s a terhes kocsi lábaimon átment, ugy, hogy 
14 napig az ágyból felkelni nem birtam. Meg 
valék fosztva a sebészi segélytől, mert egyik 
sem mert hozzám. Augusztus 21-ike. Délután ki-
szabadultam végre hosszadalmas quarantenámból, 
Pfefferspoffen tábornok ő excllja pártfogásával 

s segitségével bejöhettem a residentiába a su-
periorhoz. 22-ike. Ellenparancsot kaptam, mely-
nek értelmében Fraknóra kellett mennem, de 
mivel a város he volt zárva, nem teljesíthettem." 

(Vége feöv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , október 10. „Éljen Garibaldi/" — 
Mit, akar Garibaldi, mit akar kivált az ő éltetése — 

a „ Religio "-ban ? 
Tüstént megtudjuk. 
Azaz, hogy ne sokáig tartson a bevezetés, hát meg-

mondom : emlékeztet az uj magyar liberalizmusunk arra 
a korára, midőn e szabadelvüség kamasz korát élte és 
oly dolgokat müveit, a melyekért a józan ész felelősséget 
soha sem fog vállalni. Ilyen volt például az, mikor a 
kereszteket kiszórták az iskolákból, és Csengery Antal 
azt merte hirdetni, hogy — „a káté, már t. i. a keresz-
tény kath. káté, butit." Ekkortájban visszhangzott Magyar-
ország egy nótától is, a melynek refrainje — Garibaldi, 
az olasz nemzet állami egyesítése banditájának éltetése 
vala és így szólt : 

„Majd hoz Lajos t isztát 
Tür Pista meg puskát : 
Éljen Garibaldi 

En azt mondom, hogy azok a nagyhazafi (?) ma-
gyarok, kik azt a nótát fújták, Isten bocsássa meg nekik ! 
nem tudták, hogy mit csinálnak ; nem tudták, hogy Ga-
ribaldit, az olasz nemzet erőszakos állami egyesítésének 
»kóbor hősét" dicsőítve Magyarország békéjének, területi 
épségének ássák a sírját. Mert kérem szépen : quod uni 
iustum, alteri aequum, a mit egyiknek megengedünk, azt 
a másiknak is meg kell engednünk, ha ugyanazt a czi-
met felmutatja, a melyen az előbbinek megengedtük. 
A kik örvendtek annak, hogy Garibaldi és társai Olasz-
országban a történeti jog ellen a nemzetiségi egység czi-
mén konspirálnak, azok szörnyen buta és szánalmas alakot 
játszanak most, a midőn találkoznak sz. István birodal-
mának területén, kik a nemzetiségi fajegység czimén 
Ma gyarország polgári békéjét feldúlni és területi épségét, 
sőt fenállását is külállamok aspiráczióinak feláldozni nem 
átallottak hajlandóknak mutatkozni, — és ők, a Gari-
baldit éltető bús magyarok utódai a szabadelviisködésben 
e miatt szörnyüködnek. 

Nem azt mondom én, hogy azoknak a kiewi kon-
spirátoroknak a tette nem szörnyíi tett. Szörnyű tett biz 
az, még pedig hazaárulás, és kath. ember részéről árulás 
az egyház ellen. Egyház elleni árulás azért, mert oly cse-
lekményben, a mely kath. egyházunk fegyelmi, sőt hitegysé-
gével homlokegyenest ellenkező alapon áll, tudva és akarva, 
sőt lelkesedéssel részt venni, az formális participatio in 
ritibus heterodoxorum és halálos bün. Tehát nem azért 
mondom szörnyen buta és szánalmas alakot játszónak a 
magyar szabadelvüsködést, mert a hazaárulás kiewi tette 
fölött szörnyűködik, hanem azért, mert mikor a nemze-
tiségi hazaárulás és -jogtiprás Olaszországban prédájára 
lesbe járt, akkor — a most már szörnyűködök — még 
nem szörnyűködtek, sőt éljeneztek Garibaldinak, holott, 
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ha józan eszüktől kértek volna tanácsot, az váltig azt 
mondta volna nekik, hogy a ki a szomszéd házát segíti 
felgyújtani, az magára vessen, ha az ő hazára is áthara-
pózik a pusztító elem. 

A világtörténelem — a világitélet. Isten az egyes 
emberek fölött külön-külön, és együttesen az utolsó napon, 
ül Ítéletet. A nemzetek fölött a világtörténelem alaku-
lásaiban mond az Ur Ítéletet és az események fenyítő 
vagy néha végképp elpusztító erejével és hatásával ha j t ja 
végre ítéletét. És azoknak az eseményeknek lefolyásában, 
a melyeknek tarka szálaiból a világtörténelem szövődik, 
kérlelhetetlen logika uralkodik : az elvek logikája, a mely 
kegyetlenül megboszulja magát. 

Olaszországban a nemzetiségi elv, a mely az erköl-
csiség, névszerint a jog határai között jogos elv, meg-
részegült. Lerészegitették azok, a kik elhitették vele, 
hogy ő egyedüli, vagy legalább is legfőbb államalkotó 
elv levén, neki szabad a történeti jogrendet megbontani, 
szabad a pápai államot jogos uralkodójától elragadozni 
és az „olasz egység"-hez csatolni. Magyarországban tap-
soltak s tapsolnak a nemzetiségi elv e mámorának és az 
abban végrehajtott jogtalan tetteknek és alkotásoknak : 
itthon ? itthon, az már más ! . . . . Azt hiszik talán, hogy 
a tapsaiktól elszédített nemzetiségi elv, az ő szép sze-
mükért lemond a consequentiáról, lemond a consequen-
tiának Magyarország fölött való végrehajtásáról ? Bár-
gyúság ! A nemzetközi áramlatok nem ismernek hatá-
rokat s az a nemzetiségi nemzetközi áramlat, a melynek 
jogcziménél fogva jelenleg Crispi ur fittyet hány a tör-
téneti jogalapon álló Vatikán felé, és e faj ta operácziói 
daczára mégis a szent-István-rend nagy keresztjével di-
szittetett fel, — ez a nemzetiségi á ramla ta sz.-István-rend 
nagy keresztjével a mellén jelenhet meg immár hazánk 
határainak a sorompóinál ! Mit gondolunk : megtagadhat-
ják-e a magyar határőrök ettől a firmától a bejövetel t? 

Vilmos császár római út ját , még meg sem történt, 
már is kezdi a nemzetiségi elvre fektetett , összerabolt 
olasz királyság kiaknázni. Az olasz kormány hivatalos 
lapja előre hirdeti, hogy Vilmos császár az Umberto ki-
rály által egy alkalommal röpke, de igen jellemző szóval 
„conquista intangibile"-nek, ,hozzám ne nyúlj szerze-
ménynek" nevezett ügynek, t. i. a pápa megrablásának, a 
pápai Rómát fővárosává elrabló forradalomnak teszi tisz-
teletét Rómában és ennek vívmányait pecsételi meg lá-
togatásával. 

Vigyázzon Magyarország, hogy része ne legyen 
ebben a bűnben ! Elég volt a Garibaldi éltetésből, s a 
boszuálló gondviselés türelmének poharát Crispi szent-
István-rendje már csordultig megtöltötte ! 

Vigyázzon Kálnoky, vigyázzon Tisza, vigyázzon 
Andrássy ! 

De mi e nagy államférfiakhoz képest a — „Religio ?" 
Pedig hát ugy van, hogy a történeti jogalap meg-

sértése egy helyen — megbosszulja magát mindenütt, a 
hol e sértésben részt vettenek. ^ 

Eger. Az egri főegyházmegyei róm. kath. tanitó-
egyesület képviseleti közgyűlése. — 

Általánosan elismert dolog az, hogy a tanítók fel-

adata kulturális, társadalmi és közgazdasági szempontból 
egyaránt igen fontos. A társadalomnak ez osztálya 
hasznos szolgálatai által kiváló tényezője földi jólé-
tünknek és földöntúli boldogságunknak. Az embernek 
életpályáján a megélhetés nehéz feladatán kivül egy még 
nehezebb, de egyúttal szebb, nemesebb és magasztosabb 
feladata is volna : a gyermek nevelés-oktatása, melyet 
azonban a tanítóra biz ; mert csak igy keresheti kenyerét 
a zsellér, csak igy végezheti hivatalát a hivatalnok, csak 
igy gazdálkodhatik a földbirtokos. Ebben van kifejezve 
a tanitó történeti hivatása is. Másfelől haladott korunk 
mai állapotán a nevelés-oktatás elvei oly terjedelmes, 
annyira mély szaktudománynyá fejlődtek ki, hogy az 
apa és anya ama fentebb jelzett rendeltetésszerű hivatá-
sában, legalább a haladottság szempontjából, laikussá lőn. 
Azonban mi sem természetesebb, mint hogy éppen a ta-
nítók feladatának fontossága és ezen legutóbb említett 
körülmény tételezik fel, hogy a tanítókban meg legyen 
az értelmi és erkölcsi képesség a roppant vállalat kivi-
teléhez. Több évi szakiskolázás adja meg a fiatal ember-
nek azon kellékeket, melyek őt tanítóvá teszik ; ott szerzi 
meg azon értelmi és erkölcsi erőt, melyre életpályáján 
szüksége leend. De miután az ő ereje, szakképzettsége 
csak edző gyakorlatok által fejlődhetik ki, azért holtig 
kell tanulnia, szaktudományaival önképzés utján mélyre-
hatóan foglalkoznia, hogy a tanitó-név valódi értelmének 
megfelelő színvonalára emelhesse magát. Sőt még ez sem 
elég, hanem a tanítóknak kartársaikkal, művelődésünk 
közmunkásaival kell érintkezniük, hogy ezen érintkezésből 
a gyenge erőt, az ifjú tanulságot, az öreg lelkesedést 
nyervén, egyesithessék erőiket ama nagy vállalathoz, mely 
ezen szóban van kifejezve: a — jövő. „Vis unita fortior," 
egyesült erő erősebb ; ezen jelszóban kifejezett intenciókkal 
alakulnak a tanitókörök és egyesületek, melyek évenkint 
gyűlésezvén, egy szeives egészszé teszik a tanítókat és 
működésűkbe összhangot hoznak. Ilyen gyűlést tartott f. 
évi szept. hó 26-án „Az egri főegyházm. tanitó-egyesiilet" 
képviseletileg, a mely gyűlés négy szomszédos vármegye 
tanügyi állapotáról, nemkülönben tanítóik értelmi magas-
latáról a legkedvezőbb képet nyújtot ta. 

Az egri tanitókar szokás szerint eleve gondoskodott 
a 24 esperesi kerületből érkező tanitó-képviselők elszál-
lásolásáról. A szállásokat részint városunk érdemes polgárai, 
részint az egyes szerzetházak voltak szívesek felajánlani. 
— Az egyesület központi választmánya szept. 25-én dél-
előtt tartott ülésében előkészítette a másnap tartott köz-
gyűlés anyagát; délután ismét folytatta működését, a 
mennyiben már akkor csaknem teljes számmal megérke-
zett tanitó-képviselők és körök elnökei előtt egy mód-
szeres gyakorlati tanítást rendezett. E sorok írója saját 
tanítványaival a nyelvtanítás módját mutat ta be, az ige-
kötőket és ezek helyzetét ismertetvén. A gyakorlati ta-
nítás után Ferk Miklós, városunk szőlészeti szaktanára 
tartott érdekes előadást „A Philloxeráról és az ellene 
való védekezésről," a melynek végeztével számosan ki-
rándultak a baktai ut mellett levő kísérleti szőlőtelepre, 
hol a szaktanár ur gyakorlatilag egészité ki előadását. 
Estve Mózer A. vendéglőjében közvacsorára gyűltek egybe 
a tanítók, hol éjjeli 11 óráig tartott az ismerkedés. 
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Másnap, szept. 26-án, 7^2 órakor a Szentlélek Isten 
segítségül hívásával szent misét hallgattunk a lyceumi 
kápolnában. Pontban 8 órakor vette kezdetét a képvise-
leti közgyűlés a íitanitó-képezde 1. oszt. nagy termében. 
Halász Ferencz kir. tanfelügyelő ur megjelenésével tisz-
telte meg a tanító-egyesületet. A gyűlésen résztvevők 
száma meghaladta a 70-et. Nagys. és főt. Zsendovics 
József prépost-kanonok, egyházm. főtanfelügyelő ur, mint 
a tanitó-egyesület elnökének tartalmas és vonzó nyelve-
zettel előadott megnyitó beszédje után a gazdag tárgy-
sor elintézéséhez látott a gyűlés. Helyszűke miatt csupán 
az érdekesebb és főbb mozzanatait adjuk a következőkben : 

1. Főtiszt. Kontra Vazul, főjegyző olvasta fel jegy-
zői jelentését a 24 tanítókor egy évi működéséről; ked-
vező képet nyújtott az érseki főegyhm. tanügyi állapotá-. 
ról is. 

2. Szerencse József és László János, mint a bíráló-
bizottságok elnökei, a beérkezett pályamunkák bírálatait 
olvasták föl, melynek eredménye ez : az első dijat nyerte 
(60 frank aranyban) Kelemen Lajos, városunk jeles tehet-
ségű fiatal r. kath. tanítója „A szép érzelmének lélektani 
alapokon való fejtegetése" czimü absolut becsű pályadol-
gozatával. Ugyanezen pályatételre beküldött munkálataik-
ért dicsérettel tüntette ki a közgyűlés : Száva János, 
Melcher Gyula, Dluhopolszky Bertalan és Magyari Ká-
roly pályázókat. Ugyancsak dicséretet nyertek a „Milyen 
legyen a róm. kath. tanitó vallásos szelleme bensőleg, és 
miben nyilvánuljon külsőleg?" czimü tételre pályázók kö-
zül : Kádár József, Olesz Ferencz és Dudás Lajos, vala-
mint más czimü munkáért még ezek : Száva János, Pet-
rasovich N., Butellay Endre és Szabó János. 

Az első dijon kivül a többi dijak, mint kiadhatatla-
nok, a jövő évre maradtak. Az egyesület a jövő évre oly 
tekintélyes összeggel rendelkezik a pályadijakat illetőleg, 
a milyennel talán egy tanitó-egyesület sem az országban. 
Nagyságos és ft. Begovcsevich Róbert kanonok ur, mint 
a Bükk-Sebe-alap gondnoka, ugyanezen alap kamataiból 
felajánlott 100 f r to t ; az egyesület érdemekben gazdag, 
szeretett elnöke, ngs és ft. Zsendovics József, prépost-
kanonok ur évenkint adományoz 100 frankot aranyban ; 
egy magát megnevezni nem akaró, nemeslelkü tanügyba-
rát ajándékozott 50 frankot aranyban ; a jelen évben ki 
nem adott 90 frank aranyban : ez együtt kiteszen 100 
irtot és 240 frankot aranyban. 

3. Főtiszt. Kontra Vazul, tanitóképezdei tanár rész-
leteket olvasott fel művelődéstörténeti terjedelmes érte-
kezéséből, mely hazánk népiskoláinak keletkezését és 
korunkig való fejlődését tárgyalja kath. irányban. E rend-
ki vül szép, érdekes és kiválóan értékes munka irója és 
egyúttal előadója méltó elismerésben részesült szives buz-
galmáért és nemes jóakaratáért a közgyűlés részéről 
abban, hogy ezen értekezésnek a tanitólegyesület hivata-
los közlönyébe és az egyesület jegyzőkönyvébe leendő 
felvétele és kinyomatása lelkesült éljenzések között elha-
tároztatott. 

4. Kelemen Lajos 1-ső dijat nyert pályamunkájának 
szintén egyes részleteit olvasta fel. Már ezek a részletek is 
ama biztos következtetéshez juttatták a közgyűlést, hogy 
szerzője bő tanulmánynyal és jeles szakismerettel teljesen 

megoldotta „A szép érzelmének lélektani alapokon 
való fejtegetése" czimü tételben kifejezett nehéz kérdést, 
s bebizonyította azt a régi igazságot, hogy a tanítás 
valódi, nemes értelmében véve — tudomány és mű-
vészet egyaránt. A közgyűlés ennek a dolgozatnak is a tan-
ügyi lapba leendő közlését és a jegyzőkönyvbe történen-
dő kinyomatását határozta el. 

5. Danassy Antal, mint a tanitó-egyesületnek az 
orsz. kath. tanítói segély-alap bizottságába küldött képvi-
selője olvasta fel beszámoló jelentését eme bizottság 
működéséről. Ezzel kapcsolatban Danassy Antal e meg-
tisztelő kiküldetéssel újból megbízatott. 

6. A központi bizottság által javaslatba hozott és 
a jövő évre kitűzendő pályatételek ügyében határozott a 
közgyűlés, kitűzvén a következő tételeket: 

a) „A modern pogányság és az ellene való védeke-
zés. (Melyek a modern pogányságnak — x) materializmus, 
szabadkőművesség, liberalizmus stb. — az isteni kinyilat-
koztatással ellenkező legfőbb tévtanai? Mit tehet ezek 
rombolásának ellensúlyozására a kath. néptanitó az isko-
lában és családban?}" Száz frt pályadijjal. 

b) „Az engedelmesség nevelése. (Az engedelmesség-
nek, mint a gyermek legszükségesebb erényének lélektani 
alapjai, forrásai, megállapításának eszközei. Az engedet-
lenség okai, orvoslásának eszközei.)" Ötven aranyfrank 
pályadijjal. 

c) „A reál-olvasmányok kezelésének tanmenete. 
(Állapittassék meg a helyes tanmenet, és megokoltan, 
példák által is felvilágosítva fejtessék ki : miben áll annak 
minden egyes pontja és hogyan történjék gyakorlati al-
kalmazása ?) Hatvan aranyfrank pályadijjal. 

d) „A fogalmazás tanításának előgyakorlatai és a 
szorosabb értelemben vett fogalmazási oktatás hogyan 
vezettessenek az osztatlan népiskolában, hogy ezen oktatás 
czélja minél tökéletesebben eléressék?" Ötven aranyfrank 
pályadijjal. 

e) „A gazdasági és kertészeti gyakorlatok anyagá 
nak hetekre osztott, részletes tanterve az osztatlan nép-
iskolában." Harmincz aranyfrank pályadíjjal. 

f) „írassék meg: mi történt az egri főegyházmegye 
területén levő népiskolák viszonyainak rendezése ügyében 
1868-tól napjainkig? Micsoda főhatósági rendelettel, hol 
állíttattak uj iskolák, hol emeltettek a tanítók fizetései ? 
stb." Ötven aranyfrank pályadijjal. 

7. Számos indítvány fölött határozott a közgyűlés. 
Ezek között nevezetesebbek voltak: Száva János 11 pont-
ból álló, igen sok üdvös dolgot tartalmazó indítványa a 
tanitókörök munka-programmjának kiszélesítése ügyé-
ben ; ugyancsak Száva János és Blanár József indítványa 
a tanítók temetkezési és önsegélyezési egyesülete érdeké-
ben ; Kindlovics Gyulának az egri egyházm. nyugdíjinté-
zet általánosabb pártolása iránt beadott indítványa. Jegy-
zőkönyvbe leendő felvételök és a köröknek tanulmányozás 
végett kiadásuk határoztatott. 

A pénztáros jelentése után elnök ő nagys. rövid 
szavakban zárta be a 1 és 1/2 óráig tartott gyűlést, s 
egyúttal inditványozta, hogy miután a tanitó egyesület 
fővédnöke, negymélt. és főtiszt, dr Samassa József érsek 

' ) Natural izmus, rationalizmus, pantlieizmus. . . . A szerlc. 



RELIGIO. 231 

ur ő excellentiája ez időszerint itthon van, érzelmeink 
nyilvánításául ő excellencziájánál hódoló tiszteletünket 
tennők. Elnök ő nagysága ezen inditványáért, valamint az 
egész gyűlés vezetésében tanusitott kiváló tapintatáért a 
közgyűlés részéről őszinte éljenzésben részesült, s az ő 
vezetése alatt vonultak fel a tanitók az érseki palotába, 
hol 123/d óra körül volt kegyes ő excellencziája fogadni a 
tanitó-egyesület hódolatát. Nagys. és főtiszt. Zsendovics 
József, prépost-kanonok ur lelkesítő hévvel adott ő excel-
lencziája előtt kifejezést e hódolatteljes megjelenés czél-
jának. kiemelvén különösen, hogy ezen képviselet, mely 
érsek ur ő excellencziája egyházmegyéjének összes tanitói 
nevében jelenik meg fiúi mély hódolatával, teljesen átérzi 
ama hivatás fontosságát, melynek betöltésére a Minden-
ható akarata és ő excellentiája megbízása folytán vállal-
kozott, és ezen hivatásából eredő kötelességet e képvise-
let minden tagja ugy, és oly híven teljesiti, a hogyan és 
amily hiven azt teljesíteni vallás-erkölcsi czéljaink fölté-
telezik. A tanító-egyesületet atyai kegyeibe ajánlva, az 
egyházmegyei tanitókra főpapi áldását kérte. A mély 
hódolatnak megfelelő hangon egyöntetű éljenzés hangzott 
fel a fogadó teremben, melyet templomi csend követett, 
midőn ő excellencziájának ajkai szólásra megnyíltak. Es 
szólott gondolat-gazdagsággal, magasabb nyelvezettel, 
melyet a leghalványabb vonásokban visszaadni is csak 
gyenge kísérlet részünkről. 0 excellencziája beszédjének 
reánk kettős hatása vo l t : mig szivünk felemeltetett és 
érzelmekben lőn gazdagabb, addig értelmünk leköttetett 
és a classikus kifejezésekkel szemben az emlékezet gyen-
geségét volt kénytelen érezni. Megvalljuk, némi bátor-
talansággal lépünk az érdeklődő közönség elé a következő, 
igen halvány reminiscentiánkkal : 

Mindig örömére szolgál, — mondá ő excellencziája 
— ha azok veszik körül, kik szerényen, ugy szólván is-
meretlenül munkálkodnak az emberiség javának előmoz-
dításán. Vannak munkások, kik kortársaik érdekében dol-
goznak, kiket a jelenkor meg is fizethet érczczel ; de a 
tanitók nemcsak kortársaikkal tesznek jót, hanem a jövőt 
is alkotják ; emberekért fáradoznak anélkül, hogy az em-
berek által méltóan jutalmaztatnának. De ez ne csügesz-
sze el őket; a minden fáradságot látó, a munka és juta-
lom közötti arányt egyedül helyesen felismerő legfőbb 
Biró nem fogja őket jutalmazatlanul hagyni. Boldog a 
magányos — erényeiért, boldogabb az, ki kötelességeinek 
teljesítése által másokban kelti életre és ápolja az eré-
nyességet ; a tanitók tehát már hivatásuknál fogva bol 
dogok. A tanitók hivatásuk betöltése körül oly nyomokat 
hagynak, melyek a jövőben is fenmaradnak. Ha oly nyo-
mokat hagynak, melyek a vallás-erkölcsi béke nyomai, 
ugy a jövőt biztos alapra helyezik; ha ellenkező nyomo-
kat hagynak, ugy egy szerencsétlen kornak lesznek okai ; 
mert az embert nem mentették meg önmagának. Az 
ember vallás nélkül a vadállatnál gonoszabb lehet : 
a vadállat saját faját megkíméli, de a vallástalan ember 
szenvedélyes gonoszsággal éppen embertársát ejti mar-
talékul. Legyenek tehát a tanítók első sorban vallá-
sosak, hogy a megélhetés fáradalmaival küzdő embernek 
megadják azt, amit embertársai meg nem adhatnak, — 
a vallási vigaszt. Nincs állás, még a legnagyobbat sem 

véve ki, melyen az embernek még nem volna valami 
kívánni valója. A mit a fény, hatalom, emberi nagyság 
meg nem szerezhet, azt nyúj t ja a vallás. Legyenek a 
tanitók vallásosak belsőleg. A vallás a szépnek és jónak, 
könyörületnek és becsületnek, igaznak és jónak, minden 
nemesnek összege, a mi emberi méltóságunkat alkotja. A 
vallás az, a mi közelebb hozza a földet az éghez, a jelent 
a jövőhöz ; az egyedüli menedék, hol vigaszt lel az ár-
tatlanság feláldoztatásában, a gyenge eltiportatásában. 
Legyenek a tanitók vallásosak. Ezt azért látja ő excel-
lencziája szükségesnek hangsúlyozni, mert ismeri amaz 
ingereket, melyek a tanitói pályán ellenkezőre vezethet-
nek. Emelkedjenek felül a tanitók azon a perspectiva-szin-
vonalon, melyen alul állanak ama pénz után futók alakjai, 
kik csak addig szolgálnak embertársaiknak, mig azok 
erszényeit kimeríthetik. Végül ismét oda tért ő excellen-
cziája beszéde fonalán, a honnan kiindult, hogy tudniillik 
mindig örül, ha azok veszik körül, kik az emberekért 
szerényen dolgoznak, kiknek fizetése sokszor a hálátlan-
ság, kiket mint munkatársait lelkére öleli, és ha közülök 
bármikor egy érdemes kéz feléje nynjtatik, azt az érde-
mes kezet mindig meleg barátsággal fogadja. Isten áldá-
sát kéri a tanítóegyesület munkájára. — Miután főpász-
tori áldásában is részesité ő excellencziája a közgyűlés 
tagjait , ezek ajkairól mély meghatottság hangján, mint 
egyetlen ajakról, jelent meg az ünnepélyes hála kifejezése 
ezen rövid szóban: „éljen!" Midőn a tanitók elhagyták 
az érseki palotát, valamennyinek arczán ott láttuk hű 
kinyomatban amaz érzelmeket, melyeket a hála, ragasz-
kodás és szeretet őszintesége szült. Gyenge e mi tollúnk 
ahhoz, hogy méltó kifejezést adjon annak, mily értékes 
koronát helyezett ő excellencziája a tanitók gyülésezési 
napjára az által, hogy őket hódolatuk elfogadásával oly 
magas és megbecsülhetetlen kitüntetésben részesítette. 

Délután l1/2 órakor 66 személy részére gazdagon 
teritett asztal várt a közgyűlés tagjaira az u j kaszinó 
helyiségében, hol ő excellencziája volt kegyes vendégeiül 
tekinteni a tanítókat. Az egyes ételfogások közben kö-
szöntők is hangzottak volt föl. Az első köszöntőt nagys. 
és főt. Zsendovics József, prépost-kanonok ur mondotta 
nagymélt. és főt. dr Samassa JÓZS6Í érsek ur ő excel-
lencziájára mint a főegyházmegyei tanitó egyesület kegyes 
fővédnökére. Köszöntőket mondottak még: Schmidt József 
ur ő nagyságára, mint a taní tóegyesüle t elnökére; N. 
N. tanitó, Halász Ferencz, Hevesm. királyi tanfelügyelő-
jére ; a kir. tanfelügyelő az egri főegyházmegye r. kath. 
taní tóira; Zsendovics József ő nagysága elnöktársaira, a 
tanitó-körök espereseire stb. A közebéd után a tanitó -
képviselők részint a délesti vonattal, részint kocsin haza 
tértek, vivén magukkal gazdag tanulságot és sziveikben 
értékes emlékeket. 

Szőke Sándor, 
róm. ka th . tani tó, a főegyh. tanitó-egyesület 

jegyzője. 

Róma, okt. 6. A katholikus jogtudósok zarándok-
latának mai fogadtatása a Vatikánban — soha alkalma-
sabb időben nem történhetett volna mint éppen most, 
midőn a II. Vilmos német császár látogatása által tom-
boló örömre hangolt forradalomnak éppen leczkét kellett 
adni az egyház függetlenségéről es szabadságáról, az 
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isteni jogról és annak elévülhetetlen erejéről, a pápaság 
tekintélyéről és annak kiirthatatlan tiszteletéről. 

Körülbelül 130-an lehettek együtt a kath. jogtudó-
sok Francziaországból. Sokan családjukat is elhozták a 
pápához. Vezette őket mgr Fava grenoblei püspök és 
Lucien Brun szenátor. Mgr Fava szólalt fel legelőször. 
„Szentséges Atya! Van szerencsém szentségednek bemu-
tatni a katholikus jogtudós urakat, kik az Alpeseken 
túlról jövének ide, hogy lássák Pétert. Hitök szemével 
tekintve, Péter, a ki Rómát vére árán hódította meg, 
földi helytartója Jézus Krisztusnak, az emberré lett 
Isten Fiának, királya a királyoknak és népeknek, leg-
főbb birája és oltalmazója az embereknek. Péter szóvi-
vője az igazság szellemének. Ezek az urak, szentséges 
atya, nagy megtisztelésnek veszik, hogy védelmezhetik 
ügyét a mi imádandó anyánknak, irataik, nyilvános össze-
jövetelekben felemelt szavuk, magában parlamenti gyű-
léseinkben mondott hatalmas beszédeik által, mindenkor 
a tévmentes egyház tana által engedve magukat sugal-
mazni. Ok azt hiszik, hogy működésűk hatályosabb, fára-
dozásuk gyümölcsözőbb, társulati életük sokkal méltóbb 
lesz eszközül szolgálni a Szentléleknek, az egyház ez 
isteni lelkének, hogyha a te atyaságod kegyes lesz ki-
terjeszteni az itt előtted térdelő fiaiadra kezedet, mely 
az ég nevében adja az áldást." Igy beszélt tovább 
még egy darabig Grenoble püspöke, azután átadta a szót 
Lucien Brun szenatornak, kérve a szentatyát, hogy a 
franczia katholikus jogtudósok egyletének elnökét, ki 
oly lelkesen védelmezi a szenátusban is Jézus Krisztus 
és az ő egyházának szent jogait, — meghallgatni ke-
gyeskedjék. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
— A Wajdiis-féle Szűz Mária Nagy Képes nap-

tara érdekében. — Midőn a rSzüz Mária Nagy Képes 
naptára" szerkesztését átvettem, tettem ezt az országosan 
elterjedt „Szent Család naptára" egyik társszerkesztőjének 
többször kifejezett óhajtására, aki a kath. magyar nép 
lelki érdekében szükségesnek tart ja, hogy legyen a „Szent 
Család naptára" mellett egy oly naptár is, mely főczélul 
Sziiz Mária tiszteletét tűzvén ki, a „Szent Család nap-
t á r á é t mintegy kiegészíti, jól tudván azt, hogy számos 
család a „Szent ^Család naptára" mellé még egy más 
naptárt is óhajt. Es valóban, közös szent érdekünkben áll 
minden módon ápolni azt a vallásos szellemet, melynek 
magvát a „Szent Család naptára" már évek óta millió-
számra hintegeti. 

Hogy a „ S z ű z Mária Nagy Képes naptárau a nép-
nek sok kedves és üdvös olvasmányt nyújtson és mintegy 
ujjá szülessék, arra kiváló gondot fordítottam, és e naptár 
ajánlásául szabad legyen annyit megemlítenem, hogy már 
negyedéve jelentékeny rész jutott nekem a „Szent Család 
naptárá"-nak megírásában is, egyébiránt a „Sziiz Mária 
Nagy Képes naptára" 1888. évi tartalmának jegyzéke is 
igazolni fogja, hogy e naptár méltán sorakozik a „Szent 
Család naptára" mellé. E nagyterjedelmü naptár ugyanis 
a következő czikkeket hozza : 

1 Uj évi köszöntő. 
2 A bosnyák bakter százesztendős jövendölése rigmusokban. 
3 Békefalva pusztulása annak ujjáteremtése a remete által . 
•4 Az újonnan alakult „Elő Rózsafüzérek"-ről. 
5 XIII. Leo imádsága. Yers. 
6 A csordultig telt kehely. Elbeszélés. 
7 A pörlekedő testvér. Elbeszélés. A káromkodás következménye. 
8 Spangya Pista. Rajz. Az iszákosság büntetése-
9 A hirtelen halálok története : az iszákosság és táncz következ-

ményei. 
10 Böstörködések a vegyes házasságról. 

11 A lutheránus vallásról. Lufher tanítása és jelleme. 
12 A római pápa üzenete a magyar néphez. 
13 Szent József tisztelete. 
14 Böstörködések a szent kereszt tiszteletéről. A legszentebb kö-

szöntésről és a vasár- és ünnepnapok niegszenteléséről. 
15 Krisztus követéséből. Versben. 
16 Szentföldi utazás leirása 
17 Szent István jobbjának törtenete. 
18 A halál kaszája, vagyis egy vén bűnös megtérése, 
19 A vizgyógymódról. 
2U Adomák és tréfák. 
21 Mezei gazdák naptára. 
22 A gazdászat köréből : egy jeles virágtenycsztő utmutatásai és 

egyéb hasznos dolgok. 
23 Jóizü ételek készitésmódja. 
24 Hasznos tudnivalók. 

E czikkeket jeles népirók írták, akiknek díszes tá-
borát a szent ügynek megnyernem sikerült. A naptárt 
számos, a szövegbe nyomott kép és egy szines czimkép 
disziti. Bátorkodom e naptárt a főtisztelendő papságnak, 
a müveit világi olvasóközönségnek és a népnek figyel-
mébe ajánlani. 

Megrendelhető Nagy-Kanizsán Wajdits Józsefnél, 
vagy nálam, Altgradiska, Szlavónia. Ára 40 kr. Papok-
nak 30 kr. Kis Szűz Mária Naptár, kivonata a felsőnek, 
ára 30 kr. papoknak 20 kr. bérmentes szétküldéssel. 

A Szűz Mária előbbi évszakairól is vannak példá-
nyok, a melyek szintén kitűnő dolgozatokat tartalmaznak, 
ezek uj 1889-iki naptárivvel láttattak el, eszerint teljesen 
használhatóvá váltak, ezeknek leszállított ára 26 kr., Kis 
Máriáé 18 kr. példányonkint. Pater Angelikusz. 

VEGYESEK. 
*** Ezt i s csak a pápaság teheti. Irhón, mely 

még egy év előtt a forradalom örvénye előtt állott, pa-
cifikálva van. Mgr Persico, kit a bölcs XIII. Leo pápa 
az ír viszonyok fejlődésének a béke útjára való terelé-
sével bízott meg, e napokban visszaérkezett Rómába. 
(Moniteur de Rome.) 

— Haynald Lajos bíboros érsek ő emja a f. tan-
évre a kalocsai tanítóképzőben 42 növendéknek összesen 
évi háromezerhatszáz frtot méltóztatott a Haynald-alapból 
kiutalványozni. A tanitónőképezdében huszonegy növen-
dék részesül teljes ingyenes ellátásban, mely egy tanév 
alatt 3150 frtba kerül s igy a tanitó- és tanítójelöltek 
ellátására évenkint összesen 6750 frtot fordit nagylelkii-
leg ő emja. ( N é p i s k . Tanügy.) 

— A kath. nemzetközi tudományos conyressus állandó 
bizottsága beküldte lapunknak az ő minden harmadik 
hóban megjelenő Evkönyvét, melyet mindenki kapni fog, 
a kik az ezévi kongresszus tagjaiul beiratkoztak, vagy e 
congresszus munkálataira 10 frankkal előfizettek. A kik e 
nagyszerű actióhoz csalatkozni óhajtauak, s kivált az 
1891-re tervezett congressusban részt venni kívánnak, 
írjanak Parisba e czim ala t t : A M. J . Guie, Paris, rue 
de la Chaise, 20. 

— Ft. Gmitter Alfonznak, a Zápolya-féle kettős 
műkápolna restaurácziójára adott misék közöl, ez év vé-
géig még több száz intentiója vau elvégzendő. A kik 
kegyesek a szent czélra intentiókat tőle elvállalni, leve-
lező lapon legyenek szívesek neki ezt Szepes-Csütörtök-
helyre jelenteni. 

Szerkesztőségi telefon. 
Nt. Duciits J. urnák. Megtörtént. A „kitiinő"-ben rejlő elis-

merés sok. — Ft . Gm. Alf. atyának. A mint látja, megtettem. A 
többit is megteszem. — Nt. Bodnár G. urnák. Szivesen, ezután is, 
csak mondja hogyan gondolja. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni j 
minden | 

t ir. postahivatalnál ; ? 
Budapesten a szerkesz- : 
tőnél, és Rndnyánszky \ 
A. könyvnyomdájában, r 
IV., Papnövelde-utcza \ 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
taláni reclamatiók is, : 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. : 

B u d a p e s t e n , o k t ó b e r 13. 30 . II. Félév. 1888. 

T A R T A L O M . V ezer eszmék és Tanulmányok : Á m u l t századbeli pest is P e s t e n . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A magya ro r szág i 
ág. h i tv . evangé l ikusok egye temes gyűlésén . — Kath. Actio: Kegyes a d o m á n y o k nyug tázása . — Irodalom : „Le d o u t e e t ses v i c t imes 

dans le siècle présent ." — Vegyesek. 

A mult századbeli pestis Pesten. 
(Vége.) 

Az imént közlött ') érdekes naplótöredék 
oly élénken s körülményesen megismertet a 
pestis-ragály uralma alat t volt viszonyokkal, 
hogy könnyen elképzelhetjük magunknak az ije-
delmet, mely a nép között létezett, annál is in-
kább, mert a pestis olykor már nagyobb erővel 
is lépett fel, mint a mult évben, ugy, hogy ju-
niustól augusztus haváig Pesten 12 áldozatot 
kivánt, a mi aránylag csekélység volt amaz ál-
dozatokkal szemben, melyeket Budán s ország-
szerte követelt.2) Mégis amaz ijedelem, hogy Pes-
ten is oly mértéket ölthet a baj, mint másfelé, 
a legnagyobb elővigyázatot íoganatosittatta. Ideje 
korán lazaret szerveztetett, a melyben a pesti-
sesek ölhelyeztettek, kik külön lelkész gondjaira 
bizattak.:1) Az otthon maradtak nem szűntek 
meg az ájtatosság és önmegtagadás cselekedetei 
által az ég urát könyörületre birni. Esténként 
a sz. Háromság szobra előtt ájtatoskodva vagy 
a pestis ellen oltalmazó szenteket, sz. Sebestyént, 
sz. Rókust és Rozáliát segitségül hiva. 

Sőt e szentek tiszteletére, mint más helyen 
már elmondtuk volt, kápolna lőn emelve. A már 
1692-ben tett fogadalmat a sz. Háromság tisz-
teletére szobrot emelni, eme pestis idején ismét 
megújították, a mennyiben a már álló sz. Há-

Lásd az előző számot. 
2) A halottak anyakönyvének kimutatása szerint, a 

melyben az 1711. évbeliek „ex contagione," az 1712. 
évbeliek pedig „in peste" mondatnak elhaltaknak. 

A tanács intézkedései mind fel vannak jegyezve, 
t . ü. jk.-ben, melyek legerélyesebb elővigyázatról tanús 
kodnak. 

romság-szobor helyett sokkal nagyobbat és szebbet 
kívántak állítani. A sz. Háromság szobra előtt 
Pestnek összes lakói, a róm. kath. épp ugy, mint 
a schismaticus görög illyrek, l e b o r u l v a , m é g 
ünnepélyes fogadalomként kimondták, hogy éven-
kint január 20-án sz. Sebestyén, aug. 14-én sz. 
Rókus és szept. 3-án sz. Rozália tiszteletére szi-
gorú böjtöt tartanak. A szerviták pl. délben 
kenyér és viz mellett böjtöltek s csak este ét-
keztek. ") Ily szigorú böjtöt több keresztény csa-
lád is tar tot t . A ragály télfelé engedett, ez azon-
ban csak lappangás volt, hogy a következő év-
ben (1712) ujult erővel törjön ki. Junius 20-án 
Pest kapui bezárattak és Budával, mivel ott 
néhány haláleset fordult elő, minden közlekedés 
megszüntettetett. Zár alatt a város szept. 9-éig 
maradt. Eme idő alatt több intézkedés történt 
Pesten. A papság jun. 21-én a ferenczieknél ta-
nácskozást ta r to t t a ragályos betegek számára 
a lazaretbe kiteendő lelkész iránt. Továbbá 
22-én a templomok a közönség elől bezárattak 
s bennök csak magán ájtatosságok tar ta t tak ha-
rangozás nélkül. De a sz. Háromság szobra előtt 
celebráltattak a sz. misék. Estefelé pedig előtte 
a litánia, vagy a rózsafüzér mondatott. A város-
beli pestises betegek lelki gondozását Chrysostom 
vállalta magára, de ebben jun. 28. óta Sylvér is 
tevékenyen közreműködött. A baj, szerencsére, 
nagy mérveket nem öltött, összesen 18-at ra-

1) Midőn ezek 1741. márcz. 3-i tanácsülésben a 
többi polgárokkal való egyenlő jogosultságukat vitatták,, 
eme fogadalmi esküre támaszkodtak. 

2) Naplójegyzeteikből bizonyos. Volt is okuk reá. 
mert például 1711-ben a pestis náluk kegyetlenül gaz-
dálkodott, mint azt elbeszéltük volt. 
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gadott csak el, a mely szám a máshol történt 
pusztítással arányban igen csekélynek mondható. 
Szept. 4-én, a ragály megszűnte után, hálából 
szt. menet vonult a sz. Rókus kápolnába, mely-
ben a confraternitások is részt vettek. Emez év-
ben is történtek fogadalmak a polgárság részéről, 
névleg, hogy évenként szt. Sebestyén napján a 
sz. Háromság szobrához menendnek, mindaddig, 
mig sz. Sebestyénnek szobrot nem állítanak. Sz. 
Rókus és Rozália napjain pedig ezek kápolná-
jába egyházi menetet tartanak. A baj, három 
éven át tartó remegő félelem okozása után, el-
maradt, de nem végképp, hanem gyakrabban 
fenyegetve, mig 1738-ban ismét bekövetkezett. 

Már julius hava óta hire járt, hogy a kör-
nyéken a pestis pusztit, azért Pest kapuinál az 
örök megkettőztettek, sőt az alsó czölöpgáthoz is 
őrök állíttattak.1) November havában ismét Budán 
mutatkozott először a baj, a hol a vizivárosban egy 
házból mindnyájan kihaltak. A serviták már nov. 
hó 6-án majorjukban szobát rendeztek be arra az 
esetre, ha valakinek közülök ki kell mennie a város-
ból, hogy legyen hová visszavonulnia, A tanács 
is tevékenyen intézkedett, Mayr contagionis chirur-
gus már nov.-ben szemlét tar t a házakban ; de a hely-
tartóság is felkarolja az ügyet, elrendel több czél-
szerü intézkedést s megparancsolja, mily készü-
letü legyen a füst, melylyel az inficiált házak kif'üs-
töltessenek. -) Az általa ide küldött kecskeméti és 
váczi sebészek pedig a várost megvizsgálni vol-
tak kötelesek. ) A városi lazaret is feszereltetett, 
melyben a gondnokon kivül (Lazareth-Vater) 
négy szolga (Siech-Knecht) is alkalmaztatott. 4) 

Reá következő januárban mindig hevesebben 
terjed a környéken a baj. azért szt. Sebestyén-
hez, kinek ünnepe e hóra esik, szigorú böjt, ke-
nyér és viz mellett, tiszteletére mondott nagy-
misék által folyamodott a polgárság. 

Márcziusban a kórház ismét felszerelve ké-
szen állt.5) Májusban igen kedvezőtlen fordu-
latot vett az ügy.f>) 

M T. ü. jk. 1738. aug. 18. és 1739. febr. 13. 
2) V. ö. t. ü. jk. 1738. decz. 29-i intézkedést a 

kifíistölés iránt. 
A tanácstól mindegyik 24 frtot kapott. A két 

városi orvos 6 körmöczi aranyat. T. ü. jk. 1739. márcz. 6. 
4) V. ö. t. ü. jk. 1738 /decz . 15.' és 29-ikét, vala-

mint 1739. febr. 27-ét. 
5) U. o. 1739. márcz. 2. Már február havában attól 

tartott a polgárság, bogv a budai ideiglenes parancsnok 
által Pest kapui bezáratnak, azért staffetát küldött Bécsbe, 
a minek következtében a bezáratás elmaradt. U. o. 1739. 
jan. 30. 

ß) Ekkor a város erejét túlhaladó áldozatkészséggel 

A lazaretbe rövid idő alatt oly sokan vé-
tettek fel, hogy az elégtelennek bizonyult, azért 
a tanács máj. 22-iki ülésében elhatározta, hogy 
az öreg Friedrich Jakab házát e czélra bérbe 
veszi. ') A kormány maga is erélyesebben töre-
kedett a ragályt ellensúlyozni, többek között az 
által, hogy Bécsből küldött orvost Sallier sebész 
személyében, a kit a m. k. udvari kanczellária 
máj. 1 2-i rendelete következtében ellátni a vá-
rosnak volt kötelessége.") A lazaret számára 
lelkészről is kellett gondoskodni. E czélra máj. 
20-án P. Sarcander servita önkéntesen felajánlotta 
magát, a mi a plébánosnak jelentetett, a ki az 
ügyet a tanácsnak előterjesztette. Ez igen nagyra 
becsülte a rendnek eme szeretet-áldozatát a vá-
ros és a szegények irányában s igérte, máj. 22-i 
ülésében, hogy eltartásáról gondoskodni fog. 27-e 
volt a kimenetel napjául határozva. Ekkor esti 
6-kor a biró, Paschgall és a plébános felkeresték 
a ser'/iták zárdáját s ott megvacsorálván, a per-
jellel együtt kikísérték P. Sarcandert a számára, 
rendelt házba s ott neki sok szerencsét Jkivánva 
esti 9-kor visszatértek. Mivel a baj napról-napra 
növekedatt, jun. 13-án a tanács és a clerus 
tanácskozmányt tar tot t a plébánosnál, a hol 
határoztatott , hogy az összes templomok és 
kápolnák zárassanak be s a misék a szt. Három-
ság szobra előtt tartassanak. Ez hirdettessék ki 
másnap vasárnapon. A servitáknak megéngedte-
tett, hogy saját szobruknál is misézhetnek. Még 
az nap ebéd után a plébános és a servita supe-
rior felkeresték Sarcandert. Azonban nemcsak a 
lazaretben. de a városban levő pestisesek lelki 
gondozása iránt is kellett intézkedni. Azért Kay-
ser, mint a szt. Háromság testvérület kormány-
zója, felkereste a ser vitákat, hogy a szeretet 
eme áldozatát is vállalják magukra, a mire azon-
nal P. Szaniszló vállalkozott. A baj fokozódása 
miatt az ájtatoskodások is gyakoribbak és áhi-
tatosbak lettek. A servitáknál gyakoriak voltak 
a különleges ájtatosságok, igy például naponta 
esti 7i8-kor, mindaddig, mig templomuk meg 
nem nyittatik, szobruk előtt a ciborium kitéte-
tette meg az intézkedéseket. Sebészekül alkalmazta Pa-
tonay Imrét, havi 40 írttal, és Rudolfi János Gottliebet. 
Ezekhez csatolta segédül Kammerer Jánost. Juniusban 
jöttek Sallier és Hochenstein orvosok. Májusban még 
kineveztetett Weinreich biztosnak. 

*) A contumaciások számára ápril 29-én külön ház 
vétetett, ide parancsoltattak máj. 22-i tanácsi határozat-
ból mindazok is, a kik oly szobákban laktak, hol valaki 
elhalt és más házba nem költözködhettek. 

2) 1739-i junius hó 5-i t. ü. jk. 
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lével a fájdalmas rosarium mondatott. A feren-
c-ziek kezdeményezésére a szónoklatok is szabad 
ég alatt ta r ta t tak meg. Julius 11-én rossz hir 
érkezett. P. Sarcander megkapta a pestist, tes-
tén sebek támadtak, ez okból kötelességét nem 
teljesítheti. Felszólította a plébános a ser vitá-
kat, hogy helyébe mást tegyenek ki. Ezt el nem 
vállalták, mert igy az egész zárda kihalhatna,1) 
Sarcandert máshonnan sem lehetett helyettesí-
teni, azért Wellenz011 aug. 14-én levelet me-
nesztett a prímáshoz, melyben elpanaszolja a 
ragály által előidézett, sajnálatraméltó állapotot : 
„Nem tehetem, hogy ne jelentsem herczegséged- j 
nek, mily könyörületre méltó állapotban síny-
lődünk mi, pestiek ; a ragályos betegség annyira 
fokozódott, hogy miatta a város határából ki-
mennünk sem szabad. A templomok be vannak 
zárva, a szónoklatok beszüntetve, az isteni szol-
gálat a szt. Háromság melletti téren végeztetik. 
Minden összejövetel, akár nyilván, akár magán 
helyen, tiltva van, akár vendéglőkben, akár más 
helyeken, nehogy egyik a másikától a bajt örö-
kölje Ama ház, amelybe a ragály bevonult, ki-
üríttetik. a bútorok elégettetnek, az egészséges 
lakók contumáciába, a betegek lazaretbe hur-
czoltatnak s ekként a szülők gyermekeiktől, a 
férfiak nejeiktől ugy elválasztatnak, hogy egyik 
a másiknak nem segíthet. Oh mily nyomorúság! 
Mondhatom valóban, ilyen volt Trója képe, mi-
után bevétetett. 

Káplánjaim vonakodtak a lazaretbe menni, 
mely telve van ragályosokkal; nehogy a szeren-
csétlenek szentségek nélkül múljanak ki, magam 
mentem ki kocsin, mivelhogy gyenge lábaimon 
nem járhatok és valahány ott levőnek a szent-
ségeket nyújtottam. Azután a pesti szerzetesek 
főnökeinél voltam, felkérvén őket, hogy nekem 
segítségemre legyenek, s egyikét vagy másikát 
a beteghez a lazaretba kiküldenék. Mindnyájan 
mentegetődztek, hogy ezt a tartományi főnök 
tudta és beleegyezése nélkül nem tehetik. Kivéve 
a ser viták rendét, a melynek perjele, rendjének 
egy páterjét, névleg Sarcandert, ki magát ön-
ként ajánlotta s a magyar, szláv és német nyel-
veket birja, azonnal kiküldte. E páter valóban 
a legdicséretesebben és buzgóbban teljesiti fel-
adatát, ugy, hogy a lazaretbeli betegek mind-
nyájan meg vannak vigasztalva. Hanem sajnos, 
e páter, az ő felsége által küldött orvossal együtt 

2) Diarium Serv. 

ugyanaz éjjel, 'midőn a betegeket látogatták, 
megmételyeztettek. Az orvos kevéssel rá meg-
halt,1) a páter Istennek kiváló kegyelméből 
egészségét visszanyeri, ha azonban e jó páter 
visszaesnék vagy meghalna, a serviták mást, a 
miért már felszólittattak, nem adnak. Azért leg-
alázatosabban esdem, miután a ferencziek Pesten 
számosan vannak, nagy területtel birnak, s a 
várostól kapott alamizsnából élnek, s számos 
jótéteményben részesülnek, alkalmas egyénekkel 
is rendelkeznek, a kik a magyar, szláv és német 
nyelveket beszélik, kegyeskednék intézkedni, hogy 
egyik vagy másik közülök szükség esetében a 
lazaretbe kimenjen; én és káplánjaim a pestistől 
mentekkel a városban és kivüle eleget el va-
gyunk foglalva stb."") A baj Isten segedel-
mével augusztusban szűnő félben volt, szep-
tember3) már ment volt tőle, azért 27-én a 
templomok ismét megnyittattak. Sarcander, mi-
után a quarantenát kiállotta, okt. ] 9-én egész-
ségesen visszaérkezett a zárdába. A város uj öl-
tözetet készíttetett számára. 4) 

Ama öröm, mely a ragály megszűnése és 
Sarcander szerencsés visszaérkezése felett eltölté 
a kebleket, csak igen rövid tartalmú vala, mert 
egy héttel reá váratlanul oly szomorú eset adta 
magát elő, mely a zárdában, sőt egész Pesten 
nagy aggodalmat okozott. Ez P. Szaniszlónak 
okt. 26-án pestisben történt halála volt. Másnap 
a zárda bezáratott. Néhányan még ideje korán a 
majorságba távozhattak. A benn maradtak buzgó 
ájtatossággal igyekeztek a ragály további ter-
jedését elhárítani, Nov. 17-éig tar tot t eme fé-
lelem, ekkor a majorból is visszajöttek az oda 
menekültek. 

Azonban a ragály november hóban ismét 
nagy mérveket öltött ; újból kellett lazaretbeli 
papról is gondoskodni, a mely veszélyes tisztet 
most P. Adalbert servita vette magára nov. 17-én, 
a kinek szolgálatára remete rendeltetett. Csak a 
következő, 1740. év január havában szűnt meg 
annyira a ragály, hogy ismét ki lehetett nyitni a 
templomokat, a mi 24-én történt, miután mult 
évi jun. 15-e óta be valának zárva. A városnak 

*) Hochstein orvos érkezett jun. 18-án. Hagyatéka 
felett a tanács aug. 7-én intézkedett. 

2) Eszterg. érseki ltár. Arch, vet Eccl. 964. 
:!) E hó elején az orvosok már elküldettek. T. ü. 

ik. 1739. szept. 9. 
4) Diar. Servit. A contumáciát Sarcander a városon 

kivül a Rupp-féle majorban töltötte, a miért a tanács 
1740. máj 30-án 20 frtot fizetett. 
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megnyitása azonban királyi engedelemből csak 
márcz. 19-én történt és pedig nagy ünnepélylyel, 
ami aznap a plebánia-templomban Te Deum, szt. 
mise- és körmenettel celebráltatott, ágyuk dör-
gése mellett. Pontificált a serviták perjele, a ki-
nek az exponálva volt két páter, Adalbert1) és 
Sarcander assistáltak. *) Az ünnepélyt emez év-
vers dicsőíté: „BENEDICTA SIT TRINITAS, QVAE 
RVRSVS INSTANTI ANNO PESTINVM A PESTI-
FERA LVE LIBERAVIT." Ezt több hála-isteni-
szolgálat követte, igy 25-én az invalidusoknál, 
27-én Budán a főtemplomban stb. Ez alkalommal 
Pesten 253 ember volt a ragály áldozata. Még 
mindig nem mult el a baj végleg, habár fél éven 
á t jelét sem adta, de augusztus havában oly 
mérvben lépett fel ismét, hogy minden elővi-
gyázat ismét szükségessé vált.;;) 

Szeptemberben lelkészről is kellett gondos-
kodni. Most a plebániabeli német káplán Andro-
vics Miklós vállalta magára e veszélyes, de ma-
gasztos áldozatkészséggel járó hivatal teljesí-
tését. 4) Sokan nem akarták magukat a szigorú 
rendeleteknek alávetni; ez okból a betegeket 
eltitkolták, a mi a bajt újra szította, azért szi-
gorú vizsgáló bizottság jár t körül már szept. 
hava óta.5) A ragály sporadicus módra egyre 
tar to t t az egész télen át, csak 1741 márcziusban 
lehetett nyugodt a polgárság tí) Ez idő alatt, 
nehogy szigorúbb rendszabályok foganatosittas-
sannak, folyvást kellett a helytartó tanácsot7) 
megnyugtatni, mert minduntalan a város bezá-
ratásával fenyegetőzött. Télfelé fokozódván a baj, 
a tanács felszólítása következtében nov. 17-én a 
plébánián az összes clerus tanácskozmányt tar-
tott , melyben határoztatott, hogy a templomok 
kapui ismét becsukva tartassanak, a mi 19-étől 
fogva történt egész decz. 17-éig. A tanács s) határo-
zatából ugy, mint 1739-ben volt, a szt. Háromság 
szobra elé fabódé készittetett. A serviták pedig ez 

x) P.» Adalbert Salliettel együtt a contumaciát a 
Mündl-féle majorban hat hétig tartotta meg. A tanács uj 
habitust és ruhát csináltatott neki 14 írtért. V. ö. t. ü. 
jk. márcz. 4. máj. 30. 

-) Az ünnepi szónoklat oly jól sikerült, hogy a 
tanács 1740. márcz. 28. egy aranynyal ajándékozta meg. 

3) A lazaretbeli személyzet egv része aug. 15. óta 
ismét alkalmaztatott. 

4) A tanács havonként 50 frtot resolvált neki. 1740. 
szept. 16-án Sarcander 30 frtot kapott volt. 

5) T. ii. jk. 1740. decz. 2. 
°) Az orvosok e hóban mentek contumáciába s nyer-

ték fizetésüket. V. ö. t. ü. jk. 1741. márcz. 20. és 27. 
;) U. o. novb. 13. 
s) V. ö. t. ü. jk. 1741. decz. 9. 

idő alatt, hogy a zordon időjárástól mégis óva 
legyenek, a templom kapuja és a szélfogó közt 
alkottak oltárt, a hol csak kis misék mondattak, 
szónoklatok pedig egyáltalán nem tartattak. A 
tanács ez alkalommal ismét uj rendszabályokat 
alkalmazott. Igy pl. nov. 20-ki ülésében megpa-
rancsolta, hogy mindama házakat, melyekben pes-
tis fordult elő, fehér kereszttel jelelje a tiszta-
sági biztos, mig nincsenek kitisztítva, ekkor a 
kereszt leveendő. Továbbá, hogy az exponált 
hivatalos közegek bal mellükön fehér keresztet 
viseljenek. A lazaretbe a lelkes P. Narcissus 
ferenczrendü ment, a kinek buzgalma és igény-
telensége annyira megnyerte a tanács tetszését, 
hogy annak 1742. máj. 4-iki ülésében kifejezést 
adott és jutalmul megfizette neki az útiköltsé-
get Esztergomba, a hová áthelyeztetett. Gida 
György magyar szabó pedig újból felruházta.1) 
Hosszú habozás után febr. 4-én nagy örömmel 
a város kapui ismét megnyittattak, melyek mult 
évi nov. 19-ike óta zárva valpuak. Még ekkor 
sem Volt vége a bajnak, mert október hóban 
országszerte ismét több helyen felütötte fejét. 
Nehogy máshonnan behozassék az iskolába jövő 
ifjak által, a tanács okt. 26-án intézkedett az 
iránt, hogy a kegyesrendüek idegen gyermeke-
ket fel ne vegyenek, hanem csak helybelieket, 
annál is inkább, mert az az iskola sajátlag ezek 
számára lőn alapitva. 

Eme időszak csapásai között, melyek Pestet 
látogatták, fel kell emlitenem az áradásokat. 
1712. febr. 14-ike óta annyira kiáradt a Duna. 
hogy 15-én a serviták pinczéjét elfoglalta. 16-án 
pedig a plébánia templom főoltára lépcsőjéig 
ért. Ekkor a beteges plébános kérelmére a ser-
viták superiora Troyer Sylvér a mesterrel együtt 
ladikon ment be a templomba, hogy a monstran-
tiát és ciboriumot a serviták templomába átvi-
gyék. a hol a plébániai istentisztelet is tartatott . 
19-én a viz ugyan apadt, de több mint száz ház 
tetemesen megsérült. Márcz. 10-éig a főtemplom 
helyreállíttatott és benne az istenitisztelet is-
mét megkezdetett. 

Már az 1712. évben ismét áradás látogatta 
meg a várost és pedig ugy, hogy febr. 1-től 
fogva a főtemplom vízben állt, azért a plébániai 
istenitisztelet ismét a servitáknál tartatott né-
hány napig. 

Kapott azért febr. 14-én 3 frt 18 krt. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 12. A magyarországi ág. hitv. 

evangélikusok egyetemes gyűlésén — mindjárt az első 
napon, f. hó 10-én, több nevezetes eset fordult elő. Mind-
já r t b. Prónay Dezső egyetemes felügyelő megnyitó 
beszéde sejtette, hogy harcz és háború lesz a Kiewbe 
zarándoklott pánszlávizmus ellen ; de egyszersmind sej-
tet te azt is, hogy ebben a beszéde után következő harcz-
ban nem lesz — emberhalál. A lutheránus felügyelő ur 
igazán lutheránus tapintattal szólott. Oly kíméletes, hogy 
ne mondjam bátorító hangon vezette be a pánszlávizmus 
elleni harczot, hogy a jelen volt vádlott Mudron Pál 
ha egyébből nem, már az elnöki beszédből is erőt me-
ríthetett arra, hogy oly megátalkodottá legyen, a milyen-
nek magát nemsokára az elnöki beszéd után következő 
védbeszédében bemutatta. 

B. Prónay nyilatkozata excusatiója annak, hogy 
a magyarországi ág. hitv. evangélikusok közösségében 
pánszlávok vannak, excusatiója és világos megjövendölése 
annak, hogy lenni is fognak. B. Prónay Gábor kijelentette, 
hogy a pánszlávizmust az ág. hitv. evangelikus egyház-
ból kiirtani nem lehet. B. Prónay Dezső nyilatkozatá-
ban egy szó sincs arról, hogy a pánszlávizmus bűn. Azt 
ő egy helyen csak bajnak nevezi ; különben pedig korunk 
„uralkodó eszméi" közé sorozza, a melyek ellen pedig, 
tudjuk, hogy a protestantismus nem is szokott nem is 
mer sikra szállni, levén neki egyik főelve — az emberek 
tetszését keresni s a „kor" bálványai iránt legalább is 
türelmes tisztelettel viseltetni. 

Mint történeti nevezetességüt, teljes szövegében ide 
iktat juk b. Prónay Dezső felügyelői nyilatkozatát, mely 
a panszlavizmusnak nem elitélése, hanem mentegetése és 
buzdítása : 

„Sajnos azonban, úgymond, nem sokáig tar tot t a csen-
des fejlődés korszaka. Néhány év múlva ellenállhatatlan 
erővel megujult azon eszmék harcza, melyek szorosan 
véve, nem egyházi jellegűek, de a kor uralkodó eszméi 
és azért az elemeknek látszólag fékezhetetlen erejével tör-
nek maguknak utat mindenüvé és ennélfogva egyházi éle-
tünknek körében is és az egyházi ügyeinket intéző gyű-
léseink tanácskozásaiban érvényesülni igyekeznek. Hiába 
akarna bárki gátat emelni annak, hogy ezen eszmék bi-
zonyos körbe ne jussanak^ sem egyes ember bármely erős 
akarata, óvatossága, se elővigyázata, sem a legügyesebben 
alkotott szabályok, sem a legjobb, legtökéletesebb testü-
leti szervezet, nem képes arra, hogy ellentálljon a nem-
zeteket mozgató, a társadalmat uraló eszme hatalmának. 
Es magyar ev. egyházunk, melynek alkotmánya széles 
alapon áll és népuralmi jelleggel bir, melyben szá-
mos tagból álló nyilvánosan tanácskozó gyűlések ké-
pezik a főbb egyházi hatóságokat, természetesen érzi 
szintén a korunk uralkodó eszméinek harczát, mely még 
az egyházi ügyek intézésénél is felmerül. Ezen helyzet 
kedvezőtlen és súlyos, de nem válik kedvezőbbé, ha el 
akarjuk tagadni. Be kell tehát vallanunk, hogy a baj 
teljesen megszüntetni nem, de enyhíteni lehetséges.u 

Nekünk ugy látszik, hogy b. Prónay Dezső szerepe 
hasonló a Beschwichtigungs Hofrathokéhoz, a kik felada • 

tuknak tar t ják jobbra is balra is tetszeni, és ha valami 
baj történt, ezer bocsánatot kérni, hogy baj történt, de 
ők nem tehetnek róla, mert ők figyelmeztettek mindenkit 
— jobbra és balra. 

Ilyen ez a protestantizmus! Korunk minden téve-
lyével, minden hibájával, minden bajával szemben lágy 
mint a viasz, és ruganyos mint a gummi elasticum ; csak 
a katholika egyházzal, a „columna et firmamentum veri-
tatis"-szal szemben kemény, nyakas, merev, visszautasító. 

B. Prónay Dezső lágymeleg beszédének meg is volt 
a maga hatása. Miután Szontágh Pál megtette az indít-
ványt, hogy a lutheránus kiewi zarándok ellen kánoni 
eljárás indittassék, felkelt a vádlott Mudron Pál, és nagy 
fenhéjázással kijelenté, hogy hiába indítanak ellene ká-
noni bűnvádi keresetet; ő azt a mit tett, nemcsak bűn-
nek nem tar t ja , sőt büszke reá s lelki „örömmel" telik 
el miatta — most és mindenkoron. 0 „szivében ezzel az 
érzéssel született s azt kiirtani nem lehet soha." A b. 
Prónay Dezső mentegetésében rejlő buzdítást ügyesebben 
kiaknázni már csakugyan nem lehetett volna ! 

Mudron Pál védbeszéde nagy rafinériával volt ki-
gondolva. Ügyesen takargatta a szellemet, mely őt luthe-
ránus létére az óhitű Kiewbe vezette, és oly indokok 
látszatát tudta elővarázsolni, a melyek keresztény és mű-
velt hallgatóságban okvetetlenül hatnak, ha őszinteség nyi-
latkozik vala bennök és n e m — politika, melynek czélja má-
soknak rászedése. Azt mondta Mudron, hogy a kiewi ünnep 
keresztény, hogy az kulturális ünnep volt, s hogy ő mit 
sem tud arról, hogy „a kiewi ünnepnek politikai, egyházi, 
nemzeti jellege volt." Uram fia, mi minden nem búvik 
manapság a kereszténység és a kultura magasztos neve 
alá ! Conspirálni a haza halálos ellenségeivel — ez ke-
reszténység, ez kultura ! Igaz, hogy 900 év előtt történt 
keresztény vallásra való áttérés volt az ünnep nyiltan 
bevallott tárgya. De micsoda szellemben ünnepelték váj-
jon a szent keresztség e felvételét ? Abban a melyben 900 
év előtt az történt ? Nem ! Hiszen akkor a kiewi ruthé-
nek egyesültek, katholikusok valának, most pedig Musz-
kaország kegyetlen kegyelméből szakadárok. Nem a név, 
nem is a tárgy, melyet czégérül előtérbe voltak, hanem 
a szellem, mely sugallta, és a czél, melynek érdekében 
történt, adja meg a kiewi ünnepélynek valódi jellegét. A 
szellem pedig, mely ez ünnepélyt sugallta, schismatikus, 
t. i. a szlávoknak a schismára való terelése, s a czél — 
a vallást eszközül használó muszka politika előmozdítása. 
Mindez kinek állhat érdekében ? Cui bono ? Csak schis-
matikusnak, muszkának, — vagy a kik azokká akarnak 
lenni — a panszlávoknak. Tehát az egész voltaképen 
pánszláv ünnepély volt. 

Volt az ágostai bitvallásuak egyetemes konventjé-
nek még más tárgya is, mely bennünket szintén közelről 
érdekel. Szóba jött a házassági bíráskodás kérdése, és 
lutheránus atyánkfiai e tekintetben csatlakoztak reformá-
tus atyánkfiai egyetemes konventjének ez ügyben előter-
jesztett átiratához. Nos, nem bánjuk, csatlakozzanak a 
két hitvallású protestánsok e , tárgyban is, ugy mint sok 
másban egymáshoz; de ne sértegessenek bennünket ka-
tholikusokat, miként ez a hivatolt indítvány tárgyalása-
kor több szónok részéről sajnosan történt meg. Mindjárt 
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az első szónok, Sztehlo Kornél megtette. Szónok hosz-
szasan kifejtvén, hogy mit ért ő modern jogállam alatt, 
egy felirat készítését indítványozta a törvényhozáshoz és 
a kormányhoz, melyben az egyházi házassági törvény-
székek eltörlése kéretnék. Secundált neki Hörk János az 
„eperjesi theologia" igazgatója és ibis-redibis alakban 
Győry Elek. 

Kérem szépen, itt rólunk, katholikusokról van szó ! 
Micsoda jognál fogva kérelmezheti egy protestáns gyü 
lés — a kath. egyházi törvényszékek eltörlését? Náluk 
a házasság menschlich-weltlich Ding ; nálunk sacramen-
tum. Szentségi jellegénél fogva csak egyházi biró Ítél-
kezhet lényegére és érvényére nézve. Ez ellen ha peti-
tióznak : állunk elibök ! ? ? 

Róma, okt. G. A kotholikvs jogtudósok zarándok-
latának mai fogadtatása a Vatikánban. — (Vége.) 

Es Lucien Brun szenátor igy szólott: 
Szentséges Atya! 

A jelen év folytán, melyet szentséged papi jubileuma 
örökké emlékezetessé teszen, Róma és a világ oly lát-
ványnak volt szemtanuja, a melyet a nagy keresztény 
századok hite legfényesebb nyilvánulásaihoz lehet hason-
lítani. 

Ezen a szűk területen, ezen az egyedüli maradvá-
nyán ama birtokoknak, melyeket a forradalom az egyház-
tól egyidőre elvett, népek és fejedelmek találkozának, 
hódolva Jézus-Krisztus helytartója lelki hatalmának és 
hirdetve az ő függetlenségének társadalmi szükségességét. 

A nemzetek, miként nagy Konstantin császár 15 
század előtt, tanúságot tettek a pápák városának, annak 
a földnek gondviseléses rendeltetéséről, a mely az apos-
tolok vérét itta fel magába. A te Rómádban, ez áldott 
órák alatt, minden más eltűnt az igazság tanitószéke 
körül szorongó sokaság hullámai között, és minden más 
zajt elfojta a térdre borult tömegek diadalmas zaja. kik-
nek szava a katholika egyház változhatatlan Credoját 
zengette. 

Mi utolsóknak jövünk, szentséges atya, utolsóknak 
a sorban, ámde egyenlők vagyunk az elsőkkel hitben 
és szeretetben. Ily érzelmekkel borulunk le szentséged 
lábai előtt, hogy alázatos hittel ráirjuk nevünket a 
római pápák történelmének e nagy lapjára. 

Tizenöt év óta igyekeznek a franczia katholikus 
jogtudósok beigazolni társadalmi szükséges voltát annak, 
hogy az állami törvényhozás az egyházi törvényhozással 
összhangban legyen. 

Mily nagy vala az ő örömük, midőn a te felszentelt 
szavad, a szellemek mélységes zavara és a népek em-
bergyilkoló küzdelmei közepett, az államok keresztény 
alkotmányának elveit és az egyháznak, „Isten e halha-
tatlan alkotásának" jótékony hatásait hirdetvén, ők azt vették 
észre, hogy a te szavad által meg vannak erősítve ama tanok 
igazságára nézve, a melyeket oly állhatatosan vallanak 
mindenha ! Mily bámulatos lelkesedéssel fogadták a te 
halhatatlan tanításodat, a mely a vallási és társadalmi 
igazság tiszta fényét ragyogtatja ! Mily boldogok valának, 
amidőn legkedvesebb meggyőződésük véglegesen eldöntött 
formulázását találták meg azon a néhány lapon, melyeket 

a Szentlélek sugallt, kinek támogatását az Ur örök időkre 
megigéré Péternek és az ő utódainak ! Még nem igen 
távol van tőlünk az a mult idő, midőn sophista szelle-
mek megvetőleg azt állították, hogy vallási kérdés nin-
csen többé. Merem állítani, hogy velők szemben menny 
és pokol egyesültek bebizonyítására annak, hogy ama 
bajok gyökereinél, a mely bajok a világ békéjét zavarják, 
éppen csakis egy vallási kérdés rejlik, az a kérdés, váj-
jon a kath. egyház mint tökéletes, souverain és függet-
len társaság van-e tekintve vagy nem. Éppen igy, a for 
radalom is, ide Róma ellen, Jézus Krisztus helytartója 
világi fejedelemségének külső jelei ellen intézi támadásait. 
Isten, szentséges atyánk ! a te kezeidbe adta azt a fák-
lyát, a mely hivatva van megvilágítani a népek útját, a 
melyen azok az eléjök kitűzött czél felé törekesznek. Az 
idők végéig fog az istentelenség erőködni, — hogy kioltsa 
ennek a fáklyának a fényét, a mely oly kellemetlen a 
szenvedélyeknek és a szektáriusok gyűlöletének. 

Ez az a világosság, a melyet mi, kiket hivatásunk ve-
zérelt a tökéletlen és, mint minden emberi alkotás, vál-
tozékony törvények tanulmányozására, — itt, tűzhelyén 
jöttünk felkeresni. Eljöttünk, hogy az apostolok sírjánál, 
s az ő utóduk lábainál megvalljuk hitünket a változha-
tatlan és minden emberi alkotmányoknál előbb- és feljebb-
való isteni jogban; e jognál fogva, a mely ellen semmi-
féle hatalom jogosan nem akarhat és nem tehet semmit, 
mi erős hittel hiszünk az egyház souverainitásában. Nem 
ismerjük félre az isteni parancsot, mely a császárnak 
megadni kötelez azt, a mi a császáré ; hanem mi azt 
mondjuk, hogy császárnak, fejedelemnek, törvényhozó 
testületnek és a nép sokaságának legelső kötelessége 
megadni Istennek a mi az Istené és tiszteletben tartani, 
védelmezni az egyház jogát, a mely az ő istenitiszteleté-
ben, az ő apostolkodásában és kormányának függetlensé-
gében egészen szabad. Mi arra kérjük a jó Istent, a 
tiszta Igazságot, a legfőbb Törvényhozót, a kitől szár-
mazik minden jog, hogy általunk és társulatunk által, 
daczára méltatlanságuknak, az ő neve dicsőüljön meg és 
az ő országa jöjjön el. Mi a mi Urunknak és Mesterünk-
nek, mi Jézus Krisztusnak, a kinek „minden hatalom 
adatott mennyben és a földön," alázatos szolgái vagyunk 
és akarunk maradni. 

Szentséges Atya ! 
Add áldásodat ezekre az eltökélésekre ; add áldásodat 

reánk, társulatunkra, családjainkra, melyek hódolattal le-
borulnak velünk együtt atyai áldó jobbod alá. Áldd meg 
a mi hőn szeretett franczia hazánkat, „nobilissimam Gal-
lorum gentem," a melynek sorsát Isten oly szorosan 
oda kötötte az apostoli szentszék sorsához. Áldd meg, 
szentséges atyánk, ezt a mi országunkat, hogy az egy-
háznak e legidősebb leánya édes anyjának mindig kitárva 
tartott karjaiban és mindig szprető szivében akaratot és 
erőt merítsen arra, hogy mint az igazság apostola és a 
jog megvédelmezője gondviseléses hivatását betöltse! — 

E beszéd hatását leírni lehetetlen. Maga a szónok 
is annyira meg volt hatva, hogy néha alig tudott be-
szélni. Midőn az apostoli szentszék souverainitását emlité, 
társaiból kitört a lelkesedés. Franczia hévvel kezdtek 
mindnyájan éljenezni. 
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Miután a nagy hévvel előadott hódolat végén fel-
hangzott lelkes éltetés megszűnt, felállt a szentatya és 
francziáül válaszolt. Szerencsét kívánt benne a franczia 
jogtudósoknak, hogy az állami törvényhozás összhang-
jának szükségességét védik az isteni és egyházi törvények 
szellemével és elveivel. Üdvözlé őket abbeli fe l fogásukban 
is, hogy a modern társadalom előtt álló minden probléma 
alapjaiban vallási kérdést látnak. Nála szokásos világos-
sággal röviden át tekintvén ama tanításain, melyeket bá-
mulatos encyclikájában az államok keresztény szerveze-
téről a világnak adott , XII I . Leo bebizonyitá, hogy igazi 
haladás az államok és az egyház összhangján kivül nincs. 
Végül nagy hévvel buzditá a jogtudósokat és publicis-
tákat , hogy ez összhang létesítésén fáradozni meg ne 
szűnjenek. 

A franczia jogtudósok könyekkel szemeikben és lel-
kes éljenzéssel ajkaikon muta t ták meg, hogy mennyire 

el vannak ragadtatva s mily mély hatással szivökben 
térnek vissza hazájokba a táisadalom és állam keresztény 
restaurácziójának folytatására. 

KATHOLIKUS ACTIO. 

Kegyes adományok nyugtázása. 
Azon kegyes adakozók nevei, kik f. évi ápril hó 

28-ikától, illetőleg Rómából haza jövetelem óta a Zápolva-
féle kettős mükápolnára kontribuálni kegyeskedtek : 

Simor JánOS hgprimás ő emja 150.— 
Ganglbauer Czelesztin bécsi bib. érsek 30.— 
Zalka János győri püspök 15.— 
Vinkler József nagyv. kanonok 3-szori adománya . . 10.— 
Egy buzgó hive az egyháznak 1.— 
Kubinszky Mihály 60 írt utáni kam 3.60 
Szlanyina János 100 f r t után félévre 3.— 
Rátz Pál nagybányai plébános 3.— 
Péky Antal bék.-csabai esp.-pleb 5.— 
Lehoczky József orosházi plébános . • 5.— 
Or. Henkel Hugó von Donnersmark 25.— 
Steiner Lipót 2-szori adománya 5.— 
Oravetz Andor ügyészi tiszt 1.— 
Péchy Zsigmond Eperjes , alispán 5.— 
Bereghy János püspöki t i tkár E p e r j 1.— 
Sztempák Gyula kanonok E p e r j 2.— 
Bubics Zsigmond kassai püsp 50.— 
Sztrissovszky György csütörtökhely 9.— 
Nemes József török-szt.-miklósi pleb 2.— 
Jusztusz József alattyáni pleb 5.— 
Rómer Flóris kanon. 2-ori adomány 5.— 
A kegyes-rendiek Szegedről 5.— 
Sponer Andor képviselő, Lomnicz 10.— 
Görgei Béla Budapest 1.— 
Zsubay József ** 1.— 
Vajnár József —.50 
Révfalvy Manó minorita 5.— 
Pálya Mátyás gyoroki plébános 1.— 
Péky Antal 3-ori adománya 5. — 
Riesz Gáspár plébános 2.— 
Holeniai János ügy véd 1.— 
Rozbory János esp. plébános 3.— 

Grusz Ede benczés növendék 1.— 
Bessenyei báróné Bécsből 5.— 
N. Kornél lőcsei tanár 1.— 
Dötzer Lipót épitész Bpest • . . . . 1.80 
Korponay Ágost alispán 10.— 
Egner Adolf képezdei tanár 8.— 
Perselyből bejöt t 10.01V2 

összeg . . . 397.01 Va 
10.— 

összesen . . . 408.01 V2 
Szepes-Csütörtökhelyen, 1888. octóber 4. 

G m itt er A l f o n z , 
házfőnök s lelkész. 

IRODALOM. 
= Megrendelési felhívás. Jó szolgálatot vélünk teljesí-

teni i rodalmunknak, midőn Baunard Abbé, jeles franczia 
írónak, „Le doute et ses victimes dans le siècle pré-
sent" (a kétely és áldozatai századunkban) ezimü ki tűnő 
apologet ikus müvét magyar nyelvre á tü l te t jük. 

Oly könyv ez, melyet könyekkel kellett volna meg-
írni. A szerző korunk nagy betegségét ir ja le benne, mely 
sok kor társunk lelki halálát okozta. Ez e kétkedési szel-
lem, mely még a tudományt és művészetet is á thatot ta , 
mely már gyermekkorunkban mintegy észrevétlenül lo-
pózik be szivünkbe, lábbal t ipor ja legszentebb érzelmein-
ket, ki ir t ja , vagy legalább is megingat ja bennünk a 
hitet, e l foj t ja az igazságérzetet, megzavar ja és kinos 
aggodalmakkal áraszt ja el a társadalmi, családi és egyéni 
életet, kevesbíti a nagy szellemek és jel lemek számát és 
csökkenti az életkedvet. 

Ebből folyik aztán a korlátlanul ter jedő erkölcsi 
romlot tság . Mert hisz' ki gyötörné magát e rénygyakor la-
tokkal . vagy ki hozna áldozatot oly vallás kedvéért, mely-
nek igazságát bárki is kétségbevonhat ja . A szivekből 
kihalt a nemesb lelkesedés tüze, nincs érzék az erkölcsi 
jó és szép iránt ; a kötelességérzet pedig már csak azért 
sem élhet a szivekben, mer t egyáltalán nem is lehet 
tudni, hogy mily kötelessége van az embernek ! Fenhan-
gon kürtölik a vallásos dogmák érvényének megszűntét 
és ugyanakkor politikai dogmákat hoznak! Leront ják az 
isteni tekintélyt s helyébe az emberit teszik! 

Baunard e felbomlot t társadalmi és erkölcsi viszonyok-
okait ku ta t j a a kétkedő szellem áldozatainak müveiben, 
életében és halálában. Es ha a sziv tör ténete a történel-
mek közt a legmeghatóbb, miért ne hatná meg az olvasó 
szivét e szerencsétlen áldozatok őszintén, egyszerűen s 
vonzóan előadott élet története ? 

De valamint Baunard, ugy mi is jobban akar juk ér-
tékesíteni művünke t . Óha j t juk és kívánjuk, hogy midőn 
ily szerencsétlen áldozatot a törvény széléig elkísérünk s 
szorongó szívvel letekintünk a tá tongó mélységbe, hová 
már annyian lebuktak, alkalmunk legyen figyelmeztetni 
azokat, akik még talpon vannak, hogy el ne essenek. 

Baunard e müve ép ugy érdekelhet bennünket ma-
gyarokat , minthogy nincs katholikus család Francziaor-
szágban, mely e könyvet, már nyolczadik kiadásban meg-
jelenőt ne olvasta volna. 

Gyönyörűen ir ja le benne a korszellem nagy áldó-
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zatainak életviszontagságait. Jouffroy, Maine de Biran, 
Santa-Rosa, Victor Cousin, Lord Byron, Schiller, Leo-
pardi stb. jeles férfiak küzdelmeit a korszellemmel, amely 
a komolyabb gondolkozásuak érdeklődését nagyon is föl-
keltheti. 

Nem mulattató, de nem is filozofiai mü ez. A lélek 
üdvéről melegen gondoskodó sziv megható nyilvánulása, 
hogy az aggódó szivek gyötrelmeit megnyugtassa, és a 
féktelen szellemek kétségeit eloszlattassa. Nem hisszük, 
hogy valaki kárbaveszett faradságnak itélje fordításunkat, 
ha hogy hazánk erkölcsi és társadalmi viszonyaival tisz-
tában van, s ismeri a szivek vágyait és kétségeit. 

Specziális magyar viszonyaink olyanok, hogy nem 
szeret közönségünk könyvet vásárolni, vagyis más sza-
vakkal, nem szeret olvasni. Mi a közönség lelkesebb 
részéhez fordulunk felhivásunkkal, amely soha sem löki 
el magától a művelődés, haladás eszközét. 

A körülbelül 30 nagy ivre terjedő mü, finom cha-
mois papiron deczember elején hagyja el a sajtót. Csinos 
és tetszetős kiállításáért a „Hunyadi Mátyás" nyomda-in-
tézet (Budapest, Zöldfa-utcza 43.) jó hírneve kezeskedik. 

Egy példány ára 3 frt. Segédlelkészek, tanítók és 
növendékpapoknak 2 frt 50 kr. Gyűjtőknek minden tiz 
előfizető után tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. 

Előfizetéseket nem kívánunk, csupán egy pár sorban 
kérjük szives értesítését azoknak, kik a müvet birni 
óhajt ják, hogy a nyomatandó példányok iránt tájékozva 
lehessünk. 

A kiadással a fent nevezett intézet lévén részünkről 
megbízva, az esetleges megrendeléseket oda kérjük in-
téztetni. 

Budapest, 1888. október hóban. 
Macher Ede és Szányi Béla. 

VEGYESEK. 
— nA nagyszombati katholikus tanítóképezde ügyében 

— mint a P. Napló értesült — a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium legközelebb fog válaszolni a herczegprimásnak 
még a boldogult Treforthoz intézett levelére. A nélkül, 
hogy e válasz kizárná azt, hogy az elvi ellentét, mely a 
primás és a minisztérium közt felmerült, törvényhozás 
ut ján nyerjen végleges elintézést, — a vallás- és közok-
tatási minisztérium mindenekelőtt annak kitüntetését 
tar t ja szeme előtt, hogy a maga eljárását igazolja, és 
bizonyítsa, — hogy ama követelésre, melyet a miniszté-
rium a nagyszombati katholikus tanitóképezdével szemben 
rendeleti uton érvényesített, joga volt. E jogot a vallás-
és közoktatási minisztérium azon tényekből akarja kimu-
tatni, melyek bizonyságot tesznek arról, hogy más püs-
pökségek és érsekségek alatt álló katholikus tanitóképezdék 
már évek óta elfogadták és tényleg gyakorolták a tanfel-
ügyelőnek azt a jogát, hogy a bizonyítványokat aláírásá-
val lássa el. A vallás -és közoktatási minisztérium minden 
tanfelügyelőtől in concreto kérte be a jelentéseket az 
iránt, hogy mely évektől kezdve és hol irták alá minden 

kifogás vagy ellenvetés nélkül a katholikus képezdék által 
kiadott bizonyítványokat. Ugy halljuk, hogy a t a n f e l -
ügyelőknek erre vonatkozó jelentéseik már csaknem kivétel 
nélkül beérkeztek ; s tehát e jelentések alapján már leg-
közelebbre várható az a válasz, mely — ismételjük, hogy 
a nélkül, hogy a törvényhozási elintézésnek prejudikál-
hatna — a herczegprimás ismert levelére válaszul fog 
adatni a vallás- és közoktatási minisztérium által." Eddig 
a „P. N." Mi nem akarunk sem a miniszteri iratnak, sem 
a bibornok hgprimás további actiójának elejébe vágni r 

csak azt az igénytelen véleményt nyilvánitjuk, hogy jog, 
melyet keresni, bizonyítani kell, legalább is kétes jog. In 
dubio autem melior est conditio possidentis. 

— Aranymise. Kőszeghy Mihály, mezőkövesdi apát -
plébános, a Ferencz-József-rend lovagja, a mult szept. 
hó 29-én tartotta 50 éves áldozárságának aranymiséjét 
Mező-Kövesden. A manuduktor tisztét ez alkalommal 
Szele Gábor püspök, egri fökáptalani kisprépost ő mlga 
töltötte be, az ünnepi alkalmi szent beszédet pedig Fehér 
Gyula, egri érseki finövelő intézeti aligazgató s székes-
főegyházi hitszónok tartotta. Az egyházi ünnepet 103 
terítékű ebéd követte, melyen Borsodmegye előkelőségei, 
s az ünnepelt aranymisés apát jó barátai közöl számosan 
vettek részt. Pohárköszöntöket mondottak, az ünnepelten 
kivül, Szele Gábor püspök, Péchy Zsigmond és Melczer 
Gyula alispánok, Pletényi Endre apát-plebános, Dessewffy 
Sándor kassai kanonok, Winkler Ádám, Hodossy Imre, 
és Mozsoray Antal. Dr Samassa József egri érsek ő exja 
főpásztor! levélben üdvözölte a jubilánst. 

— Egy plébános, a ki nagy ember. Az urii plébá-
nos saját költségén iskolát épitett és a tanitót is eltartja, 
mert a régi iskolát évekkel ezelőtt elközösitették. Sok 
ily plébánosa van ez országnak. Adjon Isten még többet ! 

— Dinder poseni érsek megtiltotta papjainak, hogy 
ország- vagy birodalmi gyűlési mandatumot viseljenek r 
Stablewsky kivételével. E tilalom 11 lengyel papot sújtott. 

—: Figyelmet kérünk ! Bodnár Gáspár szatmári se-
gédlelkész ur újra megindítja az ő jelesen szerkesztett 
„Téli Esték" czimü folyóiratát. Ez az egyedüli kath. 
lapunk, mely kizárólag a kath. iparosok vallási és er-
kölcsi érdekeinek emelésén buzgólkodik és a magyar 
kath. irodalomnak már eddig is dicsőséget szerzett. Meg-
lehetősen el volt terjedve ez a lap eddig is ; ámde mi ez ad 
tantam sitim ! ? Néplapjainknak és népiratainknak nem száz, 
hanem ezer és százezer példányban kellene közkézen forogni. 
Ha valamely lelkipásztor egy jó kath. lapot valamely 
családba beviszen, egy apostolt vitt be a családi körbe 
és saját pastoratióját, saját lelkiüdvét, mely hivei lelki 
üdvéhez van kötve, annyiszorta biztosabbá tette, a hány 
kath. lapot vagy iratot helyezett el az Isten által gondjaira 
bizott családoknál. Nt. Bognár Gáspár ur e napokban, 
egy segédlelkészre nézve ritka áldozattal, több ezer pél-
dányban fogja szétküldeni a „Téli Esték "-et mutatóban. 
Karolják fel i. t. lelkész paptársaim ezt a becses lapot 
oly lelkesen, a mint az méltán megérdemli ! 

— A lillei kath. congressus ideje véglegesen a f. évi 
november 27. egész decz. 2-áig eső napokra van megálla-
pítva. (Moniteur de Rome.) 

— A metzi püspök főpásztori levélben felhívta pap-
jait és hiveit, hogy a pápa világi fejedelemségének visz-
szaállitásért imádkozzanak. 

— Manning bibornok vegyes müveinek (Miscellanies) 
negyedik kötetét adta sajtó alá. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII. , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-
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T A R T A L O M . Vezéreszméli és Tanulmányok : A szentszék és az a k a t h o l i k u s t a n u k k iha l l ga t á sa . — A szerv i ták h é t szent r e n d a l a p i t ó j á n a k 
szen t t éava tás i ünnepe Budapes ten . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : I I . Vi lmos császár R ó m á b a n . — R ó m a : A helyzet ről és 

h a n g u l a t r ó l . — Vegyesek. — Kegye le tes adakozás . — Szerkesztőségi t e le fon . — Saj tó-h iba . 

A szentszék és az akatholikus tanuk kihallgatása. 
(Két czikk). 

A mult év őszén a hazai napilapok legna-
gyobb részét foglalkoztatta azon eset, hogy 
egy róm. kath. szentszék mint házassági biróság, 
egy ágostai hitvallású evangelikus lelkész urnák 
mint alpörösi tanúnak kihallgatását rendelte el. 
Sokan vitatták azon nézetet, hogy a szentszék 
nem lehet illetékes egy nem kath. vallású tanú 
kihallgatására; ezt hangoztatta a tanúul hiva-
tolt ágostai hitvallású lelkipásztor ur és a hir-
lapok egyaránt. Csak egy, országos nevű jog-
tudós találkozott, ki protestáns létére is állást 
mert foglalni a zsidólapok által készitett köz-
véleménynyel s — ha jól emlékszem — a „ Jog-
tudományi Közlöny8 hasábjain megjelent rövid 
tárgyilagos czikkében azon nézetét fejtette ki, 
hogy a szentszék, mint törvényesen elismert há-
zassági biróság, jogositva van a nem katholikus 
vallású tanuk kihallgatására is. 

Eltérők voltak tehát a nézetek, mikor a 
jogaiban magát sértettnek vélt ágostai hitvallású 
lelkész ur, saját egyházi főhatósága a superin-
tendens utján az igazságügyi m. kir. ministe-
riumtól kért orvoslást sőt „megtorlást 

E felfolyamodás következménye azon mi-
niszteri leirat, mely — alakja s kiállitása után 
Ítélve — valószínűleg körlevél- gyanánt bocsát-
ta to t t ki a nagyméltóságú püspöki karhoz s 
szószerinti szövege igy hangzik: 

„ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
tertől. 21888. sz. Czim! Konkrét esetben kelle-
metlenségek merültek fel azan alkalomból, hogy egy 
r. kath. szentszék mint illetékes egyházi biróság, áz 

előtte folyamatba tett válóperben tanúnak egy ág. 
hitv. evang. lelkészt idézett maga elé, ki ezen idé-
zésnek megfelelni vonakodott. 

Hasonló kellemetlenségeknek jövőre való elke-
rülése czéljából van szerencsém a m. kir. igazságügy-
miniszter úrral egyetértöleg felkérni Czimedet, mél-
tóztassék intézkedni az iránt, hogy miután az egy-
házi biróságok a megidézett, de meg nem jelenő 
tanuk ellenében kényszer-rendszabályokat ugy sem 
alkalmazhatnak, minden oly esetben, midőn a Czi-
med hatásköréhez tartozó valamely egyházi biróság 
nem saját vallásbeli egyénnek tanukénti kihallga-
tását látja szükségesnek, ezt az illetékes polgári 
birósághoz intézendő megkeresés utján eszközölje, mely 
királyi biróságnak azután módjában álland a 
netán makacskodó tanú ellen az 1868. LIV. tcz. 
206. §-át alkalmazásba venni és őt vallomástételre 
szorítani. Fogadja Czimed kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Budapesten, 1888. évi augusztus hó 
18-án. A miniszter meghagyásából Széchényi Jenő, 
osztálytanácsos." 

Igy szól a cultus- és igazságügyi minisz-
terek kölcsönös megállapodása. Nézetem sze-
rint a félmunka éppen nem oldotta meg az e 
téren fönforgott vitás kérdést; sőt ellenkezőleg! 
a miniszteri közös megállapodásban található fo-
gyatékosságok még azon talaj t is megingatták, 
melyen eddig szilárdaknak hittük magunkat. 
Sajnos, -hogy a „ Jogtudományi Közlöny u fenthi-
vatolt czikkével a dolog elaludt, s nem fejlődött 
ki egy alaposabb eszmecsere, mely e nem csekély 
fontosságú kérdést minden oldalról megvilágít-
hat ta volna. 

E sorok irója igen érzi a classicus szavának 
súlyát: „non nostrum est tantas componere Utes;" 

13 
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de inert figyelemmel kisérte az egész ügyet kez-
detetői fogva s oly szerencsés helyzetben volt. 
hogy a panaszos ágostai vallású lelkész ur és 
főnökének felfolyamodása, — a kérdéses szent-
széknek a cultus- és igazságügyi minisztériu-
mokhoz benyújtott terjedelmes feliratai mind 
megfordultak a kezén, ez okoknál fogva bátor-
ságot vesz magának a kérdéshez hozzászólni. „ Ut 
desint vires, tarnen est laudanda voluntas." Ovid. 
Epistolae ex Ponto III. 4. 79. 

A kérdés az, hogy a szentszéknek van-e 
joga nem katholikus vallású tanút beidézni és 
kihallgatni? — E kérdés tisztázása egy másik 
kérdés megoldásától függ: t. i. hogy elismert 
biróság-e a szentszék vagy nem ? mert ha a 
szentszék törvényes alapon álló biróság: tanú-
kihallgatási joga minden kétséget kizár s e jog-
aiéi valláskülönbség czimén sincs senkinek me-
nekvése; — mig ellenben méltán kérhet jogor-
voslatot ama bizonyos ágostai vallású lelkész ur, 
ha a szentszék birói jellege be nem bizonvitható. 

A szentszékek birói minősége egyebek közt 
az 1552.'évi 25. tcz.; 1553. évi 22. tcz.; — 1556. 
évi 35. tcz. 1. §.. — 1557. évi 9. tcz.; -— 1563. 
évi 27. tczikkekben van megállapítva, Az, hogy 
a szentszékeknek mily tágas körük volt egész 
az 1S68. évi törvényhozásig, mikor a törvénye-
sitési, végrendeleti s a házassági válópörökkel 
összefüggő vagyoni ügyek tárgyalása tőlök elvé-
te te t t : emliteni is fölösleges. De épen az, hogy 
az 1858. évi törvényhozás a most elősorolt 
ügyekre nézve a szentszékek illetékességét meg-
szüntette, ellenben más üg}Teket (mint az ideig-
lenes és vég-elválasztás iránti, továbbá köteléki 
pereket, valamint az uj házasságkötés szándéká-
ból indítandó holttányilvánítási pereket) a szent-
szék joghatósága alatt meghagyta: azt bizonyít-
ja, hogy a szentszékek hatásköre megszorittatott 
ugyan, de százados bíráskodási joga nem szűnt meg. 

Igy az 1868. évi 48. tcz. §. szerint a kath. 
honpolgárok házassági válópöreikben „a jelenleg 
fönálló egyházi törvényszékek az illetékes birák;" 
azt meg nyilván tudjuk mindnyájan, hogy 1868. 
évben is csak azon egyházi törvényszékek voltak, 
melyek ma is állanak: a szentszékek. •— Úgy-
szintén az 186S. évi 54. tcz. 22. §. a kath. há-
zassági ügyeket szintén a szentszék illetékessége 
alá sorozza; természetesen azon határok közt. 
melyeket az 1868. 48. tcz. 2. §. körvonaloz. És 
egy ujabb házasságkötés czéljából megindítandó 
holttányilvánítási perek nemcsak a régi joggya-

korlat és az 1S63. máj. 23-án kibocsátott királyi 
rendelet szerint; hanem az 186S. évi 54. tcz. 
40. §. által is a katholikus felekre nézve a szent-
székek hatáskörébe utalvák. 

A vegyes házassági válópöröket szabályozó 
1868: 48. 2. meg egész világosan szól; e ^ sze -
rint a válópörök a felek különböző vallásához 
képest vagy az „egyházi törvényszékeka (szent-
szék, Consistórium, alpapiszék stb.), vagy a „ vi-
lági törvény székek" előtt tárgyalandók. Minthogy 
pedig e két különböző biróság akként van e 
törvényben egymás mellé állítva, hogy minde-
gyik egyforma joghatálylyal ítél a maga alatt-
valói fölöt t ; s minthogy e törvény a törvény-
székek egyikének sem nyújt előnyt, kiváltságot 
a másik rovására: következik, hogy amily igazi 
biróság a magyarországi protestánsok házassági 
pereiben a világi törvényszék, épp olyan igazi biró-
ság a katholikusokra nézve a szentszék, az erdélyi 
protestánsokra a saját egyházi törvényszékük stb. 

Tehát a szentszékek birói minősége régibb 
és ujabb keletű törvényekben bírja létjogát. Igen 
jól tudja ezt a panaszos lelkész ur is; mert saját 
alispánjától azon hivatalos figyelmeztetést kapta, 
hogy „a kiküldött szentszéki biróság előtt tanú-
vallomást tenni s e czélból a küldöttség előtt 
megjelenni szíveskedjék, miután a törvényes bíró-
ságok és hatóságok előtt ezek felhívására megje-
lenni és tanúskodni minden honpolgárnak köte-
lessége." Pedig az alispán ur is a panaszos lel-
kész felekezetéhez tartozik. 

Más oldalról, nem győznők elsorolni ama 
sok miniszteri rendeletet, intézvényt, körlevelet 
stb. melyekben a szentszékek birói minősége 
majd egyenesen kimondatik, majd alattomban 
érthető. Épen csak hogy egy mntatványnyal szol-
gáljak: a pénzügyi minisztérium, mikor a szent-
széki periratok kellő bélyegezését sürgette 1870. 
okt. 19-én kelt 46427. számú rendeletével. — s 
a cultus-miniszterium, midőn a rendeletet a püs-
pökökkel illetve a szentszékekkel közölte 1870. 
nov. 29-én 27010. sz. a., egyaránt elismerték, 
hogy a szentszék törvényes alapon álló biróság. 
törvényszék. 

S ha a 21888. számú miniszteri közös meg-
állapodás szövegezését megfigyeljük: ez is meg-
erősíti állításomat; mert nem csak bíróságnak, 
hanem különös nyomatékkal illetékes bíróságnak 
nevezi a szentszéket. Bányai. 

(Vege köv.) 
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A szerviták hét szent rendalapitójának szentté-
avatási ünnepe Budapesten. 

A szerzetes rendek a tökélyért harczoló küzdelmes 
egyháznak élitejét képezik. Az evangéliumi tanácsokra 
tett szent fogadalmaikhoz kötött malasztok bősége jóté-
konyan, éltetőleg, lelkesitőleg árad szét a világ széditő 
zajában vergődő lelkek hitéletére. S kivált oly nagy vá-
rosok, mint Budapest, hol egy egész ország jólétének vagy 
romlásának viszerei futnak össze, aligha nélkülözhetnék 
nagy lelki károk nélkül a férfi és női szerzetes rendek 
jótékony hatását a hitéletre. A nagy, kivált pedig a fő-
városok népe az egymással sürüen váltakozó nem közön-
séges látványok által hozzá van szoktatva a nagy hatások 
ingeréhez. Idegei, elméje, szive szükségeli, mintegy éhezi 
és szomjúhozza a nagy lelki hatásokat, hogy ezekből erős 
lendületet meritsen a világ központosított zaja és kísérle-
tei által erősen ostromolt lélek a mennyei haza felé irá-
nyult felszárnyalásában. Minél több és többféle szerzetes-
rend lakik valamely városban, annál fokozottabb a hatás, 
mely a lelki élet mezején tapasztalható. Majd az egyik-
nek, majd a másiknak esik valamely ünnepe, melynek 
mennyből eredt alkalmából az ég angyalai mintegy le-
szállnak az égből s a lelki épülés Bethezda-fiirdőjének 
vizét felkavarják, hogy annak gyógyereje a csodás hatá-
sokig fokozódjék. 

Ily ünnepet ült e napokban (f. hó 14, 15, 16-án) a 
szervita-rend budapesti székháza. Hét szent rend-alapitója 
f. évi jan. 15-én történt szentté-avatásának búcsúval egy-
bekötött fényes triduumát tartá. A Budapest hitéletének 
történetében elévülhetetlen érdemeket szerzett atyák csi-
nos temploma ez alkalomból ünnepi diszt öltött. A fő-
oltáron, mely kora reggeltől késő estig fényárban úszik, 
ott látjuk a szentté avatott hét megdicsőültet megjele-
nitő diszes képet. Fent középen, a bold. Szűz, felhőn tró-
nolva, kiterjesztett, malaszttal teljes karjaival. Körülötte an-
gyalok lebegnek. Egyiknek a kezében megváltásunk szent 
jelvénye, a kereszt emelkedik ki ; másiknak kezében egy 
könyv van, rajta ez olvasható : Regula sancti Augustini ; 
egy harmadik pálmaágat nyújt lefelé ; egy negyedik azt 
a nagy fekete skapuláre nevü földig érő öltönydarabot 
adja le a térdelő rendalapitók elsejének, melyet a szer-
viták Mária rendeletéből reverendájok fölött viselnek. 
Maga a templom, végig tekintve raj ta, a fényben uszó 
főoltár nagy virágkoszorujának látszik. ízlésesen van 
megkoszorúzva minden, a mi megkoszorúzható vala. Es 
a mi a templom főékességét, aranynál ragyogóbb dicső-
ségét képezi : a főváros kath. népének minden osztálya 
és rangja igazi bucsujárásban jár a templomba e három 
szent nap alatt s ott tolong benne kora-reggeltől késő 
estig, az isteni tisztelet és a szentbeszédek alatt a szó 
teljes értelmében színültig megtöltve a közepes arányú 
templom minden öblét, zugát. 

Kik azok, a kiket az egyház XIII . Leo pápa ajkaival 
f. évi január hó 15-én szenteknek hirdetett ki s példa-
képül az egész föld kerekség elé oda állított Isten oltá-
raira emelve őket az idők végezetéig? Igen, kik azok, 
a kiknek tisztelete Budapest kath. hitéletében ily örven-
detes lendületet keltett ? 

A szervita-rend (Ordo Servorum Beatae Mariae 
Virginis) alapítása a hiterős középkor virágzó kellő kö-
zepére esik. A kereszténység 13-ik százada gazdag volt 
nagy ellentétekben. Főjellemvonása jóban és rosszban az 
erőteljesség, a nagyság, az óriási. A pápaság III. Inczében 
soha addig és azután el nem ért hatalmi fénypontján 
ragyogott . De az ő neveltje és védencze, II. Frigyes császár 
már egy zseniális, ledér, hitetlen, istenkáromló aposztata 
alakjával tarkítot ta be a világegyház történetét. Mérges, 
pusztító eretnekségek, és magasröptű hiterő ; földhöz ta-
padt durvaság, és egetverő góth dómokat épitő művészi 
inspiráczió ; vastag bárdolatlanság, és egyetemeket alapító, 
mélyjárásu, magasröptű bölcselő szellem : anyagiakba 
fulladt rohamos élvezés, és a v Jág minden gyönyöréről 
lemondó, önkéntes koldusság, csodákkal határossá lett 
önsanyargatás, hogy ne mondjam önkínzás : ime, hogy 
többet ne említsek, ezek teszik az aquinói szt. Tamások 
és sz. Bonaventurák, a jeruzsálemi Andrások és a tatár-
pusztítások századának némely jellemvonásait. E század-
ban alapította sz. Domonkos a dömések, assziszi szent 
Ferencz a ferencziek sokágú, nagy érdemű rendjét. E nagy 
kor látta ringani a szerviták rendjének bölcsőjét is, Tos-
kánában, a szép Olaszország e gyönyörű édenében. A 
rend évkönyveiből röviden a következőket vonatoljuk ki s 
meg vagyunk győződve, hogy e kevés adat is lelki épü-
lésére fog szolgálni az olvasónak. 

1233-at irtak Krisztus Urunk születése óta. Flórencz, 
az örök virulásról nevezett Florenczia, már nagy és szép vá-
ros vala. Jólét és műveltség honolt benne, s a lelkek örök 
üdve fölött éber hitélet virrasztott. Nem uralkodott benne 
a romlottság, de a nagy példák megrázó, magával ragadó 
hatására szükség vala itt is. Ezt megadta az Isten, az ő 
szeplőtelen szűz Anyja közbenjárásával, az által, hogy hét 
szentéletü férfiúban nagy elhatározást keltett. Szent Bon-
filius, szent Bonajuncta, sz. Manettus, sz. Amideus, sz. 
Uguccio, sz. Sosteneus és Falconieri sz. Elek, kik egy, a 
b. Szűz tiszteletére keletkezett ima-társulatnak valának 
tagjai, éppen Nagyboldogasszony napján, miután a hivek 
mind kitakarodtak már, még mindig ott térdepelének a 
templomban, szent elmélkedésekbe elmerülve a mennybe 
szállt Isten Anyjának dicsőségéről és kimeríthetetlen ha-
talmáról. Egyszerre egy tüzes golyó látványa jelent meg 
előttük, a melyből hét sugár mindenfelé fényt árasztott. 
Mialatt e jelenetet bámulták, megjelent előttök Mária, 
fényözönben, angyaloktól körül lebegetten. Megszólalván 
inté őket, hogy hagyjanak el mindent és vonuljanak félre 
a világ zajától, egy megjelölt helyre, hogy neki ott közösen 
szolgáljanak. A hét férfiú, kiket rang, gazdagság és tár-
sadalmi előkelő állások a világ felfogása szerint boldo-
gokká tehettek volna, minden erős hitök daczára, nem 
voltak Jlm vakbuzgók. Tudták, hogy Krisztus Urunk 
rendelése szerint lelkipásztorok vannak hivatva vezé-
relni a lelkeket az örök üdvösség felé s megítélni, vájjon 
Istentől van-e e szellem, mely valakit tetteiben sugall, 
avagy nem Istentől ? Elmentek tehát Flórencz apostoli 
lelkű püspökéhez s elmondták neki, a mi velők a temp-
lomban történt. Bonfilius volt a kis csoport szónoka. A 
püspök Isten ujját látván az eseményből, a magányba 
vonulásról táplált szándékukat helyeselte, reá áldását 
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adta és megigéré, hogy minden ügyeikben támogatására 
számíthatnak. Éppen Kisasszony napján vonult ki a dúsgaz-
dagból koldussá vált hét férfiú Flórencz mellé Camarzi-
ába, egy szegény, düledező viskóba, hol oltárt emelének 
s miután az Ur szent testét magukhoz vevék, durva szőr-
ruhaba öltözének. Végképp szakítottak a világgal, hogy 
Máriának, kivált mint fájdalmas, megváltásunk nagy 
müvében keserves részt vett Anyának szolgálván éjjel-
nappal, Mária tisztelete által nyerjenek örök babért. 
Egész életük ima, vezeklés és önsanyargatásból állott. A 
bűnösök megtérése, az igazak megerősödése és az egyház 
békés fejlődése : ez volt künyörgéseiknek tárgya. Hét 
hónapig éltek igy e szent magányban. Szentségük hire 
csakhamar messze földön elterjedett . De maguk sem tud-
ták még valójában, hogy mi lesz végre velők. Ismét el-
mentek tehát püspökükhöz. Midőn Flórencz utczáin végig 
haladának, Isten csodával lepte meg, tüntet te ki őket. 
Kisdedek, kiknek ajkai még nem valának megnyitva a szóra, 
megszólamlának és tele torokból kiáltozták : „íme, Mária 
szolgái, Mária szolgái!" A hét szent férfiú alázatossága 
még messzebb kivánt vonulni a világtól. A Senario hegyet 
választák ki remeteéletük színhelyéül. Első te t tük volt a 
hegyen keresztet állítani. Azután lakás után néztek. A 
sziklák barlangjai mintha számukra készültek volna. E g y 
kis kápolna a B. Szűz tiszteletére : ez volt óhajuknak 
netovábbja. A vadon-erdő füvei és gyökerei felséges táplá-
lékul szolgáltak megelégedésöknek. De hiába temették el 
magukat a vadonba. Magányuk búcsújáró hely lett. Meg-
látogatta őket ott Gualfried bibornok, pápai követ is, 
ki megdicsérte szándékukat, de enyhíteni igyekezett szi-
gorú életükön. Ok pedig engedelmeskedének. Ismét el-
mentek püspökükhöz és rendszabályt kértek tőle. Ezt 
egyelőre nem kapták meg. Mintha sejtette volna a jámbor 
főpap, hogy magasabb helyről, magától Máriától fog a 
keletkezendő szerzetesrend életrendet kapni. Csak azt 
köté szivükre, hogy ha valaki hasonló szándékkal és 
lelkülettel kíván hozzájok csatlakozni, ne utasítsák őt 
vissza. Hogy szerzetesrend alapítására szemelte ki őket 
az Isten, a hét remete eddig még csak nem is sejté. 
De Mária már ezt rég elhatározta. Azért választá ki 
őket. 1239. nagyböjt jének harmadik vasárnapján történt. 
A szőllős kert, melyet a hét remete a Senario hegy ol-
dalán ültetett, hó és fagy közepette, tele lett terméssel, 
s körülötte a térség nyári virulás pompájában állott. 
Tüstént Flórenczbe küldtek a püspökhöz — jelentést 
tenni. A püspöknek álmában ugyanazon éjjel látványa 
volt. Maria egy szőlőtőkét mutatot t neki, melyből hét ág 
haj tot t ki, ezekből pedig számtalan elágazás fejlődött ki. 
A csoda és a csodás látvány találkozásának értelmét a 
püspök elértvén, maga ment fel a Senario hegyre s gyö-
nyörű beszédben fejté ki előttük Isten és a b. Szűz aka-
ratát, hogy másokat is felvegyenek körükbe és szűz 
Mária tiszteletére szerzetet szervezzenek. „Ezt a társu-
latot, melyet maga Mária alapított, igy szólt Flórencz 
püspöke, az ő tiszteletére mindenfelé terjesszétek el." A 
bét szent atya szót fogadott a püspöknek. A legköze-
lebbi húsvét első uapján ohajtot ták a legelső u j tagokat 
felvenni. De Mária, az ő rendalapitójuk, még jobban ki-
tünteté őket. Nagypénteken, midőn éppen kápolnájukban 

az LTr Jézus szenvedése fölött elméikedének, váratlan fény 
támadt a kis kápolnában s benne megjelent a b. Szűz 
leírhatatlan dicsőségben, körülvéve angyaloktól. I t t az 
egyik angyal a szent keresztet öleié magához : amott a 
másik fekete ruhát t a r to t t ; emitt egy harmadik egy 
könyvet tar tot t kezében „Regula s. Augustini" fel i rat ta l ; 
amott egy negyedik pálmaágat lengetett egyik kezével, 
mig a másik keze egy tekercset tar tot t , melyre ez vala 
fel írva: „Servi Mariae(Mária szolgái.)1) Egyszerre a 
bold. Szűz közelebb vonult a hét atyához és egy hosszú 
skapulárét nyúj tot t át nekik, imigyen szólván : „Itt vagyok, 
kiválasztott szolgáim, hogy ismételt kérelmeitekben meg-
vigasztaljalak. Nézzétek a ruhát melyet ime átnyúj tok 
s melyet ti és utódaitok ezentúl viselni fogtok. Gyászos 
szine e ruhának benneteket folytonosan figyelmeztessen 
azokra a szenvedésekre, melyet én a mai napon (nagy-
pénteken) szeretett Fiam halálakor a kereszt alatt állva 
átéltem. A szentéletü Ágoston püspök szabálya legyen 
törvénye és irányzója a ti szerzetesi életeteknek, és ez a 
pálma itt, ez előjele legyen annak a dicsőségnek, mely az 
égben reátok vár, hogyha mint az én igazi hü szolgáim 
fogtok e földön élni." E szavak után Mária eltűnt. Ugyancsak 
nagypéntek éjjelén a flórenczi püspök is látta álmában a 
fekete skapulárét . 

Kimondhatatlan volt a vigasztalás és lelkesedés, 
mely a hét szent férfiú lelkét megszállta. Elmúlván a 
húsvéti szent ünnep, a püspök Flórenczből felsietett hoz-
zájok a Senario hegyre, és szentmise és áldozás után be-
öltözteté őket a fekete ruhába, s megtartá velük az u j 
szerzet alakuló gyűlését, mely a rend első főnökévé sz. 
Bonfiliust választá meg. Idő folytán a püspök áldozó 
papokká szentelé fel őket mind, kivéve Falconieri sz. Eleket, 
ak inek alázatossága előtt a püspök akarata végre meghajolt . 
Az u j szerzetesrend, melynek ily malasztos keletkezése 
vala, csakhamar elterjedt az anyaszentegyházban. Szent 
Bonfilius élte végén lemondott a rendfőnökségről s túl-
élvén utódját , 1262. jan. 1-én hunyt el. Megelőzte őt a 
boldog örökkévalóságban sz. Bonajuncta, a ki a rendfő-
nökségben utódja vala. E lhunyt 1257. aug. 31-én. Har-
madik rendfőnök, a hét szent alapitó közöl, sz. Manettus 
vala, a ki, 1267-ben, szintén leköszönt és 1268. aug. 
20-án az örök boldogságba költözött át. Megelőzte őt a 
halálban sz. Amideus 1265. ápr. 18-án ; követték és pe-
dig egy és ugyanazon a napon, u. m. 1282. május 3-án, 
sz. Ricoverius Uguccionius és sz. Sosteneus, végre 110 
éves korában 1310. febr. 17-én Falconieri sz. Elek. 
Mindnyájan a Senario hegy csendeâ zárda-templomában 
vannak eltemetve. Sir jukat az Isten dicsőségessé tette. 
Messze országokból keresték fel buzgó zarándokok, kik 
imájukban meghallgatást, a betegek pedig gyógyulást 
nyerének. És ez századokig tar tot t . Lassan-lassan mind 
hangosabban nyilvánult az óhaj, hogy a szerviták hét 
rendalapitója az oltár tiszteletében részesüljön. 1630-ban 
Falconieri Ferencz végrendeletben 20,000 aranytallért ha-
gyományozott a családjából származott Falconieri Elek 
boldoggá avatásának költségeire. 1667-ben IX. Kelemen 

' ) Ezt a jelenetet ábrázolja a szervita-rend budapesti főoltára 
fölé a sz. t r iduum alkalmából felfüggesztet t nagy festmény. 
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pápa bizottságot küldött ki a nevezett Isten-szolgája hősi 
erényeinek és csodatételeinek megvizsgálására. Sokszor 
félbeszakadt a vizsgálat ; végre határozatba ment, hogy 
a kik együtt élték a szent életet, együtt nyerjék meg az 
egyháztól a boldoggá-avattatás kiváltságát. Erre XIII . 
Benedek pápa 1728-ban mind a hét atyát boldoggá 
avatta és ünnepöket a rend számára február 11-ére tűzte 
ki. Ünneplésök később több egyházmegyére sőt egész 
országokra kiterjesztetett. Ekképp tiszteletök nőttön-nőtt 
szakadatlanul. U j csodák szentesiték az egyház Ítéletét és 
igy közóhajjá vált szentté-avatásuk. Egy nagy akadály 
állt azonban ennek útjában a legújabb időkig: az a kér-
dés, vájjon lehet-e a hét hitvallót cumulative (együt-
tesen) szentté-avatni ? Egy csodás gyógyulás, mind a hét 
boldog hitvalló együttes segélyül hívására, véget vetett a vi-
tának : minek következtében dicsőségesen uralkodó szentsé-
ges atyánk XIII. Leo pápa 1884. jun. 26-án a szenttéavatási 
eljárás újból való felvételét megengedte. A szent szer-
tartások congregatiójának három, 1886. szept. 28-án, 
1887. márcz. 1-én és 1887. nov. 15-én tartott ülése után, 
1888. jan. 15 én végre XIII Leo pápa a római szent-
egyház bibornokainak és több mint 200 püspöknek jelen-
létében kimondotta, hogy a szervita-rend hét bold, atyja, 
u. m. Bonfilius, Bonajuncta, Manettus, Amideus, Rico-
verius (Uguccio=Hugo) , Sosteneus és Elek szentekül tisz-
telendök. . . . 

Ezt a világraszóló, örvendetes eseményt ünnepelte 
a lefolyt triduum alatt a szerviták budapesti rendháza 
oly fénynyel, oly lelkesítő szellemmel s oly örvendetes 
eredménynyel a hitélet körében, hogy ez az ünnep Ma-
gyarország és a főváros történetében is esemény gyanánt 
fog az utókor előtt szerepelni. 

Mária szolgáinak rendjét az Isten mintegy Magyar-
ország számára teremtette. A Regnum Marianum, a menny-
ország királynéjának hatalmas patrociniumára, és szivet-
leiket elragadó magasztos erényeinek példájára, nagyon 
de nagyon rászorul. 

Ez okon kívánunk e szerényen bár, de serényen és 
üdvösen működő szerzetes-rendnek hazánkban — sok 
hivatást és nagy áldást ! Breznay. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapes t , október 12. II. Vilmos császár Rómá-
ban. — A mire oly sokáig készültek, a mi kényes volta 
miatt annyi tárgyalás, hozzászólás, megbeszélés tárgyát 
képezte: az megtör tént ; Vilmos császár elment Rómába, 
meglátogatni a „béke-liga" harmadik szövetségesét, meg-
látogatni az olasz királyt, és minthogy Rómában nagyobb 
hatalom az olasz királynál a pápa, meglátogatni az olasz 
király ünnepélyei előtt — a Vatikánban a pápát. Nehéz 
feladat, valóban nehéz, oly kényes, nagy és hatalmas 
ellentétek között, milyen a pápaság és az olasz királyság 
között fenforgó ellentét, — ugy mozogni, hogy érdekek 
sértve ne legyenek. A szivekbe belátni, a veséket vizs-
gálni — nem áll emberek hatalmában. Micsoda hátsó 
gondolatok vezérlik Németország protestáns császárját 
római látogatásában : van-e annak éle péld. Francziaor-
szág ellen, vagy talán nem akarja-e általa a római kér-

dést, minden udvariassága daczára a pápa iránt, oly 
irányban tovább terelni az európai nemzetközi jog 
terén, a mely irányban szövetséges társa, az olasz király 
azt előbbre tolni törekedik, — ki tudná ezt most megmon-
dani? Most csak annyit látunk, hogy Vilmos császár 
meglátogatta szövetséges társát az olasz királyt, a kinek 
400,000 szuronyára neki szüksége van ;*) hanem egyúttal 
minden tőle kitelhetőt megtett arra, hogy az olasz ki-
rályságot rablónak tekintő pápa, a ki Németország katho-
likusainak Istentől rendelt, hőn szeretett feje, az ő részé-
ről valami panaszra okot adó eljárásban ne részesüljön. 
Es eddig panaszra Vilmos császár Rómában csakis Um-
berto királyra mondott tósztjával adott okot, a melyben 
azt mondá, hogy Róma Umberto király fővárosa, hozzá 
nem téve, hogy ezt csak de facto avagy de jure is érti-e ? 
Mert ha de jure is értené, ugy meghazudtolná magát, a 
ki adott szavával törekedett bizonyítani, hogy ő a pápa-
ság érdekeit nem akarja megsérteni. Köztudomásu tény, 
hogy a római kérdés, századunknak e gordiusi csomója, 
még nincs megoldva. Ha Vilmos császár e mysteriosus cso-
mót, melynek bonyolításába a pokol is belejátszik, meg-
oldása pedig csak ugy eshetik ki, a hogy azt az égben 
elhatározták, — ugy gondolná megoldhatni, mint a szö-
vetséges társa az olasz király, egyszerűen szankczionálván 
az erőszakot ; igen, ha ő nagy Sándor hirére vágyva 
karddal gondolná ketté vághatni ezt a csomót: akkor 
Vilmos császár abban a pillanatban lesülyedne arról a 
magas piedesztálról, melyre őt rend-, béke- és jogsze-
retete emelte s azonnal a forradalom és felforgatás 
szellemének eszközévé sülyedne le. Vilmos császárnak 
homloka alatt, melyre a bölcseség pápája a Vatikánban 
csókot nyomott, van annyi esze, hogy ezt végre is be-
lássa, s akaratában van annyi férfias erő, hogy a forra-
dalmár italianissimik minden fondorkodása s minden, ha 
még oly egetverő tüntetése daczára is kövesse saját be-
látását, ha most még talán nem, uralkodása további ta-
pasztalatainak folytán. Nagy kísértés ugyan, most még, 
Vilmos császárra nézve az, hogy mind Németország, mind 
Olaszország a nemzetiségi államegység eszméjének ve 
zérlete alatt karddal tört magának utat oda, a hová 
mind a ketten eljutottak. Es, hogy eme körülményeknek 
erős tudata ült meg lelkében, azt az olasz királyra mon-
dott felköszöntőjében tudtunkra is adta. „Nagy uralkodóik 
által vezetett országaink egységüket, úgymond, karddal 
vivták ki. Történetünk hasonlósága involválja a két nép 
folytonos együtthaladását ez egység fentartására, mely 
legbiztosabb záloga a békének." E nyilatkozatot mi ha j -
landók vagyunk nem Vilmos császár érett meggondolásának, 
hanem mindenféle körülmények hatásának betudni. O 
először is protestáns. Előtte, bármennyire Sympathikus 
legyen is-a pápa személye, a pápaság mint ilyen nem 
lehet rokonszenves. Protestáns érzülete hajlik az antipá-
pista „olasz egység" felé. Hogy Vilmos császárt Olaszor-
szág felé, fele részben legalább, csakugyan ily érzelmi 
politika hajl í thatja, az az emberi természetben gyökere-
zik. Protestáns ember, kivált ha hozzá még császár, 
hogyha szivét megkérdezi, vagy ha kérdezetlenül érzel-

') „Pompás anyag." Ezt mondta Vilmos császár az olasz 
csapatok felet t t a r t o t t szemle alatt . 
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mét előtérbe tolja, soha sem fog a pápaság pártján 
állani, kivéve ha önző számitása lakatot tesz a sziv ér-
zelmeinek Aeolus-barlangjára. Hanem Vilmos császárt 
nemcsak szive, de esze is az „olasz egység" felé bajlit-
gatja. Ha valaki, ő számitó politikus. Bismarck tanitvá-
nya : még mindig benne van a „becsületes alkusz" iskolá-
jában. Ok tudják, hogy Olaszországgal legalább részben, egy 
húron pendülnek ; tudják, hogy mind a két ország, mint 
Vilmos császár mondá, karddal vivta ki egységét ; tud-
ják, hogy mindakettő a nemzetiségi eszmének hatása 
alatt jött, a mai alakjában, létre. Történetüknek, — 
hogy ismét Vilmos császár szavaival éljek, — e ha-
sonlósága által egymásra érzik magukat utalva. Es e 
szempontból tekintve a dolgokat, egy cseppet sem lehet 
csodálkozni a fölött, hogy a német császárság iránt sehol a 
világon oly frenetikus lelkesedéssel nem viseltetnek, mint 
a Quirinál Olaszországában, és viszont Olaszország iránt 
egy hatalom sem siet annyira az ő ölelkező, könnyekig 
elérzékenyülő rokonszenvét kimutatni, mint a mostani 
Németország. Similis simili gaudet. Minél jobban hason-
lítanak egymáshoz, annál inkább örülnek egymásnak, 
annál nagyobb gyönyörüket találják egymásban, annál 
jobban törekszenek egymást támogatni. Vilmos császár 
országokat és fejedelmeket látogató békeutjának vég-
pontja, a mint látjuk, Róma ; nem lehet egészen valószí-
nűtlennek mondani, hogy béke-aspiráczióinak czélpontja 
is Róma, vagyis a Rómában és Olaszországban tényleg 
fennálló egység-nek in statu quo fentartása — annak ha-
ladása érdekében. Ez látszik kicsillámlani ama szavaiból, 
melyekkel felköszöntőjében igy szólott: „Történetünk ha-
sonlósága involválja a két nép folytonos együtthaladását 
ez egység fentartására, mely legbiztosabb záloga a bé-
kének." Vilmos császár és az ő németjei az otthon szer-
zett vívmányok békés élvezetében látják életüknek czélját. 
Erre nézve járt a garancziákat megvizsgálni Vilmos császár 
eddig, Pétervárott, Stockholmban, Kopenhágában, Stutt-
gartban, Münchenben, Bécsben és jár most Rómában. És 
mit látunk ? Azt, hogy sehol oly tüntetőleg nem fogadták ; 
de egyúttal sehol oly nyilatkozatot nem is tett Vilmos csá-
szár, mint Rómában. Kijelenté, hogy ő, az általa termé-
szetszerűleg Németország számára első sorban keresett bé-
kének „legbiztosabb zálogát" Olaszországban, Olaszország-
nak „karddal kivívott egységében," s ezen egységnek 
„fentartásában" látja.. Nagy szó ez uraim, nagy szó ! 
Vájjon megkérdezte-e magától Vilmos császár, hogv az 
isteni gondviselés is vele együtt az olasz „egység fen-
tartásában" látja-e a béke legbiztosabb zálogát? Mert ha 
ennek az egységnek fentartása az isteni gonviselés ter 
vében nincs meg : akkor Vilmos császárnak római utja 
és nyilatkozata és életének összes ebből folyó erőködése 
titáni harcz lehet ugyan az ég ellen, de a világtörténelem ke-
rekeit megállítani bizonyára nem fogia. Nagy baj az, hogy 
Vilmos császár ama hasonlóság csapásán indult el, a mely 
Németország és Olaszország létrejöttének történetében kép-
ződött ; holott más csapáson járhatna sőt kellene is járnia, 
azon a csapáson, a melyre éppen a mostani Németország 
alakulásának történetében találhatna irányadást. Mert 
igaz ugyan, hogy Németország épp ugy mint Olaszország 
a nemzetiségi egység eszméjéből indult és karddal vivta 

ki azt az egységet, a mely bennök tényleg létezik ; csak-
hogy itt is bebizonyult, hogy „Si duo taciunt idem, non. 
est idem." Németország egységesítése nagyon különbözik 
Olaszország egységesítésétől. Németország egysége — 
egy-két elnyelt fejedelemséget kivéve — szabályszerű 
nemzetközi szerződések, békekötések alapján áll, szembeu 
a közvetlenül érdekelve volt Ausztriával és Francziaor-
szággal, és szemben az egész czizilizált világ nemzetközi 
jogrendjével. Azután Németország egysége a maga keblé-
ben nemcsak nem törte végképp össze a történeti jogala-
pon álló százados politikai alkotásokat, sőt a történeti 
jogalapot, Bajor- és Szászország, Württemberg és Báden 
külön dynastiájának, külön állami létének fentartásával, 
szentesitette és megerősítette, ugy hogy Németország tulaj-
donképpen nem is egységes német állam, hanem német 
államok szövetsége. Ha II. Vilmos császár oly hiven 
követi nagyatyjának nyomdokait, a mint mondja: csodá-
latos, hogy miért tette meg azt, a mit I. Vilmos soha 
sem tett meg: miért ment el Rómába — hirdetni fenn-
tartását annak az egységnek, a mely némiképp hasonlóan 
jött ugyan létre a német egységhez, de fejlődése folytán 
valóságos forradalommá alakult át Isten és minden tör-
téneti jogrend ellen. Miért nem marad II. Vilmos császár 
I. Vilmos nyomdokaiban, a ki soha sem ismerte el elvileg 
az olasz* királyságot, annál kevésbbé hirdette annak fenn-
tartását a béke legbiztosabb garancziájának, — hanem 
csak modus vivendit tartott vele és elfogadta szövetségét, 
mert 400,000 szuronyának jó hasznát vélte venni ? Es 
ha egy lépéssel mégis minden áron tovább akart menni 
nagyatyjanál, hogy neki is legyen saját érdeme is: ugy 
ezt nem a pápaság ellen Crispi által megcsökönyösitett 
intransigenczia szarvainak növesztésével kellett volna kez-
denie, hanem avval, a mire nagvatyja Németországban 
neki példát adott, avval, hogy azt tanácsolja vala most 
Olaszországnak Rómában, hogy béküljön ki a pápasággal 
s ismerje el a történeti jogot ugy mint az Németország 
szervezetében van elismerve. Ha ezt tette volna II. Vilmos 
jelenleg Rómában, akkor rakta volna le a béke legbizto-
sabb garancziáit — Rómában. De igy, a hogy most be-
szélt, az európai béke minden értelmes barátját zavarba 
hozta. Mindenkiben, a ki a világfolyásához ért. nem alap-
talanul az a sejtelem támad Vilmos császár római felkö-
szöntőjének kapcsán : hátha ez a fiatal, magát nem ok 
nélkül nagyra termettnek tartó császár abban az értelem-
ben gyönyörködik az Olasz- és Németország alakulásában 
található hasonlóságnak, mert neki igen tetszik, sőt talán 
mintája is az „olasz egység", a melynek irredentája is van, 
és a mely a történeti jogalap teljes félrelökésével erőkö-
dik szervezni magát. Egy jogtörténeti alapon álló államok 
szövetségéből szervezett birodalom fejének azon lenni, 
hogy egy a jogtörténelmi alapot félrelökő, semmi béke-
kötés, semmiféle nemzetközi megegyezés által nem ho-
nesztált állam-egység fennállása és ezen az alapon való 
haladása biztosittassék, mindenesetre feltűnő és a béke 
barátaira nézve semmiképp sem örvendetes jelenség, 
mert igen alkalmas arra, hogy sokféle gyanút kelt-
sen. Szivünkből kívánjuk, hogy II. Vilmosnak az ő 
római felköszöntőjében csak a szája járt legyen el s 
kalandozott át a jogtiprás terére, esze azonban a történeti 
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jogalap fejlesztésének egyedül békés, egyedül üdvhozó 
utián maradt . Es ha már II . Vilmos császárnak eszét is be-
hálózta volna a nemzetiségi államalkotás minden törté-
neti jogalapot felforgató elmélete, akkor nincs egyéb 
hátra , mint azt kivánni, hogy az az ihletet t csók, melyet 
XIII . Leo a Vatikán szent falai között homlokára nyo-
mott, kezdete és záloga legyen az isteni kegyelemnek, 
mely Németország hatalmas császárját jobb belátásra ve-
zérelje ! *** 

Róma, okt. 12. A helyzetről és hangulatról, — mely 
Vilmos császár római u t ja és fogadtatása kapcsán tá-
madt, jónak látom szórói-szóra megismertetni legalább 
velejében azt a két vezérczikket, melyek e tárgyban a 
„Moniteur de Rome" hasábjain megjelentek. 

Az egyik igy kezdődik : „Viszhangul szolgálva a 
kiadott jelszónak, a szabadelvű saj tó annak bebizonyitásán 
erőködik, hogy II. Vilmos, jelenléte által, szentesíteni 
fogja a bevégzett tényeket és el fogja temetni a római 
kérdést. Ebben az irányban ez a sajtó egész addig haladt 
immár , hogy a katholikusoktól, kik e kizsákmányolás ellen 
til takoznak, megtagadják magát a belátást és loyali-
tást is." A nevezett római lap azután igy fo ly t a t j a : „Nem 
tekintve a világszerte ismert nyilatkozatokat, a melyek a 
mi (olasz) hivatalosaink takt ikájával homlokegyenest el-
lenkeznek, minden értelmes és jóérzelmü ember kény-
telen belátni, hogy semmiféle esemény nem fogja meg-
változtathatni soha a pápai kérdést, a mely tisztán csu-
pán visszakövetelésében áll amaz igazi szabadságnak és 
valódi függet lenségnek, a melyre az apostoli szentszéknek 
az ő isteni hivatása gyakorlásában szüksége van. Akármi 
tör téujék, soha a pápa ügye nem lesz szabályozva és 
megoldva, csak akkor, midőn legfőbb lelki hata lmának 
ez a garancziája neki vissza lesz adva. Sem az állítólagos 
szentesítések, sem a szabadelvű deklamácziók a dolgok 
emez ereje és á kikerülhetet len valóságok ellen nem vi-
hetnek ki semmit. Mind addig, mig a pápa jogát vissza-
követelni fogja, és mig csak nem lesz oly helyzetben, a 
melyet hivatása nem nélkülözhet, más szavakkal : mind 
addig, mig neki igazi és tényleges souverainitását vissza 
nem adják, a római kérdés mind addig nyilt kérdés ma-
rad. Es addig, a katholikusok az egész világon, fennen 
fogják hirdetni szükségességét annak, hogy ez az ügy 
őszintén és véglegesen rendeztessék." S miután szemére veté 
a hivatalos Olaszországnak azt, hogy mig ők tar tha ta t lan 
ferde helyzetüknek fentartására külhatalmak befolyására 
hivatkoznak és ezt nemzeti el járásnak nevezik : addig a 
katholikusok sokkal méltóságosabb s hazafiasabb eljárást kö-
vetnek, a kiknek eszményök, úgymond a „Mónit, de Rome", 
az, hogy ezt a konfliktust az olaszok magok végezzék 
el egymás között, visszaadva a pápának az igazi szabad-
ságot, melytől őt megfosztani nem volt joga senkinek. 
Azután igy fo ly t a t j a : „Az örök visszakövetelésnek ez az 
actiója, mondá egy nagyhirü püspök, folytatódni fog. 
Mert a katholikusok leikök mélyén meg vannak győződve, 
hogy a pápa követelései helyesek és az ő jogai sérthe-
tetlenek. Ok tudják, hogy a pápa nem fog és nem foghat 
akarni e tekintetben engedni, mert hiszen a valódi és 
tényleges souverainitás az ő vezérlő hatalmának nélkülözhe-

tetlen biztositéka. Másrészről, a mi reményünk abban a mér-
tékben fog erősödni, a mely mértékben fogják az események 
igazolni azt, hogy a pápai kérdés szabályozása Olaszor-
szágra nézve nem a romlás vagy gyengeség forrása leszen, 
hanem forrása lesz biztonságának, állandóságának, nagy-
ságának és dicsőségének. Es mig ez az igazolás fényesen 
fejlődik ki, a dolog természetes folyásával együt t : az a 
meggyőződés ver n a p r ó l - n a p r a mélyebb g y ö k e r e k e t a 
szellemekben, hogy a sors meg fogja hozni azt a napot, 
melyen a helyzet logikája fogja kényszeríteni a fennálló 
ha ta lmakat arra, hogy kötelességöknek tar tsák érdeklődni 
a pápa ügye iránt, megmentésére a fennálló rendnek és 
fe l tar tózta tása végett a társadalmi veszélyeknek és fel-
forgatásoknak. Akkor többé nem csak hizelgö eljárásokkal 
vagy feltűnő formalitásokkal, hanem a szükség nyomása 
alatt tényekkel fognak folyamodni az egyedüli fentar tó 
nagy erőhöz, melyben a fel támadások erélyei székelnek 
a társadalom számára. Mit fog Olaszország eme viszonyok 
között tenni ? A rend és béke minden aspiráczióival 
harczban állva — mit fog tenni ? . . . íme a helyzet való-
ságai. Mondják meg nekünk, hogy végre is melyik 
p rogramm tiszteli és erősiti meg jobban a mi hazánka t : 
a katholikusoké-e vagy a szabadkőműveseké ? Mi e tekin-
tetben bátran hivatkozunk a részrehajlat lanság verdiktjére." 

Eddig az egyik czikk. A másik szintén az olasz 
szabadelvű sajtóval foglalkozva igy szól : 

„Nem tetemes érdeklődés nélkül követjük figyelem-
mel a szabadelvű sajtó forgolódásait II . Vilmos római 
u t jának ügyében. A germán fejedelmet a barátság külön-
böző jeleivel fogadták Pé te rváro t t , Dél-Németország feje-
delmi udvarainál és — Bécsben ; hanem bármily nagy 
volt a népség vagy az i rányadó körök lelkesedése, a 
mely az ily körülmények között igen természetes, az bi-
zonyos ha tárokon, melyeket a hazafiság, az illem és mél-
tóság sugalt , át nem lépett. A hivatalos Olaszországnak 
és az őt pártoló sajtónak ezt a tapasztalást meg kellett 
tennie ; hanem ők ennek az eseménynek magaslatára nem 
bir tak felemelkedni. Ez az itteni, határ t nem ismerő lyrai 
hangulat , ez a tulcsapongó, affektált vagy nem affektált 
öröm, ez a kötéltánczos szószátyárság : mindez nem fog-
nak imponálni sem tiszteletet, sem becsülést keltőleg. 
Nagyon furcsa dolog tehát, ha ezekre a tényekre hivat-
koznak a pápával szemben ; hiszen lapjainknak ez a lel-
kesedése hasonlit ahhoz, midőn a régi népek elkezdtek 
ruere in servitutem. Európa , a mely ide tekintet t és le-
vonja a maga következtetéseit , gondolkodni f'og e rend-
kivüli spektákulum fölött . Róma helyettes polgármestere, 
Gruiccioli ur, az első rhetorikai dijat akar ta elnyerni a 
hivatalos és szabadelvű tollak e pályafutásában. Előt te , a 
rómaiakhoz intézett felpezsdülésében (fervorino), a sza-
badelvű és szabadkőműves Róma „középpontja a czivili-
zácziónak; a haladásnak és — az emberi gondolatnak." 
íme, i t t a hang megadva ! E g y kis jóizlés, tapintat és 
mérséklés nem jobban illett volna? A rhetorika által 
összevissza szántott formularék mögöt t nagy scepticismus 
vagy még nagyobb hitetlenség rejlik ! Ezek a szájasko-
dások nem az erő bir tokának és tudatának a jelei ! 

A mi egyébiránt a szabadelvű lapok czikkeinek 
alapját teszik, az a római kérdés, ismét a kérdés és 
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mindég a kérdés, a római kérdés. Soha a pápa Rómában 
ily szerepet nem játszott , soha annyi beszéd tárgyát nem 
képezte. Még a szabadelvű 6ajtó íejtegetéseiben is, Ró-
mában épp ugy mint külföldön, nem az olasz király, 
hanem a pápa vonja magára a figyelmet és kelti fel az 
elmélkedéseket. Ez a lélektani jelenség nem-e különös do-
l o g ? ! Es nem nagy politikai gondolat rejlik-e a l a t t a? A 
mi szabadelvű embereink, a kik szüntelenül azt a hitet 
negélyezik, mintha a római kérdés már el volna temetve, 
sajátságos ellenmondásba keverednek, midőn szakadatla-
nul a római kérdéssel foglalkoznak. Ha erősek volnának 
és biztonságban éreznék magokat , vájjon lennének e eny-
nyire figyelmesek iránta ? 

A katholikus Olaszország, az igazi Olaszország, és 
a mi egy, a mindnyájunk Olaszországja, meg fogja fe-
nyíteni a szabadelvű lapok eljárását. A „Szent birodalom" 
és a „Reformáczió" az olasz szabadelvű lapok hasábjain 
túlnyomó, első helyen állnak. Az egyik szerint a német 
eredetű „Reformáczio" fogja földre teriteni a Tá t ikán 
oroszlánát ; a másik a pápával szemben egy u j „szent 
birodalmat" lát keletkezni (a német császárságban), a mely 
a szél minden irányában fogja megforgatni a birodalmi 
kardot és uralkodni fog a világ fölött . . . . Lehetet lenség 
az olasz hivatalos reménykedéseket, a lázas nagyravágyás 
látományait , a szolgai túlzások minden nemét megnevezni ! 
Ez nem egyéb, mint a politikába átvitt hysteria. 

A „Popolo Romano", czikke zárszavául, egy furcsa 
mondást szerepeltet. Szól a ,,ne nyúl j hozzám Rómáról" 
(Roma intangibile), és azt mond ja : a jog mindenekfelett! 
Melyik jog ? Az igazi ? . . . Ugyan beszéljetek hódításról, 
ezt meg lehet engedni ; de j o g r ó l : ugyan hagyja tok fel 
vele! Bossuet itt azt m o n d a n á : „Nincs jog a jog ellen". 

A hivatalos Olaszország jelenleg látványosságul adja 
magát az egész világnak. Pétervár , München, Bécs — egy 
dynastiához, egy kormányhoz, egy komoly néphez méltó 
magatar tás t tanúsított . Az olasz szabadelvű lapok czikkei 
azt a hatást teszik az emberre, hogy a szabadelvű és 
szabadkőműves Róma nem igy j á r t el!" 

Ennyit , a helyzet és hangulat jellemzésére ma. A 
többit legközelebb. 

VEGYESEK. 
*** A mult hét nagy e s e m é n y e II. Vilmos császár 

látogatása volt XIII . Leo pápánál a Vatikánban. A „Mo-
niteur de Rome" f. hó 13-iki számában leirja e látogatást 
és lendületes vezérczikkben fejtegeti annak jelentőségét. 
Galiinberti nuntius Bécsből előre jelenté a Vatikánba, 
hogy Vilmos császár a római kérdést inpraejudikált (impre-
iudicata) állapotában akarja megtartani . A „Moniteur de 
Rome" ennél fogva megelégedéssel tekint vissza II. Vilmos 
vatikáni látogatására és azt becses jelzésnek s mintegy bizo-
nyítéknak tekinti a mellett a kimagasló állás mellett, me-
lyet a pápaság korunk rivalitásai körében elfoglal." 

— Egyszerre két kath. nagygyűlés előkészítő bi-
zottságától kaptunk meghívót és jelentést. Az egyik tu-

dósító az osztrák katholikusok II . nagygyűlésének elők. 
bizottsága, a másik a Lilieben tar tandó franczia katholi-
kus nagygyűlésé. Az előbbi jelentése szerint az előkészü-
letek serényen folynak s e hó végével készen lesznek. 
Ezután küldetnek szét a felszólítások, meghívások és a 
programm. A bizottság reméli, hogy a vasutakon áren-
gedményeket fog kieszközölhetni. Az elszállásolásról is 
gondoskodva lesz. Kívánunk az egyház érdekében fényes 
sikert a bécsi kath. nagygyűlésnek. Csak egyre figyel-
meztet jük az i. t . előkészítő bizottságot, hogy a czimben, 
melyet pecsétje visel, egy kis nagyzás és ellenmondás rejlik. 
Azt mondja a pecsét, hogy . . . „österreichischer Katho-
l ikentag für die gesammte Monarchie /" 

— A szerviták budapesti ünnepét, melynek lelkeül 
f t . Hiesz Bonifácz házfőnököt üdvözöljük, dignitáriusok és 
jeles szónokok hírében álló több más egyházi férfiú köz • 
remüködése is nevezetessé tette. Vasárnap ugyanis Markus 
Gyula praelatus ur, hétfőn Palásthy Pál fölsz. püspök 
ur, kedden báró Hornig Károly veszprémi megyés püspök 
ur ő mgaik voltak kegyesek pontifikálni ; mig a magyar hit-
szónoklatokat Menyhárth László kalocsai Jéz.-társasági 
házfőnök és Kaposi József. a német hitszónoklatokat 
pedig Kanovics Béla bpest-józsefvárosi esperes-plébános 
és dr Wolafka Nándor urak voltak szívesek elvállalni. 
Szónoklat és hal lgatóság a nagy ünnep magaslatán állott. 

— Lapunk zártakor veszszük a II . osztrák kath. 
nagygyűlés elők. bizottságától a következő tudósítást : 
„Csökönyösen ta r t ja magát a hir, hogy a kath. nagygyű-
lés szervezői tilalmat kaptak a kormánytól a következő 
ügyeket a kath . nagygyűlés elé tárgyalásra bocsátani: a 
hitvallásos iskola; ügyét, a kapitalisztikus kizsákmányolás 
ellen támadt mozgalomét és az apostoli szentszék helyze-
tének ügyét . Azt is híresztelik, hogy csak kiváltságos 
személyek bocsáttatnak a nagygyűlésbe s a hivő katho-
likusok nagy tömege abból ki lesz zárva." E hírekkel 
szemben az elők. bizottság felhatalmazott annak kijelen-
tésére, hogy e hírek mind légből kapot tak s rossz szán-
dékkal a végett terjesztetnek, hogy a bécsi kath. nagy-
gyűlés sikerét károsítsák. 

— A lillei kath. naggyülés f. évi nov. 27-től decz. 
2-ig fog megtar ta tni a cambrayi egyházi tar tomány püs-
pökeinek elnöklete alatt . P rogrammjábó l jövőre közlünk 
néhány részletet. 

— Spanyolországban legközelebb bold. Granadai La-
jos, a dömés-rend egyik dicsőségének, háromszáz éves 
jubi leumát nagy fénynyel készülnek megünnepelni. 

K e g y e l e t e s adakozás. 
Nt. Khál József nyűg. plébános ur Pécsről a Jézus legszen-

tebb szive budapesti templomára 10 frk ar. 

Szerkesztőségi telefon. 
Ft . Zs. I. F.-Lendván. Legyen kegyes az „utasítást" beküldeni. 

S ^ S a j t ó h i b a . 
Kérjük m. t. olvasóinkat, hogy azonnal e sorok olvasása 

után, a Religio ezévi II. f. 18. sz. első hasábján felülről a 
23. sort, mely hibásan igy van szedve : „és az agysejtek működése 
a legvilágosabban nyilvánul", — következő hibátlan szöveggé szí-
veskedjenek kijavítani : „és az agysejtek működése absolute elég-
telen. Ezekben a lélek szellemisége és működése a legvilágosabban 
nyilvánul." Figyelmeztetjük t- olvasóinkat ez értelem-zavaró sajtó-
hiba azonnali kijavítására azért, nehogy lapjuk becses példánya 
hibásan kerüljön bekötés alá, ill. az utókor elé. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. t ud . egyetemi ny. r. t aná r . 

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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„evangelikus" farizeusok szövetkezete. — Vegyesek. 

A szentszék és az akatholikus tanuk kihallgatása. 
(.Két czikk). 

(Vége). 

Már, ha a régi s az 1868. évi törvényhozás 
a szentszékek birói illetékességét — az előzmé-
nyek szerint — legalább némely ügyekre nézve elis-
merte és kimondotta : kell, hogy megadta legyen 
nekik a módot és eszközöket is, melyek segé-
lyével az ő birói hatáskörükben tárgyalt ügye-
ket az igazságnak megfelelőleg Ítélettel is ellát-
hassák. 

E módok egyike a tanuhallgatás. 
Mit is érne a peres ügyek eldöntése tekin-

tetéből az 1868: 48: 2. és 1868. 54: 22. törvé-
nyek intézkedése, ha megelégednék azzal, hogy 
a szentszékek birói minőségét és illetékességét 
egyszerűen kimondja, de a birói tiszt gyakorlá-
sához szükséges eszközöket tőlök megvonná, 
vagy azok fölhasználásában őket gátolná? Már 
pedig a legújabb s fönebb közölt kultusz- és 
igazságügyminiszteri körlevél a szentszék tanu-
idézési és hallgatási jogát megszorítván, szűk-
keblű korlátokat emel, melyeket nem is tudott 
törvényes alapra fektetni; mig mi törvényekre 
hivatkozván állítjuk ezen ibis-redibis rendelettel 
szemben, hogy a szentszék mint törvényes bíró-
ság jogosítva van bármily vallású tanút beidézni 
és kihallgatni. 

Az 1563. évi 81. tcz. 1—3. §§., 1635. évi 
49. tcz., melyekben a tanuzási általános kötele-
zettség pénzbírság és testi fenyíték terhe alatt 
kimondatik — régi törvények ugyan ; de az 
ujabb törvényhozás által lényegükben sem módo-
sítva nem lettek, sem hatályon kívül nem he-

lyezvék; sőt inkább, ha az 1868. évi 54. tcz. 
szellemét és összefüggését tekintjük, lehetetlen 
be nem ismerni, hogy ha az 1868: 54: 22. a 
szentszék birói minőségét bizonyos meghatáro-
zott esetekre megállapítja és szentesíti: ugyan-
azon törvényczikk 206. §-ában nem akarhatot t 
önmagával ellentétbe jönni; hanem a tanuzás 
polgári kötelezettségét azon peres ügyekre is ki 
akarta teijeszteni, mely ügyek (mert a pörös 
felek történetesen a kath. vallás hivei) a szent-
szék előtt tárgyalandók. 

E meggyőződésem az 1868. évi 48. tcz. 2» 
§-ában birja egyik támpontját . I t t ugyanis a 
házassági perekre nézve a pörös felek vallási 
hovatartozandóságuk szerint két egymás mellé 
helyezett s igy egyenjogú bíróság neveztetik 
meg: az egyházi törvényszék és a polgári tör-
vényszék; melyeknek ha egyike támaszkodhatik 
a perrendtartás 206. §-ára s ennek alapján min-
den vallású honpolgárt megidézhet tanuzásra: 
másika is éppen oly jogon és törvényes alapon 
állván, nem fosztható meg a bíráskodás és igaz-
ságszolgáltatás azon nélkülözhetlen tényezőjétől, 
hogy tanuhallgatási jogát minden vallású hon-
polgárral szemben érvényesítse. 

Még egyszer hivatkozom azon tisztelt alis-
pán úrra, ki tárgyilagos igazságszeretetét bizo-
nyította be akkor, midőn lutheránus felekezeti-
sége mellett is „törvényes bíróság"-nah jelezte a 
kath. szentszéket és a tanúskodástól idegenkedő 
lutheránus lelkész urnák értésül adta, hogy a 
törvényes bíróság jellegével bíró szentszék előtt 
„megjelenni és tanúskodni minden honpolgárnak 
kötelessége.u 

32 
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Még egyszer hivatkozom azon országos hirü 
protestáns jogtudósra s egyetemi jogtanár úrra, 
ki egy év előtt éppen ily irányban nyilatkozott, 

S ha most a 21888. számú miniszteri közös 
megállapodást nézzük: negative ez is azt mondja, 
amit e czikk bizonyítani iparkodik ; t. i., hogy 
a szentszék jogosítva van minden valláskülönb-
ség nélkül beidézni és kihallgatni a hivatolt 
tanukat. Am, ha a szentszéktől e jog elvitázható 
volna: ennek törvényes alapot kell vala adni; 
azonban látjuk a miniszteri egyértelmű megál-
lapodásból, hogy ez nem törvényre van fektetve, 
hanem csak a „hasonló kellemetlenségeknek jövőre 
való elkerülése czéljából" indul ki, jóllehet fölebb 
két sorral illetékes bíróságnak nevezi a szent-
széket. 

Egy és ugyanaz lévén a törvény által elis-
mert két rendbeli házassági bíróságnak (az egy-
házi és polgári törvényszéknek) lét- és jogalapja, 
— ha most a kath. fél házassági bírósága nem 
idézhetne maga elé egy lutheránus tanút ; ille-
tőleg, ha ez a szentszék idézését nem tartoznék 
respectálni : akkor a jogegyenlőség elvénél fogva 
a kath. vallású tanú sem tartoznék elismerni a 
polgári törvényszék illetékességét, midőn ez, 
mint a magyarorszűgi -protestánsok házassági bí-
rósága tanuzásra beidézi. Ez természetes folyo-
mánya azon helytelen elvnek, mely egy ágostai 
vallású lelkész urnák fölszólalniása folytán a 
21888. számú miniszteri közös megállapodás 
szerint sanctiót nyert. 

Nem kellett sokáig tépelőpnöm rajta, hogy 
megtaláljam e gondolkozásmód kiindulási pont-
ját ; a „Budapesti Hirlap" mult évi czikkei a 
bennök hivatolt §§-okkal kezembe adták a fo-
nalat. Ott ugyanis különös szívóssággal mindig 
csak az 1868. évi 78. tcz. 2. §-ára hivatkoztak, 
s ebből akarták levonni a következtetést, hogy 
a kath. házassági biróság nem illetékes egy 
akatholikus tanú megidézésére és kihallgatására. 
Azonban igen helytelenül történt e törvények 
alkalmazása, mert e törvényczikk csak fölperes-
ről és alperesről szól, tehát csak jogot és igaz-
ságot kereső két félről s igy e törvényczikket 
nem magyarázhatja a maga előnyére egy har-
madik személy, t. i. ki az ily jogügyletnél sem 
fölperes, sem alperes, hanem tanú ; aminthogy az 
egész törvényczikkben emlités sem történik a 
tanukról. E törvényczikk szerint a kath. szent-
szék nem mondhat Ítéletet egy protestáns, görög 

keleti, unitárius stb. felekezetű alperes felett; s 
viszont: a polgári törvényszék nem lehet jogo-
sítva házassági válópörben ítélni egy katholikus 
alperes felett. 

Ez tiszta dolog. 
De azt tessék a törvénykönyvből bebizonyí-

tani, hogy a polgári törvényszék mint a protes-
tánsok házassági bírósága nem idézhet meg ka-
tholikus t anú t : akkor elhiszem, hogy a szentszék 
idézését a nem katholikus felekezetű tanú nem 
tartozik figyelembe venni. 

Annál inkább ragaszkodhatom e nézetem-
hez, mert a százados gyakorlat is mellettem 
bizonyít. Voltak ugyanis esetek a szentszékeknél, 
hogy számos idegen vallású tanú idéztetett be 
kihallgatás végett s e tanuk közt protestáns 
lelkészek, protestáns hitű törvénytudó bírák is 
voltak, kik vonakodás nélkül megjelentek. Ám 
ez utóbbiakról csak föltehető, hogy nem hajoltak 
volna meg egy illetéktelen biróság idézése előtt, 
ha nem tudják vala, hogy a szentszék is törvé-
nyes alapon áll s mint törvényes biróság a maga 
jogkörében folyó vitás ügyek tisztázása érdekéből 
a felek által megnevezett tanukat — tekintet 
nélkül ezek vallására — maga elé idézheti s ki-
hallgathatja. 

Tehát a dolog természete, — a birói tekin-
tély, — a törvények szelleme és összefüggése, 
— a századokon keresztül szakadatlanul f'öntar-
to t t és folytatott gyakorlat, mely már igen ipso 
facto törvényerőre emelkedett, — az 1868. évi 
törvények által életbeléptetett felekezeti egyen-
jogúság mind azt bizonyítják, hogy a szentszék 
csak ugy, mint más rendes biróság, jogosítva 
van bármily rendű, állású és bármely felekezet-
hez tartozó honpolgárt tanuzásra beidézni s ki-
hallgatni. 

Ezek után nézzük a kérdéses miniszteri 
közös megállapodás szövegét. 

„ . . . . az egyházi bíróságok a megidézett, de 
meg nem jelenő tanuk ellenében kény szer-rendsza-
bályokat ugy sem alkalmazhatnak"l)— mond a le-
irat. Igaz! de ebből még nem következik, hogy 
ezért ne volna jogosítva a szentszék egy aka-
tholikus tanút beidézni és kihallgatni, vagy ha a 
megjelenést megtagadná: az ily vonakodó tanú 

x) Hát a világi bíróságok vájjon magok alkalmazzák 
meg nem jelenő tanuk ellen a kényszer-rendszabályokat 
s nem-e inkább ők is, épp ugy mint az egyházi bíró-
ságok, a közigazgatási hatóságot kénytelenek azok alkal-
mazására felkérni ? A szerk. 
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ellen a perrendtartás 206. §-ának foganatosítását 
kérni a közigazgatástól, mint oly hatóságtól, 
mely az 1563. évi 81. tcz. 2. §. értelmében (v. 
ö. 1635: 49.) a kirovandó s az 1729. évi 30. tcz. 
4. §. szerint még csak nem is fölebbezhető pénz-
bírságot behajtani tartozik. — A következtetés 
akkor lett volna helyes, ha körülbelül ekképpen 
vonatik le: az egyházi törvényszékek nem levén 
jogosítva kényszer-rendszabályokat alkalmazni a 
makacs tanuk ellen : ezek megbirságoltatása 
czéljából esetről-esetre a polgári hatóság közre-
működése lesz igénybe veendő. 

Még furcsább a további következtetés. Mi-
után tehát kimondatott , hogy a szentszék nem 
alkalmazhat kényszerrendszabályokat, igy hang-
zik tovább a rendelet : „minden oly esetben, 
midőn . . . valamely egyházi bíróság nem saját val-
lásbeli egyénnek tanukénti kihallgatását látja szük-
ségesnek, ezt az illetékes polgári hatósághoz intézen-
dő megkeresés uiján eszközölje— Ha a minisz-
ter urak azon meggyőződésben vannak, hogy a 
szentszék rendes bíróság, ugy önmagokkal jön-
nek ellenmondásba, mikor valamely tanú kihall-
gatását csak azért, mer t az protestáns vagy zsidó, 
kizárólag a polgári biróság által vélik jogosan 
megtörténhetőnek s az általuk is bíróságul elis-
mert szentszéket az általános tanuidézés és 
vallatás birósági jogától megfosztván egy járás-
biró vagy egy járásbíróság! aljegyző szeszélyének 
rendelik alá. Ha pedig az ellenkező nézeten 
vannak s a szentszéket nem tar t ják biróságnak, 
akkor száz ilyen miniszteri rendelet sem lesz 
képes rábirni egy járásbirót, hogy a szentszék 
megkeresésére azzal is szaporítsa felhalmozódott 
teendőit, hogy a szentszék előtt folyó perekben 
ő hallgassa ki a tanukat s a gesztenyét ekként 
kikaparja a parázsból. És ha igy a polgári biró-
ság vagy egyenesen megragadja a miniszterileg 
megállapított közreműködést, vagy szép csende-
sen ad acta teszi a megkeresést : ismét a minisz-
tériumhoz folyamodjunk s a íolyó ügyeket fel-
függeszszük, mig valami uj rendelet lá t napvilá-
got? hisz akkor a katholikus honpolgárok 
válópörei sohasem nyerhetnének elintézést! 

Legfurcsábbnak pedig azt találom, hogy a 
kultusz- és igazságügyi miniszter urak csak a 
protestáns honpolgárok közt vélnek makacskodó 
tanukat feltalálni; legalább erre enged követ-
keztetni azon félrendszabály, hogy az akatholikus 
tanukat a polgári biróság által akarják kihall-
gattatni, akár jószántukból vallanak, akár pedig 

kényszer-eszközökkel szorí t tatnak a vallomásra. 
De hát mi t tör ténjék akkor, ha katholikus val-
lású tanú vonakodik a szentszék előtt megje-
lenni és tanuzni ? A szentszék nem alkalmazhat 
ellene kényszerrendszabályt; a polgári biróság 
pedig csak a nemkatholikus tanuk kihallgatására 
van a miniszterek által följogosítva. Talán mer t 
a vonakodó tanú kath. vallású, ezért elengedjük 
neki a tanuzást? Vagy ismét a magas minisz-
tériumtól kérjünk ujabb resolutiót? 

Végre, minthogy i t t egy fenálló százados 
törvényes szokás és pozitív törvények megvál-
toztatásáról, vagy legalább egy igen életbevágó 
törvénymagyarázatról van szó, fölmerül azon 
kérdés : fel van-e a minisztérium jogosítva arra, 
hogy egy törvény által szentesitett törvényszé-
ket lényeges a t t r ibútumától miniszteri rendelet 
ut ján megfoszthasson ? hogy a t anuka t vallás 
vagy polgári állás szerint kénye-kedve szerint 
osztályozhassa? Addig, mig szentszékeink a mai 
törvényes alapon állanak, rendelkezniök kell 
mindazon eszközökkel, melyek minden törvény-
széknek lényegét képezik. „ Si quid novisti rectius 
istis, Candidus imp er ti ; si non: his utere mecum 
Horat. Epist. L. I. VI. 67. Bányai. 

L E O P P . XI I I . 
MOTU PROPRIO 

A vatikáni könyvtárról. 
Augustum sanctissimumque munus, quo romani Pon-

tifices funguntur, maxime postulare ab iis videbatur, ut, 
quanto plura possent, monumenta litterarum colligerent. 
in quibus essent varii ingeniorum velut descripti cursus, 
et a quibus praeteritorum temporum sapientia ac multi-
pl ies eruditionis documenta, tamquam e perenni fonte, 
peti possent. Itaque peropportune providentissimeque de-
cessores Nostri Bibliothecam in ipsis aedibus pontifica-
libus, suo et Apostolicae Sedis paratam usui, exquisitis 
omnium disciplinarum voluminibus magno studio et in-
genti sumptu locupletandam curaverunt. Pari consilio, 
nimirum ut ex tanta librorum supellectile maiores usque 
in Ecclesiae commoda fructusque redundarent. ab ipsis 
muneris nostri exordiis cogitationes curasque Nostras 
in Bibliothecam Vaticanam contulimus. Cumque Nobis 
gnarum esset, scite graviterque plura statuta fuisse 
ad illius tutelam ornatumque a praedecessoribus No-
stris inelytae recordationis Xisto V, d e m e n t e XII, Bene-
dicto XIV, Clemente XIII, et Pio IX, eorum ingressi 
vestigia, cavimus ut ea servarentur : et per constitutionem 
Nostram motu proprio editam una praescripsimus, qui-
bus custodiae decorique eius plenius prospectum fuit, 
aucto officiorum numero, datâque scientiae cupidis copia 
commodius eam adeundi celebrandique. Nihilosecius re-
sedit in animo Nostro cupido maius aliquid praestandi, 

32* 
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quod honori esset Ecclesiae, sanaeque doctrinae utilitati 
et incremento. Scilicet Nos haud latebat, ferri passim 
nostra aetate homines studio inflammato ad historicas 
disquisitiones, ac pervestigandas intimas rerum gestarum 
causas, eoque studio abuti religionis hostes ut offundant 
lumini históriáé tenebras, eamve mendacio contaminent, ut 
fallacibus fabulis adiiciant fidem, demum ut calumnias 
insontibus inférant, virosque omnem promeritos posteri-
tatis laudem in contemptum et invidiam adducant. Sane 
ad has fraudes evertendas nihil aptius ac validius est, 
quam in aprico posita factorum Veritas, ineluctabilibus 
testata monumentis litterarum et artium. Quum ingens 
eorum copia suppetat in Vatieana Bibliotheca, merito 
censuimus eo clarius lumen firmiusque praesidium ex illa 
peti posse ad illustrandam veritatem, ad tuendam rem 
catholicam, ad profligandos errores, quo largius instruere-
tur subsidiis omnibus ac ministeriis, quibus efficitur ne-
quid inconditum aut incompositum in ea sit, atque eru-
ditis maximae praebentur opportunitates, quo facilior sit 
thesaurorum id genus exploratio. 

Quum itaque id animo intenderemus, novas statuimus 
iubere leges de ordinanda Bibliotheca, deque officiis eorum 
qui ei praesunt vel ministrant, easque complexi Constitu-
tione Nostra Motu proprio édita die XII Kalendas Ap-
riles anno MDCCCLXXXV servari ad tempus praecepimus 
experiendi causa. Iamvero triennium et amplius periculo 
facto, multa ex iis probavit experientia, nonnulla im-
mutari suasit. Quibus sie uti opus erat emendatis, inemo-
ratas leges confirmamus et saneimus Pontificia auetori-
tate Nostra, vimque legis perpetuae obtinere iubemus ex 
die ipsa his Litteris Nostris adscripta. 

Decernimus autem et expresse declaramus praesentes 
Litteras semper firmas, validas et efficaces existere et 
fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, quam-
vis non fuerint exhibitae, vel regestis exceptae in actis 
Camerae, aliusve Offici Apostoliéi; non obstante Pii IV 
Constitutione de non registrandis, aliisque contrariis qui-
buscumque. Volumus insuper earumdem Litterarum trip^ 
lex exemplar fieri, quorum alterum custodiri iubemus in 
Archivo Abbreviatoris Nostri de Curia, alterum in tabu-
lario Praefecturae Pontificalis Domus, tertium in pecu-
liari Grammatophilacio Bibliothecae Vaticanae. Commit-
timus autem Cardinali S. R. E. Bibliothecario, et man-
damus omnibus qui in Vaticana Bibliotheca officia ge-
runt, ut praedictis legibus pro sua quisque parte fideliter 
pareant, easque sedulo curent servari. Ceterum Nobis tan-
tum et Nostris Successoribus pro tempore specialiter et 
directe facultatem reservamus subrogandi derogandique 
iis legibus, si quid eiusmodi varia temporum ratio, re-
rumve adiuneta postulaverint ; nec non facultatem diri-
mendi dubitationes omnes et difficultates, quas circa 
earum significationem vel usum, quum factis aptantur, 
suboriri contigerit. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 1 Octobris 
an. MDCCCLXXXVIII, Pontificatus Nostri Vndecimo. 

LEO PP. XIII. 

A franczia püspöki kar és a római kérdés. 
A Dupanloup sírkövének felszentelésére egybegyűlt 

franczia püspökök következő táviratot intézték XIIl. Leo 
pápához : 

„Harminczkét bibornok, érsek és püspök, egybegyűlve 
Dupanloup sirkövének felavatására és az egyház jogai és 
souverainitása e bátor védőjének tiszteletére, emlékének 
tiszteletére annak a nagy püspöknek, a ki egyszersmind 
nagy hazafi vala, szentséged lábai elé teszszük alázatos 
tiszteletünk, bámulatunk és föltétlen hódolatunk érzelmeit 
szentséges személyed, legfőbb tekintélyed és az apostoli 
szentszék függetlensége iránt. Hiven Dupanloup egyik 
legkedvesebb óhajához, ismételjük kérésünket az iránt, 
hogy d'Arc Johanna mi hamarább az oltárokra emel-
tessék." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 20. Egyről is másról is, még a 

regale-váltságról is! — 
Hominum commenta dies delet, naturae autem judi-

cía confirmât. Igy lesz ez az olasz nép egy részének is 
ujongásával. melylyel II. Vilmos császár olasz útját, mint 
a pápa teljes és valódi souverainitása erőszakos meg-
szüntetésének szentesítését e napokban Rómában és a 
szép Nápoly mosolygó ege alatt ünnepelte. Valaha, és 
pedig még nem igen réger, az olaszok egyik leghazafiasabb 
lelkű költője, ki az olaszok idegen járom alól való fel-
szabaditójának, mintegy, hogy magyarán mondjam, Pe-
tőfije vala, ez a költő, Vincenzo Monti az ő neve, haza-
fias lelkesedésében igy zengett a bella Italiáról és annak 
a németek ellen való ellenszenvéről: 

Bella Italia, amate sponde, 
Pur vi torno a riveder ; 

Trema il petto, e si confonde 
L'aima opressa dal piacer. 

Il giardino di natura 
Ko, pei harhari non e ! 

A természet diszkertje, Olaszország, — barbároknak, 
azaz a németeknek, kik érzékkel az olasz sziv érzelmei 
iránt nem birnak, — nem való ! 

Hogy megváltoztak az idők ! Volt idő, s ez nem is 
régen vala, midőn Olaszországban „ki a némettel" volt 
a jelszó. Most evviva i tedeschi, evviva Guilielmo impe-
ratore germanico ! Minek a jele ez a változás ? Annak, 
hogy az olaszok megváltoztak ? Nem ; hanem annak, 
hogy változtak a körülmények, változott sokakban a vé-
lemény, biztos előjeléül annak, hogy a körülmények vál-
toztával ez a vélemény, az antigermánból progermáuná vál-
tozott lelkesedés — ismét változni fog. Semmi sem uj a 
nap alatt ! 

A katholikusok külföldön mindenütt pezsgő közélet 
jelenségei között viszik előbbre egyházunknak szent ügyeit. 
Belgiumban, Németalföldön, Francziaországban nagygyű-
lések lesznek. Szóba fog jönni a pápa teljes és igazi 
souverainitásának a kérdése is Bizonyosan tángálni, sőt 
mondhatni, erőteljesen megrázkódtatni fogják az olasz 
király Roma — conquista intangibilé-jét. Nincs a világon 

I akadály, melyen a kereszténység, a kath. egyház utat 
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ne tört volna át magának. Az olasz szektáriusok nem 
fogják az egyházat gondviseléses út jában megállítani. 
Sz. Pé te r széke ott van Rómában — kimozdithatatlanul. 
A hol sz. Péter van, ott kell lenni a pápának is. A pápa 
pedig nem lehet bábjá téka semmiféle világi hatóságnak, 
még ha fejedelem, király vagy császár is volna az. 

Legérdekesebb némi tekintetben előttünk a spanyol 
katholikusok nagygyűlése. Érdekes azért, mert e nemben 
ez lesz az első kath. nagygyűlés Spanyolországban ; má-
sodszor azért, mert a katholikusok egyetértését vagyis 
jobban mondva összetartását a l igha akadályozta másut t 
annyi akadály, mint a spanyol grandezza szép honában. 
A pápa ügye most megtöri végképp ez ellenkezéseket és 
visszavonásokat és a spanyol kathol ikusokat szintén egy 
szivvé és lélekké fogja tenni. Sikere biztos. Biztos azért, 
mert a kath . egyház szellemében az initiativa és a vezetés 
a püspökök kezében vagyon. Madrid püspöke pendité meg 
az eszmét, és a spanyol püspökök egymásután csatlakoztak 
hozzá. Főtárgya a nagygyűlésnek a római kérdés leszen, 
és pedig három szempontból : tekintve a pápának a nem-
zetközi viszonyokban gyakorlandó békebiróságát , tekint-
ve széke teljes függetlenségének szükségességét, tekintve 
végre az u takat és módokat, melyeken e függet lenséget 
visszaállítani és biztosítani lehet. Igy a madridi püspök 
közlönye, a „Restauracion." Még csak azt emeljük ki 
itten, hogy a madridi püspökséget alig áll í tották fel Spa-
nyolország fővárosában : íme máris mily egyesítő actiót 
képes az kifejteni egész Spanyolország felett . 

Nos, hogy a külföldi szemléről hazánkra fordítsuk 
figyelmünket: mit szóljunk a regale-vál tságról s az evvel 
járó és járandó mindenféle eshetőségekről ? 

Yideant consules, ne quid respublica detrimenti capi-
a t ! Államférfiaink és törvényhozóink lássanak utána, hogy 
ne kára, hanem haszna legyen az országnak és népének 
ebből a financziális operáczióból. 

Mi itt a regale-váltságot három szempontból ké r jük 
jól megvizsgáltatni. Tudtunkka l e három szempontok két 
elsejét még senki sem érintette ; a harmadikat pedig igen 
kevesen, talán csak ket ten. 

Először is, a regale- jog elvesztése veszteség az egy-
házra nézve is, azért, mert sok egyházi javadalom bírta 
eddig és gyakorolja a kisebb királyi haszonélvezetek jogát . 
Ez t a jogot most pénzzé teszik, igaz ; de a jog elvesz. 
Pedig az egyházi javadalmasoknak e réven is ju to t t egy 
kis befolyás arra, hogy a népet lelkiismeretlen korcsmá-
rosok és pálinka-mérők agyon ne itassák, ki ne szivaty-
tyuzzák. A regale-birtokos egyházi férfiú megválogathat ta 
a korcsmárosokat. Most ennek vége. 

Másodszor, lehetetlen a regale megváltásában egy 
óriási lépést nem látnunk a patronátusi kérdés u j stadi-
umba, a megoldás stádiumába kerülése iránt . A regalejog 
élvezete a földesúri jogok köréhez tartozik. A jus patro-
natust az egyház a földesúri jogviszonyokra fektet te. 
Ezentúl Magyarországban a patrónus földesurak elvesztik 
földesúri joguknak egy részét : lassanként fel fog bennök 
ébredni, hogy ha az állam magához váltot ta az i talmérés 
jogát, akkor az eme jogra részben legalább fektetet t patro-
natusi kötelességeket és át kell vennie. Igaz, azt mond-
hatni erre, hisz kárpótlást kaptatok. Ámde, ha a papírban 

kapo t t kárpót lás elpárolog, s a volt földesúr ezt a papir t 
is elvesztve, szegényebb lesz : mit fog tenni vele az egyház? 

Végre, a regale- jognak az állam által való magá-
hoz váltása, mig egy felől az államomnipotencziát fogja 
duzzasztani, másfelől t ág kapu t fog nyitni a demoralizá-
cziónak. A modern államnak, az ő dicsekvése szerint, se 
hite se erkölcse, se Istene se vallása, — az egy arany 
bor jún kivül. Ha tisztán csupán minél több pénz nyerése 
lesz- az i rányadó az állam előtt az i talmérés engedélyezése 
körül : akkor végre megtör ténhet ik az, hogy lesznek köz-
ségek, lesznek vidékek, a hol, miután a pálinka kipusz-
t í tot ta , nem lesz kire számítani a regale összeg kiszabá-
sában. 

Denique, ha valaha, most áll a z : videant consules, 
ne quid respublica detrimenti capia t ! *** 

S.-A.-Ujhely. Agnosco veteris vestigia flammae. 1. 
— Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lap, mely 
még ma is fo ly ta t ja pályafutását , s jóllehet az a czélja 
hogy , a prot . egyházi és iskolai élet köréből" ereszszen 
meg felekezete körébe egy-egy, a prot . élet küzdelmeiről, 
s — ha ugy tetszik, haladásáról és eredményeiről szóló 
közleményt : mégis édesebb a hang, behizelgőbb nála a 
röpke szó, ha mikor akkor megdönget i egy kicsit a kath. 
egykáz é rczkapujá t . És neve ama l apnak : Sárospataki 
Lapok. Ezer szerencse, hogy ezek S. P. Lapok ; mert 
különben ki a megmondható ja , nem kellene e az érvek 
gazdag t á r á b a nyúlni, hogy megmutassuk palam et publice 
az egyház szi lárdságának — a sok döngetésre ugyan 
édes-keveset hederitő — megmaradását . Mégis csak vál-
tunk ama lapokkal pár szót, anélkül, hogy vitézi tet tei t 
a felekezeti e l fogul t ság első és szokatlan példányaiul 
muta tnók be. 

Hja , dehát a szabad szólás dicső században a SP. L. 
is le tet ték a garast , tehá t csak oly bátorsággal eshetnek 
neki a katholicismusnak, mint akár a Bp. Szemle Gy. 
P . - jának kri t ika neki esett Ipolyi Arnold amaz emlékezeté-
nek, melyet Fraknói V. olvasott fel az akadémiában. Külön-
ben ily je lenségek nem ri tkák a BP. Sz. lap ja in ; de an-
nál gyérebbek a prot . történetirók nagyhangú szavaira 
vonatkozó birálat i megjegyzések; pedig hát a történetíró 
fe ladatának meghatározása, (BP. Sz. 1888. é. 142. sz. 
160. 1.) ugy véljük, nekik is szólana? Ha például a p r ó t , 
felekezet apotheosisét zengő s a kath . egyházat és papjai t 
pedig sárba t ipró „Egyházi politika Magyarhonban* 
(Jakabfa lvy And. Bp. 1886.) szépen megférhetet t a türe-
lem hangzatos jelzője mel le t t : már az csakugyan nem 
lesz merénylet a tör ténet í rás ellen, ha „Ipolyi és Fraknói 
— Timon és Kazy i rányát élesztették föl tetszetősb és 
t udományosabb alakban." Hogy ez irodalmi jelenséget a 
B P . Sz.-ben csak „napjaink klerikális törekvései gyönge 
támaszának" t a r t j ák ; hogy továbbá ugyanott alig talál-
nak i rodalmunkban müvet , melyben a tárgyilagosság any-
nyira hiányoznék, mint Ipolyi müveiben, legfelebb meg-
lepe tésse l veszszük tudomásul ; de egyszersmind az Ipolyi 
módszerének kritikátlanságával előhozakodó érdemes urat 
tisztelettel és szeretettel figyelmeztetjük, hogy „egyolda-
lubb, szenvedélyesebb," s tegyük hozzá, rosszakaratú vé-
dőiratokat, telve a katholikusok kisebbítésével, bőviben 
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találhat a protestánsoknál. Ott ez is erény ? Ott lehet 
Procrustes-ágyába beerőszakolni a t ényeke t? A kath . 
irónak meg neve : hal lgass! — akkor is, ha igaza van? 
Szeretetre méltó kívánság tőlük ; tőlünk meg a finom 
viselet nyilvánítása, midőn mondjuk N. Sz. Bazil lal : nSi 
contra maledicta irasceris, j am ea corroborasti ; sí vero 
quietus et immobilis persistas, pudorem maledicenti ma-
gnum intulisti." (Homil. 10. de ira.) Hanem utol jára 
mindennek megvan határa : valamint a kri t ikának, ugy a 
hallgatásnak is. Nem szükség ha ragra lobbannunk ; de a 
körülmények szerint e lmondhat juk a nyugalom hangján , 
hogy a mi nem já r ja , hát nem jár ja , még akkor sem, ha csak 
a SP. Lapok hasábjain van is, és nem a hangadó B P . 
Szemlében. 

A kinek talán feltűnnék, hogy bár a ,veteris vesti-
gia flammae1' a SP. L.-ban tűntek fel először, a B P . Sz. 
figyelemre méltó sorainak is szenteltem néhány szót. an-
nak az eszmestársitás folytán keletkezett , következő felvi-
lágosítással tar tozom. Fraknói V. kitűnő tudósunknak 
boldogult Ipolyi A. nagy alakjáról a m. t. akadémiában 
tar tot t , s annak idejében a Nemzet n. lap által is gaz-
dagtar ta lmunak s kiváló formatökélyünek nevezett beszé-
dében olvastam én egy kiválóan fontos részt a türelemről. 
Remek, mindakét részen megfigyelendő szavak: „A tü-
relem szelleme nem a közönyösség szülötte, sem a gyen-
geség vagy érdek terméke. Az erős meggyőződés gyöke-
reiről sarjadzik, mely az elméket meggyőző eszmékben és 
a sziveket megnyerő tényekben keresi a hóditás fegyvereit . 
Ilyen volt Ipolyi türelmessége. . ." A mely beszédben 
a türelemnek ily rajzolása látszott, az azon beszéd kriti-
kájában leledző türelem megismerésére voltam kíváncsi, 
s az ott észlelt türelem megerősí te t t abban, hogy nincs 
mit várnunk az i. t . prot . atyafiaktól vagyis inkább azon 
kiválóan hangoztatott szó áldásától a Sp. Lapokban, midőn 
a tudományok fölkentjeinek nevezetes folyóirata elől 
megy a példával. Pedig igazán, jobb volna annak a türe-
lemnek révén, — a ráfogások, kicsinyes csipkedések s a 
gyűlölet lángjának kerülése megkedvelésével, — az elmé-
ket meggyőző eszmékben és a sziveket megnyerő té-
nyekben keresnie a S.-P.-L.-nak is a hóditás fegyvereit ! 
Azokban keresi-e, az más kérdés ! Hallgassuk csak meg 
ama lapnak levegőt verő kiáltozását és csodáljuk a XIX. 
század irodalmi kifakadásának szörnyszülöttét tisztán a kath. 
világot érdeklő ügyben, melyre nézve jó volna alkalmazni, 
mit mondott Seneca? „Prudentis propr ium est, examinare 
consilia, et non cito crudelitate ad falsa — prolabi." 
(De quatuor virt.) Vagy talán már Seneca is lefőzte a 
katholikusokat, s elég magában a S. P . L. bölcsesége, 
mely a lelkeket meghódító tényeken s azok vizsgálatán 
egyszerűen, more patrio, tulteheti magát ? Szerinte a 
katholicismus népbuti tó ! Ugy van ; ők mondják, tehát 
igaz, liogy a magok körében megszokott füllentés és 
népbuti tás roskadozó várát egy szegletkővel erősiteni 
sietnek ! Fá j a S. P . L. lelkének, hogy a számtalan r. 
k. népnaptár sora az 1889. évre u j számokkal szapo-
rodik ; fájdalommal tölti el kebelét ama körülmény, hogy 
Stut tgar tban a lourdesi szűz Mária tiszteletére kalen-
dárium készült s a rendkívüli gyógyulásokat folyvást tu-
datja a kath . néppel : sőt tetőpontra hág megütközésének 

a protestantismus földén vastagodott alakja, midőn ki-
mondja a horrendum dictu í té le te t : „Annak a népbutitó 
naptárnak nálunk már van egy (csak ? !) előre vetett (!) 
á r n y é k a : A sz. Család Képes Naptára(S. P . L. 1888. 
33. sz. 607. 1.) No hiszen megköszönhetik a Sz. Cs. N. 
5-ik évfolyamának összeállítói és derék munkatársai azt 
a „népbuti tó" jelzővel ellátott bókot, vagyis, hogy ők is 
népbuti tók, de meg aztán a katholiczizmus is, melynek 
szolgálatában állnak, — népbuti tó ! Természetes, hogy a 
népboldogító, nép-felvilágnsitó tényező ekként csak a 
protestant ismus maradhat a maga minősíthetetlen bátor 
akarom mondani, vakmerő fellépésével : — s talán kedves 
hazánkban csak azóta ismerjük a népboldogitás, haladás 
és művelődés nemtőjét , mióta a S. P. L. napja terjeszti 
a felvilágosodottság éltető sugarait ? ! 0 tempóra o mo -
res ! Ugy van, ugy : hiába mosolyogsz, szives olvasó, a 
S. P . L. okoskodása felülmúlja a tiedet ; mivel bizonyos 
dolgokban ott a tá jékozot tság — valódi tájékozatlanság. 
Rosz akara t ró l ne vádoljuk e l já rásá t ; hanem inkább cso-
dálkozzunk ítéletének tárgyilagosságán és módszerének 
furcsa kr i t ikáján, — s tanul junk jobban érdeklődni a 
„népbutitás" ellenségeinek épületes eljárása iránt. — Ily, 
némelyek előtt tán csekélységnek látszó dolgok is érde-
mesek több szempontból arra, hogy figyelmünk tárgyát 
tegyék. (Vége köv.) 

Róma, okt. 15. Mindig a római kérdés — van napi-
renden Rómában, Olaszországban, és a világ összes szabad-
elvű és katholikus saj tójában. Ezt a különös jelenséget veszi 
megbeszélés tárgyául a mai „Moniteur de Rome" vezér-
czikke, melyből jónak látom idézni a következőket : 

„Róma szabadelvű saj tója e pillanatban Európának 
oly látványt nyúj t , a milyent csak kívánni lehet. Mindig 
a pápa, mindig a római kérdés ! Ez a melódia soha sem 
változik. Olyan ez, mint valami barbár orgona, a mely 
gépies szükségességgel ismétli örök refrainjét a beléje 
tet t da lnak . . . . Akár miről van a szó : látogatásról a Va-
t ikánban, katonai szemléről, toasztról, szóval akármiről 
van a szó — a mi laptársaink egy pillanatra sem hagy-
ják el állásukat. Olvasva e lapokat, azt hihetné az ember, 
hogy itt Rómában nincsen csak pápa és Vatikán ! 

Daczára, hogy ellenfeleink polémiája telve van 
becstelenségekkel, mi, bár volna okunk, nem panaszko-
dunk miat ta . Ez a sürgölődés erősen előtérbe tolja a 
mostani helyzet kuszált voltát. A mi czikkeinknél száz-
szorta hathatósabban bizonyítja ez azt a kegyetlen moz-
dulatlanságot, melyben a mi officziózusaink keringenek 
és halálra evődnek. Hogyha a római kérdés már el-
vesztett , vagy jelentőség nélküli ügy volna, nem volnánk 
tanúi a gyűlöletes polémia ez ugrándozásai- és akrobata-
ságainak. Kérdés, mely ily mélységes haragot , a szem-
fényvesztésnek ennyi kísérletét provokálja, korántsem 
vesztett, vagy legyőzött ügy, a melyet feledni lehetne : 
ez a legeslegelső érdek, ez a legfőbb érdek, mely minden 
más érdek fölött uralkodik. Minden eltemetése daczára, 
melyről lellenségeink annyit tudnak beszélni, minden nap 
dicsőséges feltámadását ünnepli ez a kérdés ! Ugv, mely 
szakadatlanul feltámad, nem hal meg, mielőtt gondviselé-
ses sikerét fel nem mutat ta ." 
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A „Moniteur de Rome" a Vatikén ellenségeinek 
eme magatar tásából , melylyel Vilmos császár római ú t j á t 
erővel a mostani olasz egység szentesítésévé akar ják 
felfújni , két igen figyelemre méltó következtetést tesz. Az 
egyik szerint, nagyon furcsa, de még tanulságosabb dolog 
az, bogy a mostani Olaszország, bár II . Vilmos császár 
római u t ja alkalmából gondolnia kellett volna magára a 
hármas szövetségre, Francziaországra, az általános hely-
zetre, a keleti s középtengeri problémára, a tuniszi és 
masszauachi bonyodalomra, mégis mindezeket mintegy 
megvetőleg hát térbe tolta és egyesegyedül a Vat ikánhoz 
való viszonyával foglalkozik. Ebből napnál világosabban 
kilátszik az, hogy a holtnak, elintézettnek hirdetet t római 
kérdés minden tagadás daczára él, sőt hogy az a mos-
tani Olaszország bel- és külügyi poli t ikájának legna-
gyobb s legfélelmetesebb tárgya. Minél jobban kiabál-
nak, hogy a római kérdés el van intézve s minél 
gyakrabban s egyúttal minél szenvedélyesebben foglal-
koznak mégis evvel a kérdéssel, annál inkább elárulják, 
hogy a mostani Olaszország szervezetében van egy 
seb, hogy az alatt az örömujjongás alatt, melyet Vilmos 
császárnak bemuta t tak , egy féreg rágódik Olaszország 
életfáján : egy megoldatlan, vitális kérdés, melytől függ 
nemcsak Olaszország, de a világon 200 millió kathoii-
kusnak és a jogrendre alapítot t összes államoknak békéje. 
Miért nem oldja meg ezt Olaszország ? Lám, a német 
császár e kérdést k ikerül te : jeléül, hogy ő is mint a 
pápa azt ta r t ja , hogy ezt az ügyet maguknak az ola-
szoknak kell elintézniük. Es ha el nem intézik maguk 
között, a világ, a hatalmak végre meg fogják unni azt 
a durva és becstelen kizsákmányolást, melyet az által 
követnek el, hogy egy tisztán a hármas szövetség czéljai 
végett tet t látogatást Rómában a pápa ellen akarnak 
felhasználni. A mily durva és botrányos volt ez a ki-
zsákmányolás, oly mértékben fogja ez a tapasztalás be-
folyását érvényesíteni az Olaszország és a többi államok 
közötti viszonyokban. Ennek a konstatálása a mily vi-
lágos, épp oly megbecsülhetetlen értékű. „Egyes emberek, 
mondá Chesterfield, bocsánatot adhatnak, feledhetnek ; 
szervezett testületek soha sem szokták ezt tenni." . . . 
Attól a pil lanattól fogva, a melyben fel fogna tűnni, 
hogy Vilmos császár római u t ja és az egész hármas szö-
vetségnek fő czélja az, arait az olasz kormány az ő kö-
zegei és hivei állítanak, t. i. sakkot adni a Vat ikánnak 
és elfojtani a római kérdést, abban a pil lanatban fognak 
Németország és Ausztria-Magyarország katholikusai ál-
lást foglalni a háromszövetséges politikával és a világ 
összes katholikusai kénytelenek lesznek a tr iple alliance ot 
a legirtóztatóbb rombolás faltörő-kosának tar tani . Ez 
esetben a hármas szövetség két tag ja ugyancsak meg fogja 
gondolni a további teendőket. 

Berlin, okt. 15. A Thümmel-féle „evangelikus" 
farizeusok szövetkezete. — 

Ájtatos ürügyet használnak . . . mint azok, akik 
túláradó hitbuzgalommal egész országokat óhaj tanának 
lángba borítani. Shakespeare (Timon I.) eme szavai tö-
kéletesen rá illenek az „evangelikus" másként „evangé-
liumi" szövetkezetre, amely Thümmel prédikátor elvtár-

sait egyesíti magában. Habár közönségesen »evangelikus 
hajsza" a neve, ezzel azonban koránt sincs kifejezve eme 
szövetkezet egész lénye s működése ; és ha ezt a fog-
zásban lévő vásott gyermeket a maga nevén akar juk ne-
vezni, akkor csak a heczczelő s izgága farizeusok szövet' 
kezetének czime illeti. Izgágáskodását már volt alkalmam 
ismertetni f r ankfur t i gyűlése alkalmából, most másik ol-
daláról is szabad legyen bemuta tnom, hogy a kép teljes 
legyen. 

Az „evangelikus szövetkezetnek," mint valamennyi 
protestáns vállalkozásnak alapirányzata egyenesen tagadó, 
amennyiben mindenben a katholiczizmus ellen tör ; fel-
adata s czél ja: harcz a katholikus egyház ellen a vég-
sőig, a német kathol ikusok ki i r tásá ig! Természetesen 
nincs bátorsága ezt nyilt sisakkal bevallani, sőt ez idő 
szerint alkalmasnak talál ják báránybőrbe öltözködni. E 
végből még mindig csak a „romanismus" és a „jezsuiták" 
nevü ürügy mögé rej tőzködnek, ünnepélyesen s fennen 
hangoztatván, hogy a küzdelmet csupán az „ultramontánis-
mus" s a „jezsuitizmus" ellen folyta t ják, korántsem a katho-
liczizmus ellen ; ez utóbbi iránt, szivük túlárad szeretettől s 
barátságtól annyira, hogy „szívesen nyúj tanak segédkezet 
az igaz katholiczitás s keresztény szabadság minden tö-
rekvésének a kath. egyház kebelében," és hogy „teljes 
tudatával birnak annak, mily kötelezettségeik vannak 
ka th . polgártársaik iránt , nehogy a hitvallásbeli ellentét 
okozta szakadás még mélyebb s nagyobb legyen," és 
azért „igyekeznek a közös haza iránti szeretetben a val-
láserkölcsi közösség kötelékét a katholikusokkal egye-
temben hűségesen óvni és szorosabbra fűzni." 

Igy olvasám ezen szavakat az „evangelikus szövet-
kezet" első felhívásában. Ha mi katholikusok nem is-
mertük volna föl a méztől csepegő eme békeszózat hazug 
s álnok voltát, a nevezett szövetkezet legutóbbi tevé-
kenysége meggyőzött volna arról , hogy a tet tek nem 
felelnek meg ama mézédes szavaknak. Arait e szövetkezet 
eddigelé tett , az nem egyéb gyűlöletes izgatásnál. A 
farizeismus most már levetette álezáját, és minden elfo-
gulatlan ember kénytelen reá sütni a hazudás bélyegét ; 
igy például, mikor a katholikusokat trieri nagygyűlésük 
alkalmából hazafiságukban megtámadta . Olykor-olykor 
azonban szükségesnek lát ják megint a báránybőr t fordítani 
kifelé. Igy midőn az elhunyt Frigyes császárhoz intézett 
föl i ra tukban ismét a „romanismus" elleni harczukról be-
szélnek vagy Duisburgban ta r to t t gyűlésükből utódjához 
„egyhangúlag" elhatározot t föl i ra tukban „a mindinkább 
ura lomra vergődő jezsuit izmust" tűzik ki csatározásuk 
czéljául. Az korántsem jelentéktelen dolog, hogy az 
„evangelikus" szövetkezett társak az egyik császárhoz 
romanisrausról, a másikhoz jezsuitizmusról beszélnek, 
mert emez urak nem értenek egy s ugyanazon dolgot 
ama két szó s egy fogalom alatt , hanem az utóbbi alatt 
amannak fokozását s azért első felhívásukban is különb-
séget tesznek a kettő között , azt mondván, hogy „a ro-
manizmus mindinkább a jezsuitizmusba olvad " 

Mit értenek tehát ez „evangelikus^ sophisták a ró-
manizmus s jezsuitizmus alatt ? Mikor szűnik meg sze-
rintük az első és kezdődik az utóbbi ? Miben különböz-
tetik meg mindkettőt a katholiczizmustól ? Hol vannak s 
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kik azok a. katholikusok, a kik nem romanisták, s je-
zsuiták ; és hol vannak s kik a romanisták s jezsuiták, 
akik nem kathol ikusok? 

E kérdéseket már sokszor föltették, de a választ 
azokra soha sem adták meg azok, akik eme megkülönbözte-
téssel szemfényvesztést űznek. Ily kérdésekre szorgosan 
óvják a nagy titkot, és ú j ra já tékot űznek ama szavakkal. 

Könnyű volna az evangelikus szövetkezet tagja inak 
beszédeiből s közlönyeik czikkeiből bebizonyítani, hogy 
ezt a fictiót maguk sem ta r t j ák meg s igen sokszor el-
szólják magukat , hogy ugy elméletben, mint gyakorlat-
ban a jezsuitizmust, romanizmust és katholiczizmust azo-
nosítják és úgyszólván mint maga Bileam szamara önma-
guk ellen tesznek tanúbizonyságot. A remscheidi prédiká-
tor nagy hálára kötelezett minket ama nyíltsága által, 
melylyel a katholiczizmusnak neki rugaszkodott , mint 
Luther , és a schmalkaldeni prédikátorok nyilvános tör-
vényszéki tárgyaláson kimondá, hogy „a katholiczizmus 
nem illik be a modern életbe, a katholikus egyház ideje 
lejárt ." Ez a férfiú elég bátor volt föllépése alapjául a 
„schmalkaldeni czikkelyeket" venni, melyek a katholi-
czizmus merev és feltétlen tagadását foglal ják magukban 
és mi különbséget sem tesznek katholiczizmus, romaniz-
mus s jezsuitizmus közt. Es maga Thümmel is annyiban 
elismerésünket érdemli, hogy ő az „evangelikus szövet-
kezet" tagjai közt legkevésbbé mondható farizeusnak. 

Egyébi rán t egyes protestánsok is bevallották már, 
hogy a jezsuitizmus, romanizmus és katholiczizmus közti 
megkülönböztetés csalóka agyrém, melynek semmi alapja ; 
hogy a jezsuitizmus szelleme azonos a katholiczizmuséval, 
legalább — mint ők mondják — manap azzá lett. Ok 
mondják s panaszkodnak, hogy „a jezsuitizmus a kath. 
egyházban teljesen felülkerekedett , hogy annak szelleme 
mindent benne áthatot t , s hogy ma a pápa, püspökök, 
papság s hivek mind jezsuitákká lettek" ; hogy a kath . 
Czentrumpártot , a kath. sajtót , kath . egyesületeket s 
nagygyűléseket mind „az uj-római, ul t ramontán-jezsui ta 
szellem vezérli" mint egy evangelikus-szövetkezeti t ag 
mondja. Azimént megjelent egy röpira t e czimen : „Egy-
ház vagy állam-e a kath. egyház" (Ist die katholische 
Kirche eine Kirche oder ein Staat ? — Leipzig), melyben 
többi között a következő olvasható : „a jezsuita rend az 
egész római egyházra ráerőszakolta szellemét, sőt a saját 
szervezetét is képes volt az egyházra átruházni" , meg 
hogy a kath. egyház ma már nem egyéb, mint egy nagy 
jezsuita rend és a katholikusok teljes s valódi jezsuiták. 
Es valóban, ha a katholikusokat kérdezik : hogyan vagy-
tok a jezsuitákkal ? Egyek vagytok e velük hitben, re-
ményben s szeretetben ? Akkor a kérdezettek csak XII I . 
Leo pápának Jézus társasága dicsőítéséről szóló brevéjére 
s a németországi kul turharcz kezdetére utalnak. Ez utób-
bit is a Jézus-társaságiak elleni hadüzenettel kezdték. 
Mily gyakran s mily kegyes jóindulat tal mondták akkor 
nekünk : Ellenetek, katholikusok ellen nem akarunk 
harczot, de a „jezsuiták", „római sötétenczek", „ultra-
montánok", a „jezsuitizmus" ellen inditunk háborút , ko-
rántsem a katholiczizmus ellen ; majd ha a jezsuiták egy-
szer eltávolíttattak, t i teket katholikusokat, senki sem fog 
bántani ! 

A katholikusok azonban nem hittek a szép szónak, 
hanem azonnal fölismerték, hogy e jezsuiták ellen intézett 
csapás egyúttal őket s egyházukat sú j t ja : azért a püspöki 
kar , papság s hivő nép, az egész kath. világ a jezsui-
tákkal tar tot t és amikor a jezsuiták száműzetésbe mentek, 
méltán mondhattak köszönetet „a német katholikusokhoz 
intézett hálaadásukban", valamint a püspöki karnak, hogy 

több izben fölemelték szavukat érdekükben s hogy egyek 
voltak velők mindig a hitben s jóravaló törekvéseikben, 
és hogy ez elismerés még a számkivetés fájdalmát is el-
enyésztetni képes. 

Ez elismerés s ragaszkodás a jezsuiták iránt nem-
csak feledhetetlen, de elenyészhetetlen is lesz és élni fog 
a katholikusok szivében. Es ha az „evangelikus" szövet-
kezet a jezsuiták elleni gyűlöletében folytatott igazgatá-
saival meg akar ja akadályozni a jezsuiták visszatérését 
Németországba, akkor igen rosszul teszi, hogy a német 
katholikusokat ismételten figyelmezteti arra az űrre, mely 
a Jézus-társaságiak számkivetése óta még mindig tá tong 
sziveik körül, amelyet betölteni nemcsak a jezsuiták iránti 
hála készteti őket, hanem ama tény is, hogy hitsorsosaik, 
a jezsuiták, kikkel ők maguk egyek a hitben, reményben 
s szeretetben, még mindig számkivetésben élnek s ők 
nélkülözni kénytelenek ezeknek vigasztalását a nehéz 
napokban, melyek Németországra még következnek. K. L. 

VEGYESEK. 
*** A nap nagy e s e m é n y e Budapesten ma, f. hó 

20-án, a terézvárosi res taurál t templom megáldatása vala 
az ország biboros hgprimása Simor JánOS esztergomi 
érsek ur ő emja által. A benedictio megható szertartása 
reggeli 9 órakor kezdődött . Utána ő emja szószékre lé-
pet t és szentbeszédet, ezután pedig csendes szt. misét 
mondott,* melynél assistáltak dr báró Hornig Károly 
veszprémi püspök, Markus és Steiner praelatus, Venczell 
Antal pápai kamarás, Hiesz Bonifácz szervita prior, Ka-
novich esperes-plebános, Stieber Vincze a nap hőse, a 
kinek erélyessége tet te lehetővé, hogy a terézvárosi tem-
plom kidiszitése oly gyorsan ment végbe, továbbá az ő 
káplánjai dr Wayand, Bleszkány, Papánek, Zelliger V. 
és két hi toktató a kerületből, Glatz és Kurbel urak. Bu-
dapest főváros mint patrónus részéről jelen voltak : Ráth 
főpolgármester, Kamermayer polgármester, és a tanács 
valamint a ker. elöljáróság az esküdtekkel testületileg. 
Szent mise alatt a szürke-nénikék terézvárosi növendékei 
énekeltek a kóruson. A nevezetes ünnep alkalmából dr 
Wayand Géza megir ta a templom rövid történetét . 

— Kegyelmes föpásztoraink közöl, a hgprimáson 
kivül, ki ma este már ismét székhelyére visszautazik, a 
fővárosban vannak : Kalocsa biboros érseke, az egri érsek, 
a szepesi és a veszprémi püspök urak. 

— lisztéit olvasóink kegyes engedelmével visszatérni 
bátorkodunk a lapunk utolsó előtti számában közlött előf. 
való felhívásra. Két nagyreményű, világi egyetemi hallgató 
lép azzal a magyar katholikus irodalom és közélet pályá-
jára . Azt panaszoljuk fel mi papság, igen gyakran, hogy 
kevés a mi öntudatos és elvhü kath. világi értelmiségünk, 
íme, i t t az alkalom ez értelmiség gyarapítására. Két nagy-
reményű, tudományszomjas, életrevaló kath. i f jú szándé-
kozik felcsapni kath. irónak, publiczistának, hitvédőnek, 
egyházunk támaszának. Ragadjuk meg jobbjuka t és osz-
szuk be őket a küzdő egyház seregének tiszti karába. 
Megérdemlik. I f jú Ozanamok, Woesték és Windhors tok-
ból váluak a világhírű nagy katholikus irók, miniszterek 
és államférfiak. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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Néhány adat a budapest-terézvárosi róm. kath. 
plebánia-templom történetéből. ') 

A jelenlegi Terézváros a fővárosnak egyik 
legdíszesebb külvárosa. Az utóbbi két évtized 
alatt bámulatos gyorsasággal emelkedett a mo-
dern városok színvonalára. A monumentális köz-
épületek, a fényes paloták, a nagyszerű utak és 
utczák, a világvárosi élénkség, mindez feledteti 
velünk, hogy e helyen egy évszázad előtt belát-
hatatlan síkságon elterülő szőllőskertek s szántóföl-
dek valának, i t t -ot t feltűnő majorsági épületek-
kel s főúri tusculánumokkal. E városrész első 
lakosságát részint az urasági szolgálatban lévő 
földmivelők, részint pedig kisebb telkes gazdák 
és kerttulajdonosok képezték. A lakosság szapo-
rodtával a belvárosból és a szt. Rókusról neve-
zett külvárosból nagy számmal költöztek át a 
kisebb iparosok és kereskedők. A mult század 
közepe felé már kezdetleges utczákkal s némi 
ipar- és kereskedelemmel is találkozunk. A val-
lásos érzület, a legnagyobbrészt katholikus la-
kosságban, csakhamar odairányult, hogy a már 
meglehetősen népes városrészben templomot és 
iskolát létesítsen; a lakosság ezen jámbor óhaj-
tása kezdetben sok nehézségre talált, mig végre 
gróf Batthyány József bibornok herczeg-primás 
méltányolva Best városának kérelmét, 1777-dik 
évben elhatározta, hogy e külvárosban plébánia 
állittassék. E czélból megelőző tanácskozások 
után, 1778-ik év julius hó 28-án, a nevezett 
bibornok és herczeg-primás személyes elnöklete 

Rövid kivonat szerzőnek sajtó alá készülő nagyobb 
müvéből, mely a bpest-terézvárosi pleb. templom törté-
netét tüzetesen fogja tárgyalni. A szerk. 

alatt vegyes bizottság ült össze, a melyben a 
városi hatóság, mint egyházi kegyuraság részé-
ről, az akkori polgármester Mösl József és más 
négy tanácsnok vett részt. Ezen ünnepélyes 
ülésben a városi hatóság, mint kegyúr részéről 
az eladott rákosi major árából ez uj plébánia 
alapítására 2500 f r t aj állítatott fel, a mely ösz-
szegből Bernáth szül. Kerschbaum özvegy nő 
telke 600 frton megvétetett, hogy azon templom, 
paplak és iskola épitessék. Az épitkezés elkez-
dését részben a költség hiánya, részben pedig a 
háborús idők nagyban akadályozták, miért is 
egyelőre csak fatemplomot építettek, a mely a 
Szentlélekről lőn elnevezve. Ez ideig a hivők 
számára az istentisztelet a szt. Rókus kápolnában 
ta r ta to t t a még 1777-ben kinevezett saját plé-
bánosuk, Edenhoffer György által. — Az ideig-
lenes fatemplom csak 1794-ben készült el. Az 
istenitisztelet ezen időtől fogva az uj fatemplom-
ban tar ta tot t . A plébániai teendők napról-napra 
szaporodván, egy ideig szerzetes-rendű áldozó-
papok működtek a plébános oldala mellett, mig 
végre 1797-ben a kegyuraság egy kápláni állo-
mást rendszeresített. Az 1799-ik évben megüre-
sedett plébániai javadalomra Píingstel Mihály 
lőn megválasztva ; az ő fáradhatatlan utánajárásá-
nak és buzgóságának köszönhető, hogy az állandó 
templom építése 1801-ik évben junius hó 6-án 
megkezdetett. Ugyancsak ő szorgalmazta a máso-
dik kápláni állomás szervezését is, a melyet a 
kegyuraság 1805-ik évben létesített. Az állandó 
templom építése igen lassan haladt; csak 1809-ik 
évben Schrajer Ádám lelkészsége alatt nyert 
nagyjában befejezést. Még ugyanezen év deczem-
ber hó 3-án Rudnay Sándor érseki-helynök en-
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gedélyével Pfingstel Mihály, ekkor már belvárosi 
apát-plebános által szt. Teréz tiszteletére nagy 
ünnepélyességgel megáldatott s az istenitiszte-
letnek és a hivők jámbor használatának meg-
nyittatott . 

Az építkezés teljes befejezéséhez még sok 
kívánni való maradt. A belső és külső ékitések és 
felszerelések csak időnkint létesültek, részint a 
hivek adakozásából, részint pedig a királyi en-
gedélylyel tör tént 68,550 frtnyi kölcsönvett 
összegből. — 1811 -ik évben készült a toronyóra 
s a templom homlokzatán levő szt. Teréz szobra, 
nemkülönben a templomban levő padok is. 
1811 -ik évben ápril hó 1-én szentelte fel Peré-
nyi Károly felszentelt püspök és esztergomi 
kanonok a templom öt harangját. 1813-ik évben 
áll í t tatott f'el a templomban a keresztkut oltára. 
— 1819. évben készült el a díszes szószék. — 
1821 -ik évben áll í t tatott fel a templom előtt 
levő kőkereszt. — 1824-ik évben a hivek ada-
kozásából a templom jobb oldalán egy uj oltár 
emeltetett szt. József tiszteletére, a melyet Lang 
Fortunát esztergomi kanonok és kir. táblai ülnök 
október 17-én áldott meg. — 1831 -ik évben, 
ugyancsak a hivek önkéntes adományából készült 
a templom baloldalán lévő oltár szt. István első 
magyar király tiszteletére, a* melynek megáldá-
sát Dertsik János esztergomi kanonok és a pesti 
központi papnevelő-intézet kormányzója végezte. 
— 1835-ik évben Wohldran János plébános fel-
hívására a hivek adakozásából épült a chorus és 
az orgona. 

Alig szereltetett fel véglegesen a templom, 
az 1838-ik évi árvíz majdnem mindent tönkre 
tett . Az 5 lábnyi magas viz annyira megrongálta 
a templom belsejét, hogy lényeges javítások vál-
tak szükségessé. Ez időtájban állíttatott fel az 
Üdvözítő tiszteletére a sekrestyében lévő oltár 
is, mely lS39-ik év julius hó 24-én lőn Majsch 
Jakab várbeli plébános által megáldva. Ez idő 
óta a templomon nagyobb javítások nem tör-
téntek, csak itt-ott, a mint a szükség kívánta, 
eszközöltetett némi újítás. — A templom épí-
tése óta elvonult félszázad leginkább a belső 
festést viselte meg, miért is fölöttébb kívánatos 
volt, hogy a templom belseje egészen újra fes-
tessék, ami az lS5S-ik évben meg is történt. 
Említést érdemel még az lS71-ik évben Klempa 
Simon prépost-plébános alatt történt torony-
megujitás is; ugyanis a templomnak zsindelylyel 
födött csonka tornya kiépíttetvén, rézlemezzel 

vonatott be s a helyébe állított kereszttel együtt 
gazdagon megaranyoztatott, a megáldás ünne-
pélye, a metyet Klempa Simon prépost-plébános 
végzett, julius hó 2-án volt megszámlálliatlan 
hivőnép jelenlétében. 

A nyolczvan év óta fenálló templom, da-
czára az időközönkint történt javításoknak, a 
legutóbbi időben annyira megrongált állapotban 
volt, hogy teljes megújításáról kellett gondos-
kodni. A főváros, mint mindig, ugy most is mint 
kegyúr, szép jelét adta nemes áldozatkészségé-
nek, a terézvárosi templom megújítására 63,000 
ir tot szavazván meg. E szép példa a Terézváros 
előkelő polgárainak szivében nemes viszhangra 
talált, a kik vallásos és hazafiúi érzületük által 
vezéreltetve nagy áldozatokkal járultak az Isten 
dicsőítésének emeléséhez; nem kevesebb buzgó-
ságot fe j te t t ki a kerületnek általánosan tisztelt 
plébánosa, főt. Stieber Yincze ur is, a ki ugy a 
kegyes adományok gyűjtésében, mint az építés 
körül te t t fáradozásaiban ügyszeretetének dicsé-
rendő bizonyítékát adá. — A templom, a melyet 
f. év április hó 11-én kezdtek megújítani, Isten 
segítségével f. évi október hó 20-án teljesen 
elkészült. E szép templom mindenkinek örömére 
szolgál de különösen a terézvárosi jámbor hí-
vőknek, a kiknek örömét végtelenül emeli azon 
nagy kegy is, hogy templomukat f. évi október 
hó 20-án szeretett főpásztorunk, az ország bibo-
ros herczeg-primása, Simor János esztergomi 
érsek ur lélekemelő szent beszéd kíséretében, 
rég nem látott ünnepély között, személyesen 
áldotta meg. Dr Wayand Géza, 

budapest-terézvárosi káplán. 

Â budapest-terézvárosi templom megáldásának 
ünnepe. 

Mult számunkban röviden emiitettük ez ünnep lefolyá-
sá t ; most még egyszer visszatérünk reá ; mert az, Budapest 
történetében, nevezetes íesz mindenha. Nevezetessé tet te a 
vallásos kegyelet, mely a fővárosi hatóság és a terézvárosi 
hivek részérő] ez alkalomból is megnyilatkozott ; de ne-
vezetessé teszi azt mindenek fölött az ország biboros hg-
primásának, főm. és főt. Simor János ő eminencziájának 
személyes megjelenése és ténykedése, oly körülmények 
között, oly szentbeszéddel, milyenek egy ember-öltő alatt 
is csak ritkán fordulnak elő kétszer. 

O emja kétfogatú kocsin kilencz órakor érkezett 
Hornig Károly veszprémi püspök, Csernoch János dr pápai 
kamarás, irodaigazgató, és Fischer-Colbrie Ágost szertar-
tásmester kíséretében. A biboros főpapot a papság élén 
Stieber plébános fogadta. A primás megcsókolta a feléje 
nyúj to t t feszületet s kezével áldást osztott. Azutár a 
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vesztibulum szentelt^iztartójához lépett s egyházi ing-
ben vizet szentelt, melybe izsóp-ágat mártot t s felöltvén a 
pluviálét, kifelé indult, hogy a templomot megáldja. Ki-
menetkor megkondultak a harangok s az énekkar a Mi-
serere psalmust zenditette rá. 

A papság megkerülte a templomot, miközben a 
primás szentelt-vizes izsóppal megáldotta a templomot 
s az énekkar az „Asperges me hyssopo" zsoltárt reci-
tálta. Azután a papság a főoltárhoz ment s a Min-
denszentek litániája és két oráczió következett. Erre 
a templom belsejének megáldása, ezután pedig csendes 
mise következett, melyet ő emja végzett huszonnégy 
pap segédlete mellett. A múltkor emiitett egyházi fér-
fiakon kivül mint jelen voltak említendők még Bogisich 
Mihály prépost, budavári esp.-pleb., és Kurtz Yilmos 
fereüczvárosi plébános. 

Mise alatt a kóruson Führer Róbert C-dur miséjét 
adták elő a Szt. Yincze-zárda növendékei. Betétül két 
négyes szólamu régi magyar dalt énekeltek zenekíséret 
mellett, a „Jer keresztény . . . " és „Jertek keresztény 
lelkek" kezdetüeket. Mise után a herczegprimás fölment 
a szószékre s a Szentlélek segítségül hivása után a napi-
lapokban közlött gyorsírói feljegyzés szerint igy szólott: 

„1778-ban történt, hogy szabad királyi Pest városa 
egyik nagynevű elődöm, kardinális Batthyány gróf hgpri-
más elnöklete alatt egy vegyes bizottságot küldött ki, hogy 
a Terézia külvárosban templom építtessék, mit a bizott-
ság el is határozott. E határozat azonban csak 23 év 
múlva, 1801-ben valósult meg, midőn e templom alap-
köveit letették. A templom tizenegy évig épült, de már 
a befejezés előtt két évvel, 1809-ben felszenteltetett. Egy 
másik elődöm, bibornok Rudnay Sándor, esztergomi érsek 
és herczegprimás, 1822-ben a plébánián kánonszerü láto-
gatást tett, de akkor e templomban csak egy oltár volt ; 
de nem a mai főoltár, hanem ennél sokkal egyszerűbb 
más főoltár. 1838-ban (e szavaknál a herczegprimáson 
megindultság vett erőt s könyekre fakadt) nagy csapás 
érhette volna e templomot, midőn a nagy árviz, a mely 
2400 épületet elpusztított, ide is eljutott. En ekkor a Te-
rézia-város káplánja voltam. (A herczegprimás e szavaknál 
ismét könyekre fakadt.) Ide is eljutott a viz, ezeket a 
padokat fölemelte és vitte a főoltár felé. Már akkor ez 
a főoltár állott, a mely ma ; de nem volt ily diszes. A 
viz által sodort padokat a vasrács akadályozta meg, hogy 
az oltárt szét ne rombolják. A kóruson ott az orgonánál 
(kezével arra mutat) ültünk, ott volt a plébánia : onnét 
vezettük a plébániát. Egy ilyen veszélytől mentse meg 
és óvja Isten ne csak a templomot, de az ország fővá-
rosát is! Ötvenkét évvel ezelőtt itt ezen a helyen, hol 
most állok, számtalanszor állottam, (E szavaknál ő emja 
ismét elérzékenyült, könyezett s szavai meg-megszakadtak 
a visszaemlékezés hatása alatt. A hallgatóság mélyen 
megindulva hallgatta e szavakat s számos hivő szemében 
köny csillogott) ugyanazon a jogon, a Jézus Krisztust és 
az evangéliumot hirdettem. Most is ugyanazt a Jézus 
Krisztust és ugyanazt az evangéliumot hirdetem nektek 
Krisztusban megváltott hiveim, mert szent Pál apostol 
mondja, „Jézus Krisztus ma és holnap és midennap ugyan-
az." S ha jönne angyal az égből s más evangéliumot hir-

detne, mint hirdetett Jézus Krisztus, mint hirdetek én, 
azt mondanám, átok legyen rajta." 

Ezután ő emja kiemelvén, hogy a templom mily 
szépen van restaurálva, hálás köszönetet mondott a fővá-
ros tanácsának s elismeréssel emlékezett meg azokról a 
hívekről, kik a gyönyörű templom helyreállításához hoz-
zájárultak. Majd áttérve egyházi beszédére, azon kezdte, 
hogy Jézus Krisztusról, kiről itt káplán korában prédi-
kált, most is akar szólani. Kifejtette, hogy a keresztény 
hit nem ábrándokon, nem bölcseleti elméleteken, hanem 
kézzel fogható tényeken alapul s igazságáról mindenki 
meggyőződhetik a történelemből. 

A mit mi Jézus Krisztusról tudunk, tudjuk az evan-
géliumból, az ó és u j testamentumi szentirásokból, me-
lyeket azok irtak, kik Jézus Krisztust látták, ismerték, 
hallották, vagy előre jövendőitek róla. Az Üdvözítő meg-
jelenése nem a mesés korra, hanem az ó-kor legfé-
nyesebb, legműveltebb és legfelvilágosultabb századára, 
Augusztus császár uralkodásának korára esik. S hogy a 
pogányok is várták, kitűnik Tacitusból s a költők kirá-
lyának, Arirgiliusnak müveiből, ki csak egy évvel előbb 
halt meg, mint eljött az Üdvözítő. 

De a jövendölések négyezer évvel már előbb szól-
tak róla, a legrészletesebben meghatározták életét, szen-
vedését, halálát és feltámadását. Ezek mind be is teljesültek 
ő benne, ezek mind indokok, hogy higyjünk benne. De hi-
tünknek más bizonyitékai is vannak. O volt a legbölcsebb ; 
bölcsebb senki sem volt sem előtte, sem utána. Az igazi 
szabadság, műveltség, polgárosodás alapját ő vetette meg. 
Hol a kereszténységet sikerült az erőnek és hatalomnak 
elnyomni, megszűnt a civilizáczió. Krisztussal kezdődik 
az uj kor. Mások lettek a szokások, mások az erkölcsök, 
más az erény, más a felfogás a politikában és a kor-
mányzásban De ő volt a legszentebb is. Még a hitetlen-
ség fejei is, mint Rousseau,' elismerik, hogy Krisztus 
mindenkivel jót cselekedett. Jószívűségét elismerte a zsidó 
nép is, midőn királyává akarta tenni ; de ő elszaladt. 
Mert senki ugy meg nem vetette a földi dicsőséget és 
javakat, mint ő. Elete nem volt egyéb, mint a jószívűség 
gyakorlata. Kérdezzétek meg a zsidó népet! Birái beis-
merték ártatlanságát, kinzói hallották, midőn a keresz-
ten értünk imádkozott és pedig eme saját szavaival : 
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csele-
kesznek." Az ítélet végrehajtására kirendelt százados, 
látva mindent a mi történt, felkiáltott : Ez az Isten Fia volt ! 

Azóta tizennyolcz század bizonyságul szolgál erre, mely 
századok az ő iskolájában nevelkedtek fel. Kérdezzétek 
meg az azalatt élő százezreket, kitől tanulták a sok jót ? 
Azt fogják felelni: Krisztustól. Önként megvetették a 
föld kincseit, feláldozták életüket felebarátaik javára, 
azért, kit legszentségesebbnek hisznek. Mert szereti a tisz-
taságot ' es az igazságot. 

Mindezeket a józan emberi ész mondja. De azt is 
mondja, hogy a ki a mi vallásos hitünket kivánja, köve-
teli magának, az nemcsak a legszentebb s legbölcsebb 
legyen, hanem hitelessége minden kétségen felül álljon. 
Legyen a természet Ura ! Es Krisztus az volt. Ott van-
nak számtalan csodái a természet fölött. De uralkodott 
a szellemek fölött is, mert Ö az élet és halál Ura. Feltá-

33* 
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masztotta a naimi özvegy fiát, Jairus leányát és har-
madnapon saját erejéből önmaga is feltámadt. 0 tehát 
valósággal Isten Fia. Nem lehet e megdönthetetlen igaz-
ságot sem tagadni, sem elcsürni-csavarni, mert hiszen 
Jézus isteni cselekedeteket végzett. Tanúskodnak erről jó 
barátai s ellenségei egyaránt. A ki ezeket tagadni akarja, 
hazudtolja meg az apostolokat, a történelem lapjait. Még 
a zsidók sem tagadják csodatételeit. Üssétek fel a talmu-
dot, benne találjátok az események leírását, melyet a 
zsidók az ördög erejének tulajdonítottak. 

De ott van a tizenkét millió martir. Ezek pedig 
nem hazudtak. Krisztus hite, isteni eredete mellett semmi 
sem bizonyít annyira, mint az egyház sebes elterjedése. 
Tizenketten a legalsóbb néposztályból, a megvetett ga-
lileiek közöl, erszény és uti bot nélkül válnak el egy-
mástól és mennek szét a világba, hogy viszont lássák 
egymást majdan nem a földön, hanem az égben. Mentek, 
hogy erkölcsi szabályokat, egy szigorú hitvallást hirdes-
senek. Midőn a bölcs látta a tizenkettőt Jeruzsálem ka-
puiból útra kelni, joggal kérdezheté : „Hova indultok ?" 
Ezek pedig felelék : „Mi azért megyünk, hogy a bálvá-
nyokat és bamis istenek imádását ledöntsük." „De képe-
sek vagytok-e erre ? — kérdezheté a bölcs — nem fog-
nak-e benneteket, mint a tigrisek megrohanni ? Hisz ott 
van Plátó, ki ugyanezt akarta, de tanait még egyetlen 
egy város sem fogadta el. S hogy mertek ily szigorú 
rendet plántálni a világba?" „Nem a magunk erejéből 
— mondhaták az apostolok — indulunk a világba, ha-
nem annak erejéből, ki megígérte, hogy velünk lesz a 
világ végéig, ez pedig a keresztre feszitett Jézus Krisz-
tus, ez az isteni bölcseség ereje." 

A tudósok e szigorú tanokat tollal, a bölcsek rága-
lommal, a fejedelmek pallossal támadták meg. A világ 
felförmedt ellenük s ők még azt az óvatosságot sem tar-
tották meg, hogy együtt maradtak volna. A kegyetlen-
ség minden nemével harczoltak a keresztények ellen, s 
e harczban a fegyvertelenek ellen a római császárnak 
minden hatalom rendelkezésére állott. A keresztények 
ölni nem tudtak, csak magukat tudták öletni. E harcz 
300 évig tartott. S minél több vér folyt, annál több lett 
a keresztény. 

A kereszténységet épp a szüzesség, épp a halál 
szaporitotta, ugy hogy már a harmadik keresztény szá-
zad végén a legnagyobb római birodalom túlnyomó része 
keresztény volt. Helyesen mondja szt. Ágoston, hogy a 
kereszténység elterjedése maga is csoda. Ezt pedig senki 
sem tagadhatja, mert saját szemeinkkel látjuk, hogy el 
vagyunk terjedve az egész világon. 

„De ti — híveihez szólva — tudom, hogy hiszitek 
Krisztust." Nem is azért mondta el ő emja e hitvallást, 
hanem azért, hogy ő is és hivei a hitben öregbedjenek. 
E hit mellett imádjuk az Istent, tiszteljük a királyt és 
szeretjük a hazát. 

Beszédét ő emja e szavakkal végezte : „Maradjatok 
tehát állhatatosak a hitben. Áldásom rátok most és mind-
örökké amen!" 

Erre ő emja főpásztori áldást osztott s leszállt a 
szószékről, mialatt a fővárosi és kerületi hatóságok, a 
templom-épitő bizottság, és más előkelőségek, az első pad-

sorok előtt sorakoztak, hogy ő emjától elbúcsúzzanak. 
Legelőször is, Ráth Károly főpolgármesterhez fordult ő 
emja, kinek amaz kezet csókolt, köszönetet mondva meg-
jelenéseért. Ezután a bizottság tagjaival kezet szorítván 
ő emja, kifelé indult el. A sűrűen álló sokaság körében 
újra, sőt fokozódva ismétlődött az, a mivel kegyes fő-
pásztorukat mindig meglepik és megtisztelik az ő buda-
pesti hivei, valahányszor itt a fővárosban főpásztori szent 
ténykedést végez. Kezét, sőt ruhája szegélyeit is eláraszt-
ják a tisztelet és hódolat csókjaival, ilyen jelenetet látni, 
felér egy hatalmas szónoklat hatásával. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 24. A kath. egyház kizárja magából 

és kiutasítja Magyarországból — a pánszlávizmust. — 
Ennek jeleül és bizonyítékául ím itt közlünk egy nyilat-
kozatot, a melynek jelentősségét t. olvasóink előtt nem 
kell fejtegetni. A zsidó és szabadkőműves szellemtől ve-
zérelt „Pesti Hírlap", éppen azon a napon, melyen Ma-
gyarország apostoli lelkű bíboros áldornagya a budapest-
terézvárosi templom megáldásakor, szent helyről, könyekig 
meghatottan, azt hirdette, hogy hivei imádják az Istent, 
tiszteljék a királyt és szeressék a hazát, — egy vezér-
czikket nyomatott, másnap napvilágot látandót, a melyben 
vakmerő támadást intéz ő emja hazafisága ellen, vádolva őt 
a pánszlávizmus támogatásáról. A nap fényét kioltani nem 
lehet. Azt tehát védelmezni fölösleges. De minthogy mások-
ról is volt a támadásban szó, közőlük a legprovokáltabb, 
dr Csernoch János pápai kamarás ur, a hgprimási iroda 
nemeslelkü igazgatója, felvette a keztyüt és fönkelt szelle-
méhez méltó retorsióval a következő „Nyilatkozatiban 
utasítja vissza a vádakat : 

Nyilatkozat. 
A „Pesti Hirlap", mely bizonyos idő óta rendsze-

resen űzi a támadásokat a herczegprimás és udvara ellen, 
f. hó 21-iki számában ismét egy czikket hozott, mely 
állítólag kiváló tekintélyű mérsékelt ellenzéki képviselő 
tollából származik, s amelyben a leggyalázatosabb rágal-
mak foglaltatnak a herczegprimás és saját igénytelen sze-
mélyem ellen. A herczegprimás személye, mély hazafiúi 
gondolkozása, hazafias érzülete oly szeplőtlenül és tisztán 
állanak minden becsületes hazafi előtt, hogy azok védel-
mére csak egy szót is koczkáztatni, annyi volna, mint a 
herczegprimás személyét sérteni. Minthogy azonban a 
„Pesti Hirlap"-nak emiitett czikkében tényekre történik 
hivatkozás, s a czikk állítólag egy képviselő tollából 
származik, engedje meg a tisztelt szerkesztőség, hogy 
azokra becses lapjában reflektáljak. 

Az mondatik ott, hogy Magyarország hgprimása 
egy katholikus czég alatt működő ismeretes pánszláv 
egyesület (Sz. Adalbert) védnöke. Ezen egyesületnek a 
primás annyiban védnöke, mint több most is élő s meg-
halt (köztük Ipolyi) püspök tagja. Ez egyesület vallásos 
tartalmú könyveket ad ki, ha azonkívül még mást is 
tenne, — amiről különben tudomásom nincs, ott vannak 
a kormány által jóváhagyott alapszabályai ; — tessék a 
kormánynak azok értelmében ellene eljárni. 

Továbbá azt mondja a képviselő u r : „A primás 
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anyagi áldozatokkal teszi lehetővé egy pánszláv lap fenn-
állását („Katolické Noviny") szerkesztője (Kollár) egy 
ismert pánszláv agitátor, legkedvesebb emberei közé tar-
tozik." Ennek minden sora hazugság. A primás egy 
krajczárt sem adott soha, nem is ad arra az újságra s azt 
sem tudja, hogy létezik ; az az állitólagosan legkedvesebb em-
ber pedig oly nyomorult helyen adminisztrátor, ahol a pap-
nak krumplinál egyébre nem igen telik. Nem kivánom a 
képviselő urnák, hogy valaha hasonló sorsban részesüljön. 

Azután folytat ja: „A primás nagyszombati tanító-
képző intézete, melyből egyházmegyéje tanitói kerültek 
ki, a pánszláv agitáczió fészke volt, — mert oly igaz-
gatót s tanárokat alkalmazott vezetésére, akik a pánszláv 
izgatás terén tűntek ki s kiknek tankönyveit a magyar 
kormány hazaellenes irányzatuk miatt eltiltotta." I t t na-
gyon óvatos a képviselő ur ! A múltról beszél s annyira 
megy rosszakaratában, hogy azt, a mit a primás dicsé-
retére kellene fölhoznia, gyalázására használja. Igaz, hogy 
a hetvenes években előfordultak a képezde ellen panaszok : 
de hiszen egy erélyes inquiziczió azoknak régen véget 
vetett. A mostani képezde és a mostani tanári kar leg-
alább is olyan magyar, mint a képviselő u r ! 

Azután folytat ja : „A primás papnevelő intézete 
Esztergomban e tekintetben a legrosszabb hirben áll. A 
szlávajku növendékek között szabadon terjed a pánszláv 
szellem s az egész felvidéken tudják, hogy ha valamely 
pánszlávizmus hirében álló tanulót a hazafiasabb püspö-
kök nem vesznek fel a szemináriumba, Esztergomban biz-
tosan számithat a felvételre." Ez is csak oly hazugság, 
mint a többi. A primás éppen két év előtt küldött ki 
három nemzetiségi eszmékkel szaturált kispapot az esz-
tergomi papnöveldéből s midőn két felvidéki szeminá-
riumból kicsapott növendékpap az ő egyházmegyéjébe föl 
akart vétetni, annak daczára, hogy jó tanulók voltak, 
szóba sem állott velük. A papnevelő-intézetben különben 
sem semmiféle tót irodalmi intézet nem létezik, sem tót 
lapok nem járnak s arról a legrosszabb hirről a képvi-
selő uron kivül senki sem tud semmit. Hivatkozik azután 
a képviselő ur egy hazafias főpapra, aki előtt a herczeg-
primás állitólag ezt mondotta volna: „Jobb szeretem a 
tót papot, mert a magyar pap betyár és istentelen, a tót 
pedig jámbor és istenfélő." Ez is a többihez hasonló rá-
galom. Nevezze meg a képviselő ur azt a főpapot, akitől 
ezt hallotta! A herczegprimás egyformán szereti minden 
papját, és ha a magyar papról ilyet mondott volna, min-
denekelőtt önmagát gyalázta volna meg, mert hiszen ő 
maga is magyar. A herczegprimás igy sohasem szokott 
beszélni s aki ilyet imputál s önmagát, meg forrását is 
az anonimitás köpenyébe burkolja, az gyaláz és rágalmaz. 
Rágalmaz egy egész társadalmi osztályt, rágalmazza a 
primást és egy főpapot, akire névtelenül hivatkozik. 

Végül az én csekély személyemre vonatkozólag ezt 
mondja: „Most legutóbb irodája igazgatójává, tehát egy 
kiválóan bizalmi s nagy befolyású állásra Csernoch áldo-
zárt nevezte ki, aki pánszláv érzületéről ismeretes, mert 
ezt soha sem titkolta." Ha papi állásom engedné, a sajtó-
biróságnál keresnék védelmet a képviselő úrral szemben ; 
igy azonban csakis ez uton utasithatom vissza a képvi-
selő ur rágalmát. 

Magyar • hazafiságomat senki által sem engedem 
megtámadni ! I t t van Esztergom városa, itt vannak pap-
társaim mind, tessék őket megkérdezni, igaz-e az, amit 
oly vakmerően állit ? En a ki roppant elfoglaltságom 
mellett a magyar irodalmat tehetségemhez képest már 
15 év óta szolgálom tollammal, a ki egy nagy magyar 
lap megalapítása s szerkesztésében tevékeny részt vettem, 
mielőtt a „Pesti Hirlap" még csak létezett volna is, aki 
szerény jövedelmemnek legnagyobb részét a magyar iro-
dalom pártolására költöm, magam hat magyar folyóiratot 
és lapot ' járatok, aki annak idején, midőn a magyar nyelv 
kötelező tanításáról szóló törvényjavaslat tárgyaltatott 
az országházban, a fennállott Magyar Koronában e tör-
vény mellett valóságos agitácziót folytattam s most, meny-
nyire hivatalos köröm engedi annak keresztülvitelére 
mindent elkövetek, a hazafiságból leczkét a képviselő úr-
tól el nem fogadok. Nevezhet engem a képviselő ur ultra-
montánnak, nevezhet elfogultnak, azzal nem törődöm ; de 
panszlávnak ne nevezzen, mert én magyar katholikus pap 
vagyok, az pedig meggyőződésem szerint pánszláv nem 
lehet s nem is szabad lennie. Én éppen ugy szeretem 
hazámat, mint a képviselő ur, annyival talán jobban, hogy 
nem rágalmazom az ország első méltóságait, s vissza 
nem élek a sajtószabadsággal hazafias, védtelenül álló 
polgárok megtámadására. 

Esztergom, 1888. október hó 22-én. 
Dr Csernoch János, 

herczegprimási irodaigazgató. 

S.-A.-Ujhely. Agnosco veteris vestigia flammae. II. 
- (Vége.) 

Mi lehetett a SP. L.-nak czélja azzal, hogy a sz. 
Család Képes Naptárának Lurd cz. közleménye révén 
népbutitónak nevezze amaz irodalmi terméket, mely té-
nyekkel áll elő ? Tisztán az, hogy megingassa a katho-
likusok hitét, s tárgyilagosságának hiányával és módsze-
rének kritikátlanságával szitsa a gyűlölet tüzét a protes-
tánsok közt a katholikusok ellen. íme, itt a czél csak-
ugyan szentesitette az eszközt! A „csodálatos gyógyu-
lások, a csodálatos viz," a meggyógyult betegeknek a 
„naptárcsináló tudós pap" tollában maradt nevei stb., 
mind-mind eszközök czéljának elérésében. Pedig hát Sá-
rospatakon is tudhatnák, ha akarnák, hogy egyházunkban 
a b. Szűz tisztelete a hivek szivtáblájára van irva, nem-
zedékről nemzedékre száll ama tisztelet, mely akkor is 
megmarad, mikor már a SP. L. betűit összerágja a szu, 
lapjait megőrli az idő vasfoga. Kár hát előhozakodni az 
idők jelével s az „idők jeléül" megemlíteni, „hogy a 
lourdesi szűz Mária képe, vagy, mint a ,szent asszonyok' 
nevezik : a Lehordosi Sz. M. képe (valóban, lehordásra 
méltó gonosz élez !) már a sárospataki r. katholikus 
templomban is ott dicséri a XIX. század katholiczismusát 
ad majorem Dei glóriám!" Hát bizony ennek a századnak 
katholiczismusa olyan, mint volt az első századok katho-
liczismusa. Ez minden századba beillik. Hogy a protes-
tantismus terjesztői háromszázados haladás után már ma 
meg nem ismernék édes gyermeköket, arról mi nem te-
hetünk ! Megmondta Ranke, hogy „nincs, nem is volt 
soha e földön intézmény, mely annyira megérdemlette 
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volna a vizsgálódást, mint a római kath. egyház." Csak 
az a bökkenő, hogy, ha a protestánsok arra a prot . tör-
ténetíróra hallgatnának, önmaguk vesztét okoznák, . . . 
vagyis inkább megtalálnák a helyes utat, melyen több 
hasznot tennének a hazának és népboldogitásnak, mint az 
ellenségeskedést szitó hányi-vetiséggel, vagy mondhat-
nók, — mert hát a SP. L. is ily tisztelettel adóztak 
nekünk, — folytonos butítással. 

Ha tehát oly nagy bará t ja a SP. L. a nép felvilá-
gosításának, jól fogja tenni, ha nem vezeti tévútra a 
prot. olvasókat: s máskor, ha a lurdi „butító" esemé-
nyekről ír, — nem árul ja el butaságát azzal, hogy nem 
ismeri Lassare-nak Lourdesre vonatkozó kitűnő munkáit , 
az Annales de Lourdes cz. folyóiratot , Schott-nak Die 
Wunder von Lourdes cz. nagyszerű képes munkájá t , az 
orvosi meglepő nyilatkozatokat s Maszlaghy és Galambos 
magyar papok, mint szemtanuk, élénk s csodálatot keltő 
leírásait. Ba j biz' az, ha vak vakot vezet ! — I t t a SP. 
L. bölcsesége mellett önkénytelenül Wal the r r Imre Nap-
lóira gondolok, (L. Hazánk, 1888. 249—250. 1.) a hol a 
„butaság" köve arra esik vissza, a ki avval dobálózni 
lát ta időszerűnek. 0 , a hősfiak egyike, butaságot látott , 
hallott, mikor a katholikus templomi ének szerint a hi-
vők „imádják a sz. ostyát, a drágalátos mannát.11 Es fel-
sóhajt , hogy „a setétséget és mystikus ostobaságokat, mi-
előbb a felvilágosodottság dicső korszaka váltsa fel ; hogy 
a szegény nép mielőbb szabaduljon fel a butaságot ter-
jesztők (de nem a SP. L. et comp. !) uralma alól etc., etc., 
s ennek helyét a valódi (!) Jézusi vallás foglalja el." 
Oh, te — vaskalapos lénye a dicső felvilágosodásnak ! a 
„mystikus ostobaságokról" beszélsz és mégis Jézusi val-
lást emlegetsz ? De hát a Jézusi vallást a bibliából akarod 
kimagyarázni, — s a biblia valódiságáról pedig a katb. 
egyház hite és hagyománya tani that meg, ha ugyan kell 
még a biblia s a hitetlenség csodagyermeke ama kincset 
sut megé nem csapja ! ? Mit jelentenek az idők ama 
jelei ? . . . 

A régi tűzláng fel lobbant : lát tuk, lá t juk, s a je-
lekből itélve, látni fogjuk a régi láng nyomai t ; vagyis 
hogy közleményemet Virgilnek czimül vett szavaival 
folytassam: ,,Agnosco veteris vestigia flammae." De, egy 
kis szemlét tar tván a gyűlölet lángjától hagyot t szomorú 
nyomok felett , még sem esünk kétségbe ; sőt szükséges 
összetartásunk, a lelket és a hont biztositó haladásunk, s 
legszebb erkölcsi győzelmünk virágait szemléljük majd a 
meg-megujuló régi lángnak talaj t termékenyítő nyomain ! 
Hogy pedig annak a nagyon is hangoztatot t haladásnak 
és szójárássá lett dicső türelemnek mily fokán fognak a 
dicséret fényénél sütkérezni a régi gyűlölet, türelmet-
lenség és víszálkodás fáklyáinak lobogtatói ? — az oly 
kérdés, melyet bátran mellőzhetünk, a mi a bővebb ma-
gyarázatot illeti. Pedig ugy hiszszük, hogy azok zász-
laján is szeretne tündökleni — az erényekben való ha-
ladás. Már pedig erre nézve az aranynál aranyabb köny-
vecske ily utasítást ad : „Tanto quisque in virtutibus pro-
fiéit, qnanto acrius sua vitia odit ac vincit." (Thomas a 
Kempis.) Bekövetkezik-e egyhamar az önhibák serény 
megutálása és legyőzése ? — az időkérdés ! mert a pro-
testantismusnak van egy különös politikája, mely igyek-

szik azon, hogy a SP. Lapok szellemében legyenek ne-
velve a jövő reményei s az engesztelhetetlen gyűlölet 
lángjai ki ne aludjanak. Igy a sárospataki kör azon van, 
hogy prot. iskolákban csak prot. irók könyvei használtas-
sanak. (L. Orsz. középisk. Tanáregyl . Közi. 1888—9. é. 
129. 1.) í r j ák , hogy a budapesti közoktatásügyi tanácsban 
indítvány tétetet t , hogy az iskolai könyvek terjesztésével 
és használatánál űzött visszaéléseknek elejét vegyék: „a 
közoktatásügyi tanács indítványa a concurrentiát akar ja 
lehetetlenné tenni s a sárospatakiakat csak azért nem 
bánt ja , mert nincs hatalmában." Lám, mi mindenre jó 
az autonomia köpönyege! Igy aztán, természetes, még a 
mathemat iká t is lehet (nem mondtam, hogy igazán tanít-
ják,) prot . világosságot terjesztő módon előadni. Nálunk 
pedig sok kath. gymnasiumban, — mély tisztelet a kivé-
teleknek, — még a magyarok történetében s a világtör-
ténelemben is, tekintve a szellemébresztést s az i f jak 
buzdítását , segítenek a protestantismus szekerét tolni. 
Meg is látszanak az eredmények az életben, — ez tagad-
ha ta t lan . Hagy juk azonban másoknak a házi körünkbe 
való s nagy hordóerővel biró jelenségek részletezését és 
az azokból folyó tanulságok megszivlelését ; jóllehet most 
is oly örömmel olvasnók azokat, mint a mily czélzatosság 
örömével erőszakolta be Procrustes-ágyába a tényeket, 
tisztán a protestant izmus dicsőítésére, Ballagi Aladár ily 
cz. nagy munkájában : A Polit ikai Irodalom Magyaror-
szágon 1825-ig. Hic ure, hic seca, hic non parcas . . . 

A hova a SP. Lapok által muta to t t ösvényen ju tot -
tunk, maradjunk ott a befejezésnél is. Végre is kibújik 
a szeg a zsákból. Ha a „ref. józanságnak," meg igaz, 
„világosságnak* — „ R ó m a álláspontja ellen* kell sikra 
kelnie . . . és érdekeit követni „a római hierarchiával, 
klérussal, jezsuitákkal, (csakhogy megvannak, hála Isten-
nek !) a rendekkel , a kath. egyesületek légiójával s a 
sajtóval szemben," — az Irodalmi Társaság zászlaja alatt 
megférnek : reformátusok, lutheránusok, unitáriusok, szem 
előtt tar tva „Calixtusnak ama prot . érzelmű (nem rossz!) 
szózatát : in necessariis unitas, in dubiis libertás, in omni-
bus Charitas!" A SP. L . szavai! (1888. 35. sz. 6 2 5 - 6 2 9 . 
1. v. ö.) íme, kész az unió — a butitó — „római katho-
liczizmus terjeszkedési (!) törekvéseivel szemben." Csak 
szemben a jelszó s mégis legtöbb történik a hátunk mö-
gött . (V. ö. f. é. 40. sz.) De vigasztalás kél (u. a. sz.) 
az unió egéről, hogy félelmünk, ha csakugyan van, alább 
szálljon, midőn a reformátusok csak oly rossz néven ve-
szik az unitáriusoknak, mint a katholikusoknak, terjesz-
kedésüket ; a Lepsényi által hiressé tet t Masznyik u r 
pedig a lutheránusok nevében igy k iá l t : a kálvinisták 
„csak a lutheránusok elnyelése végett" kapaszkodnak az 
unió eszméjéhez! kérdés t e h á t : szent lesz-e az unió, ha 
harczolni kell „Róma ellen?/" A SP. L. lát tuk, hogy 
igennel felelt ; gyakorlatban mutat ta : mily fegyverei van-
nak „a buti tok" ellen. Nem irigyeljük erejének harczra 
termettségét . 

Mi hálával telünk el a Gondviselés iránt, hogy 
Róma, mely a kereszténység korában a multak dicsőségé-
nek és a jelen áldásainak élő tanuja, még mindig az a 
pont, s az is marad, a hova a föld gyermekei sóvárgó 
szemmel tekintenek. Hogy a SP. Lapok (f. é. 4J . sz.) 
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nem tetszésével találkozott II. Vilmos császárnak „Olasz-
országba hurczol ta tot t saját kocsiján való beköszöntése" 
a Vatikánba, s hogy „a Simorok hatalmaskodásának" 
alapját azon vásári felfogásban lá t ja , mely szerint az 
osztrák-magyar monarchia kath. alattvalói hódoló érzü-
letüket találnák megsértve, ha felséges királyunk az olasz 
királyt Rómában meglátogatná, — szük lá tókörre valló, 
a türelemnek szikrájával sem dicsekvő nyilatkozat. Óha-
junk csak az, hogy adjon az Isten kegyelme sokat zak-
latott bonunk fiainak, kivétel nélkül, nagyobb türelmet, és 
nagy tetteikben élö Simorokat : és akkor „a haza fényre 
derül," s testvéri szó kél az a jkakon. Paszlavszky S. 

Köln, okt. 16. XIII. Leo pápa a német püspökökhöz 
irt válaszában a földkerekség minden keresztényeit fel-
hívja az ap. Szentszék jogainak védelmére. — 

Rajnavidéki katholikus lapok közlése szerint XI I I . 
Leo pápa Németország püspökeinek f. évi aug. hó 25-én 
kelt fel iratára f. évi szept. 12-én eme levéllel válaszolt : 

„Tisztelendő testvérek, üdvöt és apostoli á ldás t ! 
Midőn benneteket rövid idő előtt vallástok iránt 

egyenlő jámborság és egyenlő buzgalom Fuldába, sz. Bo-
nifácz sírjához vezetett, hogy a katholikus név és a ke-
resztény ügy gyarapítása érdekében tanácskozzatok, a mi 
szivünk és gondolatunk hiven kisért benneteket oda. Evi 
gyülekezéstek szerencsés befejezte után, íme a legkelle-
mesebben vagyunk érintve feliratotok által, melyet egye-
temlegesen intéztetek hozzánk, s mely némileg enyhiti 
és elviselhetőbbé teszi a fájdalmas érzéseket, amelyek 
már huzamosb idő óta keserítenek bennünket az egy-
háznak, különösen Olaszországban való üldöztetése miat t . 
I smeri tek és méltán fáj la l já tok velünk együt t a szomorú 
és nap napután szorongatot tabb alakot öltő helyzetet , 
amelyre kényszerítve van a pápaság, különösen Róma el-
foglalása óta. Éppen ezért, ha valaha, ugy most időszerű, 
szilárd törekvést eket, naponkint növekvő buzgalommal 
odairányitani, hogy visszaadassanak a római pápáknak 
mindama teljes és csonkitatlan szabadságok, amelyekre 
nélkülözhetetlen szükségök van fönségesen magasztos hi-
vataluk gyakorlásában. Szerencsét kívánunk tisztelendő 
testvérek határozatotokhoz s törekvéstekhez, és még inkább 
remélünk azokból minden jókat várhatni, ha példátok 
által felbuzditva, hasonló buzgalom és odaadással sora-
koznak a földkerekség minden keresztényei megvédelmezni 
az egyház és apostoli Szentszék elannyira megszentelt jo-
gait. Minden égi javak zálogául és kiváló jóakara-
tunk bizonyságául addig is szívesen részeltetünk benne-
teket tisztelendő testvérek, apostoli áldásunkban. 

Kelt Rómában, sz. Péternél , 1888. szeptember 12-én, 
pápaságunk tizenegyedik évében. • 

XIII. LEO pápa. 
Tisztelendő testvéreinknek, Fülöp kölni érseknek és 

a többi német püspököknek, kik tanácskozáson voltak együtt 
Fuldában." 

IRODALOM. 
*** A l iberal izmus bűn. Égető kérdések. I r ta Sardá 

y Salvani Félix. A szerző engedélyével fordí tot ta dr 
Csápori Gyula. Függe lékül : 0 szentségének XII I . Leo 

pápának hasontárgyu kör levele : „Libertás praestantissi-
mum naturae beneficium" magyar fordításban. Esztergom, 
Buzárovitsnál. Ara 1 f r t . 

Köszönettel vettük e, hozzánk is beküldött , becses mü-
vet és s :etünk reá olvasóink teljes figyelmét felhívni. Mikor 
valamely orvos egy specialis ba j tanulmányozásának és ke-
zelésének kiváló gondot szentel : akkor az illető orvos, mint 
mondani szokás, specialista lesz, és a körül a specialis 
ba j ismerete és kezelése körül kiváló tekintélyül tisztel-
tet ik. Ilyen tekintély a liberalizmus ismerete és kezelése 
körül Sarda y Salvani, kinek müvét a körülte, sőt ellene 
támadt viták óta igen jól ismerjük, annál is inkább, mert 
a liberalizmus, annak eredete, természete, következményei 
és ellenszerei a mi szaktanulmányainknak is specialis 
tárgyát teszik évek óta. S a liberalizmus e szakszerű 
tanulmányozása alatt mi meglepő eredményekre ju to t tunk 
el. Az egyik az, hogy bár a modern liberalizmus lé-
nyegében nem egyéb, mint az ős, eredeti „non serviam," 
— mégis ez a modern liberalizmus mint bünrendszer (ha 
igy szabad szólni) oly magasan áll fejlettség, összefüggés 
és a mindeneket á tható egyetemesség tekintetében a vi-
lágtörténelem valamennyi korszakának minden tévelyei, 
illetőleg téves rendszerei fölött, mint a mily magasan áll 
fej let tség tekintetében a lefolyt idők századai és azoknak 
tar ta lma fölött, legtöbb szempontból, — a XIX. század. 
A másik — és ez még fel tűnőbb jelenség — az, hogy a 
liberalizmus oly káprázta tó szemfényvesztést üz ezen a 
világon, hogy sokszor, a kik a liberalizmusnak legkikiál-
to t tabb ellenségeiül szerepelnek, azok ugyanannak mint-
egy pórázon hurczolt rabszolgái. Mié r t ? Mert a libera-
lizmusnak kiindulási, archimedesi pontja, a melyre állva 
ő az erkölcsi világrendet arról az egész mindenséget 
fentartó és kormányzó központról , melyre a mindenséget 
az Isten fektet te , lerántani akar ja , nem más mint az em-
beri önkény, az önzés, az önfejüség, az önteltség, szem-
ben — az isteni akarat ta l . Tehá t mind az, a kiben a 
tet tek az önzésből indulnak ki s mindig csak az önha-
szonra irányulnak első sorban, mindaz, bármily büszke 
tekintet tel tekintsen is le a liberálisokra, s bármily han-
gosan hirdesse is, hogy ő konzervatív, keresztény katho 
likus, bizony csak oly rabszolgája a l iberalizmusnak mint 
a többiek. A liberalizmus olyan mint a szag a levegőben. 
A hol egyszer az emberi önkény, az emberi önteltség az 
Isten akaratával szemben oltárt emelt magának, ott mint 
a szag a rothadó anyag körül, rögtön kifejlődik a libe-
ralizmus szelleme s megfertőztet i az emberi akaratnak 
minden nyilvánulását s á tha t ja éppen ugy mint a leve-
gőben levő szag, még a sziklát, még a vasat is. 

Sara y Salvandi műve mély betekintést enged tenni 
a liberalizmus lélekgyilkoló rendszerébe. Az ott látot tak 
és tapaszta l takra pedig a mü függelékeül adott ex ca-
thedra szóló pápai oktatás a liberalizmusról, ráadja az 
autbenticitás, a helyes, keresztény és katholikus felfogás 
megnyugta tó garaücziáját . 

Melegen a jánl juk ezt a könyvet t. olvasóink figyel-
mébe. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

ter jesz tésére : a nagyváradi gör. szert. ka th . székeskápta-
lannál :_Vela Pá l éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, 
— dr Laurán Ágoston őrkanonoknak az éneklőkanonokságra 
— és Sarkady Tihamér iskolakanonoknak az őrkanonokság-
ra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, Vela Pál 
kanonokot szent Pé ter és Pá l apostolokról nevezett kácsi 
czimzetes apát tá nevezem ki. 

Kelt Mürzstegben, 1888. évi október hó 8-án. 
Ferencz Józse f , s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

It 
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VEGYESEK. 
*** Leg i l l e t ékesebb helyről , magából a Vatikánból, 

hivatalosan, következő utasitás érkezett a müncheni nun-
tiaturához II . Vilmos császár vatikáni látogatására vonat-
kozólag: „A német császár látogatása a szent atyánál a 
római kérdést nyíltnak hagyja. Minden ellenkező ujságolás 
teljesen alaptalan és kategorice meghazudtolandó." (Augsb. 
Postz.) 

— Mély tisztelettel vettük dr S a m a s s a JoZSeí egri 
érsek ur ő excljának legújabb, nagyszabású beszédét. 
Magyarország papsága bámulat ta l adózik a tudomány és 
ékesszólás nagy alkotásának és lelkesedéssel fog belőle 
tanulságot meriteni zavaros jelenünk és küzdelmes jövőnk 
számára. T. olvasóink teljes megcsonkitatlan nagyságában 
fogják élvezni e korszerű főpásztori szózatot. 

— Helyesen Ítéltünk minap, midőn azt mondottuk, 
hogy II . Vilmos császár Rómába-menete le által tulment, 
szemben az olasz királysággal, azon a Rubiconon, a me-
lyet I. Vilmos sehogy sem akar t átlépni. I. Vilmos soha 
sem volt rávehető, hogy Rómában látogassa meg az olasz 
királyt. Most a világtörténelem igazat ad nekünk. 1874-
ben történt . Szóba jöt t , hogy I. Vilmos császár látogatást 
tegyen Olaszországban. Sok tárgyalás után abban tör tént 
megállapodás, hogy a látogatás ne Rómában, hanem Mi-
lanóban tör ténjék. Keudell akkori porosz követ igy te t t 
e tekintetben jelentést Minghetti olasz külügyministernek, 
jelezve egyúttal Bismarck hg ál láspont já t is ebben az 
ügyben : „Le prince de Bismarck estime, après mûre 
réflection, qu'il faudra renoncer à un séjour à Rome. Le 

souverain doit des ménagements à ses 14 millions de sujets 

catholiques. . . . Mais pour que cette lacune dans le vo-
yage impérial ne soit pas commentée dans une manière 
contraire à la véritable pensée du cabinet du Berlin, il 
aurait soin de faire entendre et de répéter hautement , 
qu'on ne reconaît à l 'Italie d 'autre capitale que Rome et 
que, si ce n'est dans cette résidence même que l 'empe-
reur visite le roi d'Italie, il ne faut en rechercher le 
motif que dans les considérations de la politique intérieure 
de l 'Allemagne." Nos, Németország katholikusainak a 
száma, hála Istennek, azóta meg nem fogyott . I. Vilmos 
kímélettel volt kath. alattvalói i ránt a római kérdésben ; 
II. Vilmos nincs kímélettel. Es Bismarck akkor is, most 
is az inspi ra tor szerepét játszotta. Nem irigyeljük a politi-
kusok következetességén elömlő dicsőséget! Furcsa szerep ! 

— A legközelebbi pápai consistorium deczemberben 
lesz. Macchi majordomus, a kinek Henrik hg beereszté-
sekor a pápához Bismarck Herber t gróffal, ugy látszik 
egy kis eszmecseréje volt az illemről, bíbornoki kalapot fog 
kapni, melyre amúgy is rá termet t . 

— A Szent-István-Társulat választmánya f. hó 
25-én délután 4 órakor ülést tar t . 

— Ha az ember nagyságának jele a mellén lógó 
rendjelek rohamos szaporodása volna, akkor a t r igamus 
Crispinél nagyobb ember nem volna a világon. Nem telt 
bele egy pár hét se, s a papfaló Crispi megkapta Ausztr ia-

Magyarországtól a sz. István-rend, saját királyától az 
Annunciata-rend, I I . Vilmos német császártól a fekete-
sasrend nagy keresztjét . Mindezekre a császári és királyi 
kitüntetésekre rátet te azután a^koronát a szabadkőművesség. 
Az olasz szabadkőművesség magas méltóságai, mint az 
„Unita Cattolica" ir ja , megtet ték a szövetséges fejedelmek 
kegyel t jé t a siciliai Nagy-Oriens fejévé. Bravissimo ! 
Ugyan gondolt-e ilyesmire II. Vilmos és I. Ferencz Józse f? 

— Cisztercita rendház Budapesten. A magyar cisz-
tercita rend, melynek apátsági székhelye és anyamonostora 
tudvalevőleg Zirczen van, — ir ja az „Eger a — Budapes-
ten, a zerge-utczában egy házat vett és rendezett be az 
egyetemi tanulmányaikat végző rendtagok számára. Supka 
Je romos apát a házat és kápolnát f. hó 7-én reggel 8 
órakor szentelte fel Kolozsváry Kálmán rendi számvevő, 
Mihályfy Ákos dr. apáti szertáros, Pintér Imre dr. tanul-
mányi felügyelő és t izenhét cisztercita tanárjelöl t segéd-
lete mellett . A ház és kápolna berendezése igen csinos 
és czélszerü. A terveket Kiss István műépítész készítette 
és Kauser Gyula ha j to t ta végre. A kápolnát Göcz fővá-
rosi ra jz tanár festette. A cisztercita-rend tanár je löl t je i 
ezentúl tehát a rend tulajdon házában fognak lakni. 
Supka Jeromos apát ezzel nemcsak a tanár je löl teket kö-
telezte hálára, hanem a hazai közoktatásügynek is nagy 
szolgálatot tet t . Az eddigi rendszer mellett, a rendi ta-
nár jelöl teknek csak kisebb része végezhette tanulmányait 
a budapesti egyetemen, ezentúl a rend valamennyi tagja 
az egyetemi előadások hallgatása mellett készülhet ta -
nári vizsgálatra. A rend hazafias áldozatkészsége a mily 
mértékben könnyebbségét szerez a tanári pályára készülő 
rendtagoknak, épp oly mértékben járul a közoktatásügy 
emeléséhez, midőn módot és alkalmat nyúj t , hogy tagjai 
megszerezhessék a törvényes követeléseknek és a korszerű 
igényeknek megfelelő kvalifikácziót. — Mi is tisztelettel üdvö-
zöljük a hazánk keresztény művelődésének történetében 
nagy érdemeket szerzett rendet Budapesten s erősen meg 
vagyunk győződve, hogy a ciszterciták e lépése első 
lépés lesz arra, hogy vagyonos szerzetes-rendeink vala-
mennyié házat szerez hazánk fővárosában és templomot 
épit hozzá — a vallásosság emelésére, a katholikus, ősi 
hit erősitésére. 

— Megkaptuk a P. Angelikusz által szervezett és 
vezetett EIő-Rózsafüzér-Társula t albumának egy példá-
nyát . Az album következő classikus dedicatióval van a 
pápának ajánlva : „Leoni XII I . Pont . Max. qui difficili 
t emporum nostrorum conditione impulsus, ut christiani 
nominis incolumitati prosperitatique impensius consuleret, 
humani generis pa t ronam coelestem Mariani Rosarii con-
svetudine omniumque vir tutum christianarum studio deme-
rendam provida uti l i tatum oppor tuni ta tumque cura ius-
serat, hoc specimen suorum exhibens fructus laborum stb. 
d. d. d. Fr . Angelicus, ord. t rapp, sodalis presbyter." P . 
Angelikusz valóságos nagyhata lommá emelkedett né-
pünk körében. 100,270 tagjá t az Elő-Rózsafüzérnek mu-
ta t ta be a pápának és közadakozásból 50 misére szóló 
örök alapítványt te t t le a szatmári egyházmegye főp. 
hatóságának kezébe. Macte ! 

Szerkesztőségi telefon. 
Cs. F. Arras-ban. Mind a két lap jár. Levélben legközelebb 

többet. — P. S. S.-A.-TJjhely. Köszönöm. Máskor is. Meglesz, ç, mi 
lehet. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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Ő E X C Z E L L E N C Z I Á J A . 
(Latin eredetiből fordítva.) 

A világ folyását, századunk nagyratörő vívó-
dásait, nagy alkotásait körültekintő figyelemmel 
szemlélve, fönséges látvány ragad meg: az em-
beri szellem, az ész igazi megdicsőülése. 

Az észnek az élet szükségletei- s kényel-
meire annyi s oly nagyszerű müvei, hogy az 
emberi szellem, bennök nyilatkozó hatalmával, 
összes természeti képességeit feltárja ! 

Mily haladás ! 
Az iparnak mily csodái az épitményekben. 

A mezőgazdászat fejlettsége, a vizvezetékek, a 
hasznothajtó csatornázások, a mesterséges keres-
kedelmi kikötők, a tavak, folyók, tengerek sza-
bályozása, az ész mily csodás alkotásai. Mily 
vívmányai a gőzgépek, vasutak, gőzhajók. Mily 
tökély s változatosság a bútorzatban, a szobrá-
szatban, a festőmüvészetben. Mily lelemény a 
vadállatok leigázása- és szolgálatba fogásában. 
Mily tömege az ujon feltalált fegyvereknek, hadi 
szereknek. Mily bősége a gyógy- és óvszereknek. 
Mily gazdagsága a gondolatjelző s közlő jegyek-
nek és eszközöknek. Az ékesszólásnak mily lel-
ket igéző ragyogása, a költészetnek mily pazar 

bája s kelleme. A hangszereknek hányféle neme, 
a zene- s énekmüvészetnek hányféle alakzata. 
Es, a gondolatot, a fényt, a betűt, az erőt vil-
lámgyorsan közvetítő villamos találmányok s 
készülékek, melyek jellemző bélyeget nyomtak 
korunkra s társadalmunkra. S a társadalom biz-
tonsága végett, a nyers erő vagy furfang ellen, 
mennyi elővigyázati rendszabály, mennyi tör-
vény; s a jogkörök szigorú megvonásával a köz-
élet mily fegyelmezettsége. Mily éleselműség a 
csillagok távolsága, száma, forgása meghatáro-
zásában, egész rendszerök tudományos kifejtésé-
ben. Atalán, az ismereteknek mily halmaza, me-
lyek kimeritő részletezése, de csak tömeges fel-
sorolása is hiu kisérlet lenne ! 

A polgári élet s műveltség mindeme lé-
nyegbe vágó jelenségei s alkotásai valóban na-
gyok, bámulatosak. Ámde a társadalomnak nem 
egyedüli, sem legfőbb tényezői. 

A kényelem, a jólét, a külrend kiváló biz-
tosítékait képezik, de nem azon szilárd, meg-
rendithetlen alapot, melyen a társadalom sza-
badsága, állandósága, nyugalma s üdve fölépül-
hetne. 

Rendszerbe szedni a természet törvényeit, 
felfedni oksági viszonyait, tudni a lények kelet-
kezése- s elenyészésének föltételeit, kikutatni a 
fény, a villám, a légköri tünetek okait, alapjait, 
meghatározni az égi testek nagyságát, távolát, 
forgási rendszerét, behatolni a lélek természeté-
nek, az érzékek működésének titkaiba, ismerni 
az állatvilág eredetét, életmódját, ezer alakjait, 
fajait, a föld valamennyi terményeit, hogy a 
kutató ész előtt égnek, földnek, vizeknek rej-

?4 
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telme nem marad: mindez kétségtelenül nagy 
és dicső, s a tudomány, mely mindezeket átfogja, 
majdnem isteni; de bármily magasztaló elisme-
résre méltók is, mint az észnek egyéb közhasznú 
bámulatos találmányai: a társadalmat egyedül 
és kizárólag boldoggá nem tehetik. 

Hisz a történelem századokra nyúló tanulsága a 
mellett szól, hogy nem a külső életmüveltség, nem a 
természettudományok bármi meglepő, a hihetetlenséggel 
határos haladása, de csak a Krisztusi tan beható ismerete-
s követésében megedzett közszellem az, mely a nemze-
teknek üdvöt hoz, s távol tart ja bukásukat. Hol e tan 
elhanyagolva, megvetve, ott előtör mind az isteni, mind 
az emberi dolgokban az ellenmondó, vészes eszmék és 
vélemények zűrzavara. S mivel azok sokfélesége hirdetőik 
és szóvivőik egyéni tekintélyén s önkényszerü tetszésén 
sarkallik, ingatag alapon nyugszik mindannyi. A tanok 
özöne aztán megszüli a habozást, a habozás a kételke-
dést, a kételkedés a tévelyt. 

Nincs másképp. A világban egyre nagyobb haladást 
tesz a tévely s ^gonoszság titkamelynek meghódolva 
készséggel hajolnak ama kárhozatos szellem szolgálatába, 
kit öntudatlanul is atyjokul választottak. 

Az emberek fiainál mindinkább megfogyatkozott az 
igazság. (Zsolt. 11, 2.) 

Az ősi, mindeddig sértetlen alapokat megingatják ; 
az igaz, a jogos, a jó legvilágosabb elveit megrontják, 
vagy nyiltan tagadják, ugy, hogy a kereszténység eme 
gyűlöletes ostromlói már nemcsak a természetfölötti, de 
magát a természeti rendet is, melynek pedig megvedését, 
megvilágítását, biztonságát hangoztatják feladatokul, s 
melyet isteninek, sőt egyenesen Istennek tartanak, minden 
részről elhomályosítják s teljesen felforgatják. 

Igazságos, s éppen ezért szükségképi következmény, 
hogy csakhamar eltékozolva azon örökségi részt, melyet 
e hálátlan, kegyelettelen fiuk Atyjoktól, Istentől kiköve-
teltek, vagy inkább házából erővel elragadtak, oly fenn-
héjázó, de annál szükkörübb, elfajultabb életbölcseség 
hirdetésére s követésére tévedtek. 

Miként a keresztény hit megdöntésére, az észt tőle 
elszakítani s vele szembe állítani volt törekvésük ; akkép 
az evangeliumi életfegyelem s a keresztény erkölcsök 
gyökeres kiirtására uj, mint mondják, tisztán emberi, 
természeti erkölcsi rendszer megalkotásán fáradoznak ; 
gonosz czéljok igazolására ferdítvén el Dávid próféta igaz 
és szent mondását : vAz egek ege az Uré, a földet pedig 
az emberek fiainak adta." (Zsolt. 113, 16.) Adta, igen; 
de nem egyébért, mint hogy az örök, változhatlan tör-
vények szerint, szabadon, mindenekelőtt önjavukról gon-
doskodva sáfárkodjanak rajta, és sáfárságukról egykor a 
teremtőnek, a legfőbb kormányzónak, a legbölcsebb tör-
vényhozónak, az örök-éber gondviselőnek, a csalhatatlan 
bírónak számot adjanak. 

Amit pedig a hit, az ész, a közérzet, a népek sza-
kadatlan hagyománya nemcsak a vallás, de minden ma-
gán- s köz-igazság és becsület alapjának ismert s tartott 
mindenkor, ismer és tart ma is: Istennek a világtól kü-
lön, a világon kivüli önálló létezését, s mindenre kiható 

gondviselését tudatosan mellőzik, sőt mint soha be nem 
bizonyított, s be sem bizonyítható hypothesiseket egye-
nesen elvetik ; s vitatják, hogy a családi életet, a nemze-
tek, az egész világ értelmi, erkölcsi, polgári rendjét most 
és mindenkorra Isten, s az ő törvényei és minden befo-
lyása, közreműködése s beavatkozása teljes kizárásával 
lehet és kell megalkotni, fentartani s tökéletesbiteni. 

Mindazt, mi a helyes életrendszer követése, az igaz-
ság teljes érvényesülése, az erkölcsi tökély legmagasabb 
fokának elérése s — ha ugyan van — a végczélhoz jutás 
érdekében szükséges és hasznos: mindazt természeténél 
fogva az ember s az e^ész emberiség önmagában birja és 
hordozza. 

A természet ugyanis, mondják, amint van, önerejé-
ből áll fenn, mint amely önmagának elv, törvény, egye-
düli czél, egyszóval minden. E tekintetben az egyén 
helyzete sem más, ki hivatását teljesen betölti, ha sze-
mélyiségének, vagyis mint eszes működőnek öntudatában, 
mint önmagának és cselekedeteinek ura, önméltóságát, 
sérthetetlenségét, szabadságát és haladási képességét mind 
elméletileg, mind gyakorlatilag érvényre jut tat ja . Az em-
beri életnek ez az igazi alaptörvénye ; más törvényre 
nincs szükség. Ezen alapszik minden jog, ezen minden 
kötelesség, ezen a lelkiismeret, az egyes cselekedetek 
helyes megítélésének szabályozója, ezen minden erény, 
az egyednek s az egész társadalomnak korláttalan s vég-
nélküli haladása. 

E végből az embernek nincs szüksége sem termé-
szetfölötti, sem természeti kinyilatkoztatásra, semmi posi-
tiv, legalább isteni törvényre, Isten semmi jutalom-igéré-
sére, semminemű szentesítésére, s legkevésbbé bármi tőle 
jövő malasztra. Sőt mindezek nemcsak hogy az erkölcs-
tant nem teszik tisztábbá, nem javítják az erkölcsöket, 
de inkább még az emberiség mindennemű tökélyesbülé-
sének, művelődésének, haladásának akadályai. 

Hisz, mondják, világos, hogy egy kívülünk s fölöt-
tünk álló Isten létének föltételezése mellett, ki törvényeivel 
oktatna, malasztjával ékesítene, ajándékai- s jutalmaival 
gyámolitana : az ember szabadsága, jogai oda lennének ; 
a jónak s igaznak tiszta, őszinte szeretete megrontatnék, 
midőn az ember csak a jutalom reményében tenné a jót, 
vagy mi gyakoribb, csak a büntetés félelmében kerülné 
a rosszat. Es, még ha az ember legbensőbb, legjogosul-
tabb érzelmeit s vágyait is Isten parancsai fékezik : többé 
nem a hajdankor férfias, polgárhoz méltó erkölcsei, ha-
nem a szolgaiság, elpuhult gyávaság nyernek uralmat. 

E mellett, kivált a kath. egyház tanainak szelleme 
szerint, az embernek egyéni s társadalmi veleszületett 
jogai figyelembe nem jönnek; minden élet tökélyéserény 
az alázatosság, engedelmesség és szeretet gyakorlására 
korlátoltatik ; a szeretet pedig, habár természetünkből 
önkényt forr ki, s azért önmagában jó, de elégtelen, sőt 
veszélyessé, ártalmassá is válhatik, főleg ha, mit a kath. 
egyház gyakorol, az igazsággal annyira felcseréltetik, 
hogy emez, mint tökéletlenebb s alárendelt jelentőségű, 
teljesen a szeretetbe vész, s egyedüli igazsággá maga lesz 
a szeretet. 

Mindez, ugy a hogy megfelelt egykor a fejletlen, 
műveletlen népek igényeinek, de ma már meghaladott 
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álláspont. Törvény s » i n t e g y végzetszerüség, mondják, 
hogy az emberiség haladásával a hit az észnek, a dogma 
a tudománynak, az egyház törvényei s intézményei a 
polgári törvényeknek « intézményeknek adjanak helyet. 
Mert az emberiség egész fejlődési folyamata absolut s 
ellenállhatlan szükségszerűség törvényének van alávetve. 
Azért, valamint a bálványimádás az első idők kezdetleges 
viszonyainak megfelelvén, viszonylag igaz vallás volt ; 
ugy a kereszténység is csak az emberi ész természetes, 
szükségképi szüleménye, mely az emberiségnek ugyan 
fejlettebb, de ma már túlélt korszakára mutat, s mely, 
bár az emberiség sokféle jótéteményt köszön neki, ma 
már szükségleteinket, törekvéseinket ki nem elégítheti ; 
s azért az emberi ész haladásához, a tudományok, a 
politikai intézmények jelen állapotához képest, u j dog-
mára, u j vallásra, s különösen uj erkölcstanra van szük-
ség, mely kizárólag saját, vagyis emberi elveken alapuljon, 
kizárólag önerejéből éljen és hasson, s azért egyszerű, igaz, 
egységes, megfogyatkozhatlan s örök legyen, mint maga 
az emberi természet. Ekkép uj erkölcsszabály, u j igazság, 
u j politika, u j nemzetközi jog, a társadalom s az egész világ 
uj rendje áll elő, melynél mi sem lehet üdvösebb, kívá-
natosabb, mert igy a végre felszabadult, öntudatára éb-
redt s önurává lett emberiség a természetének megfelelő 
tökély felé dicsőn halad s azt boldogan eléri. 

E tanokat hirdetik nyiltan, e tanok hangzanak sokak 
tapsa mellett a politikai szószékekről — vajha ne a tan-
székekről is ! — merész szellemű népies könyvekben, 
folyóiratokban s főleg hírlapokban ezekre oktatják, mmt 
igazi s egyedüli tudományra, mely a tiszta emberinek 
kinyomata, a tanuló ifjúságot s a néptömegeket. — El-
vakult, gonosz, botor tudomány, mely Azt, akitől van 
minden, aki által van minden, akiben van minden, min-
denből önkényüleg kizár ja ; kegyetlen, embertelen em-
beriesség, mely a nyomorgó, mindenfelől szükséget kiáltó 
emberiséget legfőbb javától, minden jónak forrásától, 
Istentől most és mindörökre megfosztja ; elvakult vezetők 
és mesterek, kik felfuvalkodottságukban még azt hiszik, 
hogy Istent szivök mélyéből száműzve, a világból is ki-
űzhetik, mintha az ember elveszve Istenre, magát Istent 
is kiveszthetné ! 

Midőn ez álbölcsek a jelen társadalmi előhaladás 
követelményéül tüntetik fel, hogy a társadalom Isten s 
az ő törvényei kizárásával szervezze s kormányozza ön-
magát, aláássák minden társadaimi kötelék alapját s a 
teljes feloszlást készítik elő. Istent s az ő törvényeit ki-
zárva, az ember, veleszületett méltóságától és becsétől 
ekkép megfosztva, többé-kevésbbé mesterien összealkotott 
géppé sülyed. Nem csoda aztán, ha a túlvilág minden 
reménye nélkül csak egy vezérelvet ismer : az önérdeket; 
a kötelességeknek csak egy mértékét : az aljas birvágyat. 
Mely sem teljesen kielégíthető, sem csillapítható nem 
levén, mitől sem riadnak többé vissza azok, kiket csáb-
jaival feltüzelt. I t t a communismus, a socialismus, a ni-
hilismus, a társadalom e sötét szörnyei, gyászos sirjai. 
Mert a társadalmi lét lényege és czélja a köznyugalom, 
a háboritlan közbiztonság ; s habár az emberre, társas 
lény levén, a társadalommá alakulás természeti szükség-
let, mégis abban főkép önvédelmének és tulajdonjogának 

biztositékát kereste. De nem maradt már érintetlenül, 
nem megingatlanul semmi, mit az isteni és emberi törvé-
nyek a polgárok java, a társadalom biztonsága, az élet-
nyugalma és boldogsága érdekében szentesitettek. 

S vájjon nem természetes következményei-e ezek a 
fentebb előadott tanoknak, melyeknek szóban és tettben, 
naponta és nyiltan, annyi hirdetője van ? Nem szükség-
képi következmények-e az értelmi rendben a bevégzett s 
egész a cynismusig fitogtatott atheismus ; az erkölcsi 
rendben minden aljas indulatnak és szenvedélynek szaba-
dossága, sőt szentsége, s evvel a pogányság dicsőitése 
s visszakivánása ; s végül a társadalmi rendben minden 
tekintély s fensőbbség elleni átalános nyilt, vagy olykor 
s részben csak titkos összeesküvés ? ! — Sokan e tanok 
hivei közül kárhoztatják, borzadálylyal utasítják vissza 
ez értelmi s erkölcsi szörny-következményeket s folyo-
mányokat ; de ha őszintén s becsületes jóhiszeműséggel 
tagadnak is velők minden közösséget, vájjon logikailag 
távol állanak-e tőlük ? 

íme a társadalom sebei ! 
A világ beteg, veszélyesebben beteg, mintsem gon-

dolnók. 
Európa vulkánon áll ; a végzetes kitörést meghoz-

hat ja minden nap, — és nem ugyan tüz-, de vérpatakok 
árasztják el a földszinét, gyászt, pusztulást boritva min-
denre. 

E fenyegető veszélyekkel szemben a közrend vissza-
állítása- s megszilárdítására, a szellemek lecsendesitésére 
és kibékítésére mily eszközei vannak az államnak ? 

A törvény tekintélye s a haderő ; a társadalmi rend 
megzavaróival szembe a büntetés szigorát s a fegyver 
hatalmát állítja. 

Jó. De komolyan számba veendő mégis, bogy 
a büntetésnek s a fegyvernek magában államfenntartó 
ereje nincs. 

„A félelem ugyanis, mint igazán mondja sz. Tamás, 
gyönge alap. Mert kiket csak a félelem tart vissza, alka-
lomadtával a büntetlenség kilátása mellett kitörnek a 
felsőség ellen, és pedig annál ádázabban, minél erősebben 
elfojtá akaratukat a félelem. Ezen kivül a félelem tul-
sága sokakat kétségbeesésbe hajt , a kétségbeesés pedig 
mindent merészlő elkeseredettségbe űz." 

A törvényektől való félelem a bűntet teket el nem 
foj t ja . A törvény büntetheti a bünt, de a lelkiismeretet 
nem büntetheti. A törvények tekintélye csak akkor ha-
tályos, ha az embereket az Ur félelme hatja át. A tudat, 
hogy Isten minden cselekedetünket látja, áldás a közéletre. 
Mi is múlja fölül vadságban, kegyetlenségben az embert, 
ha az égiektől való félelmet lerázva, a törvényt meg-
vetheti vagy kijátszhatja ? Egyedül az Ur félelme az, mi 
megvédi a békés együttélést, magát az életet fentartja, 
biztosítja^ szabályozza. 

A katonaságnak az államban kétségtelenül nagy 
jelentősége van. A hadi tudomány annál nagyobb tisz-
teletben tartandó, mennél bizonyosabb, hogy csak annak 
védve alatt fejlődhetik minden más szellemi mü s anyagi 
alkotás ; s annak hiányában ez mind enyész. Ámde e 
védelem csak akkor biztos és megnyugtató, ha a leg-
nagyobb katonai bátorsággal a legnagyobb fegvelem-sze-

34* 
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retet párosul, s a lélek emelkedettségét az állam feje 
iránti rendhitnet len hűség tetőzi be. De a fentebb vázolt 
tanok özönében, a gondolat s cselekvés féktelen szaba-
dossága mellett, ki edzi meg azok ár ta lma ellen az i f jú 
lelkét, mielőtt a hadseregbe lép, s ott ki orvosolja meg 
lelke mételyét ? — Pedig e nélkül, borzadálylyal tölt el 
a jövő. A történelem tanúságát hivom fel. „Okul ja tok , 
tanuljatok, kik a földet Ítélitek. . (Zsolt. 2, 10.) 

De nincs-e hát a társadalom üdvének semmi mentő-
eszköze ? 

Sőt igen. 
A jelen s jövő bajainak elhárítására legbiztosabb 

mód a társadalmat Krisztus tanainak oltalma alá helyezni, 
melyek minden fá jdalomra irt nyúj tva, minden elmébe 
fényt árasztva, egyszersmind a nemzeteket is sokkal biz-
tosabban megvédik, mint a törvények s a fegyverek. 

Hisz hol a tudományos tan, hol a bölcsészek azon 
irata, hol bármely államnak azon törvénye, mely távolról 
is összehasonlitható lenne az Is ten- és felebarát i szere-
tetről szóló ama kettes parancscsal, melytől Krisztus 
szavai szerint az összes törvény s próféták függenek ? 

Ebben gyökeredzik a legfőbb, legmagasabb erkölcs-
tan, mert az igazi jó, becsületes életnek egyedüli alap-
feltétele, ha azokat szeretjük, amiket szeretni kell, s 
akkép szeret jük, amint szeretni kell, — tehát Istent és 
felebarátunkat . Ebben gyökeredzik a társadalom boldog-
sága, mert a társadalmat mi sem ta r t j a össze s óvja meg 
biztosabban, mint a kölcsönös hűség, a megbonthat lan 
egyetértés köteléke, midőn az emberek a közös jó szere-
tetében találkoznak, mely a legfőbb, a legigazabb : Isten, 
s egymást ő benne őszintén szeretik, mert Annak miatta 
szeretik, ki előtt szeretetök indoka rejtve nem maradhat . 

Nincs is a gyakorlat i s társadalmi életnek megfe-
lelőbb tan, mint Krisztusé, de ezt a maga teljes egé-
szében kell elfogadni. 

„Adjanak oly katonákat , módja sz. Ágoston, milyen-
nek Krisztus tanitása szerint lenniök kell, adjanak oly 
kormányzókat , oly fér jeket , oly hitveseket, oly szülőket, 
oly gyermekeket , oly gazdákat, oly cselédeket, oly kirá-
lyokat, oly birókat, oly adósokat, oly hitelezőket, oly 
tanitókat , milyeneket Krisztus tana kiván s akkor mer jék 
állitaui, hogy e tan társadalomellenes, — de sőt inkább 
vallják be, hogy ha parancsait követik, a tá rsada lomra 
üdvhozó." (Folyta t juk) . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
S O M H E G Y I J Ó Z S E F , 

praelatus. 

Alulirottak — Yácz egyházmegye, Fó th alesperesi 
kerület papsága, nemkülönben az összes rokonok nevében 
megszomorodott szivvel jelentik 

Méltóságos és főtisztelendő 

S O M H E G Y I J Ó Z S E F . 
pápai praelatus, kamarás, titkos káplán, báth-monostori apát , a 
jeruzsálemi szent-sirrend csillagkeresztes lovagja, fóthi plébános, 

Pest megye bizottsági tagja stb. urnák 

folyó évi október hó 25. napján reggeli 5 órakor, életé-
nek 53. évében, a haldoklók szentségeinek áj ta tos felvétele 
után, suluos betegség következtében tör tént gyászos halálát . 

A boldogult hűl t tetemei folyó hó 27-én délelőtt 10 
órakor fognak a fóthi temetőben levő sírboltban örök 
nyugalomra helyeztetni. 

Kelt Fóthon, 1888. október hó 25-én. 

Áldás é s b é k e hamvaira! 
Dr Hainiss Jóssef, Özv. Palaczhj Jánosné szül. Skrivanek Amália, 

Hainiss Gusztáv,. mint testvér. 
Hainiss Antal. Perényi Antal, 

mint unokatestvérek. _' Perényi István, 
Perényi Mariska, 

mint testvérének gyermekei. 

Budapest . Defunctus adhuc loquitur. — 
A ránk kényszeritett katholikus önvédelem csatáro-

zásai közepett , jól esik a léleknek a katholikus szellem 
békés ünnepeinek élvezetében megpihenni. Ilyen, az 
egész kath . egyházban figyelembe veendő, békés ünnep 
volt Francziaországban f. hó 11-én Dupanloup síremlé-
kének felszentelése. A mit Dupanloup az örök dicsőségre 
érdemeset te t t , — tet t pedig igen sokat, — az nyert 
ama napon kőbe megörökí te t t elismerést az egyház — és 
a boldogult hazájának legjobbjai részéről. Már jelentet tük, 
hány bibornok, érsek és püspök jelent meg Orleansban 
Francziaországból . A távol levők táviratban vagy levél-
ben jelentették csatlakozásukat. A franczia-főpapokhoz 
csatlakoztak a többi között dr Rende beneventi, Haynald 
Lajos kalocsai, Capecelatro cremonai biboros érsekek 
és mások. Az emlékbeszédet, XIII . Leo pápa taná-
csára, melyet mgr Cull ié, a boldogult utódja, te-
kintve a Dupanloupról egy templomi ünnepségen mond-
hatók nagy jelentőségét, sietett kikérni, — a franczia 
egyházi ékesszólásnak egyik, Freppel, Perraud, Mermil-
lod mellett , legnagyobb alakja, mgr JBesson nimesii érsek 
mondotta . Orléans népe, jól tudva, mit köszönhet Dupan-
loupnak, mind talpon volt, mind ünnepelt az egyházzal. 
Csakis a megyefőnök, a katonai főparancsnok és a tör-
vényszék elnöke tündököltek távoliétök által — fensőbb 
parancsolat következtében. A republikánus városi tanács 
azonban, a maire-rel élén, megjelent a szent-keresztről 
nevezett ősrégi dómban. 

Templomi ünnep után az együtt volt püspökök 
mindenekelőtt azt a feliratot küldték el Rómába, melyet 
már ismertet tünk s melynek Dupanloupra való hivatko-
zására nézve, a „Moniteur de Rome" tudósítójához az 
ünnepen jelen voltak egyik legkiválóbbika azt mondá: 
„Vere defunctus adhuc loquitur !" Azután felolvastattak a 
világ mindenféle tá járól érkezett levelek és táviratok. A 
levelek között ott volt Strossmayer diakovári püspök 
levele is, a melyet annyira megtiszteltek, hogy második-
nak olvasták fel, tüstént Lavigerie bíborosnak legnagyobb 
applausussal fogadott programmszerü távirata után. 
„ L ' i l l u s t r e pasteur des slaves ( m i t m o n d a n a k e h h e z a 
szlávoknak többi, igen-igen érdemes főpásztorai ?) avait 
écrit une let tre éloquente autant qu'affectueuse", igy 
szól a „Moniteur de Rome" egyik párisi tudósí tója; a 
másik pedig folytatja : „ lettre ou le grand apôtre slave, 
faisant allusion au circonstances récents qui ont empêché 
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son voyage en France, témoigné de son amour pour la 
Sainte-Eglise Romaine." 

Nos, csakugyan itt, és csakis itt , a római szent 
egyházhoz való szeretetben és fiúi őszinte, teljes ragasz-
kodásban talál ja meg még a legnagyobb katholikus em-
ber is — nagyságának zálogát és biztositékát ! 

De té r jünk vissza Dupanlouphoz ! 
Francziaország főpásztorai közt jelenleg Lavigerie 

biboros tűnik ki, rendkívüli tapintatával , ellenállhatlán 
erélyével és világra szóló tevékenysegével. E lég legyen 
csak a rabszolga-kereskedés elfojtására Európa- , sőt már 
világszerte folyó mozgalomra figyelmeztetni. Lavigerie 
bibornok a fensőbbség sajátságos nemével adja meg Du-
panloup ünnepén is a h a n g o t : és az egész franczia egy-
ház saját hangula tá t lá t ja benne eltalálva. Lavigeriet D u -
panloup vezette egyházi hivatásának világos tudatára — 
s ő nevelte. Innen a két férfiú között a bensőbb viszony. 
Ezér t van Dupanloup síremlékén, a nagy tekintélyre emel-
kedett tanítványok sorában, Lavigerie biboros is megörö-
kítve. A missionarius bibornok nyilatkozata Dupanloup 
síremléke fölött, melynél való megjelenésében betegsége 
akadályozta vala őt, epochalis jelentőségű. Bezár félszá-
zados vitákat — szerény óhaj t nyilvánítva! Egész nagy-
ságában ragyogta t ja Dupanloup r i tka lánglelkének teljes 
dicsőségét; de kérve kér mindenkit, bará t ja i t és ellen-
feleit, hogy olvadjanak egy szivvé és lélekké — Dupan-
loup sirjánál. Es Lavigerie biboros béke-szózata azért oly 
hatásos, mer t nem egyéb mint XII I . Leo bölcseségének 
visszhangja. Hal l juk e bölcs szózatot : 

„Visszatartóztatva betegség által, messziről egye-
sítem imáimat a t ieitekkel azért a férfiúért , a ki gyer-
mekségünk mestere vala, és aki buzgalmának lángolása, 
tiszta erénye és ékesszólása által a püspöki méltóságnak 
e században egyik legragyogóbb dicsősége vala. Az ő 
sirja mellett , m e l l e t a ti tiszteletetek és fiúi szeretetetek 
övez ma koszorúként körül, és a hol ő, a hit és a pápa 
királysága ellenségei ellen folytatot t annyi küzdelem után, 
melyet végül ama nagy és teljes meghódolás koronázot t 
meg, most békében nyugossza utolsó álmát, én mindenek 
fölött egy óhaj t nyilvánítok : és ez az, hogy, a mint ő 
maga is jelenleg az Ur kebelében ugyanezt óhaj t ja , és a 
mint ezt világosan megkívánja az a nagy pápa, a ki 
bennünket kormányoz, a katholikusok feledjék azt, a mi 
őket oly sokáig és oly gyászosan ket té választotta. Ne 
legyünk többé mi, püspökök, papok és hivek, csakis egy 
sziv és egy lélek, szeretve, mint ő szerette, az Egyháza t 
és Francziaországot, és szolgálva nekik, szemben annyi 
veszélylyel, az igazság egységében, kölcsönös igazságos-
ságban és — békében." 

Afrika apostolához méltó szózat! 
Mi csak annyit adunk hozzá : legyen ugy az egész 

világon ! „ 

Berlin, okt. 20. Két kath. szózat a képviselő-vá-
lasztások alkalmából. — 

A küszöbön álló parlamenti képviselő-választások 
nagy fontosságát mi sem jellemzi annyira, mint a kölni 
érseknek legutóbbi pásztorlevele, mely fényes bizonyítéka 
az élő kath. buzgalomnak, másfelől u jabb elismerése 

annak, mennyire szükséges egy kath . pár t a modern par -
lament i uralmak idején. 

A kölni érsek ugyanis arra inti a katholikusokat , 
hogy oly férf iakat válaszszanak, akik érzékkel birnak s 
szeretettel viseltetnek az igazság, a jog s Isten örök tör -
vénye iránt , akik fölért ik a nép való szükségleteit, akik-
nek szivük van a szegények s e lhagyot tak iránt, és jó-
aka ra tuk a társadalmi szenvedések orvoslásának puha-
tolására, akik szeretik hazá juka t s egyházukat ; „válasz-
szatok — úgymond tovább — keresztény férfiakat, akik 
a vallást s isten-félelmet az állam legbiztosabb alapjának 
s legtar tósabb ta lapzatának ismerik el, akik a keresztény 
jelleget rá akar ják nyomni az iskolára, és védelmezni az 
U r által egyházának adot t elévülhetetlen jogoka t ; — vá-
laszszatok határozot t s szilárd jellemű férfiakat, akikhez 
a hazug befolyások s eszmék nem férhetnek, akik tánto-
r í thata t lanok a jog s igazság védelmében, és öntudatával 
birnak a rá juk , mint képviselőkre nehezedő felelősségnek." 

Ugyanazon időben, midőn a kölni érsek e magasztos 
szózatban a katholikusok lelkiismeretéhez fordult , ugyan-
csak Kölnben nagyszerű katholikus gyűlés tar ta to t t , me-
lyen a fá radha ta t lan Wind thors t a kathol ikusok eszéhez 
fordult , megkapó ékesszólással fej tegetvén a jog, igazság 
s igazságosság védelmének szükségességét. 

„Önök — úgymond a Cent rumpár t vezére — a leg-
különbözőbb oldalról hallot ták ma, hogy nincs már mit 
tenni. A vallási küzdelmek véget ér tek. Aláíra tot t a vég-
leges béke. Ellenfeleink közt a legügyesebb, Miquel 
Majna mellett i F r a n k f u r t polgármestere, már já tszot ta 
ezt a dallamot. Nem nagy figyelemmel hal lgat tam őt 
Hannoverben. Mindenkép a béke húr ja i t erőködött pen-
getni, engesztelékeny modorban szólt és e tekintetben 
előnyösen kiválik elvtársai közöl. Azonban ugy vélekedett, 
hogy e l ju to t tunk már a végleges békéhez s hogy óva-
kodnunk kell u j igényeket támasztani. Ez rossz példát 
adhatna. Mert hát mit is jelentsen ez ?" 

Es itt bámulatos világossággal kifejti , hogy amitől 
a katholikusoknak leginkább tar taniok kell, az a marasmus, 
az elposványodás ; szónok ha ta lmas ékesszólással vissza-
utasí t ja ama vádat, mintha ő rossz pé ldá t adna. Kimuta t j a 
ezután a katholikusok szükségleteit s feladatait : utal az 
iskolára, mely még mindig a katholikus egyházzal ellen-
kező szellemben neveli az i f jú nemzedéket ; továbbá ki-
fejt i , hogy a katholikusoknak nem szabad cserben hagyni 
a társadalmi reformot, melyet a Centrumpár t indított meg, 
ennek keresztény irányát csak az ő részvétük biztosit-
ha t j a . Végül lángoló szavakkal óvást emel Róma bitor-
lása ellen és nyomatékkal kiemeli a katholikusok fiúi 
kötelességét a pápa világi hata lmában biztositékát biró 
függet lenség visszaszerzésére nézve. Viharos tetszés ki-
sérte folyton a szónok e lángbuzgalmu fejtegetéseit . 

A. kölni érsek s a Cent rumpár t vezérének ez egy-
mást kiegészitő szózata kiváló érdeket nyer Vilmos né-
met császár római u t ja alkalmából. Mind a kettő véget 
vet ama mesének, mintha a pápa — az itteni sugalma-
zott lapok állítása szerint — Bismarck Herber t gróffal 
folytatot t beszélgetésében elitélte volna a német ka tho-
likusok pár tmozgalmát . Ezt annál kevésbé teheti vala, 
minél élénkebb emlékezetben áll amaz ünnepélyes nyi-
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latkozata, hogy a legújabb porosz egyházpolit ikai tör-
vények csak előzményei a békének, korántsem foglal-
hatják tehát magukban a teljes s végleges békét. A kath. 
egyház a porosz állam, illetőleg az idővel változó kor-
mányférfiak diskrecziójára vagyis kényére-kedvére van 
utalva. Ez magában véve is problematikussá teszi a 
helyzetet. Azért a katholikusoknak mindig résen kell 
állaniok, hogy az egyház helyzete s saját vallási szabad-
ságuk csorbát ne szenvedjen. 

Egyébiránt , mint a kölni érsek s a Centrumpár t 
vezérének szózata kiemeli, a katholikus elveknek a köz-
élet minden terén kell érvényesülniük, mert lemondás a 
nagy hivatásról, önbeismerése a tehetetlenségnek s kép-
telenségnek a társadalmi reformra, volna az, ha most 
visszavonulnának, azon a czimén, hogy papjaikat többé nem 
vetik börtönbe 

Es ez eszük ágában sincs, nem is kivánja ezt tőlük 
sem a pápa, sem püspökeik. Ellenkezőleg amaz apostoli 
áldás, melyet XII I . Leo pápa, az idei trieri kath. nagy-
gyűlés alkalmából a katholikusok összes ott nyilvánult 
törekvéseire adott, inkább serkenteni fogja őket, hogy a 
Centrumpár t nemcsak meg nem fogyva, de lehetőleg na-
gyobb számban térhessen vissza a parlamentbe. A német 
katholikusok oly nemes buzgalmat fej tet tek ki eddigelé 
megtámadot t vallásuk védelmében, hogy bizonyára el 
sem képzelhető, miként az egyház őket cserben hagy-
hatná, midőn az iskola, tehát az egyházzal közös érdek 
terén, továbbá más szellemi s anyagi érdekeik mezején 
is aratni akarják a kifej tet t buzgalom s kitartás, a ho-
zott nagy áldozatok gyümölcseit. 

Nincs is mód ez életteljes lüktető mozgalmat ' e l fo j -
tani. Ezt csak azok akar ják, akik vagy nem ismerik a 
katholikus középpárt nagy jelentőségét a kormánypárt i 
szervilizmus és a liberális szélsőségek közt. Az egyensúly 
fentartása ezen alapszik : és ez a hazára nézve mérhe-
hetetlen nagy előny, amennyiben a két szélsőség össze-
koczczanásaiból vagy valamelyiknek túlsúlyra vergődé-
séből származható nagy zavaroknak elejét venni van 
hivatva. 

A Centrumpárt tehát se meg nem adja magát, se 
meg nem hal ! 

Él jen a Centrumpárt , az egész világ katholikusainak 
e mintaképe. K—ch. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányi ülése 1888. október hó 25-én. 
A fővárosi egyházi és világi társulati tagok nagy 

számmal jelentek meg a Szent-István-Társulat mai vál. 
ülésén. Közéletünk kitűnőségei, egyházi és világi tudó-
saink között nyitotta meg az ülést dr Steiner Fülöp, üd-
vözölve a választmányt s a hálás kegyelet hangján 
emlékezve meg a társulat elhalt alapitó és választmányi 
tagjáról , mélt. és főt. Somhegyi József pápai praelatus, 
fóthi plébánosról. 

Dr Ste mer Fülöp elnök előadta, hogy a választ-
mány április havi ülésében elhatározá, miszerint egy nép-
i ra tka pénzalapot létesit, a mely alapból azután vallásos 
és hazafias tárgyú népiratkákat nyomat és ezekét ingyen 

a nép közt terjeszteni fogja, hogy igy a nép a lelketlen 
intézkedés czéljából piaczra vetett rossz embereket di-
csőítő, tudat lanságot terjesztő vallás- és erkölcsellenes 
ponyvairodalom mételyétől megszabaduljon. — A társulat 
maga ugyanakkor egyezer f r to t szavazott meg ez alap 
javára . A választmány az elnökséget kérte fel, hogy a 
közzé teendő felhivás tervezetét készítse el. Az elnökség 
az igazgatósággal karöltve eleget te t t e megbízatásnak 
s e gyűlésen bemutatá az elkészített felhívást és az alá-
írási ivet. Az aláírási iv a következő pontokat foglal 
magában : 1. az aláíró alapítványt kiván-e tenni, mekkora 
összeget ? 2. a vállalatot öt évre terjedő rendes évi se-
gélylyel óhaj t ja -e támogatni ? 3. a vállalat előmozdításá-
hoz előfizetés ut ján járul ? A választmány a közzé teendő 
felhívást, és a vállalat szervezetét helyeslőleg elfogadta. 

Dr Steiner Fülöp ezután a társulat folyóirata, a 
„Kath. Szemle," ügyében tevé az előterjesztést. A vá-
lasztmány a „Kath. Szemle" tárgyában azt határozta volt, 
hogy a folyóirat az 1889. évben havonként, julius és 
augusztus hónapokat kivéve, 5 ives füzetekben jelenjék 
meg. A „Kath. Szemle" szerkesztőjének kiadatott jelen-
tése alapján, miután a társulat által az e folyóirat szá-
mára ki tűzött p rogramm az 5 ives vállalatban keresztül 
nem vihető, mert kimerítő értekezéseket kellene eldara-
bolni, nagyobbakat kihagyni — kéri a választmány, hogy 
tekintsen * el e határozatától s engedje meg, hogy a 
„Kath. Szemle" az 1889. évben két-havonként, tehát 
évente 5 füzetben jelenjék meg, nagyobb ivszámmal, tíz 
ives füzetekben. 

Dr Kisfaludy A. Béla a „Kath. Szemle" szerkesz-
tője előadja az okokat, a melyek őt arra birták, hogy a 
társulati elnökséget az előbb emiitett javaslat előterjesz-
tésére kérte volt. Elvileg nem kivánja a választmány 
előbbi határozatát megsemmisíteni, csak módositani addig 
az ideig, mig a tagilletmények programmja, mely eddig 
50 ivet egy más kiadvány számára tar t fel, követelik, s 
ezután a folyóirat tíz füzetben jelenhet meg egy év alatt. 

A választmány az előterjesztés kapcsán elkatározta, 
hogy a „Kath. Szemle" 1889-től fogva jövő intézkedé-
sig évente, julius és augusztus hónapokat kivéve, két ha-
vonként 10 ives füzetben jelenjék meg. 

Hummer Nándor társ. t i tkár előterjeszti, hogy a tár-
sulati tagil letmények ügyében ez idő szerint némi nehéz-
ségek merültek fel — A társulat régebben elhatározta, 
hogy a dr Balics-féle egyháztörténeti müvet folytatóla-
gosan, évente egy-egy kötetben adja ki. E műből eddig 
3 kötet jelent meg, az 1889. évben nyomda alá kerül, 
szintén tagilletményül a 3-ik kötet. A társulat tagjai az 
első kötet megjelenése óta nagyobb számban szaporodtak 
meg, ugy, hogy az 1888. évben belépő tagok e müvet 
már nem kaphat ták meg. Ha az u j tagok a harmadik 
esetleg a második kötetet kapják, csonka műnek jutnak 
birtokába. 

A társ. elnökség intézkedett, hogy e műből előfi-
zetés ut ján u jabb kiadást rendezzen. Az előfizetők száma 
azonban nem elegendő. — Hogy tehát a belépő u j ta-
gok jogos igényei kielégíttessenek, az igazgatóság oly 
müvekből, melyek a társulat kiadásában jelentek meg, 
de tagilletményül nem adat tak (pl. Ipolyi Arnold, Ve-
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resmarty munkái czimü kiváló müve,) egy gyűjteményt 
állított össze, melyből a tagok tetszésük szerint választ-
hatnak a tagdíj egyenértékét meghaladó összeg erejéig. 
— Kéri a választmányt, hogy ezen intézkedést jóvá 
hagyja. 

Hummer Nándor társ. t i tkár jelenti, hogy Kova-
csóczy István egri kanonok a társulatnak 200 frtot, — 
Pettanovics Mihály csehi esperes plébános 50 fr tot ha-
gyományoztak. Jelenti továbbá, hogy a társulat több 
kötetre menő ajándék-könyveket adott a vág-beszterczei-, 
a dobronyai-, a mihályi-, a bereznai-, a dobrovár-aljai-, 
a nemti-, a puszta-vacsi-, a nógrádmegyeri-, a mikó-
ujfalusi-, az erdőhorváti-, a tibold-daróczi , a medgyesi-, 
a jobbágyi-, az abauj-szántói-, a bukaresti (magyar)-, a 
budapest-krisztinavárosi r. k. iskoláknak, a német-mároki 
plébániának-, a mária-nostrai fogháznak. — Jelenti, hogy 
a társulatba e hóban 11 uj tag lépett be. 

Venczell Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a tár-
sulat bevétele volt szeptember hóban 21,972 f r t 67 kr, 
kiadása 21,500 frt 90 kr. — Jelenti, hogy a vatikáni 
okmánytárra be jö t t : Haynald Lajos bibornok-érsektől 
500 frt , Roskoványi Ágoston püspöktől 500 fr t , a szat 
mári káptalantól 50 frt , — a pozsonyi káptalantól 100 
frt, — a zirczi apáttól 150 fr t , — Rimely lekéri apáttól 
100 fr t . 

A társulati ügynökségben elkelt szept. hó folyamán : 
162,346 drb könyv, 400 drb szt. kép, 7875 pl. egyéb 
nyomtatvány: 21,557 frt 54 kr értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : Lipthay 
Kornél és Horváth Pius vál. tagok. 

Folyó évi szept. 27-ke óta még pro 1888 a Szent-
István-Társulatba léptek : Irovecz Károly tanitó, Magas-
falu, Eszes Béla káplán, Békés-Endrőd, Zatkovics Károly 
plébános, Ocsavnicza, Petheő József plébános, Mándok, 
Denis Béla tanitó, Ozora, Sziits Antal plébános, Villány, 
Mihályi Caesar, szt. fer. r. áldozár, Kecskemét, Gölnicz-
bányai ifjúsági könyvtár, P. Timót Tislér szt. fer. r. áldo-
zár, Següsd, Heisz Mátyás és Straszner József papnöven-
dékek, Szombathely. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
„A magyarországi latin és görög szertartású kith, 

tanitók segélyalapja" központi bizottságának Budapesten 
1888. évi aug. 23-án tartott gyűlésén felvett jegyzőkönyv 
kivonatban. 

Jelen voltak : Markus Gyula, pápai praelatus, mint 
elnök ; Gulyás Béla, képezdei igazgató tanár, mint alel-
nök ; Majer István, vál. püspök, mint a nagym. püspöki 
karnak küldöttje ; Begovcsevich Róbert, apátkanonok, mint 
egri érseki küldött s mint a segélyalap számadó gond-
noka; Győr egyhm. képviseletében: Öveges Alajos, peeri 
tanitó. Kalocsai főegyhm. képviseletében : Berényi Dániel, 
apátesperes, bajai plébános. Nagyváradi lat. szert, egyhm. 
képviseletében Plank Alajos, békés-gyulai tanitó. Nyitra 
egyhm. képviseletében Kelecsényi Antal, mocsonoki tanitó. 
Nem képviseltette magát a kassai, lugosi, munkácsi, 

' ) Az előleges jelentést lásd aug. 29-iki számunkban. 
A szerlc. 

nagyváradi g. kath. és a pécsi egyhm., nemkülönben a 
'pannonhalmi főapátság. 

A bizottság tagjai résztvevén az egyetemi templom-
ban 9 órakor tar tot t szt. misén, a közp. papnevelő dísz-
termében gyülekeztek össze, hol Markus Gyula elfoglal-
ván elnöki székét a gyűlést közhelyesléssel fogadott be-
szédben nyitotta meg, melv a jegyzőkönyvbe fölvétetni 
s a tanügyi lapokban közöltetni határoztatot t .x) 

a) A jegyzőkönyv vezetésére Kelecsényi Antal biz. 
tag választatott. 

b) Felolvastatott a segélyalap gondnoka által ösz-
szeállitott számadás, az alap vagyonának állapotáról az 
1887. év végén ; melyből kitűnt, hogy a segélyalap va-
gyona 65,139 f r t 56 kr., az árvaházé pedig 3302 f r t ; 
továbbá, hogy a segélyalap jövedelméből az 1888/9. évben 
ösztöndijazásra, segélyezésre, gyámolitásra és az árvaház-
alap gyarapítására fordítható összeg 4799 frt 58 krt tesz, 
és ebből az ösztön dijakra eső 4//io*rész czimén jut 1919 
fr t 83 kr. ; a segélyezésre, és gyámpénzekre 3/io és gyá-
molitásra 2/10, együttvéve 5/10-rész czimén jutna 2399 frt 
79 kr., kerekszáramai 2400 fr t ; az árvaház alapja támo-
gatására fordítandó 1[10-rész czimén pedig jut 479 f r t 96 
kr., kerekszámmal 480 frt . 

c) Elnök jelenti, hogy 16 egyhm.-ből 64 folyamod-
vány érkezett, ezek közt 48 ösztöndíjas folyamodvány ; 
mely utóbbiak egyenkint letárgyaltatván, határoztatott, 
hogy a szétosztásra szolgáló 1919 f r t 83 kr.-ból 1900 fr t 
ösztöndijakra fordittassék, 19 fr t 83 kr. pedig az alap-
tőkéhez csatoltassék. — Ezután a 48 folyamodó közül 
16-nak 50—50 frtos ösztöndíj szavaztatott meg; s eképp, 
ha ezen 16 ösztöndijaskoz a mult tanévhői 4 száz fo-
rintos és 14 ötven forintos ösztöndijas hozzáadatik, az 
összes ösztöndijasok száma 34. d) Az elnök jelentvén, 
hogy a mult tanévben öten ösztöndijaikat föl nem vették, 
1 pedig évközben elhalálozott, határoztatott, hogy az 
ekképpen a pénztárban visszamaradt 375 frtból 300 frt 
az alaphoz csatoltassék, 75 f r t pedig segélyképp elado-
mányoztassék. e) A segélyezésre és gyámolitásra fordí-
tandó 8769 frtból Majer István vál. püspök indítványára 
1000 f r t az árvaház-alaphoz csatoltatott, azután pedig 
21 folyamodó közt összesen 1835 frt segélykép osz-
tatott ki. 

E szerint, ha a felosztás alá eső . . . 8796 írtból 
a) árvaház alaphoz csatolt 1000 frt és 
b) a segélyekre kiosztott 1835 frt levonatik 

marad az alaptőkéhez csatolandó . . . 5934 frt, 
ehhez hozzájárul a m. évben föl nem vett 300 fr t 
és a f. tanévi ösztöndijakból megmaradt 19 frt 83 kr. 

összesen . . . 6253 f r t 83 kr. 
Minthogy azonban évközben sürgős segélyezés állhat 

be, mely esetben az elnök jogosítva van utalványozásokat 
tenni, "e czélból a fenn kitett összegből 500 fr t rendel-
kezésére bocsáttatott s igy az alaphoz csak az ezen ösz-
szeg levonása után fenmaradt 5783 fr t 83 kr. csatoltatni 
határoztatott. 

f) Az érsekújvári alapgyüjtő bizottságnak azon' 
indítványa, hogy az alapszabályok 11. §. c. pontja ekkép 
bővíttessék : „melyről egy befizetési könyvecskét kapnak, 

') Még aug.-ban közöltük, A szerk. . 
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melybe a befizetett összeg s az a lapgyüj tő és kezelő helyi 
bizottság elnöke és pénztárosának aláírásai minden befi-
zetéskor eszközöltetnek : a bizottság ngyan czélirányosnak 
találja ; e miatt azonban az alapszabályok módosítását 
fölöslegesnek tartván, azt ajánlja , hogy olyatén könyvecs-
kék minden helyi bizottság által, vagy egyházmegyénkint 
állíttassanak ki. 

IRODALOM. 
*** OrOSZ k e r e s z t é n y s é g . Russisches Christhenthum. 

Dargestel l t nach russischen Angaben von Viktor Frank. 
I . Russische Selbstzeugnisse. Paderb. 1888. 8-r . 967 1. 
Ara 5 m. 

Ilyen több nincs a világon. Az orosz nemzet legna-
gyobb gondolkodója mély hazafiúi gyászban egyszer azt 
mondá : „Keresztényeknek neveznek bennünke t ; ámde a 
kereszténység gyümölcsei nem számunkra teremnek'4 . 
Oroszországot kevesen ismerik Európában . Nehéz is na-
gyon megismerni. Azt gondolják sokan, hogy Oroszor-
szágban egy uralkodó vallás van, t. i. az u. n. orthodox, 
vagyis szakadár. Pedig hát nem ugy van. Az orosz nép 
sokkal nagyobb része, ha részben külsőleg alá is veti 
magát a czár által parancsolt vallásnak, hitében husz-
harminczféle, Nyuga t -Európában rég kihalt szektához 
tartozik s még a legkeresztényellenesebb tanoktól sem 
ir tózik; az „orthodox" egyházi kormány pedig tudva és 
akarva szemet huny e fölött a hittani zavar fölött , nem 
hitközönyből, hanem politikából és pénzérdekből. Ez a könyv 
figyelmeztetés akar lenni Európának, hogy ismerje meg 
már egyszer a „szent Oroszországot!" 

= Beküldetett : Elnöki b e s z é d , melyet az országos 
katholikus segély-alap közp. bizottságának f. évi augusz-
tus 23 án ta r to t t gyűlésén mondott Markus Gyula, a 
közp. bizottság elnöke. Budapest, 1888. 

E fenkölt szellemű beszédet aug. 29-iki számunk-
ban közöltük. 

VEGYESEK. 
* XIII. Leo pápa f. hó 24-én fogadta a nápolyi 

zarándoklatot , melyet Sanfelice biboros-érsek vezetett a 
pápa elé. A több mint ezer tagból álló zarándoklathoz 
a pápa hosszú, nevezetes allocutiót tar tot t , kiváló tekin-
tettel az apostoli szentszéknek olaszországi helyzetére. 

+ Magyarország biboros hgprimása főm. S imor 
JánOS esztergomi érsek ur ő emja f. hó 26-án este ér-
kezett Pozsonyba és 28-án szenteli fel a virágvölgyi tem-
plomot. 

— Az l e s z majd a nagy centennarium, midőn a 
jövő év november havában az Egyesül t-Államok az első 
baltimorei püspök kineveztetésének százados évfordulóját 
fogják ünnepelni. Száz év előtt a katholikusok száma az 
Egy.-Á.-ban csak 25,000 volt. Most 10 millió. Püspök 
csak egy vol t ; most van 13 érsek, 70 püspök. 

— Konstantinápolyi lapok jelentik, hogy a szakadár 

örmények főpapja, az ecsmiadzini „katholikoz", körlevelet 
készit válaszul XII I . Leo pápa levelére, melyet ez legutóbb 
a katholikus örményekhez intézett. 

— Az osztrák püspöki kar nov. 23-iki összejövetele 
elé feszült érdeklődéssel tekintenek sok oldalról. 

— A bajor püspöki kar memorandumát a kormány-
nak már beadta. Tar ta lmáról a mindentudó újságok még 
nem tudnak semmit. 

— Az angol kath. püspöki kar f. hó 17-én tar tot ta 
gyűlését Londonban a westminsteri érsekség palotájában. 
Fő tá rgy vala a teendők megbeszélése a közokt. királyi 
bizottság javaslataira vonatkozólag. Jelen voltak Manning 
bibornok elnöklete alatt a birminghami, cliftoni, hexham-
newcastlei, liverpooli, midlesbroughi, newport-menediai, 
northhamptoni , nott inghami, portsmouthi , salfordi, shrews-
buryi és southwarki püspökök. (Cath. Times.) 

— Alsó-Ausztria tartomány gyűlésében, minap, a katho-
likus elvetösszemérkőztették a liberalizmussal. Tárgy vol ta 
népiskola. Ausztriában tudvalevőleg a liberális aera a 
népiskolákat minden hitvallásos jellegökből kiforgatta s a 
liberális állam mindenhatóságának eszközeivé sülyesztette 
le. Most élénk mozgalom sürgölődik a katholikusok köré-
ben azon, hogy a népiskola az egész osztrák birodalom terüle-
tén visszanyerje hitvallásos jellegét. Ezt akar ja a Lichtenstein-
féle tvjaslat s az a körül támadt lelkes kath. actio. Ez az 
actio e hó elején, mint mondók, szerencsét próbált az alsó-
ausztriai tar tománygyülésben, de szerencsétlenül. Mert 
igaz ugyan, hogy f t . Kalb papképviselő ötnegyedórás be-
szédben nagy igazságokat fej tegetet t , de elhibázta a tak-
tikát . Sem a liberálisok, sem az antiszemiták közöl egy 
lelket sem nyert meg a Lichtenstein-féle tvjavaslatnak. 
Miért ? Mert konczedálta nekik, hogy a népiskola Ausz-
triában most sem hitetlen, most sem vallástalan. A libe-
rálisok és antisemiták szavánál fogták a monsignorét és 
szavazatukkal kimondották, hogy akkor maradjon minden 
ugy, amint van, s a Lichtenstein-féle javaslat maradjon 
javaslat. Mgr Kalb 53 szavazat közöl csak 4 szavazatot 
kapot t . Pedig a katholiczizmus Alsó-Ausztriában sokkal 
erősebb mint 4 ember szavazata 53 ellen. A liberaliz-
musnak konczedálni valamit, annyi mint a csatát előre 
elveszteni, vagyis a győzelemről önként lemondani. De-
nique, takt ika nélkül nem megy semmi. Szent Pál apostol 
ebben nagy mester volt. — De Alsó-Ausztriában az is ki-
tűnt ez alkalommal, hogy az antiszemitáknak legkisebb 
gondjuk is nagyobb annál, hogy a keresztény és katho-
likus elveket uralomra emeljék. Az iskola hitvallásos 
jellege ellen szavaztak. Az osztrák-német antiszemiták le lke: 
a zsidó-gyűlölet, avval a végczéllal, hogy a zsidók helyett 
ők élvezhessék a világnak pénz által megszerezhető 
gyönyöreit . Hogy a keresztények Istene uralkodjék a 
lelkek, a világ fölött, avval ők édes-keveset törődnek. . . . 
Sok ilyen antiszemita van ám Magyarországon is ! 

— A salzburgi hg érsek főp. rendeleteinek egyik 
legújabbikában meghagyta a papságnak, hogy Minden-
szentek napján a salzburgi kath. egyetemre, mindenütt 
a hol e czélra egyletet alapítani nem lehet, a templo-
mokban gyűj téseket rendezzenek, előtte való vasárnap 
kifejtvén a népnek a gyűj tés jellegét és czélját. A katho-
likus Ausztriában katholikus egyetemet kell alapítani : s 
mily nehezen lehet rá a pénzt összeszedni ! Magyországról 
jobb lesz most egészen hallgatni ! 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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(Latin eredetiből fordítva.) 

(Folytatás.) 

Hogy óvatlan, könnyen megtántorodó hí-
veinket az áltudomány napról-napra növekvő 
támadásai s a földi és érzéki bölcseség ellen 
megedzzük, és hogy ezúttal is fennen magasz-
taljuk s dicsőitsük azon tant, Krisztus tanát 
melynek hirdetői, bajnokai s ekkép megdicsőitői 
vagyunk : helyénvalónak láttam, hogy ez alka-
lommal e tannak, s főkép erkölcsi részének a 
fentebb előadottak szerint korunkban leginkább 
elhomályositott s legkeményebben ostromolt főbb 
fejezeteit a legjelesebb theologusok s bölcselők 
nyomán, az idő rövidségéhez mérten, kifejtsem. 

Isten Ádámban, mint törzsben megteremtvén 
az emberi nemet, sajátos, különös természettel 
alkotta s malasztjával ajándékozta meg, s ama 
túláradó szeretetnél fogva, melylyel már a világ 
teremtése előtt szeretett bennünket, végczélunkul 
az ő örök társaságába jutást, az örök boldog-
ságot tűzte ki. E fölséges és valóban természet-
fölötti czél elérhetése végett pedig mulhatlanul 
szükséges volt a teremtőtől nyert malaszt. Mely 
név alatt mindazon az ember végső életczéljával 

arányos belső vagy külső, állandóan meglevő 
vagy időszerüleges eszközöket értjük, melyeket 
Isten a természetieken kivül szabad kegyelméből 
átalán megad, vagy feltételesen megígér. 

Az emberi természet azonban, bár e malaszt 
által csodálatosan felékesítve, gazdagítva, ma-
gasabb tökélyre emelve, önállóságában megmarad 
él, működik. Mert miként a fa a földszinén, mely-
nek disze s mintegy dicsősége, növése s csodás 
életműködése által ugyan fölülemelkedik, de 
mégis, benne gyökeredzvén nélküle nem virulhat, 
gyümölcsöt nem hozhat, fönn nem állhat; épp 
igy a természet fölötti malaszt is ta la j t igényel 
melybe beoltatik: az emberi természetet. 

Az emberi természet önmagában tekintve 
jó, tökéletes, azon Istennek levén alkotása, ki-
nek müvei tökéletesek. Sőt amennyiben az elmét 
illetőleg szellemi, a lelket illetőleg hallhatatlan, 
s azért lényeges tulajdonul birja az értelmet, az 
észt, az akaratot, a szabad elhatározást, s ma-
gának teremtőjének képmását viseli: minden 
más, anyagi, növényi, állati természetnek sokkal, 
s úgyszólván végtelenül fölötte áll. 

S azért, habár az ember elé a mondott ter-
mészetfölötti czél van kitűzve s arra a malaszt 
által képesittetik ; s habár a tényleges helyzetben 
Isten nem is tűzött ki más végczélt, ugy, hogy, 
sorsunk vagy az örök dicsőség és boldogság, 
vagy az örök halál és kárhozat: kétségtelenül 
igaz mégis, hogy az emberi természet a maga 
sajátos rendje szerint áll fenn, vagy inkább maga 
külön sajátos létrendet alkot, melynek meg-
vannak tulajdon elvei, különféle viszonylatai, s 
elvontan legalább megvan külön czélja is: és e 
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rend magában bevégzett, jó, s átalán tekintve a 
maga nemében teljes, tökéletes. 

Kétségtelenül igaz továbbá, hogy az ember 
az igaz, a jó, a jogos elveinek befogadására s 
birására természeténél fogva képességgel bir, 
mely természeti benső képességet az igaznak 
elveire nézve értelemnek, a gyakorlati jó elveire 
nézve lelkiismeretnek nevez a bölcselet; s eme 
két képesség nemcsak az egyetemes emberiségnek 
de az egyednek is tulajdona, s azoknak legalább 
tehetségileg való birása nélkül ember nem lé-
tezhetik, nem képzelhető. 

Ami pedig különösen a gyakorlati jó elveit illeti, 
melyeknek alapján s vezetése mellett az ember képesítve 
s kötelezve van, hogy érzékeit, tetteit, egész erkölcsi 
életét azokhoz mérten szabályozza s rendezze be, vagyis sa-
ját természete követelményeinek megfelelően, tehát helyesen, 
becsületesen s dicséretesen éljen ; ez elvek egy általánosb 
fogalom s egyszerűbb formula körébe befoghatok, mely az 
emberi észnek s lelkiismeretnek azon tagadásba nem ve-
hető őseredeti, szükségképi parancsa, hogy a jót tenni, a 
rosszat kerülni kell. Ebből mind az elmélődő, mind a 
nyakorlati ész könnyen s önkényt levonja aztán a leg-
közelebbi következtetéseket, mint megannyi elvszabá-
lyokat, melyek másodrendűek ugyan, de az erkölcsi rend-
ben méltán alapigazságokul veendők, mint: hazudni nem 
szabad, az adott szó szent, másnak ártani tilos s több 
efféle. 

Ezekből kifolyólag pedig áll az is, hogy van ter-
mészeti törvény, melyet az ember, mihelyt öntudatos 
gondolkozásra s erkölcsi cselekvési képességre jut, ön-
magában, mintegy lelkébe irva, felismer. Ez, amennyiben 
az észre vonatkoztatva szemléljük, hol legelőször hal-
latja szavát, kétségkívül nem más, mint az igaznak, jo-
gosnak s jónak elménket megvilágosító s lelkiismere-
tünket szabályozó elvei. De valódi értelemben vett igazi 
törvény is, melyet bensőleg ilyennek fog fel s ismer el 
az ember, mert parancsoló s tiltó erővel és szentesítéssel 
bir. Követése benső megelégedést, édes örömet szül ; 
megszegése benső szemrehányást, lelki furdalást. Ezen-
fölül egyetemes, átalános s változhatatlanul állandó. Ki-
hirdetője az ész, végrehajtója a lelkiismeret. Világos te-
hát, hogy a törvény minden feltételeit s ismérveit birja. 
Az ember pedig mindezt, mit már zsenge korában ösz-
tönszerűleg s homályosan érez és sejt, utóbb az életkor 
haladtával tudatos gondolkodás, élesebb megfigyelés által 
észszerűen s mindegyre világosabban átlátja. S mi fő-
figyelmet érdemel, azt első tekintetre valóban legfőbb, 
átalános törvénynek ismeri el, mint a mely összes érze-
teinknek, indulatainknak, belső vagy külső cselekede-
teinknek, szabad elhatározásunknak szabályozója és zsi-
nórmértéke. 

E törvénynek pedig alárendelvék, szabályozó ha-
talma alatt állanak mindamaz állítólagos elvek, melyeket 
az uj igazság apostolai igaztalanul az erkölcsi rend alap-
igazságainak adnak ki, minők az annyira hánytorgatott 
önérzet, melyre bár később, mint ők állítják, kétségkívül 

mindannyian eljutunk ; a tisztelet, melylyel önbecsünknél 
fogva önmagunknak tartozunk, s melyet másoktól meg-
követelünk; a szabadság gyakorlata és felhasználása s 
végül a természetünkben rejlő tökélyesbülési képesség ér-
zete, foka kifejtése. Mindezek legelső alapelvek nem le-
hetnek. Mert hogy az ember mindezekben az igazság, a 
bölcseség s jogosság szoros korlátain könnyen tulcsap, 
józanul nem tagadható. Avagy mást mutat a kevélyek, 
kérkedők, önteltek, vakmerők, féktelenkedők, párbajozok, 
öngyilkosok, lázadók viselkedése ? 

Minthogy tehát emez utóbbi elvek ekkép magukban 
elégtelenek, s maguknak is szabályoztatni, mérsékeltetni 
kell, a legfőbb erkölcsi szabályt nem képezhetik. 

Kétségtelen továbbá, hogy a jó, igaz és jogos amaz 
alapelvei, melyekben a természeti törvény megnyilatkozik, 
az emberben, erkölcsi léte minden állapotában, az első 
bűnbeesés előtt és után, s méginkább a megváltás be-
következtével, mindenkor sértetlenül fenmaradtak s fenn-
állanak ; mert az azok birására való gyökeres képesség az 
embernek mint eszes és erkölcsi lénynek lényeges ter-
mészeti tulajdona, melyet a bün ugyan megzavarhatott, 
meggyöngithett , de ki nem irthatott . Noha sajnos való, 
hogy az ember az ősi bukás után s a bün következtében 
a malaszttól megfosztva, de még a malasztnak a meg-
váltás általi visszanyerése után is, nem birván többé ter-
mészetének amaz épségét és összhangzatát, mely első 
ártatlanságának kiváltsága volt, nem birja már ugyan-
azon világosságot és rugékonyságot sem az igazság ku-
tatása- és feltalálásában, nem a biztosságot, kitartást és 
könnyedséget a jó- és jogosnak megtartásában, köve-
tésében. 

Önkényt foly ezekből továbbá, hogy a kegyelem 
állapotában nem levő, bűnös embernek, de még a Krisztus 
hitétől távolállóknak, mint a pogányoknak, cselekedetei is 
önmagukban nem rosszak, mint az apostoli széktől méltán 
kárhoztatva Luther nyomán Bajus vitatta. Mert ha csele-
kedeteik a szivökbe vésett természeti törvénynyel, vagyis 
a tiszta ész parancsával mindenkép egyezők, ugy valóban 
jók, erényszerüek, tisztességesek, dicséretesek, habár leg-
kevésbbé sem érdemszerzők a malasztra s örök üdvre; 
noha a maguk nemében Isten földi jutalmát kinyerhetik. 
Ide vág sz. Pál mondása: „Midőn a pogányok, kiknek 
törvényök (mózesi) nincsen, természet szerint azokat cse-
lekszik, miket a törvény tart, az ilyenek, törvényök nem 
levén, önmagok törvényök magoknak(Rom. 2. 14.). 

S azért, ha ellenfeleink a pogányok irataiban s 
tetteiben annyi igazat, annyi bölcset, annyi magasztosat 
találva, ellenünkben azokkal hozakodnak fel, ám tegyék ; 
minél fényesebbek azok, evvel mindjobban csak a kath. 
tant igazolják s erősitik meg, s nem hogy zavarba, szé-
gyenbe ejtenék az egyházat, mindnyájunk anyját, de sőt 
örömét fokozzák. 

Bizonyos végül, hogy a természeti törvény, mint 
olyan, minden más positiv isteni és emberi törvénytől 
különbözik ; viszont logikailag legalább mindannyit meg-
előzi, mindannyinak és pedig szükségképi alapja, s azért 
e törvények mellett egész teljességében mindenkor fennáll. 

S innét van, hogy habár az idők és helyek viszo-
nyaihoz képest a positiv isteni s emberi törvények a tör-
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vényhozó akarata szerint olykor változnak is, a természeti 
törvényt sem Isten, sem ember soha el nem törli, de 
csak nem is módosítja. Innét van, hogy a népek vallásai, 
törvényei, szokásai sokféleségének daczára maga a ter-
mészeti törvény, legalább az elemi s legközönségesebb 
elvekre nézve, mindenkor és mindenütt egy és ugyanaz 
marad. Innét van továbbá, midőn Isten saját benső éle-
tének vagy szabad akaratának titkait önkényt kinyilat-
koztatja, eme természetfölötti igazságokban mi sincs, mi 
az ész és értelem által természetes uton már előbb meg-
ismert gyökeres s alapigazságokkal legkevésbbé is ellen-
keznék ; innét, hogy midőn Isten valamely positiv tör-
vényt ad, mely a természeti törvényt túlhaladhatja s va-
lóban tul is haladja, mint péld. ha valamely önmagában 
megengedett cselekedetet bizonyos időben vagy körül-
mények közt, vagy bizonyos egyénekre nézve tilalmaz, 
magasabb tökélyre törekvést, fáradalmasabb küzdést kivám 
keményebben fenyeget, dicsőbb, boldogitóbb jutalmat igér ; 
mindeme törvények sohasem tartalmazhatnak olyasmit, 
mi a józan ész által nyilatkozó természeti törvénybe üt-
köznék, vagy azon rontana. 

Ámde ebből semmikép sem következtethető, mintha 
akár az emberi észben, akár bármi más teremtményben, 
vagy akár a világ összeségében s egész rendszerében az 
igazságnak, bölcseségnek s jogosságnak oly valósága, 
ereje, szükségszerűsége volna lefektetve, melyhez Isten 
szabad elhatározásában s működésében kötve volna. Mert 
az igazságnak, bölcseségnek s jogosságnak ama valósága, 
ereje, vagy ha szabad igy szólani : szükségszerűsége, mely-
nek a mindenség alá van vetve, mely által kormányoz-
tatik, melytől függ : semmi más, mint maga ama legfőbb, 
legelső s legtökéletesebb valóság, kit Istennek mondánk, 
Isten maga ; ki ha avval ellenkezőt, vagy attól elütőt 
akarna és művelne, önmagát tagadná meg, önmagát ron-
taná le, mi a legnagyobb képtelenség s lehetetlenség. 

De habár sem a természetfölötti kinyilatkoztatott 
igazságok az észszel, sem a természetfölötti törvények a 
lelkiismerettel ekkép jogos ellentétbe, ellenmondásba nem 
jöhetnek: ebből mégsem következtethető, hogy tehát az 
ész, és pedig az elmélődő amaz igazságokra, a gyakorlati 
ama törvényekre nézve, az isteni kinyilatkoztatásnak, vagy 
isteni parancsoknak, s ekkép magának a kinyilatkoztató 
s törvényhozó Istennek, miut mondják, egyedüli s leg-
főbb birája volna. 

„Az emberi ész, mondja sz. Tamás, önmagában nem 
szabály, hanem ezt a veleszületett alapelvek képezik s 
ezek a mértéket . . Miért is az ész nem önmagától s 
mintegy saját nevében függetlenül itél, határoz az isteni 
s emberi dolgok felől, de ama legfőbb örök észnek és 
törvénynek nevében, erejénél és tekintélyénél fogva, mely-
nek természetéhez mérten osztályosa, s mely képesiti, 
hogy működésében meg ne tévedjen, de sőt, hogy egy-
átalán működhessék, s a melytől maga léte függ. 

Valamint a király kanczellárja vagy minisztere az 
által, hogy urának valamely előtte még ismeretlen tar-
talmú rendeletét, a király jól ismert aláírását s pecsétjét 
látva rajta, igazinak, hitelesnek elfogadja, s kötelességé-
hez képest maga is aláírja, kellőkép kihirdeti, végrehajtja, 
mit bizonyára nem tenne, ha az aláirás, vagy pecsét ha-

mis voltát észlelné : önmaga királylyá, a király fölötti 
biróvá nem lesz ; épp ugy Isten és Isten müve fölé bi-
róul nem állíttatik az ész, midőn az uj, előtte még isme-
retlen isteni igazságokat a már ismertekkel egybevetve, 
Istent magáról Istenről Ítélve meg, hivatásához képest 
belá t ja s beismeri, hogy az utóbb kinyilatkoztatott, habár 
tán magasabb rendű igazságok is az előbbiekkel ugyan-
egy forrásból erednek s egykép kötelezők. 

Ezek alapján nyilván tévesnek s a legszentebb ér-
dekekbe ütközőnek kell tartanunk a föntebb vázolt el-
lenséges tant, melynek hirdetői a józan bölcseletnek, 
melytől elfordulnak, az egyháznak, melyet rágalmaznak, 
minden bizonyítékait mellőzve, vagy igazabban szólva 
megvetve, nem átallják állítani, hogy a természeti tör-
vény s evvel az emberiség egész elméleti s gyakorlati 
erkölcsi rendszere Isten teljes kizárásával, önmagában 
megállhat s létezik, ugy, hogy az ember akkor is, ha 
Istenről mi bizonyosat sem tud, de még csak tudni sem 
kíván, de sőt Istennek nemcsak minden természetfölötti 
kinyilatkoztatása és működése nélkül, hanem még a ter-
mészeti rendben nyúj tot t megvilágosító és serkentő gyá-
molitása nélkül is, egyedül önerejéből mindennemű igaz-
ságot felismerni, megőrizni, s minden jót és jogosat 
megtenni, teljesen végrehajtani képes. Nyílt czáfolat elle-
nük sz. Pál mondása, ki megirván a pogányokról, hogy 
vtérmészetök szerint cselekedvén azokat, miket a törvény 
tart, önmaguk törvényök magoknak— hozzá teszi: „kik 
megmutatják, hogy szivökbe van irva a törvény rendelésed 
í rva pedig azon legfőbb törvényhozótól s igazságos bün-
tető bírótól, Istentől, kiről kevéssel előbb mondja : „ a m i 
ismeret az Istentől lehet, nyilván van előttük is, mivel az 
Isten kijelentette nekik.'" 

S mikép jelentette ki ? 
vAmi benne láthatatlan, úgymint örökkévaló ereje 

és Istensége, világ teremtésétől fogva munkáiból megért-
hető és látható, ugy hogy ők menthetetlenek; mert ámbár 
megismerték az Istent, nem ugy dicsőítették, mint Istent.11 

(Rom. 1, 19.) 
Mindebből világos az is, hogy amaz álbölcselők 

nemcsak a hit, de az ész ellen is súlyosan vétenek. Állí-
tásuk ugyanis egyértelmű azzal, hogy lehet következmény 
előzmény nélkül, rend alap nélkül, eredmény ok nélkül. 

Hogy az ember, mint mondják, Istenre való tényle-
ges eszmélés vagy csak benrejlő eszméje nélkül is, a jót 
természeténél fogva megismerni, szeretni, cselekedni ké-
pes, — részben igaz. De ez, ha olykor elszigetelten, tény-
leg megesik is, vájjon megváltoztatja, megszünteti-e azon 
észbeli, szükségképi viszonyt, mely a törvény s törvény-
hozó, a felvilágositott s kormányzatnak alávetett teremt-
mény s a megvilágositó és kormányzó teremtő közt léte-
zik ? Mely viszonyt, ha a gyermek vagy műveletlen em-
ber előtt mindjárt nem világos is, utóbb a gondolkodó 
ész önbelátásától kényszerítve tisztán felfog s felismer. 

Egy-két tévelygő kivételével az egész emberiség 
meg is volt győződve mindig e viszony fennállásáról. A 
pogányság tanúságtétele e részben sokakra, kik keresz-
tényeknek vallják magukat, vagy keresztények közt élnek, 
valóban megszégyenítő. Keresztényiebb érzületet, mert 
észszerűbb felfogást tanúsított Cicero, í rván: „A legböl-
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csebbek meggyőződése volt mindenkor, hogy a törvény 
nem az emberi ész találmánya, nem a népek önkényes 
határozmánya, hanem azon örök valami, mi a világot 
parancsolni s til tani tudó bölcseséggel kormányozza. Ezér t 
ama legfőbb alaptörvényt Isten eszének mondották, ki 
észszel parancsolva, tilalmazva, kormányozza a minden-
séget . . . E hatalom időben nemcsak minden népet meg-
előz, de ugyanegy létű az eget és földet biró s kormányzó 
Istennel. Nem irásba foglalásakor vált törvénynyé, tör-
vény az eredetétől fogva, s eredete az isteni észszel együt-
tes. Miért is e valóságos s alaptörvény, mely a parancs 
s tilalom benső hatályával bir, nem egyéb, mint a nagy 
Jupi ter esze " Erre czélzott már Sophokles Oedipusban, 
mondván: „A természet törvénye fölséges égi adomány, 
mely csak egyedül Istentől származhatott ." Hasonlóan 
Chrysippus Plutarc l inál : „Az igazság alapja és eredete 
csak Jupi terben található fel." — „Mert, mondja ismét 
Cicero, nincs nemzet, bármily bárdolatlan, vad legyen, 
mely ha nem tudja is, milyennek kell lenni Istennek, ne 
tudná, hogy léteznie kell. Innét van, hogy aki saját ere-
detére visszagondol, ennek tudtával bir, Istent sem tagad-
hat ja ." 

Isten az által, hogy végtelen kegyességéből örök 
törvényét velünk kezdet óta közölte, vagyis saját eszének 
fényét bennünk visszasugároztatja, hogy elménkben tró-
nolva, lelkünket megvilágitsa, vezesse, egész erkölcsi éle-
tünknek törvénye legyen ; s ekkép öntevékenységünk sér-
tetlen megóvásával bennünket oly dicsőn, oly kegyesen 
kormányoz : ez által nem vont korlátokat magának, hogy 
teremtményei örök üdvének nagy munkájában, nem saját 
szükségére, de a mi soknemü és csodálatos gyámolitá-
sunkra, más eszközökről is ne gondoskodjék, amint tényleg 
gondoskodott is. E végre a természeti törvényen kivül 
más positiv, és pedig természetfölötti törvényeket is adott , 
melyeket fölöslegesnek, vagy éppen zsarnokinak csak az 
mondhat, ki az igazság előtt vak, vagy szándékosan sze-
met huny. 

Természetfölött i czél levén számunkra kitűzve, az 
emberi életnek szükségkép uj létrendje állott elő ; törvé-
nyek kellettek, uj , igazi, tökéletes törvények, melyekből 
megismerhessük, megtanulhassuk mindazt, mi végczélunk 
elérésére föltétlenül szükséges. A természetfölött i törvé-
nyek s intézmények helyes felfogása, megértése, vagy 
inkább elfogadása mellett pedig nyilvánvalóvá lesz min-
denki előtt, hogy azok csak egészében megerősitik, töké-
letesitik a természeti törvényt, sőt a habozó elméket, a 
gyarló sziveket éppen annak teljesítésében üdvösen meg-
világosítják, edzőleg gyógyít ják, hatalmasan gyámoli t ják . 
S ezért, ha a természetfölötti törvényeknek ennél egyéb 
czéljok nem volna is, azokban Isten végnélküli bölcsesé-
gét, i rántunk való kimerithetlen jóságát kellene imádnunk. 

Hogy pedig Isten a természeti, s még inkább a 
hozzáadott positiv törvényekben zsarnoki kényt m u t a t n a ; 
hogy vezérlő törvényei, vagy akár ama természeti és 
természetfölötti befolyása és közremunkálása által, mely-
lyel bennünket mindenben s minden részről támogat , sza-
badságunkat elnyomná vagy csökkentené : bűnös beszéd, 
esztelen gondolat. Hisz hatalmában van a végtelenül 
bölcs Istennek, hogy mindenik teremtményét tőle nyert 

természetének megfelelő módon, s a számukra általa meg-
szabott létrendben vezesse, kormányozza. Es mert „nála 
van a hatalom, mikor akarja.u (Bölcs. k. 12, 18.) s „amit 
akar, mindent végbevisz" (Zsolt. 113, 11.) amint — sz. 
Tamás szavai szerint — „az anyagi okokat működésre 
késztve, ez által működésűket természeti jellegétől meg 
nem fosztja ; éppúgy a szellemi, szabad tényezőket cse-
lekvésre inditva, cselekményöktől az önkénytiség, a sza-
badság jel legét el nem veszi, sőt éppen ezt ju t t a t j a 
érvényre, mer t minden teremtményre sajátosságuknak 
megfelelően hat." 

Az egyház ellen oly fönnen s élesen hangoztatot t 
vádra nézve pedig, mintha az csak Isten jogára gondolva, 
az ember jogaival mitsem törődnék, ami egyébként, mond-
ják, csak ezeket mibe sem vevő elveinek természetes, 
okszerű folyománya ; s mintha a szeretet által, melyre 
á ta lános parancsa van, az igazságot erejéből kiforgatná, 
s a szeretetet az igazság fölött annyira túlbecsülné, hogy 
ezt végre is teljesen fölcseréli amavval : e vádra nézve 
méltán kérdhet jük , agyrém-e ez, vagy álomlátomány ? 

Nem t agad juk ugyan, hogy Krisztus, mint az em-
beriség tanitómestere és orvosa, legtöbbször s legnyoma-
tékosabban az ember kötelességeit s tartozásait hangoz-
tat ta , mint amelyeknek tudata az emberiségben nem élt, 
vagy amelyeket tudva e lhanyagol tak ; hisz tudta jól te-
remtőnk és megváltónk, hogy ami az emberi jogokat 
illeti, ezeket az ember maga is nemcsak jól ismeri, el 
nem feledi, de sőt természete rendetlen ösztönétől hajtva, 
azokat mértéken felül is túlozza, fenhéjázón érvényesiti, 
konokul megköveteli . 

Nem tagadjuk , hogy e részben Krisztus nyomán jár 
és j á r t mindenkor az egyház is, nagy ' t e t t ekben beszélve 
ot t is, hol szavában tartózkodó. De hallgat-e azért vég-
kép az ember jogairól , vagy hal lgatot t -e szerzője és feje, 
Krisztus ? Vájjon, midőn az emberek egymás iránti nagy 
és számos kötelességeiknek átalános parancsait hirdeti : 
evvel nem szükségképen mindazok jogai t is biztositja és 
szentesiti-e, kik i ránt kötelmeket szab reánk ? Vájjon a 
tilalom : ne ölj, nem az önéletfentartás, az önvédelem jo-
gának biztositéka-e ? A parancs : ne orozz, nem a törvé-
nyes birtok s tu la jdonjog szentesitése-e ? Es igy tovább. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , okt. 31. Elégtétel. — 
Magyarország bibororos hgprimásának, az ország 

első főpásztorának, magyar nemzeti érzülete és hazafisága, 
erős támadások czélpontja volt ismételten. E támadásokban 
sok mindenféle indok közreműködött ; köztük a szektárius, 
szabadkőműves ismeretes gyűlölet is az egyház iránt, 
melyre nézve jól tudja minden szekta és régóta gyako-
rolják is mindannyian, amit maga a szentírás is érdemesnek 
ta r to t t megörökíteni, midőn az egyház ellenségeinek okos-
kodását igy rajzolja : „percutiam pastorem, et disperge-
tur grex," leverem a pásztort és a nyáj magától szét-
presmed ! 

Ámde gazda nélkül számítottak és számítanak az 
egyház ellenségei. Isteni gondviselés védi a pásztort, védi 
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a nyája t . Az isteni gondviselés alkalmakat rendel, melye-
ken Simor JánOS bibornok hgpr imás hazafisága ihlet-
szerüen, nem puszta szavakban, hanem maradandó hatású 
te t tekben nyilatkozik. Ilyen alkalom volt e hó 28-án a 
virágvölgyi templom fölszentelése Pozsonyban. Mint egy 
második Pázmány, apostoli lelkének lelkesedésével és 
főpásztori tekintélyének ellenállhatatlan erejével ragyog-
tat ta Pozsonyban a magyar egyházi szónoklat ősi dicső-
ségét és napról-napra izmosodó reményét , s az u j tem-
plomnak, melynek felszentelése diadalünnepe volt a fő-
pásztornak, a legszentebb hazafiúi érzet től sugalltatva, 
sz. Adalbert és sz. Gellért püspökök ereklyéit adomá-
nyozta, kiknek áldásos keze nyomait ott lá t juk a keresz-
tény vallás meggyökeresedésének és a kath. egyház meg-
alapításának nagy müvén hazánkban. Szent Adalber t volt 
az, a kitől keresztséget nyert sz. István király ; sz. Gel-
lér t pedig nevelője volt sz. Is tván király fiának, sz. Imre 
hgnek. 

Ekkép az ország bíboros hgpr imásának pozsonyi 
egyházi ténykedése egyszersmind nagy hazafias tetszámba 
megyen. Siettek is a pozsonyiak élni az alkalommal, hogy 
hódolatukat és tiszteletüket oly alakban és oly hangosan 
nyilvánítsák, hogy azt az egész országban mindenütt 
észrevegyék és meghall ják. Es kegyelmes főpásztorunknak 
ez országraszóló pozsonyi ünnepeltetésében kimagasló csucs-
csá emelkedett ki Neiszidler országos képviselő köszön-
tője, a ki már egyenesen nem is csupán a pozsonyiak, 
hanem egész Magyarország, „a magyarországi katholikusok" 
nevében szólott — „a jövőre nézve" is akkor, midőn „egyes 
politikusok" támadásaira ' kimondá, hogy állunk eléjök ! 
Ez a felköszöntő sokkal emlékezetesebb, hogysem a 
„Religio" hasábjairól hiágyozhatnék. Álljon tehát itt teljes 
szövegében : 

„Ma úgymond szónok, amikor a kornak jellege a 
vallás iránti érzéketlenség és a materializmus, egy tem-
plom fölszentelésének ünnepe azt bizonyítja, hogy létezik 
vallásos érzület. — E nap azáltal, hogy a hgpr imás el-
jöt t az u j templomot fölszentelni, felej thet len napja lesz 
Pozsony lakosságának, mely napnak emléke örökül át-
szál utódról-utódra. — Vannak bár egyes politikusok 
Magyarországban, kiknek nem tetszik, hogy az eszter-
gomi székesegyház, honnan annyi áldás ter jed még ma is 
Magyarországra, oly magasan áll ; de a magyarországi 
katholikusok épp ennek örülnek és ebből meritenek vi-
gaszt a jövőre nézve, mert arról a magasla t ról sokkal 
jobban lehet figyelemmel kisérni a polgári társadalom 
mozgalmait és nemzetünk társadalmi életének áramlata i t ; 
onnan sokkal jobban lehet ezeket megitélni s ha kell, 
elitélni mindazokat a gyöngeségeket és fogyatkozásokat , 
melyek ár ta lmunkra válnak, a pénzvágyat és nagyzást , 
melyek jellemző vonásai korunknak. Azért adja a Min-
denható, hogy Simor hgprimás még sok éven át működjék 
e magaslaton Isten szolgálatában, a királyért és a hazáért , 
valamint Pozsony városáért ." (Hosszas lelkes éljenzés.) 

Ez a felköszöntés, mely a pozsonyi templomszente-
lést helyi érdekének köréből országos jelentősség magas-
latára emeli ki, — méltó volt ahhoz, a kiről szólott, 
méltó egy országos képviselőhöz, méltó a pozsonyi ka-
tholikus hitközséghez. ? ? 

Róma, okt. 24. XIII. Leo pápa levele Lavigerie bi-
bornokhoz. — 

Dilecto filio nostro Carolo Martiali s. r . e. presby-
tero Card. Lavigerie Archiepiscopo Carthagieniensi et 
Algeriensi L E O P P . XII I . Dilecte fili noster salvtem et 
Apostolicam benedictionem. 

Opus tibi sane magnum et arduum, urgente Nos 
caritate, mandavimus : scilicet ut omnia fidenter experiri, 
quaecumque in tua essent potestate, velles, ad prohiben-
dam tot miserorum in Africa servitutem. — Quod tarnen 
ita suscepisti libens, u t facile apparere t , qualem animum, 
ubi salus hominum agi tur , quamque excelsum geras. Nunc 
vero ex litteris tuis intelleximus, et alacriorem te et ar-
dentiorem ea in re quotidie fieri, ut vel summos pro 
eâdem labores non modo non recusare, sed appetere etiam 
ac deposcere videaris ; p roptereaque non possumus, aut 
etiam non debemus continere Nos, quin his apud te lit-
teris tes temur, probar i Nobis vehementer coeptus istos 
tuos, in quibus ipsis pro merito commendandis haud 
segnes extitisse Episcopos, et scimus et laetamur. Cete-
rum eum tibi optamus precamurque exitum, quem par 
est in caussa tarn nobili bonâque consequi. — Atque 
initia quidem satis iubent confidere, si Deo placet, de re-
liquis. Consentiunt eniin summi Europae Principes, quod 
anno MDCCCLXXVIII in conventu Berolinensi spopon-
derant, obviam animosius eundum tarn ingenti inaJo. — 
In privatis autem hominibus videmus p lur imorum mise-
ricordiam litteris abs te ac sermone commotam : idque, 
ut epistola tua confirmât, non modo apud magnanimum 
genus cives tuos, sed etiam apud Belgas in al ienarum 
solatia calamitatum et ipsos na tura paratissimos ; et apud 
Britannos de mancipiis Aethiopum diu mul tumque meri-
tos, et apud catholicos e Germania, de quorum pietate, 
quemadmodum etiam de Lusi tanorum, nihil est tam ma-
gnum quod non iure expectemus. Pa r i autem propensione 
voluntatis et I talos et Hispanos fautores operis adiutores-
que fu turos , nullo pacto ambigimus. Si servitutis Af ro rum 
indignissimae te ter r imaeque plenior al iquanto cognitio 
continuo inflammavit animos, et ad quaerenda remedia 
fecit alacres, humanitat is simul caritatisque christianae sen-
sibus magnopere excitatis, non inepte conicimus, quantum 
ex E u r o p a a p p r o b a t i o n s grat iaeque hactenus impetravisti , 
t an tumdem operae ac liberalitatis te posthac impetra tu-
rum. — I taque non hor tabimur te, neque enim horta-
tione indiget tam actuosa virtus, sed potius gratulabimur, 
quod pergas isto animo constantiâque, Deo auspice, 
coepta persequi. Certe nuspiam episcopalem caritatem 
tuam utilius collocaveris, nec ulla propemodum re me-
rueris de christiano nomine melius. Es t enim cunctorum 
aeque hominum, non minus christiano quam naturali iure, 
sancita 4ibertas : Ecclesiamque si qui cr iminantur aut ullo 
t empore fuisse servituti conniventem, aut non satis de 
eadem tollenda laboravisse, ii nec gratos se, nec gnaros 
re rum probant , cum luculente história loquatur quid 
hanc ad rem viri apostoliéi in ipsa Africa, quid ex urbe 
Roma, principe catholici orbis, summi Pontifices praesti-
terint . Tu vero ne dubites quin rebus omnibus, quibus 
possumus, consilia Nos industr iamque tuam simus adiu-
turi . Cuius voluntatis Nostrae quasi pignus habeto argen-
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teos italicos nummos ad ter centum millia : quam tibi 
summám perlibentes destinamus, ut in collegia seu comi-
tatus abolendae Afrorum servituti institutos, oppor tune 
eures par t iendam. Nihil profecto optatius esse Nobis po-
test, quam ferre opem hominibus tarn inhumane vexatis : 
ipsosque ex omni gente catholicos, quorum eximia erga 
Nos, hoc nominatim anno, liberalitas extifit, nosse iuve-
rit, munificentiae suae fruetus hue etiam adhibitos. nimi-
rum ad propulsandas tarn immanes iniurias, tuendamque 
in tot f ratr ibus nostris humanae personae dignitatem. — 
Macte animo, dilecte Fili Noster , spemque maximam in 
parente ac servatore cunctorum hominum Deo repone : 
cuius munerum auspicem paternaeque Nostrae benevolen-
tiae testem tibi et clero populoque tuo universo Aposto-
licam benedictionem peramanter in Domino impert imus. 

Datum Romae apud Sanctum Pe t rum die XVII . 
Octobris An. MDCCCLXXXVIII, Poncificatus Nostr i Vn-
deeimo. LEO P P . XII I . 

Róma, okt . 22. Vilmos császár látogatásáról — végre 
teljes történeti hitelességű tudósítással szolgálhatok. J e -
lentem egyúttal, hogy ugyanez a tudósítás több ka th . 
lapnak megküldetett , névszerint a „Köln. Volkszei tung"-nak. 

A Vatikánnal való érintkezése a német császárnak 
a palazzo Capranicában, hol a Vatikán melletti német 
követség van elhelyezve, kezdődött és pedig a Vatikán 
legfőbb diplomácziai képviselőinek, Rampolla bibornok 
államtitkárnak, Mocenni érsek-helyettes ál lamti tkárnak 
és mgr Agliardi a rendkívüli egyházi ügyek t i tkárának 
tiszteletére adott villásreggelivel, melynél Rampolla 
bibornok a legelső tiszteleti helyen ült, t. i. a csá-
szár jobbján, mig Hohenlohe bibornok, habár vérszerinti 
herczeg és a császárral „per tu" van, a baloldalon fog-
lalt helyett . Bismarck Herber t gróf kissé később érkezett 
az asztalhoz, minthogy berlini táviratokra adott válaszok 
elintézésével vala elfoglalva. A közel háromnegyedóráig 
tar to t t étkezés végével a császár egy mellékszobába vo-
nult vissza, hogy a Vat ikánban teendő látogatásra dísz-
ruhát öltsön. Azután kijövet Rampolla bibornoknak egy 
tokban az augsburgi dóm kincstárában levő s a 15. szá-
zad végéről származó hires püspöki mellkereszt mintá ja 
szerint készített pectoralét nyúj to t t át, a mely fölöt tébb 
drága mü, tele rakva drágakövekkel, tömör aranyból 
készült nyaklánczon. Az alállamtitkár, Mocenni Márius 
érsek egy arany szelenczét kapott , melyen ezüst alapba 
tett zománcztól körülvéve a császár neve olvasható, felette 
a koronával, körös-körül hat gyémánttal . Mgr Agliardi 
a veres sasrend nyaklánczos keresztjét kapta. Rampolla 
bibornok és az alállamtitkár erre visszahajtattak a Vat i -
kánba, hol az előbbi egyenesen a szentatyához ment, 
hogy pár pillanatnyi audiencziában'ő szentségének ő felsége 
a császár érkezését bejelentse. 

Az által, hogy a császár kisérete 6 vagy hét hin-
tóban a császár előtt érkezett a Vatikánba, egy kis zavar 
támadt, mert erről itt nem voltak értesülve. Mgr Macchi 
a majordomus, praelatusok és udvari méltóságokból álló 
kíséretével, ő felsége fogadására a Damasus-udvarba már 
leérkezett, és mgr della Volpe főkamarás a pápai egyházi 
és világi kamarások, valamint a nemes és a svajezi őrség 

t isztikarának élén már a Sala Clementinában várta a 
császár megjelenését, midőn a tévedés kiderült . Maga ő 
szentsége is már éppen kilépőben volt szobájából a csá-
szár fogadására, midőn jelenteni mentek neki, hogy té-
vedés történt . 

Néhány pil lanattal ezután a Vatikán ablakaiból 
látni lehetett a császár t , ismeretes diszöltözetében, a 
„Szent-Péter- téren " á thaj ta tni . Félkörben megkerülvén a 
templomot, végre a Damasus-udvarba érkezett, hol a 
kocsi az üvegfedelű főbejára t előtt megállott . A császár, 
kinek oldalánál von Schlözer jelent meg, kiszállt, és mi-
után mgr. Macchi üdvözletét fogadta , kézben tar tot t 
sisakkal belépett a kapun, és kíséretét előre bocsátva, 
svájezi testőröktől és más pápai méltóságoktól kisértetve 
a második emeletre ment fel, a melyen a pápa lakása 
van. A termekben, melyeken a császárnak ő szentsége 
szobáiig áthalp.dnia kellett , álltak a svájezi testőrség, a 
csendőrség medvebőrből készült óriás sapkájukkal , a 
palotaőrség és a nemes testőrség. A császár lá tható 
érdeklődéssel figyelte meg az egyes csapatokat, melyek 
a feszes tar tásban minden lehetőt megtettek, hogy a 
feszesség császárjának tessenek. Ez talán legkevésbbé 
sikerült a palota-őrségnek, mely római polgárokból áll, 
kik csak rendkívüli alkalmakkor cserélik ki a polgári 
öltözetet a ta rka katonai mundérral . Annál finomabb 
látványt - nyú j to t t a nemes testőrség az ő ri tka szép 
egyenruhájában. Miután a császár a t róntermen, melynek 
ta la já t a jubi leum alkalmából Spanyolország által aján-
dékozott szőnyeg boritá, áthaladt, kisérete háta mögé 
került , a pápai udvar méltóságai pedig elejébe kerültek. 
Igy léptek be az u. n. anticamera segretába. Egy pillanat 
— és XI I I . Leo s Vilmos császár szemben álltak egy-
mással ; a mi sokkal gyorsabban tör tént mind a kettőre 
nézve, hogysem a szertartásos üdvözlés megtör ténhetet t 
volna. Igy tör tént tehát, hogy az üdvözlés egyszerű kéz-
fogássá rövidült össze. A császár a pápa számára aján-
dékul egy arany burnótszelenczét hozott magával. Ra j ta 
arczképe látható gyémántoktól körülvéve. A szelencze 
tokban volt elhelyezve. Ugy volt megállapítva, hogy a 
szelenczét von Schlözer a császárnak a pápai termekbe 
való belépéskor fogja átnyúj tani . Szerencsétlenségre, az 
ajándék kiesett a császár kezéből, éppen abban a pilla-
natban, midőn ketten a pápa szobájába akartak belépni. 
Olasz lapok tévesen azt híresztelték, hogy ő felsége si-
sakját ej tet te el. 

Ugy tör tént megállapodás, hogy Henrik hg a császár 
távozása után a palazzo Capranicából 40 perczczel későb-
ben fog indulni, ugy hogy a pápa és a császár beszélge-
tése körülbelül egy óráig tarthasson. Két adjutansa kö-
rében a hg azonban ugy látszik, ezt a 40 perczet meg-
sokalta. Egyszerre megjelent az anticamera segretában, 
akkor, midőn a pápa és a császár egymással még alig 
beszélgettek egy negyedóráig. Az anticamera tömve volt 
a kettős kísérettel . Bismarck hgnek igaza volt, midőn 
kijelenté, hogy a hgnek itt várakoznia nem lehet, ennél 
fogva azonnali bebocsátását kérte. Az az éles alak azon-
ban, a melyben ezt a kijelentést tette, t. i. „egy fejedelmi 
hg az előszobában nem vár ; azonnal vagy soha," — okvet-
lenül sértő volt. Della Volpe főkamarás erre a herczeget 
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bevezette a pápa szobája előtt levő előszobába és kopo-
gott az a j tón, mire belülről ez a válasz é rkeze t t : „Un 
moment" , egy pi l lanat ig! Váj jon a pápa vagy a császár 
mondta-e e szavakat, arra nézve eltérnek az adatok. A 
pápa bizonyosan megértet te , hogy a hg már it t van, és 
igy a beszélgetést a császárral abban kellett hagynia, 
miután az alig tar to t t összesen 20 perczig. Bármily közel 
feküdt és fekszik a gondolat , — és ezt nyiltan ki is 
mondották már —, hogy a Henrik hg időelőtti megjele-
nése által tör tént félbeszakítása a beszélgetésnek előre 
kicsinált dolog volt : a dolog még sem igy áll. Hogyha 
a császár egyátalában semmi tüzetes megbeszélést nem 
akart volna, akkor ezt más uton is elérheti vala, például 
ama kivánság által, hogy a függő kérdések megbeszélése 
mindkét részről az illető miniszterekre, Rampol la bibor-
nokra és Bismarck gróf ra bizassék, maga a találkozás 
pedig tisztán barátságos érzelmek kicserélésére szorít-
kozzék. 

Az a felköszöntő, melyet néhány órával a vatikáni 
látogatás után a Quirinálban mondo t t a császár, és abban 
annak elismerése, hogy Róma Olaszország fővárosa, sajnos 
következménye vala Vilmos császár megjelenésének Ró-
mában. E r r e a toastra a Vatikánban bár el voltak készülve, 
mégis fájdalmasan vették azt, annál fá jdalmasabban, mi-
nél hangosabb volt az összes vatikán-ellenes sajtó u jon-
gása és diadalmi ordítozása a császár szavai fölött . A 
szentatya kedvetlensége és fá jdalma bizonyára érezhető 
volt abban a beszélgetésben, mely közte és Bismarck gróf 
között másnap este másfél óráig tar tot t . Midőn ez utóbbi 
a császárral néhány órával később a Capitoliumon meg-
jelent, hogy a városi tanács hódolatát fogadják, Bismarck 
grófot mindenki igen élénk eszmecserében lát ta Crispivel 
teljes egy félóráig. 

Az ily fejedelmi látogatásokkor szokásos megtiszte-
lések és kitüntetések kicserélése hónapokkal előbb meg lett 
beszélve e's állapítva. A sajátságos viszonyok okozták, 
hogy a közvetlen érdeklettek részére a rendjel-adomá-
nyozás abban maradt*) s e helyett ajándékok cseréltettek 
ki. Ezeket német részről, mint emlitém,* a császár sze-
mélyesen nyúj to t ta át, mig a szentatya ajándékait Ram-
polla bibornok a visszautazás előtti nap reggelén a Va-
tikán melletti porosz követség pa lo tá jába vitte á t . 2 ) 

IRODALOM. 
Supplementa ad Col lect iones Monumentorum, 

et Literaturae etc. Collegit et edídít August inus de 
Roskovány, Episcopus Nitriensis. — Nitriae, 1887 — 
1888. Typis Schempek et Huszár. I — I V . kötet . 

„Megöntözöd a hegyeket a magasságból, müveid 
gyümölcsével megtelik a föld." (Zsolt 103, 13.) Ez 
ihletes szavak, melyeket az angyali tudornál, egyik jámbor 
életirója jelmondatul fogadott el, a magyar egyház-
nagyok egyik kiváló tagjára , az aranymisés dr Rosko-

*) Más szavakkal : se Vilmos császár, se Bismarck gróf a 
pápától nem kapta meg a Krisztus-rendet, holott Bismarck hg már 
bir ja. A szeri. 

2) Eddig az eredeti, szórói-szóra hiteles tudósítás. Mi csak 
annyit teszünk hozzá, hogy a pápa Vilmos császár látogatása után 
legbensőbb szolgálatot tevő papjaival összeállította a látogatás le-
folyásának hiteles történetét. A szerk. 

ványi Ágostonra alkalmazva is, tiszta igazságot fejeznek 
ki. — A Jézus szellemétől egészen á tha to t t nyitrai püs-
pök ur ugyanis, kinek nem tudja az ember, méhszor-
galmát, rengeteg tudományát , vagy a minden szent érdek 
s jelesül az egyházi irodalomra szánt u jabb meg u jabb 
anyagi áldozatait csodálja-e inkább, ismét négy vaskos 
kötet te l a jándékozta meg a theologia irodalmát. — Nem 
kevesebb, mint 517 fölöt tébb tanulmányos okmány van 
azokban egész terjedelemben, szakavatott előszókkal el 
látottan, közölve, és 214 irodalmi munka, illetőleg fo-
lyói ra t i smer te tve . — Az okmányok főképen az 1881—1887. 
időszakból valók, noha több régibb, egész a kereszténység 
VIII . , századáig felnyúló, értékes pótlásokra is akadunk. 
— Es ugyanezen adalékok annál nagyobb becsüek, 
mivel maga a világhírű szerző-kiadó is, kit pedig czélja 
elérésében sem költség, sem fáradság nem tar t vissza, 
csak most e j thet te azokat bir tokába. 

A dogmatikus, jogász és történész egyaránt kelle-
mesen meglepetve érezheti magát e, középkori folián-
sokra emlékeztető, testes kötetekben nyilatkozó dus eszme-
kincs, előkerülő érdekes adatok lát tára, melyeknek tá r -
gyát, a rendelkezésünkre álló szük térhez képest, a kö-
vetkezőkben vázoljuk. 

Az első kötet ^ ( I—XX. és 1—767 1.) időrendben, azaz 
századonkint a házasságról a kathol. egyházban (De ma-
tr imonio in ecclesia cathol. potestat i eccles. subiecto) már 
előbb közzétett négy kötetnek pótlásául, az okmányok 
és könyvészet folytatását tar talmazza 457 lapon ke-
resz tü l ; egyúttal pedig, a 457—767. lapon, a házasság 
fölbonthatatlanságáról (De indissolubilitate matrimonii) 
irt, nagyon keresett munkának, mely a nagyméltóságú 
szerzőtől még 1840-ben jelent volt meg, és mely nem-
csak hazánkban, de külföldön is rendesen idéztetik, com-
mer tár ra l bővitett u j kiadását nyú j t j a . 

A második kötet ( I — X X V I és 1—793. 1.) merőben a 
vegyes házasságokra (De mixtis matrimonniis), a korábbi 
két kötethez való okmányokból és könyvészetből telett 
ki. -— Mindezek pedig csak temérdek utánjárás és számos 
ri tka munkának, t . i. könyvek, röpiratok, thesisek, hit-
tani értekezések s egyházi beszédeknek melyekben nyil-
vánosságra bocsát tat tak vala egykoron, buzgó á t tanulmá-
nyozása után valának megszerezhetők. 

A harmadik kötet ( I—LXIL és 1—1056. 1.) a papi 
nötlenségröl (De coelibatu), a sajtó alól már évek előtt 
kikerült tiz kötethez szolgáltat pótlásokat és a monu-
mentumok folytatását 1888. évig. — I t t szintén igen 
számos oly emlékkel találkozunk, melyek nagynehezen 
voltak megkaphatok , vagy elrejtve létezett müvekben, a 
tudomány bányáinak mélyén, csak utóbb, mintegy — a 
közönséges földréteg elhordása után előkeri thetők. 

A negyedik kötetben ( I—XXXVI. és 1—898. 1.) a 
papi zsolozsmát illető (De breviario), előbbi tizenkét 
kötethez, okmányok és értekezések, dolgozatok, kiadvá-
nyok, szóval irodalom, folytatólag sorolvák elő, oly bő 
ter jedelemben, mint azt csak egy oly, az ide vágó tudo-
mány s irodalom majdnem összes positióin egyenlően 
tá jékozot t tudós, minő az egyház üdvszellemében működő 
püspök, dr Roskoványi Ágoston teheti. 

Es ez órási anyagot felölelő nagyszerű dolgozatban, 
mely ránk nézve azért is érdekes, hogy benne a magyar 
föld irodalma kellő buzgalommal van átvizsgálva, — az 
által, hogy három kikezdése is van minden egyes kötet-
nek, a keresés épen nem jár nehézséggel. Mert hiszen 
a kötetek elején található indexek, a nagynevű szerzőtől 
előszóul szánt szakavatott bevezetések, gyors útmutatás-
sal szolgálnak a tanulmányozónak. 

Engedje a kegyelmek Istene, hogy még azt is, mit 
az első kötet élőbeszédében e szavakkal : „de secuturis 
tomis, qui favente supremo numine continuative sese ex-
cipient" érint, megvalósíthassa a dicső főpap, ki az em-
beriség igaz javára szánt áldásos tet tekben már is örök 
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hálára érdemesítette magát ama ri tka nagylelkűség által, 
melylyel a szellemi s erkölcsi nemesedésre s ezzel a va-
lódi boldogulásra is üdvárasztólag h a t ! ! 

Dr Csősz Imre. 

VEGYESEK. 
*** Signatura t empor i s ! Lemmi Adorján, az olasz 

szabadkőművesek nagymestere, a német császár római 
u t ja és vatikáni lá togatása alkalmából egy nyilatkozatot 
küldött valamennyi olasz páholyhoz. Ez a nyilatkozat 
mestermüve a szabadkőművesség által használt frázisokért 
való rajongásnak s benne a kath. egyház és a pápaság 
iránt való gyűlölet egész az őrjöngésig fokozódik. Mutat-
ványul közlünk belőle egy részletet. „A szabadkőműves-
ség, úgymond, mely a harmadik nagy európai civilizáczió 
(igy) legtisztább és legfenségesebb kifejezése és a tudo-
mányos gondolat szabadságának synthesise, soha annyi 
megbeszélés t á rgyá t nem tette mint manapság ; de soha 
a reakczió h a r a g j á t és erőszakoskodásait (borzasztó !) sem 
ébreszté és éleszté fel oly magas fokban mint éppen 
most. Minél tovább tar t a százéves harcz az ész, mely 
vitatkozik és magát felvilágositja, és a vak s a dogmák 
és a syllabus keresztjéhez odaszögezett hit között, és mi-
nél inkább közeledik ez a harcz most már végéhez, annál in-
kább kitűnik az ő (kié?) igyekezetének tehetetlensége abban, 
hogy az emberiséget feltartóztassa. Az idő és az igazság 
által legyőzöttek átkot mondanak (rettenetes dolog !) le-
győzőikre és ebben a csatavesztésben, mely, amint önök 
lá t ják, végzetes és soha többé jóvá nem tehető, elvesztik 
még józan emberi eszöket is (hja, hát miért mérgelödnek 
e miatt a . testvérek; hisz ha igy volna, örülniök kel-
lene, nem évődni,) és minden szemérmet (sic) és túlteszik 
magukat a tudomány és az emberi lelkiismeret legma-
gasztosabb vivmányain és annyira mennek, hogy történe-
tüknek némely látszólag nagy oldalát is bepiszkolják 
aljas és kielégíthetetlen kívánságaiknak jelenleg nyúj to t t 
látványa által. Ez mindenütt igy van a világon ; nálunk 
még azt a jogot is el akar ják vitatni, hogy az embernek 
hazája legyen (igazán borzasztó!) Ti lá t já tok, testvérek, 
hogy a pápa a mi országunkra nézve egy nevetséges 
praetendens (oh hát miért félnek tőle?) Azt hirdeti, h o g y 
csak ő képes a békét és jó erkölcsöket biztosítani ; azon-
ban erre neki nem elég az evangelium, neki zsandárokra 
és jezsuitákra van szüksége — és átkozódik és veszeke-
dik, a püspökök pedig támogat ják őt, congresszusokat 
rendeznek és a vallás köpenye alatt a rebellió és apa-
gyilkosság nevetséges mechanizmusát áll í t ják fel. Mikor 
néhányan conspiráltak, hogy a hazát szabaddá és egygyé 
tegyék, akkor a pápa gyilkot döfött Olaszország szivébe 
és a vakmerők számára gályákat és akasztófákat tar to t t 
készen ; most ellenben tiltakozik a pápa az olaszok legi-
tim (oh !) védekezése ellen és büntetlenséget követel ás-
kálódásai számára, midőn arra konspirál, hogy a hazát 
ú j ra szolgaságba hajtsa és darabokra széttörje." A furcsa 
manifestum vége ez : „Folytassuk, testvérek, a megváltás 
nagy müvét. A szabadkőműves eszme uralkodjék bennünk 

és terjeszkedjék ki mindenfelé, a hol élet mutatkozik. 
Szór juk szét tanaink magvait mindenfelé, és ápol juk a 
kikelt vetést. Az ó világ eltűnik. Mi közünk hozzá ? 
Romjaiból egy uj, szebb világ emelkedik. Munkálkod-
junk fegyverbe öltözötten a humanitás templomán és 
erősítsük meg kölcsönösen egymást abban a gondolatban, 
hogy a legfélelmetesebb ellenség már le van győzve és 
hogy már közel van a nap, midőn valamennyi nép sza-
bad, egyenlő emberek és testvérek egy családja leszen, kik 
egymást a kölcsönös szeretet iskolájában tökélyesiteni és meg-
felelő törvények által az emberi boldogság uralmának föl-
tételeit előteremteni fogják." (Abbion!) (Voce délia Verità.) 

— A magyarországi szabadkőművesek egyik ritusa 
f. hó 28-án ta r to t ta ezévi közgyűlését. Pulszky Ferencz 
helyett Rakovszky István lett a nagymester . Az e rítuson 
levő páholyok száma ez idén kettővel szaporodott, ugy 
hogy most 42 páholy dolgozik Pulszky ri tusa szerint a 
hazában. A testvérek száma tavaihoz képest 89-czel sza-
porodott . H á t a másik ritus szaporodása mennyi lehet 
páholyokban és t a g o k b a n ? Nekünk a magyarországi ka-
tholikusok magatar tása a szabadkőművességgel szemben 
nevetségesnek látszik. Tele . kiabáljuk az országot — a 
papíron, de tenni nem teszünk semmit. Mindenütt, a hol 
szabadkőműves páholy van, ugyanannyi kath. társas-kört 
kellene felállítani — az értelmiség számára, mert ebből 
toborz ellenünk a szabadkőművesség. Operemur, donec 
dies est ! Nemsokára későn lesz ! 

* A kapuczinus rendből Nicos iá i Fel ix szerzetes 
testvérnek boldoggá tör tént avattatása alkalmából, mely 
f. évi február hó 12 én Rómában ünnepélyesen ment 
végbe, a budapesti kapuczinusrend templomában annak 
megünneplése folyó évi november hó 11, 12. és 13-án a 
következő sorrendben fog megtar ta tni . Szombaton no-
vember 10-én délután 5 órakor német bevezetési sz. be-
széd, (mondja : dr Wolafka Nándor) utána Te Deum és 
létánia fog tartatni . Vasárnap november 11-én reggeli 6 
órakor csendes mise, 7 órakor áldásos szt. mise, 9 órakor 
német szt. beszéd, (Kanovich Béla józsefvárosi plébános) 
10 órakor zenés szt. mise, 11 órakor magyar szt beszéd 
(dr Wolafka Nándor), x/212 órakor csendes szt. mise. Dél-
után 5 órakor német szt. beszéd, (Krotky József apát-
kanonok) utána létánia. Hétfőn és kedden reggeli 6 
órakor csendes szt. mise, 7 órakor áldásos szt. mise, 8 
és 9 órakor csendes misék, 10 órakor nagy mise. Délutáni 
5 órakor német szt. beszéd (Krotky József apátkanonok) 
és létánia. Kedden hálaének és ünnepélyes létániával zá-
ratik be az ünnepély. Aki ezen három nap alatt a peni-
tencziatartás és az oltári szentség méltó felvétele után a 
kapuczinusok templomában az anyaszentegyház szándé-
kára ájtatosan imádkozik, egyszer teljes bucsut nyer, mely 
bucsu egyszersmind a purgatór iumban lévő lelkekre is át-
ruházható. A nagymiséket tar t ják : vasárnap Cselka Nán-
dor, ó-budai prépost-plébános, hétfőn Bogisich Mihály, 
budavári prépost-plébános, és kedden dr Steiner Fülöp, 
pápai praelatus. 

— Az osztrák püspökök értekezlete nov. 3-án nyí-
lik meg Ganglbauer bibornok elnöklete alatt. Hirlik, 
hogy az egybegyűlt püspökök tiltakozni fognak az olasz 
büntető tvkönyv és a Vatikán ellen támasztot t legújabb 
harcz ellen. Gangelbauer érsek már audienczián volt ő 
felségénél. (Moniteur de Rome.) 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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Ő E X C Z E L L E N C Z I Á J A . 
(Latin eredetiből fordítva.) 

(Folytatás.) 

Ami már a szabadság jogát illeti, melyet oly nagy 
hangon minden ember természetadta, elidegenithetlen jo-
gának kürtölnek ki azok, kiknek gyakrabban csak a jku-
kon a szabadság neve, s törekvéseiktől távol a valódi 
szabadság, melynek igazi jelentőségéről sokszor alig is 
van fogalmuk : lehet-e, kell-e világosabb s kimerítőbb 
tan annál, mire Krisztus oktat, és mindenkit oktat ? 

„Ne híjatok senkit atyátoknak e földön, úgymond, 
mert egy a ti atyátok, ki mennyekben vagyon. Se ne hi-
vassatok mestereknek, mert egy a ti mesteretek, Krisztus.* 
(Máté 23, 9.) Vájjon e fönséges, drága, hatályos szavak-
kal nem törte-e szét teljesen minden emberre nézve min-
dennemű szolgaság bilincseit ? midőn az embernek paran-
csot adott, a parancsban tehát jogot is, illetőleg megerősité 
ezt, hogy uralkodjék, de csak az egy Isten uralma alatt ; 
hogy szabadon, minden igazságtalan törvény, jogtalan 
erőszak, zsarnoki kényszer nyomásától menten, az Isten-
től megszabott rend szerint éljen s törekedjék élte vég-
czéljához. 

Mikép értendő és gyakorlandó pedig azon általa 
megígért igazi józan szabadság, Krisztus eme szavaival 
magyarázza meg : „Az igazság megszabadít titeket, s ha a 
Fiu titeket meg szabadit, valóban szabadok lesztek. " (Ján. 
8, 32, 36.) Es e szabadság meg is van adva rang- és 
sorskülönbség nélkül valamennyi tanítványának, kik ben-
sőleg annál szabadabbak, minél hűségesebben szolgálják 

őt, s minél készségesebben hajlanak szavára ; de sőt külső 
vagyis polgári és politikai szabadságuk is annál nagyobb, 
minél tisztábban megismerik őt, az igazság legfőbb taní-
tómesterét , az igazság forrását, követve ebben földi hely-
tartójának, egyházának szavát, s ennek vezetése mellett 
minél mélyebb alázattal hódolnak uralmának, minél szi-
lárdabban hisznek benne, minél odaadóbban szeretik őt ; 
s azért megtar t ják beszédeit és parancsait mindannyian, 
polgárok és alattvalók, főleg a királyok és uralkodók. 

Jóllehet pedig az egyház az isteni erényeket, s köz-
tük különösen a legfőbbet, a szeretetet kiválóan nagyra 
becsüli, s ezt valamennyinek eléje teszi, és Isten tanitása 
szerint mint olyat parancsolja, mely nélkül a végczél, az 
örök üdv el nem érhető ; mindamellett a többi sarkalatos 
és erkölcsi erényeket, s jelesen az igazságot sem mellőzi, 
vagy szállítja le értékökben, de sőt mindannyit oly nyo-
matékkal ajánlja és követeli, hogy azoktól senkit föl nem 
ment, de föl sem menthetőnek tart . Innét van, hogy 
bárkitől, legyen akár királyi méltóságban is, ki mások 
ellen igazságtalanságot követ el, habár bűnét meggyónja, 
töredelmet, szívbeli bánatot mutat, hacsak előbb a meg-
sértett jogrendnek tőle telhető helyreállítását Isten előtt 
meg nem ígéri, a szentségeket még a halálos ágyon is 
megtagadja, a kegyelemtől elzárja, s tanítja, hogy az 
igazságnak adott teljes elégtétel nélkül a mennyből is 
örökre kizárva marad. Ragaszkodván sz. Pállal az élők s 
holtak itélőbirójának, Krisztusnak tanításához, mely sze-
rint : „sem a hamisak, sem a paráznák, sem a házasság-
török., sem a tolvajok, sem a fösvények, sem a részegesek, 
sem az átkozódók, sem a ragadozók nem fogjak birni az 
Isten országát(Kor. I. 6, 9—10.) 

Egyébiránt mi más volt, mi most s mi lesz min-
denkor az egyház földi élete, mint az igazság zászlaja 
alatt vívott küzdelem ? Mi mást mutat fel meghamisi-
tatlan történelme, mint mindenütt és mindenkor hosszú, 
számtalan, kemény harezokat, melyeket mind Isten és 
Krisztus, az emberiség és a maga jogai, vagyis az ezekben 
összeforrott isteni és emberi jogok, az egyén, a gyönge, 
s mindazoknak, kik minél könnyebben, annál gonoszabbul 
elnyomatnak, a szolgáknak, a gyermekeknek, a nőknek, 
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kivált a hitveseknek, a népeknek, s a hol kellett, a ki-
rályoknak s fejedelmeknek jogai és igazai hirdetésében, 
védelmében, visszavivásában viselt el és küzdött át ? ! E 
küzdelmek, vagy igazabban vértanuságok közt folyt le a 
kath. egyház egész élete, s legtöbbet főleg azoktól kellett 
legfájóbban elszenvednie, kik a jog, az igazság, a türe-
lem, a szabadság, az emberiség hangzatos szólamaival 
kérkedve, a századok folyamán nem egyszer, de főleg 
napjainkban a legméltatlanabb, legigazságtalanabb har-
czot folytatták s folytatják ellene. 

Ami végre a boldogságot illeti, ki tagadhatná, hogy 
az az erkölcsiséggel nemcsak megfér, de attól el sem 
választható. 

Az ember ugyanis természeténél fogva vágyódik a 
j ó r a ; mert mint sz. Tamás mondja : „az akarat tárgya 
csak a jó." Mivel pedig az ember eszes lény, nemcsak a 
természetének megfelelő s azért megengedett érzéki jót 
kivánja, de egyszersmind s még inkább a szellemi jót, 
miben az erkölcsi jó is benfoglaltatik ; és eszünk belátja, 
hogy emez amannál sokkal előbb való, s a helyes rend 
megzavarása nélkül az érzéki jó a szellemi jónak eléje 
nem tehető. 

Az ember a hit és malaszt világában már nem mint 
csak eszes lény, de magasabb szellemiségében, s mintegy 
az isteniségig emelkedve, tudja, hogy Isten minden érzéki, 
szellemi s erkölcsi jónál jobbat tüz eléje s igér jutal-
mául; s azért eme legfőbb jóért eseng és sovárog. E 
legfőbb jó pedig, melyet óhajt , melyért reménykedik, 
maga a valódi teljes boldogság, vagyis maga az Isten, ki 
felbecsülhetlen örökkévaló örömeinek élvezetére hiva, azo-
kat ajándékul megosztja velünk. Ábrahámnak s ivadékai-
nak, vagyis a hivők egyházának tett Ígérete szerint : „Én 
vagyok a te nagy jutalmad(Ter. k. 15, 1.) 

Abból pedig, hogy érdemeinknek ily nagy, ily fön-
séges jutalmáért epedünk, vágyódunk, könyörgünk, buz-
gólkodunk s reménykedünk az Urban, akiben ki bizik, 
meg nem szégyenül, egyátaián nem következik, hogy a 
mi igazság- s jogérzetünk a magasb erkölcsiség és tisz-
tesség követelményének meg nem felelne. Mert lehetsé-
ges-e, képzelhető-e, hogy Isten, ki a mindenségnek alphája 
és kezdete, ómegája és befejezése, midőn természeténél 
togva a legfőbb jó, természeténél fogva ne legyen egy-
szersmind a végtelenül boldog is, vagy inkább maga a 
legnagyobb, a legtökéletesebb boldogság, mint a legna-
gyobb, legtökéletesebb jóság? Istent keresni mi más, 
mint a boldogságot keresni ? Istent birni mi más, mint a 
boldogságot birni ? S vésett-e be a teremtő sziveinkbe 
mélyebben mást, mint ama legfőbb, egyetemes, tökéletes, 
valóban szent összetartozási viszony érzetét, vágyát, val-
lásos tudatát, mely a jóságot és boldogságot válhatlan 
kapcsolatba fűzi, s melynél fogva igazságérzetünk sugallja, 
hogy a jókra boldogságnak, a gonoszakra boldogtalan-
sagnak kell várni? Nincs-e itt az igazság szoros rendje 
megtartva? Vagy honnét hát a zúgolódó panasz, feljaj-
dulás, megütközés, midőn az életnek az ősi bukásra visz-
szavezetendő soknemü gyarlóságai, fogyatkozásai miatt 
az igazság örök rendjének megsértésével, megzavarásával 
a bűnöst békében, földi bár, de némileg mégis igazi bol-
dogság élvezetében l á t j uk? ! 

Azért csak az igazság követelményének hódolunk, 
tetteinkben csak az érvényesül, midőn amaz istenileg 
megállapított rendhez lelkünkből ragaszkodva, ahhoz ké-
pest akarjuk és reméljük, hogy cselekedeteink szerint 
Ítéltessünk meg s a jókért vegyük el juta lmunkat ; any-
nyival inkább pedig, mert boldogságunk Isten, kit nem 
birni a legszerencsétlenebb veszteség, s nem keresni, nem 
óhajtani a legbántóbb igaztalanság. 

Nem bérencz érzülettel engedelmeskedünk, szolgá-
lunk tehát Istennek, ha az általa megígért jutalmat, vagyis 
magának forrón óhajtott végczélunknak elérését teljes szi-
vünkből, teljes lelkünkből várjuk, kívánjuk, szomjazzuk, 
epedve reméljük. De hisz a puszta remény annak bir-
tokába nem is ju t ta t ; szeretet nélkül sem az erkölcsi, 
sem maguk a többi isteni erények, a hit, a remény nem 
üdvözíthetnek. A reménynek, mint isteni erénynek tárgya 
ugyan szintén az Isten, de csak. habár másod sorban is, 
vonatkozásban önmagunkra. Hogy Isten iránti köteles-
ségünknek teljesen eleget tegyünk, hogy őt ugy tisz-
teljük, mint tiszteltetni akar, elengedhetlenül szükséges, 
hogy — nem zárva ki természetesen a reményt — Istent 
legalább benrejlőleg meglevő szeretettel mindenek és 
mindenki fölött, önmagunknál is jobban, önmagáért sze-
ressük. Es ez az erkölcsi tökély legmagasb foka. Főleg 
ha nem feledjük, mit nem is feledhetünk, hogy Isten 
szeretete nem élhet sziveinkben, ha ugyanazon szeretettel, 
melylyel magát Istent, bár önkényt érthetőleg nem azon 
fokban, felebarátunkat is nem szeretjük. Felebarátunk 
pedig minden ember, akár rokon vagy ismerős, akár 
polgártárs vagy idegen, akár jóbarát, akár ellenség, akár 
jó, akár rossz, akár hivő, akár hitetlen. 

Es ez elvek, ez életfegyelem uralma alatt fejlenek 
ki a keresztény erkölcsi életben a hűség, mérséklet, em-
beriesség, igazság, szilárdság csodás erényei, melyek az 
ókor annyira magasztalt dicsőségét mind messze tul 
szárnyalják. 

De talán a hajdankor harczi dicsősége téveszti meg 
azokat, kik az ellágyult, ellazult kath. erkölcsök miatti 
panaszt ajkukra merik venni, mintha a hősi bátorság 
volna az egyetlen, mindenen tulmagasló erény ? A ke-
reszténység bátran mutathat e dicsőségére is, melyhez 
egyébként a tisztesség, a becsület s főleg az igazság di-
csőségét füzi. Hisz igazság nélkül az erő bátorsága csak 
gonosz erőszakosság, minél hatalmasabb, annál hatal-
maskodóbb. 

Ámde nem is e bátorság az egyedüli, egyetlen. Ott 
van a kereszténységben ama hősök bátorsága is, kik nem 
zárt csatasorokban, bajtársaktól környezve, közös erővel 
vivják ki győzelmüket, de önmagukban, egyedül erényök 
fegyverével diadalmaskodnak a bűn fölött, kik munkában 
fáradhatlanok, veszélyekben tántorithatlanok, ridegek a 
gyönyörökkel, edzettek a csábingerekkel szemben. A test, 
az izmok erejének bátorsága nem dicsőség, ez a lelki 
erőé. S az erény nem is a jogsértésben, de a jogtiszte-
letben, jogvédelemben áll ; mert ki jogsérelmet enged, 
tűr elkövetni másokon, midőn azt meggátolhatná, a jog-
sértőnél nem kevésbbé bűnösebb. 

Erkölcseink mértékét ne vegyék pedig, mint tenni 
szeretik, ama keresztényekről, kik hivatásuk tudata nélkül 
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tetteikben kereszténységükről megfeledkeznek, kiket maga 
az egyház, Krisztus törvényeinek őre is ostoroz, s mint 
rossz fiainak megjavításán naponta fáradozik. 

A hibák az emberek hibái, és nem a tané, mely a 
készséges jóakaratot , az igazságot, önmegtagadást , béke-
tűrést s az élet mindannyi más fényes és hathatós eré-
nyeit hirdeti, nemcsak a magánélet feddhetlen tisztessége, 
nemcsak a társadalmi békés együttélés, de azon isteni 
ország érdekében is, melynek polgáraivá a hit, remény, 
szeretet avatot t bennünket. 

Őszinte igazságszeretet mellett ki merné hát mon-
dani, hogy Krisztus tana az isteni és felebaráti szeretet 
kettős parancsa által fejlesztvén az erkölcsöket, csak el-
syávul t , elpuhult , elsatnyult szolgái lelkeket nevel ? ! 

De végzek. 
Az előadottakban van összevonva az erkölcsiség 

elveinek, törvényeinek, czéljának igaz tana, tehát tudo-
mányának rövid foglalata. Nem emberi, nem bölcseimi 
találmány, de a végtelenül bölcs Istennek legtökéletesebb 
müve, melynek ereje, tökélye, változhatlansága alapjában 
az 0 tekintélyén nyugszik. Lehetet len is azért a vallást 
az emberi tudományokkal egy sorba állítani, mintha mi-
ként a tudomány fokonkinti haladásával, u j igazságok 
hozzájárultával egyre gyarapszik, akként a vallásnak is 
az ész által felfedezett u j igazságok befogadásával le-
hetne s kellene tökélyesbülnie s megtisztulnia amaz el-
avultaknak mondott dogmáktól , melyek a bölcsészet vív-
mányaival többé meg nem férhetnek. A keresztény igaz-
ság teljes bevégzettségében, megrendithet lenül , bővítést s 
módosítást nem tűrve áll, mert Isten szava és törvénye. 
vÉg és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak." 
(Máté 24, 35.) Azér t az egyház ez igazságot fogja hir-
detni mindenkor, mint édesanya és legjobb dajka sze-
retve akkor is, midőn fedd ; s azokat, kiket Isten segé-
lyével meggyőzött s jó út ra téri tet t , gyógyítva, felvilá-
gosítva, megnyugta tva , megszentelve vezérli az örök bol-
dogság felé. 

Ez egyházhoz intézte sz. Ágoston, az igazság és 
vallás akkori ellenségeinek fényes megczáfolásával, eme 
kegyeletes szózatát : „Katholikus egyház, méltán valódi 
anyja vagy te a keresztényeknek, mer t nemcsak az Istent 
magát hirdeted, kinek elnyerése a legboldogabb élet, ha-
nem a felebaráti szeretetet is ugy ápolod, hogy minden 
orvosságával bővelkedel a sokféle bajoknak, melyekben a 
lelkek bűneikér t szenvednek. Te a gyermeket gyermek-
deden, az i f jú t szigorún, az öreget nyugodtan gyakorlod 
és oktatod, a mint ezt mindenkinek nemcsak testi, ha-
nem lelki kora is kivánja. Te a nőt fér jének nem a testi 
vágy kielégítése, hanem gyermekek nemzése és a családi 
élet közössége végett , tiszta és hűséges engedelmességgel 
alárendeled. Te a fér je t nejének nem a gyöngébb nem 
gunyjára , hanem őszinte szeretet törvénye által fejévé 
teszed. Te a gyermekeket szülőiknek bizonyos szabad 
szolgasággal aláveted, a szülőket pedig kegyesb uralommal 
gyermekeik fölé helyezed. Te a testvért testvéréhez a 
vér kötelékének erősebb és szorosabb vallási kapocscsal 
fűzöd. Te tanitod a szolgát, hogy nem annyira az állapot 
kényszeréből, mint inkább a kötelesség érzetéből ra-
gaszkodjék urához. Te a legnagyobb Istennek, mint mind-

nyájunk közös Urának szem elé állításával, az ura t szol-
gá ja i ránt engedékenyebbé, és elnyomatása helyett istá-
polására haj landóbbá teszed. Te az első szülőkre emlé-
keztetés ál tal polgár t polgárral , népet néppel, s általán 
minden embert , nemcsak társaságba, hanem bizonyos 
testvériségbe összekötsz. Tanitod a királyt, hogy gondjá t 
viselje népének, inted a népet, hogy magát alárendelje a 
királynak. Kiknek tar tozunk tisztelettel, kiknek ragasz-
kodással, kiknek félelemmel, kiknek vigasztalással, kiknek 
dorgálással, kiknek büntetéssel, minderre szorgosan meg-
tanítasz, megmuta tván, hogy valamint nem mindenkit 
minden, de mindenkit szeretet, és senkit sem illet igazság-
talanság." 

Tántor i tha t lanul ragaszkodva tehát az it t kifej te t t 
igazságokhoz, melyek fényével a tévely homályá t osz-
latni , elűzni volt főczélunk, lelkünk teljes meggyőződé-
sével utasí t juk vissza s vet jük el ama hamis, sivár, atheis-
musra vezető, észellenes, vallásra, társadalomra, minden 
egyéni és közjogra egyként kárhozatos rendszert, mely 
Is ten, az ő tekintélye és uralma, törvényei, szentesítése, 
hatása befolyása, közreműködése teljes kizárásával tisztán 
emberi a lapokra fek te te t t erkölcstant s erkölcsi rendet 
akar behozni, az erkölcsök szbályozójának, tökélyük for-
rásának kizárólag csak a puszta emberit ismerve el. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , nov. 3. Még egy szó Dupanloup síremlé-

kének megáldása alkalmából. — 
Es ez a szó a „Moniteur de Rome"-ban esett a 

nevezett alkalomból. Francziaországban irták, Rómában 
mondot ták ki : azért oly tanulságos. U j fényban ragyog 
ki belőle az a régi nagy igazság, hogy a tévmentes pá-
pai tekintély megbecsülhetetlen nagy jótéteménye Is ten-
nek az emberiségre, nagy jóté temény még a legkivált-
ságosabb katholikus elmékre nézve is. Dupanloup egy 
félszázadig küzdöt t , harczolt, agi tá l t az Isten, a hit, az 
egyház érdekében. Es csodálatos ! A legbuzgóbbak köré-
ből ellenmondásokkal találkozott . Pecci Joachim mint 
perugiai érsek és mint XII I . Leo pápa talál ta el az em-
beri szabadság használatának és a modern életben való 
kathol ikus részvevésnek azt a formulájá t , melyben D u -
panloup is, ellenfelei is egy szivvé s lélekké olvadtanak. 

De adjuk át a szót a „Moniteur de Rome" franczia 
levelezőjének ! 

„Mgr Dupanloup, igy ir ő, a maga korában te-
kintélyes helyet foglalt el, és lehetetlen lesz megirni az 
egyház tör ténelmét a XIX. században a nélkül, hogy az ő 
neve oda ne kerüljön a Manningek, Gibbonsok, Lacor-
daireok, Lavigeriek nevéhez. Az egyházi és parlamenti szó-
széken,"^ saj tóban, mindenüt t a hol helyet foglalt, Orléans 
püspöke első rangú férfiúvá tet te magát . 

Midőn azt a vezéreszmét óha j t juk kifejteni, a mely 
a toll és a szónoklat annyiféle harczaiba oly mélyen 
belevegyült férfiú életébe egységet öntött , — egy pilla-
natra zavarba esik az ember. En mindazáltal nem félek 
hogy tévedek, ha azt mondom : hogy előtte, éppen ugy 
mint Lacordaire előtt, földi életének összes munkálkodása 
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ily tervvé vonható össze : készíteni az egyháznak oly részt 
és helyet, a mely őt a modern társadalomban megilleti. 

Az alatt mig körültök azt k iabá l ták : „Az istenek 
elmentek," mindketten ezt felelték : „Az igaz Isten éppen 
jön ; ti magatok fogtok hozzá holnap fordulni, mert 
szükségtek leszen reá." 

Lacordaire maga mondá, hogy őt társadalmi ta-
nulmányai vezették a kath. hitre. Mgr Dupanloup soha 
sem érzett kételyt keblében, hanem if júságában, sok 
őszinte lelkű emberrel találkozott, a kik előtt a modern 
világ ördögi mü volt, és kénytelen vala ennek következ-
tében kovász és jó mag lenni és maga elé azt a kérdést 
feltenni, mit kell az 1789-iki forradalomból kikerült 
Francziaországban ostromolni, mit lehet belőle elfogadni. 

Az egyház feje még nem hallat ta a szavát ; válasz-
tani de Maistre és Lamennais között kellett, a ki még 
akkor igazhitű vala, — vagy alapitani egy harmadik is-
kolát . Ezt tet ték, a nélkül, hogy öszebeszéltek volna, 
Dupanloup, Montalembert és Falloux grófok. Mind a 
hárman azt mondták és azt bizonyították, hogy az egy-
háznak nem kell az vj rend alapjait ostromolni, hanem 
követelnie kell helyét az u j társadalomban, nem csupán 
amaz isteni elvek nevében, a melyek születésénél közre-
müködének és hivatását meghatározták, hanem még ama 
múlékony (contingens) elvek nevében is, melyekből al-
kot ta korunk a modern jogot. Ha politikai pár t tá kell 
lennünk a végett, hogy az államban valamit nyomjunk 
a l a t b a n : jól van, hát leszünk politikai p á r t : és Monta-
lembert és Dupanloup legelőször^ azután pedig de Fa l -
loux, belevegyültek a pártok tusáiba és lassanként kiviv-
ták az iskola-szabadságot, azt a szabadságot, mely tényleg 
az egyház szabadsága — és azt a hadjára to t Rómába, 
mely a pápai trónt visszahelyezte százados alapjaira. Ok, 
a modern jog, egy katholikus többség nevében kezdték a 
harczot és vivták ki a győzedelmet. 

Mgr Dupanloup és baráta inak s baj társainak csillag-
rendszere szerette az Istent és szerették egyút ta l századukat. 
Az orleánsi püspök életének leirója elmondja, mily hatást 
érzett Dupanloup, midőn a volt perugiai érseknek csodá-
latos lelkipásztori leveleit olvasá, a hol e sorokat ta-
lálá : ,,Az a modern czivilizáczió, melyet az egyház elitéi, 
az nem az igazi czivilizáczió, a mely mint egy virág 
fakadt ki a kereszténység gyökeréből, hanem egy oly 
czivilizáczió (az a modern czivilizáczió, melyet az egyház 
elitéi), a mely a civilizáczióból csak a nevet viseli, és a 
mely kiengesztelhetetlen ellensége a valódi czivilizáczió-
nak." 

„Ez az, ah ez az," — kiálta fel az öreg püspök, 
ki nemsokára ezután Simeon bucsú-hymnuszát vala el-
zengendő." 

Eddig a „Moniteur de Rome." 
Dupanloupra Pecciből előre lövelte a „lumen in 

coelo" malasztja ama fénysugarakat , melyek a modern 
életben való minden oldalú katholikus tevékenységnek 
ut ait XIII . Leo „de civitatum constitutione Christiana" 
czimü nagy pápai tanitásában megvilágí t ják és kialud-
hatatlan mennyei fénynyel veszik körül. A modern élet-
ben való érvényesülés katholikus bölcseletének nagymes-
tere — nem Dupanloup, hanem XIII . Leo pápa. 

Dupanloupban nagy volt az alkotó lángész ereje ; de 
nagy volt az alázatosság is. Kemény volt a harczban mindig ; 
de mint egy gyermek, ugy tudott engedelmes lenni az 
egyház szellemének, valahányszor az fejét előtte felemelte. 

Nem követhet jük lángeszét sebes röpülésében, ma-
gas szárnyalásában : kövessük alázatosságát, mely minden 
hiu vágyat és átkos ambicziót kizárt, az ő Istenért, egy-
házáért és hazájáér t lángoló nemes, lelkes szivéből ! 

_____ * * 

Róma, okt. 24. XIII. Leo pápa nyilatkozata Rómáról 
és a római kérdésről, a nápolyi zarándokok hódolatát 
fogadó audienczia napján, okt. 24-én : 

„Nem egyszer volt már alkalom megismernünk 
és becsülnünk a hódolat és szeretet érzelmeit, melyekkel 
Nápoly lakossága a szentszék és személyünk iránt visel-
tet ik. Hanem igazán kiváló alkalom kínálkozott erre a 
jelen évben akkor, midőn sok más országbeli gyerme-
keink között Nápoly katholikusai is ide sereglének, hogy 
bemutassák nekünk hódola tukat és ajándékaikat . Es ime 
most is, midőn a jubileumi év végéhez közeledik, ismét 
nagy számban látunk benneteket köröt tünk, és valamint 
akkor, ugy ma is élénk örömmel fogadjuk érzelmeiteket, 
melyeket a jelen alkalom adott bíborral díszített főpász-
tor tok (Sanfelice) ajkaira ; mer t hiszen ez érzelmek a ve-
lünk való teljes egyesültségnek s az apóst, szentszékhez 
való törhetet len hűségnek érzelmei, mint a kikkel ti nem 
csak az örömeket akar já tok megosztani, hanem a fájdal-
makat és keserveket is. 

Ez a nyilatkozat pedig most annál kedvesebben 
esik nekünk, mivel csatlakozik a többi, számos és fénye-
sekhez, amelyeket a folyó évben voltunk szerencsések 
fogadni Olaszország minden tá ja inak katholikusai részé-
ről. Kiválóan népes volt az általános (olasz) zarándoklat 
f. é. jan . havában, mely a hit igazi lelkesedésével folyt 
le, nem csekély nehézségek és akadályok közepette ; ezt 
később mások követték majdnem valamennyi olasz tarto-
mányból s legutóbb a klérusé. Mindannyi egyúttal tanuja 
lehetett a nemes és nagylelkű versenyezésnek is, amely-
ben egyenlő buzgalommal vettek részt Olaszország váro-
sai, és pedig első sorban a legnagyobbak és leghíresebbek, 
a vatikáni kiállítás fényes sikere végett. Igv hazudtolja 
meg a kath. Olaszország tényekkel azokat, a kik ez 
országot a pápaság ellenségéül szeretnék feltüntetni ; igy 
ti l takozik ez mindazok ellen, kik elszakítani óhaj tanák őt 
az utóbbitól. Ez t nemcsak nem engedi meg, sőt vissza-
emlékezve a nagy jótéteményekre, amelyeket éppen a 
római pápák részéről vett vala, és tudatában a sokfele 
dicsőségnek, amelyek akkor tették őt hiressé, midőn a 
pápákhoz hiven s egyetértésben ragaszkodott , a mostani 
nehéz körülmények közt is igen világosan látszik meg-
érteni, honnan várhat menekvést és üdvöt. — Adja az 
ég, hogy ezt minden olasz megér tse ; hogy harcz helyett 
arra határozzák el magokat , hogy a pápaságot tisztelet-
tel környezzék s adják vissza neki azt a szabadságot, 

Figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy ezt a római kérdésre 
nézve oly nevezetes, oly igen erélyes pápai allocutiót, amint min-
dig szoktunk tenni, gondosan összevetettük az eredeti szöveggel. 
Szabatosságában tehát megbizhatik bárki. A szerte. 
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mely magas ál lását megilleti ! Ámde az elfajult fiuk, mint 
igen jó l tudjá tok, szeretteim, e helyett a ravaszság min-
den u t ján-módján és minden eszközével éppen ár talma és 
megalázására törnek. A mindennapi sértések és gyalázá-
sok ellenünk, kik amannak jogai t védelmezzük, ma már 
sem mértéket és ha tá r t nem ismernek. Mindennel vissza-
élnek és mindent ürügyül használnak fel, mint például 
ama szavainkat is, melyeket legutóbb az ide zarándokolt 
klérushoz intéztünk, a melyek ellen sokáig és sokkal 
nagyobb dühhel mint valaha,-tombolt ellenfeleink haragja . 
Mi semmi u ja t nem mondottunk ; mert a mit akkor mon-
dánk , mindig ugyanazt mondottuk pápaságunk egész 
folyama alatt. Mindig összegyezhetetlennek jelentet tük ki a 
pápaság mai helyzetét a római pápák méltósága és ma-
gas hivatásával ; mindig valódi szabad ál lapotot és nem 
látszólagos függet lenséget követel tünk a szentszék szá-
mára. E magasztos czélból és nem puszta emberi tekin-
tetekből követeltük mindig a pápaság megszentelt jogai t 
és a valódi souverainitást vissza. Mit akar tehát jelenleg 
az a sok erőszakos támadás és sértegetés ? Mindez egye-
dül és csupán azért történik, mer t a tények és jól ismert 
körülmények élénkebbé tet ték a gyűlöletet és vakme-
rőbbé a törekvéseket mindaz ellen, ami az egyház és a 
szentszék megszentel t jogai t illeti. Jobban mint másut t 
dühöng e harcz, melyet a szekták ördögi szelleme támasz-
tot t és t a r t fenn, itt Rómában. It t , hol minden a pápák-
ról és az ő lelki és világi kormányzásukról beszél, i t t 
összpontosul mintegy az ellenség minden dühe ; itt, igen 
is, még pedig ünnepélyes alkalmakkor, nem pirulnak 
ujabb sértésekkel tetézni az erőszakosságokat és bitorlá-
sokat, melyek még mindenkinek friss emlékezetében van-
nak. Ez által, nem értvén Róma városának igazi és ma-
gas rendeltetését, elárulják, hogy csökkenteni akar ják 
tekintélyét, midőn azt egy királyság fővárosának egy-
szerű színvonalára sülyesztik le, holott e város, már régi 
történetében, mint a világ feje és királynője lép elő, 
most pedig minthogy Isten által Krisztus helytar tójának 
székhelyévé rendeltetett , a katholikus világ fővárosa és 
jövendőre is az leszen. Azonban, bármennyire elkesere-
dett legyen is a harcz, mi kötelmeink tudatában soha 
sem fogjuk cserben hagyni az egyház és az apostoli szék 
nagy érdekeinek védelmét ; sőt Isten segélyével annál 
nagyobb ál lhatatossággal fogunk éret tök küzdeni, minél 
nagyobbak a támadó ellenség erőfeszitései. 

A mi ti teket illet, szeretett fiaink, igyekezzetek 
állhatatos és ret tenthetet len bajnokai maradni a nemes 
ügynek, és ebben minden katholikus kövesse pé ldá tokat ; 
gyávaság és a legnagyobb szerencsétlenség volna, ha 
cserben hagynátok ez ügyet . És ha jelenleg számos és 
hatalmas ellenséget lát tok összeesküdve ellene elnyomása 
végett, nektek éppen ezért nem szabad a hűségben és 
bizalomban megfogyatkoznotok. Az egyház ügye Isten 
ügye, a ki bámulatos gondviseléssel őrködik felette s 
belé oly ellenállhatatlan erőt leheli, amelyet sem ra-
vaszság, sem erőszak le nem győzhet. Ebben a nemes 
igyekezetben adjon nektek u j erőt a mennyei malaszt és 
a mi apostoli áldásunk, melyet szivünk mélyéből adunk 
önre, bibornok ur, valamint a jelenlevőkre, Nápoly egész 
klérusára és népére." 

Róma, okt. 27. Vilmos német császár látogatása a 
Vatikánban. 

• A táviró és a hírlapok bizonyosan megvitték már 
önnek is, t . szerkesztő ur, a pápa s német császár közti 
találkozás külső részleteit , a többi mind a találgatás vajmi 
tág birodalmába tartozik, ha ugyan nem ered Crispi mi-
niszterelnök irodájából, mely telve van gyűlölet tel a pá-
paság iránt , s melynek szolgálatában áll a táviró s azon 
lapok is, amelyek Magyarországon oly szinben akar ják 
fel tüntetni a német császár római látogatását , mint a 
Vatikán reményeinek meghiúsulását . 

A Vat ikánhoz közel álló lapok természetesen nem 
szellőztethetik a fátyolt , mely a pápa s Vilmos császár 
közt egyfelől, másfelől ugyancsak a pápa s gróf Bis-
marck-Schönhausen Herbe r t közti beszélgetést födi. Al-
kalmam volt azonban oly férf iakkal beszélhetni, akik 
folytonos érintkezésben állanak a Vat ikán meghi t t kö-
reivel ; és ez értesüléseim alapján egy szóval megírhatom, 
hogy a pápa körében átalában véve meg vannak elé-
gedve Vilmos császár látogatásának és fogadta tásának 
eredményével ; meg vannak elégedve, mert amit vártak, 
az be- következett. Mások tet teiér t a Vatikán nem felelős. 

Vilmos német császár Rómába jővén, lá togatásra 
jelentkezet t a pápánál , aki ezt bizonyos feltételek alatt 
ha j landónak nyilatkozott elfogadni. E föltételek teljesit-
tetvén és a német császár által a pápa akara ta tiszte-
letben tar ta tván, XII I . Leo elérte azt, amit akart . Min-
denek előtt azt akarta , hogy E u r ó p a s az egész keresztény 
világ ne lássák s ne láthassák e lá togatás elfogadásában 
az 1870-diki szept. 20-án Rómában tör tént változás el-
ismerését ; azt akar ta , hogy ne vétethessék lemondásnak 
ama keresztény s atyai leereszkedés, melyben a német 
császár iránt , kivált a tizenöt millió német kathol ikusra 
való tekintetből viseltetett . Váj jon tör tént-e Rómában 

. Vilmos császár ottléte alat t , ami a pápa által fogana-
tosított elővigyázat hatá lyát megerőt leni tet te volna ? A 
német császár a legcsekélyebb részletekig alávetette 
magát ama szertartásnak, melynek czélja vala előzetesen 
kivetkőztetni lá togatását ama mezből, melyből a rosz-
akarat a „bevégzett tények szentesítését" összefoldoz-
hat ta volna. A pápa tehá t semmiben sem engedett , ellen-
kezőleg Vilmos császár engedett mindenben a pápának. 

Azért hiába beszélnek Crispi vagyis a szektáriusok 
a Vat ikán reményeinek meghiúsulásáról s boszankodá-
sáról. Avagy vájjon azt gondolták-e, hogy a német csá-
szár, e lutheránus fejedelem, a német protestánsok feje, 
mint egy Nagv-Kons tan t in vagy mint Nagy-Károly fogna 
cselekedni ? XII I . Leo dicsőséges uralkodása sokkal na-
gyobb éleslátásról tanúskodik, sem hogy ily agyrémeket 
valaki föltételezhetne. Sőt ellenkezőleg az előirt szertar-
tásokból inkább arra lehet következtetni s ez tény is, 
hogy a ka th . vi lágegyház feje részvétét fejezte ki a Ho-
henzollern-család feje iránt, amelyet rövid idő alatt oly 
súlyos csapások súj to t tak . 

A német császár pedig az által, hogy az előirt szer-
tartásnak magát alávetette, hogy német területről vagyis 
a Vatikán melletti porosz követség palotá jából Berlinből 
hozatot t saját fogatán ha j t a to t t a Vatikánba, ez ál ta l 
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elismerte, hogy a római kérdés nincs megoldva, hogy 
függőben van. Kell-e több ? 

Igaz, hogy Umber to királylyal vál tot t felköszönté-
sében Rómát az olasz uralkodó székvárosának nevezi ; 
de ez egy szó, ha ellenkezésbe hozatnék a vatikáni leg-
ünnepélyesebb látogatás fönnebbi jellegével s következ-
ményeivel, oly annyira kétségbe vonná Vilmos császár 
jóhiszeműségét, hogy a legnagyobb sértést foglalná ma-
gában. Es az olasz bitor uralom nagyon ügyetlennek bi-
zonyul, midőn e szóból oly következtetéseket von, me-
lyek alapján Vilmos, a németek császára komédiát ját-
szott volna vatikáni látogatásával. 

Egyébiránt igen jellemző, hogy ép a pápa-ellenes 
sajtó fősúlyt helyez a római kérdésre Vilmos római láto-
gatása alkalmából. E csökönyösség, e megátalkodot tság 
elárulja, hogy maguk sem hiszik azt, amit a közönséggel 
elhitetni akarnak, hogy ugyanis a római kérdés el volna 
temetve. Hányszor irták ezt már ? Másfelől azonban az 
által, hogy Vilmos császár látogatásának ily jel leget sze-
retnének adni, maguk alatt vágták el a fát, amennyiben 
eddig mindig azt ha j togat ták , hogy a római kérdés olasz 
belügy. Miként fordí thatnak most a köpenyegen s miként 
ál l i thatják, hogy e „belügyet" egy idegen uralkodó intéz-
né el? Mindez éles világot vet a római kérdésre s bizo-
nyítja azt, mennyire körmükre égett e kérdés az olasz 
szektáriusoknak. 

Annyi bizonyos, hogy a pápa teljes elégtételt nyert 
s hogy a német császár nem akart praejudicálni a római 
kérdésben. Az is bizonyos, hogy ez események u jabb 
fegyvert szolgáltatnak a katholikusok kezébe, hivatkoz-
hatván arra, hogy sem a pápa, sem az őt látogató feje-
delmek nem szabadok az egymással való érintkezésben és 
hogy oly sok elővigyázatnak s annyi mindenféle appre-
ciatiónak vannak alávetve, mely ellenkezik ama magas 
állással, melyet elfoglalnak. Mert a német császárra bizo-
nyára nem lehet közönyös dolog, ha eljárása fé l remagya-
ráztatik, tekintélye minden esetre csorbát szenved, ha 
kétértelműséggel hozzák kapcsolatba. 

E tanulság bizonyára nem téveszti el hatását . Az 
uralkodók bizonyára óvakodni fognak attól, hogy m a g u -
kat ily nem épen hizelgő megítélésnek alávessék, és hogy 
saját személyeikkel já tékot engedjenek űzni. A Vatikán 
nem elegyedik ebbe a huzavonába : teljes méltóságával 
tekint a már ügyefogyottak erőlködéseire, akik Vilmos 
császárt ide-oda ránczigálni szeretnék, hogy tőle segélyt 
nyerjenek a római kérdés elfojtására. Ez méltán sértheti 
a német császárt, aki bizvást megkívánhatná, hogy mint 
Olaszországnak vendége meg legyen óva az ily bercze-
hurczátál. A francziák máris tőkét csinálnak ez inczidens-
ből és egy franczia diplomata teljes joggal mondhat ta , 
hogy ezen „szinfalrángatás a római kérdést még inkább 
előtérbe tolta". Es ebben teljes igaza van ; mer t nemcsak 
az egész kath. világ sietni fog, sőt már is siet a szektá-
riusokat megczáfolni, hanem minden kormány s minden 
ép eszű ember kénytelen lesz beismerni, hogy a római 
kérdés nemzetközi nagyfontosságú ügy, melynek megol-
dása elől ki nem térhetnek. Ajánlom ennek figyelembe 
vételét a „Pester Lloyd"-nak, amelynek t. főszerkesztője 

a delegátiókban szintén bevégzettnek igyekvék feltüntetni 
a római kérdést. 

Vilmos német császár s Bismarck Herber t gróf 
tisztelgését a Vatikánban egyébiránt a hírhedt olasz bün-
tető-törvénykönyv javaslatának sorsával hozzák kapcso-
latba. Hír szerint a német kanczellár fia másfél óra-
hosszat ta r to t t fogadtatása alatt ez ügy is szóba jöt t . E 
miatt nagy a mozgalom az olasz udvar köreiben s e 
fölindulás annál könnyebben megmagyarázható, ha figye-
lembe veszszük, hogy a kihal lgatás u tán Crispi azonnal 
meglátogat ta Bismarck grófot s majdnem két óráig ennél „ 
maradt . Ama kihallgatásról keringő verziókat nem ismé-
telhetem mind, de legtöbb hitelre talál az, hogy a pápa 
apostoli fönséggel fejtegetvén a helyzetet, nem mulasztott 
el semmit, hogy látogatóját fölvilágosítsa. Jellemző, hogy 
Herber t gróf csak Crispi látogatása után te t t jelentést 
uralkodójának. Hogy az olasz Ebüntető-törvénykönyv ja-
vaslata is szóba jöt t , az annál kevésbé vonható kétségbe, 
minél inkább ter jed annak hire, hogy Crispi a sérelmes 
szakaszok módosítását bizonyos engedményekhez kötötte 
és hogy ezt Herber t gróf előadta a pápának, aki tudo-
másul vette ugyan a módosítás i ránt i szándékot, de en-
gedményeket nem nyúj tot t , utalván arra, hogy jogaiból 
nem adhat föl semmit. 

Természetes, hogy ama szándék nyilvánulása ily 
kerülő utón máris kötelezettséget képez a módosításra ; mint 
hogy a pápa csak igazságot követelt, Crispi pedig a maga 
ajánlatával beismerte, hogy igaztalanság s jogtalanság 
foglaltatik az u j büntetőtörvénykönyv emiitett szaka-
szaiban. St. 

Hága, okt. 24. A hollandiai katholikusok nagy-
gyűlése. — 

„Ha a kathol ikusok Németalföldön ugy haladnak, 
mint eddig, tiz-husz év múlva egész Hollandia katholi-
kussá lesz." Igy szólt Kappeyne, a liberálisok vezére. 

Ha az idei kath. nagygyűlésen Rot terdamban lett 
volna, fokozott mértékben ismételhette volna mondását, 
oly látogatot t , tekintélyes és lelkes gyülekezet volt az, 
élő bizonyságául annak, bogy a katholiczizmus Hollan-
diában mindinkább ter jed és a katholikus kötelességérzet 
mind mélyebb gyökeret ver. Valóban bámulatos jelenség 
az a XIX. század végén, hogy a protestáns többséggel 
biró ál lamokban a katholikusok az egyesületi szabadságot 
annyira föl tudják használni a legszentebb ügy érdekében, 
és habár ily gyűléseiken tartózkodnak a szorosabb érte-
lemben vett politikától, mindazáltal az ott kimondott 
egészséges elvek önmaguktól átszivárognak politikai éle-
tükbe és képezik azon szerves keretet , melyen belül ösz-
szes nyilvános életük mozog. Es ezen tünet amily vi-
gasztaló, épp oly áldásos is, nemcsak magukra a katho-
likusokra nézve, a midőn a gyakorlat által önmagukat 
edzik a hit erős védelmében és hitsorsosaiknak a kül-
földön követendő példát adnak, — hanem az összes em-
beriségre nézve is, amennyiben a politikai s társadalmi 
végletek egyaránt fölforgató tendencziának összekoczcza-
nását meggátolják és azok merevségét ellensúlyozzák, 
közvetitőkül s egyúttal főtényezőkül szolgálván a gond-
viselés kezében a jövő politikai s társadalmi reformjainak 
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előkészítésében, majdan keresztülvitelében. E r re nézve 
nemcsak a belga katholikus pár t , a német Centrumpárt , 
hanem a hollandi katholikusok is nem csekély mértékben 
rászolgálnak, lévén ők máris a társadalmi reformok kez-
deményezőig a törvényhozás terén, miután katholikus szo-
cziálpolitikusok a sajtóban és kath. nagygyűlések az 
egészséges reformeszméknek utat törtek. Mert ha találó 
ama mondás, hogy sz. P á l apostol, ha korunkban élne, 
hirlapiróvá lett volna, épp oly igaz amaz állítás, melyet 
egy fenkölt gondolkodású f'ranczia főpaptól hallottam, hogy 
ugyanis a XIX. századot csak ugyané századnak tisztes-
ségesen alkalmazott fegyvereivel lehet meghódítani . 

Ezt teszik legalább a katholikusok it t Európa nyu-
gati részében és az elért eredmények igazolják eljárásuk 
czélszerüségét, melyet dicsőségesen uralkodó szent a tyánk 
a pápa is ajánlott a nagygyűlések tar tása tekintetében 

A hozott határozatok is ezt bizonyít ják. A hitvé-
delem és a szocziális reform terén a rot terdami nagygyű-
lésen nagyobbára a belga katholikusok nyomdokain ha-
ladt, de az iskola terén máris túlszárnyalta őket, vala-
mint a porosz kathol ikusokat i s : különösen az alapot 
vető elemi oktatás terén versenyt t a r t a franczia katho-
likusok valóban csodálatra méltó buzgalmával s áldozat-
készségével, amennyivel az elemi iskolát nem akar ja a 
változó kormányok jóakaratától függővé tenni, hanem az 
egyház önálló s függet len vezetése alá rendeli,-biztosítván 
ekkép a tévmentes tanszék közvetlen befolyását az ok-
tatásra s nevelésre és ez által amaz összhangot hozván 
létre a kettő között, mely nélkül a vallásos érzület csorbát 
szenved, a műveltség pedig hiu, sőt káros külmázzá 
válik. 

A határozatok közöl mint legérdekesebbet ki kell 
emelnem a következőt : 

A Rotterdamban okt. 21-én egybegyűlt németalföldi 
katholikusok nagygyűlése, mely az eddig Rot te rdamban 
tar to t t nagygyűlések leglátogatot tabbja , Isten s a haza 
szine előtt kijelenti. 

1-ször, hogy az u j s hamis politikai elv, amely ki-
kiált ja a természeti jogot a természetes határokra, ép oly 
jogtalan, forradalmi s gonosz az Egyházi Államra való 
alkalmazásában, mint amily jogtalan, forradalmi s istentelen 
volna Németalföldre való alkalmazásában ; és hogy a 
katholikusok, mint igaz el lenforradalmárok (anti-revolu-
tionariusok) mindig kárhoztat ják, elvetik a forradalmi 
elvet s küzdenek ellene ; 

2-szor kijelentik a németalföldi püspökök és az 
egész katholikus világ pásztorai tanitásának szelleméhez 
hiven, hogy a pápa ügyét az összes kathol ikusok, ki-
váltkép az összes katholikus választók és az összes keresz-
tény választottak általános, első s legfőbb érdekének is-
merik el ; 

3-szor, hogy valamint a német kathol ikusok breis-
gaui Freiburgban, ők is tiltakoznak a pápa kifosztatása 
ellen ; 

4-szer, hogy kikiál t ják, amint a német katholikusok 
is tették, hogy világi fejedelemség és souverainitás, területi 
uralom szükséges a pápának ; 

5-ször, hogy kikiáltják, amint kötelességük, hogy 
elismerik a pápának jogát s hatalmát mint legfőbb biró 

határozni a világi souverainitás ügyében, de hogy ők, a 
katholikusok azt hiszik azalatt, hogy a forradalomtól nem 
követelhetnek vissza kevesebbet, mint az Egyházi Álla-
mot, amelyet a pápától elvettek." 

E határozat riadó helyesléssel fogadtatot t és egy-
hangúlag a németalföldi katholikusok legbensőbb meg-
győződésének jelentetet t ki. 

A szentatya iránti ezen fiúi loyális ragaszkodás s 
katholikus, egyetemes jogérzet tüntetését teljessé tet te 
Brumvers apát , a hollandi par lamentben a kath. érdekek 
bátor védelmezőjének beszéde, melyben a fönebbi hatá-
rozatot bővebben értelmezve, kifejté a pápa tűrhetet len 
helyzetét Rómában , akit fiai, a katholikusok, nem lá that-
nak annyit szenvedni és nem akarnak kormányzatában 
gátolva látni. 

E beszéd is harsogó éljenzéssel fogadtatot t , nem 
különben a következő távirat , mely a gyűlés folyamában 
Rómába küldetet t : 

„A Rot te rdamban egybegyűl t németalföldi katho-
likusok gyűlése, mely a Rot te rdamban eddig tar to t t nagy-
gyűlések közt a leglá togatot tabb, Isten szine előtt ki-
kiál t ják, hogy mindenha fönn akar ják tartani és védel-
mezni a németalföldi haza jogait , a katholikus egyház 
jogai t és XII I . Leo pápa-király összes jogait a forradalom 
és a természetes határok hamis elve ellenében." 

A nagygyűlés eme határozata és távirata az összes 
hollandi lapoknál kedvező visszhangra talál, mivel igen 
szerencsés s ügyes ötlet volt a természetes határok elvét 
a római kérdéssel egybekapcsolni, amennyiben Német-
alföld fenyegetve érzi magát fennállásában, ha Német-
ország, mint lapjai elárulják, Hollandia egy részét és 
Luxemburg fejedelemséget, „természetes" határa i kikere-
kitésének ürügye alatt el akarná foglalni. E példából is 
kitetszik, hogy a pápa kifosztása a forradalmi elvek to-
vábbi alkalmazásának t ág tér t nyitot t , minek ellenében a 
katholikusok minden nemzet- s minden államban a leg-
nagyobb erkölcsi s hazafias buzgalommal egész világra 
ter jedő ellentállást fej tenek ki. * * 

A „RELIGIO- TÁRCZÁJA. 

Szüret i bucsu . 

„Nubes et caligo in circuitu e jus" . (Pslt . ) Ru t idő-
ben — nel tempo cattivo — indultam el Czékéről Je-
lenko Antal bará tommal a radványi búcsúra illetve Miska 
bátyánk látogatására. Sz. Eduárd Angolhon védszentje s 
a radványi templom választott patrónusa, angolszerü idő-
járást , esős, ködös, borongós napokat akar t hozni szüre-
tünkre s a bucsus napra , melynek rendezője, miután a 
fölékitet t anya- templomban leróvta áhitatát , s erre, fun-
g e n s e i v e l a szószéken és az oltárnál népét is felbuzdi-
tot ta : a szeretet lakomájában részeltetett, utánozva a 
templom védszentjét, ki a nép embere volt mint feje-
delem, s adakozó mint keresztény. Az egyház nagy bene-
factorát tiszteli benne. 

„Anni reverso tempore, 
Dies refulsit Jumine, 

x) Horváth. Hlopák. 
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Quo sanctus hie de corpore 
Migravit inter si der a." 

Életleirásában olvassuk : „a sacris exorsus ac di-
vorum templis, quorum alia a fundameutis erexit, alia re 
fecit auxitque redditibus" (Brev . Rom.) A mi jó Mihály 
bátyánk is ezen az uton — a tevékenység u t ján já r t és j á r : 
szép templomát a kegyúr épit tet te és szerelte föl — de 
a plébános gondozza és t a r t j a épségben: a conservatio 
érdeme az övé. — Sz. Eduárdról azt is olvassuk, hogy 
— „ Joannem evangelistam mirifice coluit ; nihil cui-
quam, quod ejus nomine peteretur , negare solitus. Cui 
•olim, sub lacera veste, suo nomine stipem roganti , cum 
nummi deessent, detractum ex digito annulum porrexit , 
quem Divus non ita multo post Eduardo remisit" etc. 
Van Miska bátyánknak is (XVI. Gergely pápától) egy 
ereklyés gyűrűje , melyet fiatal korában, buzgalmáért 
a grófi család egyik rokonától kapot t emlékbe. Birta 
teljes bizalmát s a gróf távollétében — rendelkezési 
joggal — mindenére felügyelt . Rá illenek a zsoltár szavai: 
„Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus 
super familiam suam". — Mint nemes szivü adakozó, sok 
jó t tet t és tesz egygyel-mással ; — háza, egyike a legláto-
gatot tabbaknak : sz. Eduárd szelleméhen működik tehát a 
jótékonyság terén is, közhecsüléshen él s magát az egyh. 
m. hatóság reflexióira méltóvá teszi. Az érdemekben 
megőszült házi gazdát, Paulovics Mihály bátyánkat , a 
40 éves radványi 2 ) lelkészt, tar tós egészség mellett az 
Ur Isten jobb és kevésbbé te rhes 3 ) állomásra segitse ! 

Abauj-Radvány, okt. Tollrajz. 

IRODALOM. 
Annakönyv vagyis utmutatás sz. Anna anya 

követésére és tiszteletére. Épületes oktató- és imakönyvi 
arák, fér jezet t nők, özvegyek, különösea pedig a szent-
Anna-egylet i tagok számára németből fordí tot ta Kunszeghi 
Mihály áldozár. Az eszterg. e. m. hatóság jóváhagyásá-
val. Budapest és Winterberg , Steinbrenner ker. János 
tulajdona. 16-r. 640 lap. 

= Értesi tés . Bougaud: „A k e r e s z t é n y s é g é s ko-
runk'' cz. fordított müvének 1650 példányban nyomatot t 
első kötete nálam elfogyott . Teljes példány ( I—V. köt.) 
csak néhány kapható még Szolcsányi Gyula könyvárus 
urnái Egerben à 10 fr t . 

') i l i n t azt a templom bejáratánál levő ferirat hirdeti : 
HONORI S. EDVARDI DICATA 
Patrono Stephano C. KároLyI 

RELIGIONI ET PIETATI 
SVRREXI. 

A két oltárkép, néhai Klimkovics Béla kassai reáliskolai 
rajztanártól van. Mestermü mind a kettő. 

2) Az ötvenes években még tótul prédikált : most a jelen-
téktelenebb functióknál a hazai nyelv van i t t használatban. Hogy 
vegyes ajkú népe megmagyarosodott : az ő érdeme. Sokat conferál 
az is : hogy kegyura, néhai gróf Károlyi Ede, nagy magyar volt. 

3) Több falui közt van az úgynevezett „préda-hegyek" hutái 
és magaslatai közt egy nyaktörő filialisa, — legnépesebb valameny-
nyi közt, hová, ha reggel elindul : este kerül vissza. 

Minthogy az első kötetből több van forgalomban — 
vagy inkább i t t -ot t pihenőben — mint a többiből : na-
gyon kérem az ilyen egyes első kötetek tulajdonosait, 
kegyeskedjenek azokat, ha már a többit meg nem ren-
delik, nekem átengedni. Az ily árva első kötetet, sőt vele 
együt t , de csakis az elsővel együtt , a második kötetet is, 
ha csak használható állapotban vannak, szívesen vissza-
váltom az eredeti áron, melyet a könyvek kézhezvétele 
és megtekintése után azonnal küldök. 

A többi ( I I I—V.) kötetekre nincs szükségem, ezek 
még kaphatók nálam egyenkint 2 ír t jával . Minthogy 
pedig az egyes kötetek önálló egészet képeznek : ezeknek 
megszerzése szintén ajánlatos. 

A visszabocsátandó első köteteket és a megrendelé-
seket kérem hozzám czimezni Gyomára (Békésm.). 

Szentannai (Spett) Gyula, 
gyomai plébános. 

VEGYESEK. 
*** Arra a k é r d é s r e , hogy miért nem tartanak 

Magyarország katholikusai jelenleg, ugy mint a külföld 
katholikusai, nagygyűlést a pápa teljes politikai függet-
lenségének védelmére, mi egy helyre — a mely ugyan 
nem áll fölöttünk, de nekünk érdekünkben áll, hogy ott 
jó véleményben legyenek felőlünk : — azt feleltük mert mi 
e téren az elsők vagyunk. Már tavai ilyenkor nyilatkozott 
a magyarországi katholikusok nagygyűlése ebben az ügy-
ben világosan és határozottan. Az első magyar zarándoklatot 
megelőző nagygyűlésben gróf Zichy Nándor gyúj tó sza-
vait, melyekben a pápaság teljes függetlenségét és igazi 
souverainitásának visszaállítását követelte, a jelenvoltak 
taps-sal fogadták s aklamáczióval magukévá tették ; Ma-
gyarország bíboros hgprimása, Simor János pedig, ama 
fényes zarándoklatot bemutató nagyszerű beszédében a 
pápához az egész világ hallatára igy tolmácsolta Magyaror-
szág katholikusainak meggyőződését, midőn a római kér-
gésről nyilatkozott : Nos autem persvasi novimus : quous-
que iniquitas Sedi Tuae illata de medio sublata, 
quousque iura Christi Domini et justi t iae Pet r i instau-
ra ta non fuerint , vulnus in corpore gentium hiabit, et 
pacis, securitatis, ordinis et tranquillitatis revehendae 
conatus vani et irriti concident." Ez Magyarország katho-
likusainak szózata a római kérdésben. Ott állunk vele a 
kath. nemzetek élén. 

— A spanyol katholikusok első congressusa leg-
ú jabb hir szerint 1889. ápril hóban leszen. (Moniteur de 
Rome.) 

— Hírlik, hogy a „Fremdenblat t" cz. bécsi zsidó-
liberális laptól az osztrák kormány megvonja a félhivata-
los jel leget és közléseit ezentúl a „Vaterland"-nak fogja 
megküldeni. 

— Az osztrák-magyar monarchia távozó vatikáni 
nagykövete, gróf Paa r , a szent atyától a Krisztus-rend 
nagykereszt jét kapta. 

— Masotti lgnácz bibornok Rómában okt. 31-én 
elhunyt. Szül. 1817. jan. 16-án. Bibornokká kreálta XII I . 
Leo 1884. nov. 10-én. A hires római sz. congregatiókban 
nagy tevékenységet fej tet t ki . 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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ZÁRBESZÉD, 
MELYET 

A Z E G R I E G Y H Á Z M E G Y E I P A P S A G 
NYUGDÍJINTÉZETE ÜGYÉBEN 

1888. október hó 23-án 
E G E R B E N T A R T O T T K Ö Z G Y Ű L É S E N 

MONDOTT 
NAGYMÉLTÓSÁGÚ S FŐTISZTELENDŐ 

Dr. S A M A S S A J Ó Z S E F , 
V. B. T. T. EGRI ÉRSEK UR 

Ő E X C Z E L L E N C Z T Á J A . 
(Latin eredetiből fordítva.) 

(Vége). 

A mi kötelességünk már, hogy Krisztus tanát, 
mely a társadalomnak egyedül erős kapcsa, üdvé-
nek egyedül szilárd alapja, hirdessük s egyetemes 
életszabályul a szellemekben kitéphetlenül rneg-
gyökereztessük. E tan éltető, fentartó erejének 
kihaltával lehetetlen is a társadalom állandó bol-
dogsága. Mert hol az Ur félelme megszűnt, az 
igazság legbiztossabb alapja omlott össze ; igazság 
nélkül pedig, megmondták már az ókor bölcsei, 
üdvös államélet nem gondolható. Akkor nem a 
becsület, de az érdek lesz mindenben döntő, s fe-
lülkerekedvén az érdekek átalános uralma és 
hajszája, minden jogbiztonság meginog, s a köte-
lességérzet ébrentartására a büntetések félelme 
hatálytalannak bizonyul. Es a társadalom a jólét, 
a hatalom fényes látszata mellett is bensejében 
hordja már bukása lappangó csiráit, s állandó-
ságának reménye — öncsalás. 

Századok mutat ják a népek bukásának eme 
tanulságait. 

Krisztus hitének védelmében szent és nagy 
érdekek követelik tehát fáradhatlan munkánkat; 

és csak annál éberebb gondosságra, szivósabb 
buzgalomra kell serkennünk, minél nagyobb aka-
dályokat gördit törekvéseink elé korunk tudat-
lansága. Hogyan, tudatlansága e kornak, mely a 
tudományok müvelésében valamennyi korszakot 
túlszárnyal ? Hát e század nem a tudományos 
felvilágosultság százada ? Hát nem pezsg mindenütt 
a tudományos törekvések versenye ? Hát nem 
látjuk a közoktatásra forditott roppant pénz-
áldozatokat ? Nem látjuk a nevelészet ezernemü 
ügyességeit, hogy a leglomhább elmékben is föl-
ébredjen a tanulási kedv? Nem lep meg napról 
napra ujabb csodás vivmányaival a tudományok 
haladása? Nem kell-e elismeréssel adóznunk ama 
vezérférfiaknak, kik a tudományosság igazi hasz-
nának s javának tudatától áthatva, oly hűn buzgól-
kodnak az oktatás fejlesztésén ? 

Es mégis, nem volt korszak, hol a legmagasabb 
eszmék, az emberiség legfönségesebb eszményei 
körül oly tudatlanság uralkodott volna, mint ma. 

Még a legkiválóbbak is alig vannak túl azok-
ban az elemieken. Hányadik az. ki a hit tana 
felé fordulna, abban búvárkodnék ? Pedig még a 
mult század bölcsészei is jártasak voltak némi-
kép a vallás ismeretében, s törekvéseik jelszava 
épp a vallásba becsúszott hibák megtisztítása 
volt. Velők, egy téren állván, még lehető volt a 
vita, küzdelem. De ma már, az uj idők bölcsé-
szeinek legtöbbjei vallásunk főbb igazságai iránt 
is közönyösek, tájékozatlanok. Torzképet alkottak 
magoknak a vallásról, s az ellen irányul minden 
támadásuk, zajgásuk. Küzdeni velők nem könnyű; 
elmosódó, általános tételekkel lépnek föl ; a vallás-
ról csak felületes, vagy alapjában téves fogal-

:<1 
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makkal bírnak ; előbb tudatlanságukat kell el-
hárítanunk, és csak akkor ragadhatjuk meg magu-
kat téves tanaikat. 

Ez egyik legsúlyosabb, főbaia e kornak, melynek 
orvoslása első sorban a vallás szolgáira vár. Nekik kell 
az akadályokat elgördíteni ; s ég és föld között az annyiakra 
megszakadt kapcsot visszaállítani. 

A küzdelem azonban csak akkor lesz sikeres, a katho-
îiczismusra csak akkor dicsőséges, ha a pap kiváló tudomá-
nyossággal, feddhetlen jámborsággal s életszentséggel, a 
közüdvért mindent elviselni, mindent megtenni kész erős 
lélekkel száll ki a sikra. 

A papságnak tehát először is tudományos készültség-
ben kell kitűnnie. Ennek szükségét fokozottan igényli a 
kor szelleme ; mert az eszmék mai irányzata mellett, a 
tudományos törekvések élénk versenyében, feladatának 
önmagához méltón és eredményesen lehetetlen megfelelnie, 
ha azon magasabb képzetségben, mely mindenkitől mástól 
annyira megköveteltetik, maga elmarad. 

Ha valaha, ugy most állt elő égető szüksége annak, 
hogy tudós papjaink legyenek, kik az igazság kutatásában 
s felderítésében minden irányú komoly tudományos törek-
vést gyámolitsanak, s az elmék tévedéseinek eloszlatására 
alaposan közrehassanak. Ki kell ismerni minden tudomány-
szaknak uralkodó irányzatát : ismerni haladásuk ujabb és 
ujabb vívmányait; fölismerni, mely igazságok ellen fordul 
különösen a támadás, mi czélból, mi fegyverekkel? Csak 
igy lehet az ellent saját küzdterén saját fegyvereivel, tehát 
a legbatálvosabban megtörni. 

De tudományos készültségünknek megrendithetlen 
alapon kell fölépülnie, s az alapnak az isteni dolgok emel-
kedett szellemű beható ismeretén nyugodnia. Azért a pap-
ság minden gondolatának, minden törekvésének mindenek 
előtt a theologiára kell összepontosulnia. 

Nemcsak a szellemi művek, de átalán minden emberi 
alkotás becsét, értékét a czél, melynek szolgálnak, hatá-
rozza meg ; minél magasabbak s úgyszólván isteniebbek 
czéljaik, annál kiválóbban magaslanak ki egymás fölött. S 
ha ez igy van, (mi kérdésbe sem jöhet) ki tagadhatná meg 
a theologiától a legelső helyet ? 

Tárgya nemcsak nem közömbös, nem olyasmi, mit 
birni nem dicsőség, nélkülözni nem szégyen, hanem maga 
ama boldogság, mely felé az ember minden gondolatával, 
minden vágyával, minden cselekedetével tör. Amennyivel 
tehát a boldogság minden más jót fölülmúl, annyival föléje 
emelkedik minden más tudománynak a theologia. S ha az 
ember annyi fáradalmat, annyi kitartást tud szentelni sok 
oly vállalatának, mely csak anyagi hasznot hoz, melynek 
sok törődés mellett koczkázatos, kétes sikerű c.zélja csak 
anyagi helyzetének emelése: mennyivel, méltóbb egész oda-
adásunkra, buzgalmunkra a hittudomány, mely által azon 
semminemű esély- és viszontagságnak alá nem vetett lelki 
javakat szerezhetjük meg, melyek a minden jót magában 
foglaló legfőbb jónak egyenes és biztos ösvényére kalau-
zolnak. 

Minden kétségen fölül áll, hogy mindannyinál fönsé-
gesebb azon tudomány hatalma, mely az emberit az 
istenivel lehetőleg kapcsolatba hozza, a halandót, mennyire 

gyarlóságunk engedi, a halhatatlan Istennel való egyesülés 
magaslatára emeli. 

Ennek kell a pap tulajdonképi tudományának lennie ; 
e nélkül hasztalan őrzi „csarnokát az erős fegyveres 
nyugodtan nem bírhatja birtokát, hívei buzdítására tudat-
lan, ellenei czáfolásában tétovázó. A tudatlan pap önvét-
kével híveinek is vétke, s kiket tudományával föl kellett 
volna emelnie, tudatlansága által magával aláránt. 

Ámde nem feledhetjük, hogy a hittudományban való 
minden előmenetelnek szükségképi feltétele a bölcsészet 
alapos tanulmányozása. Ez nyit utat a hittudományokra, 
melyek bölcsészetileg kiképzett, kiművelt elmét kívánnak. 
Nem értem itt azon bölcseletet, mely nevéhez hűtlenül, 
a hittől teljesen függetlennek, a theologiától nemcsak 
különbözőnek, de attól egészen elváltnak vallja magát, s 
a természetfölötti rend teljes mellőzésével kizárólag a 
földiekre, a természetiekre szoritkozik. De értem azt az 
igazi bölcsészetet, mely joggal keresztényinek mondható, 
nem azért, mintha tán a hittel, a kinyilatkoztatással meg 
nem különböztethető egységbe olvadna ; de mert, habár 
az ész világánál fölismert alapigazságokból indulva ki, a 
kinyilatkoztatásra figyelemmel van, erejéhez képest a hit 
javára, a hitnek szolgál; ily tartalmi s iránybeli gyarapo-
dása által azonban nem csak hogy le nem rontatik, érté-
kéből nem vészit, de sőt tökélyesbül s becsében gazdagszik. 
Ertem az úgynevezett scholasztikus bölcsészetet, mely a 
kinyilatkoztatással teljes összhangzatban, abból sokat 
kölcsönzött át, s a görög bölcsészek tanain művelődött 
régi szent atyák által alapjaiban kifejtve, tisztázva s külö-
nösen pedig sz. Ágoston által gyarapítva, a scholasztikusok, 
s jelesen sz. Tamás munkáiban érte el teljét, s nyerte 
meg sajátos tanalakját ; s melyről szentséges Atyánk 
„Aeterni Patris" kezdetű encyclikájában oly magasz-
talóan szól. 

E bölcsészet valóban „előkészítő iskolája a keresztény 
hitnek, az evangéliumra vezető tanítómester 

Ennek szenteljük tehát fő igyekezetünket; melynek 
tudása annyira üdvös, elhanyagolása annyira veszélyes. 

„Amint a katholicismus ellenségeinek, — a fentebb 
emiitett pápai körlevél szavait idézem — a vallás elleni 
támadásaikban legtöbbnyire a bölcsészetileg müveit ész 
szolgáltatja fegyvereiket ; ugy a hitvédők is a kinyilatkoz-
tatott dogmák biztosabb megvédésére sokszor a bölcsé-
szetet hasznosítják. S a keresztény hitnek nem is utolsó 
győzelme az, hogy az ellenség ártó fegyvereit, melyeket 
az észtől vesznek, ugyancsak maga az ész töri szét, veri 
vissza diadalmasan.4 

Jóllehet azonban a theologia köre messze terjed, s 
méltán a többi tudományszakok királynéjának tartatik, 
melyeket ő mind használatába vesz, fölöttük itél s azokat, 
a hol kell, javitja, helyreigazítja ; mindazonáltal az idők 
igényeinek s az eszmeharczok ama követelményének, hogy 
azon a ponton vegyük fel a küzdelmet, melyre egyik-másik 
tan a korszellem áramlatában eljutott, ma már csak ugy 
tehetünk eleget, ha a többi tudományágakat sem mellőzzük, 
különösen pedig a napjainkban annyira felkapott termé-
szettant s természeti tudományokat is behatóan műveljük. 
A rationalismus és naturalismus ugyanis a metaphysika 
terén vallott kudarcza után a küzdtér és harczmodor meg-
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változtatásával a tisztán érzékfölöttiek körét elhagyva, az 
érzékelhető, tapasztalati dolgokra veté magát ; ezért nem 
ritkáu önkényüleg alapítja meg a történelem törvényeit; 
a bizonytalant bizonyosnak, a hamist igaznak adja ki, s 
főleg a természet vizsgálásába mélyed, hogy abból ellen-
kezése daczára kicsikarja s kierőszakolja alkotója, a világ 
teremtő Istene ellen hazug érveit. 

Mindeme sokféle tanulmányainknak mégis egy egy-
séges központtal kell birniok: e nélkül nincs igazi tu-
domány; ama központ pedig, melyben mindennemű isme-
reteinknek mint a kör sugaraink találkozniok, egyesül-
niük kell : a theologia. Ha az emberi tudományok sok 
fegyvert nyújtanak ennek ostromlására, még többet szol-
gáltatnak megvédésére. Mert az igazság csak egy ! s a 
tudomány és vallás közt kiegyenlithetlen ellentét, vagy 
csak nagyobb eltérés is nem támadhat, mindkettőnek 
ugyanegy közös forrása levén : Isten. 

Megvallom azonban, hogy e kiváló és sokoldalú 
tudományosságot minden paptól, azoktól is, kik a hivek 
lelki javára dicséretes és üdvös buzgalommal a lelkipász-
torkodás terén munkálkodnak, mint elengedbetlenül szük-
ségeset kivánni, követelni nem lehet. De viszont nem 
tagadható, hogy nagy nyereménye és dicsősége az egy-
háznak, ha mennél többen találkoznak, kik tudományos 
felkészültséggel kitűnő szellemi tehetségeiket az ő javára 
s embertársaik üdvére fáradhatlan kitartással érvényesitik. 

Sorainkban voltak és vannak a követendő példák. 
Fel, tehát, lépjünk őseink nyomába, kiknek tudo-

mányos, fenkölt szelleme nemcsak az' élőszó erejével ha-
tott kortársaikra, de hallhatatlan müveikben holtuk után 
is oktatva szól hozzánk. Nem hagytak műveletlenül egy 
tudományszakot sem, melylyel az egyháznak használni 
reméltek ; s mintha csak önfeláldozó munkájúkkal már a 
mi munkánkat is végezni akarták volna. Legyen előttünk 
is oly becses, mint volt előttük a tudomány méltósága ; 
ebben lássuk mi is az élet legfőbb ékességét, az egyház 
legnagyobb javát. Szeretettel, lángoló buzgalommal le-
gyünk rajta, hogy tudományos hirnevünk, dicsőségünk 
előlük is elragadja a pálmát ! 

Ám mindez verejtékes fáradalmat, ernyedetlen szor-
galmat, kitartó munkát kiván. A tudomány, mint egyéb 
más, pénzért vagy kegyeken meg nem szerezhető. A tu 
domány ára az idő. Es mégis mily sokan mily kevésre 
becsülik ezt ! Egészségkimélés ürügye alatt, vagy az 
igazi tudományra, erkölcsiségre s fegyelemre értéktelen 
dolgok olvasgatásában, elsajátításában, vagy idegenszerű 
világi dolgokban való ügyködéssel elfecsérlik könnyel-
műen. Hivatásukhoz nem tartozó ügyekkel foglalkoznak, 
vajha ne olyasmikkel is, mik sem magukban nem kifo-
gástalanok, sem a papi névhez nem méltók. 

Csoda-e aztán, ha tudományosságban az elődök mö-
gött annál messzebb maradnak, minél alantabb állanak 
munkaszeretetben ; csoda-e, ha egyre szélesebb körben 
hangzik, hogy sorainkból nem emelkedik már ki senki, 
ki a mult tudományos alakjaival méltón versenyezhetne 
s ha kik azokat csak távolról is megközelítik, már nagyra 
vannak vele ? ! A tudománynak egy ösvénye sem járha-
hatatlan ; áttörtet mindannyin a szorgalom, a SZÍVÓS 
munka, mely mindent legyőz. Meredek szikla-magaslaton 

laknak a múzsák, de a buzgó törekvés oda is felszár-
nyalhat, ha más ut föl nem vezet. 

Különösen óvni szeretném azonban fiatalabb testvé-
reimet, őrizkedjenek ama korai öntetszelgéstől, elkapa-
tottságtól, mely minden törekvésnek életerét metszi s 
minden üdvös haladásnak gátat vet, mert hiu önhittséget,, 
elbizakodást szül s ez tespedésre vezet. Jól is mondja 
azért Seneca: „Sokan tudósokká lehettek volna, ha máris 
nem azoknak tar t ják magokat." Innét támad a napjaink-
ban is oly nagy számú tudákosok serege, kik alig be-
avatva az első elemekbe, már tudományosságuk csalékony 
hitében ringatóznak, s a kevés mellett, mit tudnak, a 
legbölcsebbekül kivánnak elismertetni ; szerénytelen, fe-
csegő, dicsekvő nép, mely a tudományosság üres látsza-
tának íitogtatásával hajhászsza a tudományos hírnevet, s 
mi legbántóbb, lenézi, megveti az igazi alapos tudomá-
nyosság férfiait, akadékoskodó irigykedéseivel támadva 
rájok. 

De mi irigység és versengés nélkül, a hiu feltűnés 
vágya nélkül, szenteljük magunkat a tudományoknak ; 
műveljük azok minden ágát Krisztusért, ki minden em-
beri tudásnak végczélja, hogy mint értelmes, ügyes hír-
nökei és tolmácsai az ő tanának és törvényeinek, kivívjuk 
azon erkölcsi nagyságot és méltóságot, melyet semmi 
balsors meg nem zavarhat, és azon tekintélyt, melyet 
semmi meg nem alázhat. 

Ragyogja be tehát a pap életét a tudomány, de a 
tudomány fényét emelje az élet. Erényével s jó csele-
kedeteivel a pap példaképül tündököljön. Legyőzve ön-
magát, fölvértezve minden elpuhító, megszédítő csáb ellen,, 
bajok csapásai közt meg nem zavarodva, a szerencse ked-
vezéseiben el nem bizakodva, a változó körülmények 
szeszélyeinek fuvalma szerint nem ingadozva, nem této-
vázva. Mi is lehetne fönségesebb, mint a lélek müvelése, 
a test leigázása, hogy uralom alá vetve, engedelmességre 
szoktatva, a léleknek minden munkájában készséges esz-
közeül szolgáljon. Mi lehetne dicsőbb, mint lelki emel-
kedettséggel, tiszta szándékkal a legmagasabb eszméknek, 
s mindennek mi jó, állandó szeretete, munkálása. Mi ma-
gasztosabb, mint a lélek azon fegyelmezettsége, hogy ne 
tekintse legfőbbnek a vagyont, a gyönyöröket, a kitün-
tetéseket. az emberi dicsőséget, s ne azok keresésében 
emészsze föl erőit ? ! 

Krisztus szolgájához misem méltatlanabb, mint a 
gyönyörök vagy bírvágy szolgasága. Nincs lealázóbb 
alacsonylelküség, mint a gazdagság szeretete ; nincs ma-
gasztosabb lelki fenköltség, mint megvetése a pénznek a 
szegénységben, s bőkezű, jótékony kiosztása a jólétben. 
Az irgalmasság s ártatlanság testvérek. Ez nem tesz 
rosszat, az cselekszi a jót ; emez kezdete az igazságnak, 
amaz betetőzője. Mert Isten gyöngébbnek teremtvén az 
embert" az állati lényeknél, melyeket önvédelemre s tá-
madásra szükséges erőikkel önmagukban képesekké tett : 
nekünk az irgalom, a könyörület érzetét adta, hogy 
életünk főoltalmát a kölcsönös segélynyújtásban találjuk 

De távol legyen tőlünk a múlékony emberi dicsőség • 
vágya is. Szabadságunktól foszt meg az, melyet pedig 
önérzetünk egész hevével kell védenünk. 

Ne tartsatok tehát azokkal, kik az emberi ítéletek 
37* 
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rabjai, futnak a hiu dicsőség leghalványabb árnya után 
is. minden uton hajhászszák az emberek kegyeit, s hogy 
megnyerhessék, a tömegek szolgálatára kényszerülnek. 
Ismerősnek, nem ismerősnek, méltónak, nem méltónak 
bókolni, esdekelni, kedvében járni kénytelenek, lesve te-
kintetüket , mozdulatukat , szeszélyeiket, szolgailag hize-
legve, hiuságukat dédelgetve, kiket, ha e kór lelköket 
meg nem mételyzi, közelükben sem tűrnének. Örök töp-
rengés, zaklató aggály életük ; a tömeg változékony szel-
leme, szeszélyei miatti félelmökben lázas nyugtalansággal 
sürögnek-forognak, hogy mindenki előtt kedvesek legye-
nek, szépelegnek, kelletik, a jánlga t ják magukat , s a leg-
jelentéktelenebb emberekkel bármi jelentéktelen félreér-
tésbe is keveredni, nagyobb szerencsétlenségnek tar tanák 
a halálnál. I t t merev komolyságuk, ott fesztelenebb mo-
doruk miatt tar tanak a megitéléstől ; ezt ajándékokkal , 
azt üres magasztalásokkal halmozzák el ; eltűrnek minden 
botor sértést, elnyelnek minden kicsinyes bosszantást ; 
sohasem nyíltak, örökké szineskedők ; hogy mindenkinek 
tessenek, szolgái mindenkinek. Mily balgaság a bizony-
talan kegyeket, a bizonytalan kedvezéseket biztos szolga-
ságon vásárolni meg ! S mi becse is van az emberi di-
csőségnek, melyet a rohanó idő fuvalma csakhamar kiolt ? ! 
— Ti azon dicsőséget keressétek, mely valódi kincseivel 
nem hagyja el hűtlenül az élőt, s hiven kiséri s ir jába is 
az elköltözőt! A jótet t értékét nem is a vele s érte járó 
külső tiszteletben, ki tüntetésekben lá t ja az igazi bölcs, 
de önmagáért szereti, cselekszi azt. A vallásos lélek az 
életszentségért ju ta lomra nem gondol, hogy a bérencz-
ségnek látszata se vonjon rá homályt ; s ha mégis ju-
ta lmat remél, nem a föld, nem a muló idő kicsinyes hiv-
ságaihoz tapad, de égre néző szemekkel, mint hite sze-
rint egyedül méltóért , a halhatat lan, boldog életért eseng. 

Es azért, ha a földi nyűgtől szabadon, csak a ma-
gasba nézni, csak az örök hazán csüggeni vágyatok, ne 
haj tsa tok a közvélemény hizelgő, ingatag szavaira, ne a 
földi ju ta lmakban keressétek dicsőségteket. Csak az erény 
varázsa vonzzon az igazi dicsőség felé. 

Ez legyen életszabályotok. 
A sziv őszintesége, hitszilárdsággal párosuló élet-

szentség — erre törekedjetek ; hogy az isteni parancsok 
megrendithetlen alapján erős lélekkel megállva, Krisztus 
ügyének munkálásában se a kegyek meg ne szédítsenek, 
se az élet ama veszélyei, bajai, melyek az akaraterőt 
megzsibbasztani, megtörni szokták, el ne csüggeszszenek : 
ne a szűkölködés, ne a mellőztetés, ne a világ gyűlöl-
ködése, rágalmai, ne végre maga a halál ! Ez azon lélek-
szilárdság, ez azon kitartás, mely Krisztus bajnokához 
egyedül méltó, ki csak jó harczot harczolva diadalmas-
kodhatik. 

Krisztus ügyét védve, a világ üdvét biztosit játok. 
Mert a népek szabadsága, dicsősége, boldogsága Krisztus 
tanaival függ össze, és a mi egy : az egyház szabadsá-
gával, dicsőségével, békéjével, mely e tannak örökké 
élő őre, hirdetője. 

Tanúság rá a történelem minden lapja, s tanúságot 
tesz mellette maga az elfogulatlan ész, mert az egyház 
az emberiség szükségleteinek élő kifejezése ! s azért mig 
mellette minden pusztul és enyész, romokba omlik min-

den, ő maga Istentől nyert méltósága dicsfényében egyedül 
megingatlanul magaslik föl. Mily boldog tehát az, ki vi-
hartól hányt ha jóban azon biztos tudat ta l evezhet, hogy 
el nem merül. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , nov. 5. A római kérdés II . Vilmos római 

lá togatása óta még inkább foglalkozta t ja az egész világ 
saj tóját , mint annak előtte, u jabb s erősb bizonyítékát 
adván annak, hogy a forradalmi Olaszország minden 
erőlködése sem képes a pápa világi hatalmának kérdését 
eltemetni, még azok előtt sem, akik, mint a liberális 
saj tó angol s franczia része, közönyösséget színlelnek e 
tekintetben. Ez utóbbira nézve jellemző nyilatkozatokat 
olvashatunk a londoni s párisi lapokban, amelyek — egy-
kettő kivételével, kik Crispi zsoldjában állanak — nem 
képesek elfojtani csodálkozásukat a XIII . Leo pápa mind-
inkább növekedő befolyása fölött, melyet egész Európára 
gyakorol . E r r e muta tnak e lapok hirei is. Igy párisi la-
pokban olvassuk, hogy a pápa levelet intézett Carnot, a 
franczia köztársaság elnökéhez, melyben a vallási békét 
az egyedüli módnak jelzé hatalmának megszilárdítására. 
Angol lapok híre szerint Nagy-Bri tannia kormánya Ígé-
retet te t t követségének helyreáll í tására a szentszék mel-
lett, pedig, mint tudva van, a római Kúria nem sürgeti 
ennek visszaállítását, sőt ezt csak akkor haj landó elfo-
gadni, ha az önként s feltétlenül történik, mivel koránt 
sem áll szándékában az angol kath . egyház függet len-
ségét csorbítani az angol koronának adandó kiváltságok 
által, — utalván arra, hogy a Vatikán melletti bri t kö-
vetség épp annyi, ha ugyan nem több hasznára volna 
Anglia kormányának, mint a szentszéknek. Ugyancsak 
londoni lapok jelentik, hogy Berlinben nuncziatura állít-
ta tnék, mintegy német részről óhaj to t t ellensúlyozásául a 
német Centrumpárt által a kath. népre gyakorol t befo-
lyásnak. Német liberális lapok pedig azt jelentik, hogy 
Ausztr ia-Magyarország uralkodója II . Vilmos német csá-
szár bécsi látogatása alkalmával ez utóbbit fölszólította, 
hogy Rómában indítsa meg a Vatikán s a Quirinál közti 
kiengesztelést. Oroszország szintén, ismét érintkezést keres 
a Vatikánnal. 

Bajos, sőt lehetetlennek látszik eme híresztelések 
alaposságát vagy alaptalanságát minden részleteikben 
kipuhatolni, nem is szükséges; elégedjünk meg azzal, 
hogy az események komoly mérlegelésével foglalkozó 
európai liberális saj tó a jelzett eshetőségeket mint való-
színű tényeket állítja nagyközönsége elé, mi által eléggé 
be van bizonyítva az, hogy Európában a közvélemény 
oly nagy befolyást tulajdonit XIII . Leo pápa ő szentsé-
gének, mely alól az uralmon levő liberalismus sem ké-
pes magát kivonni. A magyar liberális sajtó e tekintetben 
is hátramaradásának adja kézzelfogható bizonyságát. 

Ily körülmények között a római kérdés jelen állása 
Európa közvéleménye előtt nem lehet kedvezőtlen : meg-
oldását a pápa szándékai értelmében csak idő kérdésének 
lehet tekinteni, mióta Anglia, Francziaország kormányai, 
a német császárság (nem is szólva Ausztria-Magyarország-
s Spanyolországról) az ir, a Centrumpárt , a franczia köztár-
saság fennállásának kérdésével szoros kapcsolatban lát ják. 
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Az egész világ katholikusainak hő ragaszkodása a 
sz. székhez sietteti a római kérdés megoldását. Ennek nyil-
vánulásai betöltik az egész világot. A német Centrumpárt 
vezérének ismeretes beszéde a trieri nagygyűlésen s ez 
utóbbinak határozata, valamint az Orleans-ban Dupanloup 
siremlékének leleplezése alkalmával összegyűlt franczia 
püspökök fölirata a pápához, a Rotterdamban tartot t 
hollandi kath. nagygyűlés határozata a római kérdésben^ 
a belga püspöki kar iménti fölirata a szent atyához, va-
lamint a spanyol vJuventud Caiolica" Madridban tar tot t 
nagygyűlésének lefolyása, mindezen katholikus nyilvá-
nulások mindmegannyi tiltakozások ama tűrhetetlen hely-
zet ellen, melybe a forradalom a pápát jut ta t ta . Ezeket 
követni fogja az osztrák, a franczia s éjszak-amerikai 
katholikusok küszöbön álló nagygyűléseinek tiltakozása, 
valamint az angol püspöki kar fölirata a pápához. Be-
tetőzi mindezt XIII. Leo pápának a nápolytartományi 
zarándoklat fogadtatása alkalmával tett ismeretes szózata, 
valamint az apostoli szék által a hatalmaknál lévő nun-
cziusok utján Vilmos német császár római látogatásának 
esetleges balértelmezése ellen szétküldött diplomácziai 
jegyzéke, mely a római kérdésnek európai jelentőségű 
politikai vonatkozásai miatt nem tévesztheti el hatását a 
hatalmakra. E tekintetben jellemző Schlözer, Vatikán 
melletti porosz követnek tulajdonított ama nyilatkozata, 
melyet — hír szerint — a biboros-állanjtitkár által adott 
estélyen ejt vala. „A római kérdés — úgymond — eddig 
vallás-ügyi kérdés volt ; most 'politikai kérdéssé lett, mivel 
a katholikusok majd mindenütt politikai pártkérdést csi-
nálnak belőle, melylyel minden kormánynak számolnia 
kell, ha a katholikus pártot nem akarja a „quand même" 
ellenzék karjai közé hajtani." Akárkitől ered e nyilat-
kozat, nagyon is a fején találja a szöget ; láthatni ezt a 
franczia republikánus sajtóban is, hol egy idő óta nagy 
figyelemmel közlik a Vatikánt illető ügyeket, nyilván 
Olaszországnak Németországgal való szövetkezése miatt ; 
erről tanúskodik Goblet franczia külügyminiszter ama 
tette, hogy a keleti kath. iskolák segélyezésére az olasz 
kormány által eddig nyújtott , de legutóbb megvont ösz-
szeget a franczia köztársaság részéről kiutalványozta ; 
ugyanerre vall a porosz félhivatalosok magatartása a 
porosz katholikusok választási mozgalma alkalmából. Kö-
vetni fogják ezeket más tények más kormányok részéről, 
amelyek nem téveszthetik el szemük elől, hogy kath. 
alattvalóik mégis közelebb állanak hozzájuk, mint — 
Crispi s az egész forradalmi kompániának követelőzései. 
Es amennyiben a katholikusok békés tüntetéseit hajlan-
dók volnának még hallgatag nézni, majd a kath. hitbuz-
galom kénytelen lesz megtagadni bizalmát azoktól, akik 
vallásuk fejének halálos ellenségeivel s legszentebb érzel-
mük elnyomóival nyiltan vagy hallgatag paktálnak : „aki 
nincs velem, ellenem van!" 

Az ifjú hév nyilvánulásának kell ugyan tekinteni 
a spanyol „Juventud Catolica" emiitett nagygyűlésén föl-
szólalt Garcia Romero nyilatkozatát, mely igy hangzik : 

„Es ha a pápa szükségesnek látná a háborút, a 
katholikusok hozzá sereglének mintegy u j keresztes há-
borúra — usque ad sanguinis effusionem," — mindamel-
lett eme nyilatkozat is, melyet a spanyol kath. i f júság 

viharosan helyeselt, figyelemre méltó jelenségnek tudható 
be, a római kérdés jelen állásában, mivel az abban nyilvá-
nuló érzelemben a katholikusok egész Európában osztoz-
nak, if jak, férfiak saggok ; s teljességgel megegyez a kath. 
meggyőződéssel, hogy — ha a Krisztus Urunk által földi 
életében látogatott s megszentelt föld birhatásáért egész 
Európa legderekabb bajnokai egykor versenyre keltek — 
Krisztus földi helytartójáért még inkább megtehetik jelen 
korunk hitbajnokai. 

Erre azonban aligha lesz szükség. 
A pápaság XIII. Leo alatt máris oly világra szóló 

erkölcsi diadalt aratott, a nemzetközi viszonyokban oly 
jelentős szerepet játszik, hogy az anyagi, jobban mondva 
világi győzelme az olasz forradalom fölött el nem ma-
radhat. XIII . Leo pápa diplomácziai lángesze a dolgok 
s események mélyére hat. Amidőn ő az egész világ ka-
tholikusainak ajánlotta, hogy bár vidékenkint is — gyű-
léseket tartsanak, és ezeken természetesen hitükről s az 
apostoli székhez való ragaszkodásukról tanúbizonyságot 
tegyenek, a római kérdést oly stadiumba jut ta tá s oly 
mederbe kivánta terelni, melyből a máris impozáns egye-
temességben megindult áramlat ki nem szorítható, amig 
hullámai össze nem csapnak ama szegény forradalmárok 
fölött, akik önhittségükben az egész kath. világot kihív-
ták, kétszáz millió katholikussal daczolni mernek s fölöt-
tük győzedelmeskedni vélnek. 

Hol vannak ama császárok, kik előtt az összes ha-
talmak meghajoltak, kik egész Európát leigázták, s a 
pápa ellen is támadtak ? 

u k trónjuktól megfosztva számkivetésben haltak meg. 
Vájjon a forradalom kegyelméből csak név szerint 

uralkodó epigonjaik királysága biztosabb volna ? ! -f-

VáCZ, nov. 2. 1888. A székesegyház és püspöki pa-
lota restaurálása. — Midőn Schuszter Konstantin kegyel-
mes főpásztorunk, mint egyházmegyénk újonnan kinevezett 
püspöke előtt, — az egyházmegye nevében Budapesten 
Neszveda István felszentelt püspök s akkori Vicarius 
Capitularis első izben tisztelgett : ő exclja legelőször is 
e kérdést intézé a tisztelgőhez : „in quali statu est ecclesia 
mea cathedralis ?" Már ekkor kitünteti a jeles főpásztor, 
hogy újonnan nyert apostoli hivatalában, gondjai első 
sorban az ő székesegyházára irányulnak. Es valóban alig 
érkezett ő exclja u j székhelyére : azonnal megkezdé a 
monumentális székesegyház restaurálását. Kijavittatá a be-
járathoz vezető széles lépcsőzetet, újból bevakoltatá és 
kimeszelteté a már régóta kőmüvesi munka után kiáltó 
külső falakat és tornyokat ; s a tetőzet egy részét, melyet 
egy erős vihar megrongált, szintén helyrehozatta. — 
A templom belsejében immár hasonlókép folyamatba tette 
ő exclja a restaurálást. Morelli jeles művész ecsetjével 
kicsinosította a főoltárképet. Legújabban pedig a már 
kopott püspöki stallum helyett, a kanonoki stallumokkal 
harmonicus, ujabb trónust készíttetett. — E trónusról, ha 
Váczra került, tüzetesebb leírást adunk 1) — A püspöki pa-
lotára szintén sokat áldozott a nagylelkű főpap. 40 ezer 
forintot meghaladó költséggel tervbe vette a hatalmas 
épület összes ablakainak s a tetőzetnek megújítását. Az 

') Köszönettel veszszük. A szerk. 

I 
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ablakok immár elkészültek s nagyban emelik a palota 
szépségét. A tetőzet jövő évre ujul meg. A palotához 
csatolt tágas kert kevésbbé diszes keritése helyett, nem 
sokára pompás vasráesozatot kap. — A székesegyház és 
püspöki residentia ékesitésére szánt mindezen áldozatok, 
annál hangosabban hirdetik ő exclja bőkezűségét, mert 
ország világ tudja , hogy a kegyelmes főpap csak nem 
régiben, megyéje három legnépesebb városában, Kecske-
méten, Kunfélegyházán és Hódmező-Vásárhelyen létesí-
tendő leány-növeldékre 100 ezer forintot meghaladó hár-
mas alapítványt tett . Dr K. I. 

BéCS, nov. 1. Az osztrák katholikus nagygyűlés 
előkészítő bizottságának felirata XIII. Leo pápához és 
ennek válasza. — 

Sietek önökkel e két okmányt a nagygyűlés össze-
ülése előtt közölni ! 

Beatissime Pater ! 
Quae ineffabilis laetitia animum Tuum primo hujus anni 

die ex solemni occasione celebrati quinquagesimi anni sacer-
dotii Tui feliciter pleni perfudi t , non minor in animis 
Catholicorum per terras Austriacas existentium efferbuit. 

Hinc plurimi filiorum Tuorum pio desiderio ducti in 
aeternam properabant urbem, ut vel sacrosanctae a Te 
celebratae jubilaei Missae adstarent, vel coram Te filialis 
amoris, reverentiae, fidelitatis ac devotionis sensus enun-
tiarent. 

Perpe tua verborum Tuorum memoria manebit illis, 
quibus Te videre, audire et a Te benedici die 16. Április 
hujus anni çoncessum fuerat , verborum sc. gravissimorum, 
quae Tu tunc proferre dignatus es, dicens : 

„Perbene agitis, dum in cordibus vestris devotionem 
erga Pontificem amore Imperatoris vestri conjungitis ; 
idipsum enim ecclesia vobis imponit, quae reverentiam et 
obedientiam principibus exhibendam strenuum filiorum offi-
cium esse docet, simulque postulat, ut qui veri catholici 
laudari volunt, optimi aeque cives, fidelissimi subditi 
existant." 

Mansueto attamen gravi eloquio nos monuisti : 
„Perseverate, filii charissimi, in sensibus et propo-

sais, a vobis modo manifestatis et studete, ut iidem sen-
sus, eadem proposita cunctorum connationaliuru fiant. 
Nuntiate amorem paternum, quem in omnes et singulos 
pectore Nostro nutrimus et quanto desiderio eosdem fe-
lices esse anhelamus in religionis catholicae aper ta pro-
fessione et vivo exercitio." 

Millia millium verba haec hucusque legerunt et 
mente agitarunt, severa exinde et sacra iis obsequendi 
proposita deducentes. 

Haec eadem verba effecerunt, ut quod diu in mul-
torum desiderio volveretur, nunc firmissime statueretur , 
scilicet, ut currente adhuc anno, quo Austr iadum gentes 
alter um jubilaeum celebrare gaudont, jubilaeum augustis-
simi et dilectissimi Pat r i s et Imperatoris Francisci Josephi 
I., qui per quadraginta annos imperii gubernacula tenet, 
consentientibus illis, quos Spiritus sanctus posuit regere 
Ecclesiam Dei, secunda universalis Catholicorum Austriae 
congregatio praepare tur sicque publice manifestetur, in 

filiorum Tuorum animis devotionem in Sanctam Sedem 
revera intimo Pat r i s Pat r iae amore conjunctam esse. 

Anno igitur hoc ad finem versuro in capitali u rbe 
Yiennae viri ex cunctis imperii gentibus collecti congre-
gabuntur , ut se ac concives suos ad aper tam fidei catho-
licae professionem vivumque exercitium erigant . 

In hac congregatione consultandum duximus de 
mediis, quibus vita fidei catholicae conformis tum in 
familia tum in publica societatis constitutione servari, 
firmari et si nécessitas urget , resuscitari possit ; s tatuen-
dum porro erit, qua rat ione juxta Imperator is nostri 
symbolum : „viribus unitis" consortia vere catholica et 
patriotica ad majus et in dies salubrius incrementum 
efferenda sint ; quaestio vertenda erit, quo modo artes et 
l i terae in indivulso cum divinae revelationis doctrina con-
sensu promoveri quean t ; et — quod summi momenti esse 
cognoscitur — quae media ad libellos famosos l i teratu-
rae, Deo et religioni infensissimae (ut vocant) diurnae 
debellandos et superandos adhiberi debeant ; denique ut 
voto Tuo, quo omnes felices esse desideratissime cupis, 
satisfiat, omni qua par est studio principia perlustranda 
erunt, quibus puerorum et juvenum educatio et institutio 
vere christiana utpote firmo fundamento, cui totius vitae 
socialis ordo innititur, stabiliri et ad novum florern evehi 
oporteat . 

Ut lad g rapss imum hoc opus accedamus, movet per-
suasio, nonnisi per religionem christianam eamque catho-
licam omnimodis malis et periculis, quibus societas hu-
mana usquequaque premitur , veram medelam adferri posse. 

Certum itaque habemus, quod publica principiorum 
christ ianorum discussio in hac congregatione instituenda, 
quae ad cunctas vitae religiosae, civilis et socialis causas 
extenditur, salutifera erit et quod annus, dublici jubilaeo 
illustris, majori ac duraturo vitae christianae profectui 
ansam praebebit . 

Haec, ut diximus, persuasio, verbis Tuis in cordibus 
nostris quam maxime firmata, nobis etiam animum addit, 
ut pro ecclesiae et patriae re egregie promovenda inde-

j é s so studio vires nostras intendere satagamus. 

U t autem opus forti animo susceptum ad finem vere 
felicem perveniat, viris, qui ad illud praeparandum et 
perficiendum sese accinxerunt, divina opus est benedictio. 

Scientes, Pa t rem de coelis benedicere, quibus Christi 
in terra Yicariüs benedicit, Te, Beatissime Pater , filiali 
devotione supplices rogamus : 

Benedic nobis nostrisque laboribus, pro al tera uni-
versali Catholicorum ex terris Austriacis congregatione 
suscipiendis, ut eadem cedat ad majorem Dei gloriam, 
sacrosanctae ecclesiae honorem, patriae felicitatem, modo 
existentium solamen, fu tu ro rum prosperitatem et omnium, 
qui ullo modo ejusdem participes fiunt, perennem anima-
rum salutem. 

Yiennae, die festo S. Petr i ad vincula. 

XIII . Leo pápa válasza : 

Leo P. P. XIII. 
Dilecti Filii salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Optimum sane consilium susceperunt, Dilecti Filii, egregii 
Austriae ditionis viri, qui filiali amore erga Ecclesiam 
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pariter ac erga augustum Dynastam incensi, secundum 
generalem Austriae catholicorum conventum in ista Me-
tropoli accepto antea ecclesiasticae auctori tat is assensu 
cogere s tatuerunt . Quo enim acerbior est bis nostris 
temporibus in Religionem et in Societatem pugna, eo 
maior urget necessitas, ut fideles subditi catholici nullis 
parcant laboribus, quibus hostiles impetus retundere, 
irr i tosque reddere conentur. 

Quare vestras obsequentissiraas litteras, quibus nuius-
modi propositum nuntiatis, et gravia et peroppor tuna 
argumenta, quae in conventu per t ractanda erunt , pa te-
facitis, perlibenter accepimus. Omni Nos praeconio dignos 
eos ducimus, qui adeo utili incoepto operam navabunt , 
quosque frequentissimos, prout Imperi i ampli túdó sinit, 
conventui adfuturos confidimus. Ac dum pro eis peculiaria 
Omnipotentis Dei auxilia exposcimus, caelestium munerum 
auspicem, ac praecipuae Nost rae dilectionis testem Apo-
stolicam Benedictionem singulis peramanter impert imus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die XXIV. Septem-
bris Anno MDCCCLXXXVIII . Pontif icatus Nostr i Un-
decimo 

L E O P . P. XII I . m. p. 
Dilectis Filiis 

Antonio Comiti Pergen ceterisque 
secundi Austriae catholicorum 

generalis Conventus promotoribus 
Vindobonam. 

Tournay. A belga püspökök levele a pápához, mely 
szintén a római kérdésre vonatkozik, a következő : 

Szentséges Atya ! 
A mechelni érsek és belga püspök-testvérei, Tour-

nayben egybegyűlvén szent Eleuther iusnak a XIII . század 
óta lepecsételt ereklye-szekrénye fölnyitásához és e drága 
ereklyéknek számtalan pap és hivő jelenlétében való ünne-
pélyes közszemlére kitevéséhez : leteszik szentséged lábai 
elé ragaszkodásuknak, szeretetöknek és tiszteletöknek meg-
új í tot t és buzgó hódolatát . 

Ama nagy apostol szent halandó részei előtt, ki 
Tournay és a két Flandria környékének lakosaihoz elhozta 
a kereszténység világát, a XIII . Leo előtt oly kedves belga 
ország egyházainak fejei szükségét érzik annak, hogy az 

. örök város felé forduljanak és ünnepélyes tanúságot tegye-
nek egyházmegyéik hitéről és az apostoli szék összes 
tanításai iránt való engedelmességökről. 

Híveikkel és az egész világ katholikusaival egyetem-
ben szent Eleutherius közbenjárásával kérik a belga püspö-
kök az eget, hogy őrködjék ama felséges fő fölött, kit a 
Szentlélek eme nyugtalan időkben Péter ha jó jának kormá-
nyára állított. Leikeink egész buzgóságával könyörgünk a 
jóságos Istenhez, hogy vessen véget a hivők közös atyja 
állandó sanyaruságainak, teljesítse egészen az ő összes 
nemes kivánatait a legfelsőbb tisztéhez szükséges függe t -
lenség, az egyház és a pápa souverainitásának helyreállítása, 
a rend és a tekintély diadala, a népek valódi polgáriasult-
sága és a világ békéje iránt. 

Kelt Tournayban, 1888. okt. 29-én. Következik 1 érsek 
és 5 püspök aláírása. 

Egyesült-Államok. „A munka lovagjai" nevü társas 
szövetség ügyéhen — Simeoni bibornok a Propaganda 
congregat iójának elnöke a következő levelet intézte Gibbons 
J a k a b bibornok baltimorei érsekhez: 

Főmagasságu és Főtisztelendő U r ! 
Hivatalos kötelességemnek tar tom tudomására adni 

eminencziádnak, hogy a „munka lovagjai" nevü társulatra 
vonatkozólag a szent congregatióhoz beküldött u j okmá-
nyok a f. é. augusztus 16-án ta r to t t ülésben megvizsgál-
ta t tak . 

Mindent figyelembe vévén, a szent congregatio vála-
szul adni azt rendelé : Hogy mind azok után, mik eddig 
elébe ter jesztve voltak, a munka lovagjainak társaságát , 
ez időszerint, meg lehet tűrni . Az szent congregatio csak 
azt követeli, hogy a társulat alapszabályaiban a szükséges 
javítások megtör tén jenek , megmagyarázására annak, a mi 
homályosnak látszhatik vagy rossz értelemben is vehető. 
Ezeket a változtatásokat meg kell tenni különösen a helyi 
tá rsu la tokra vonatkozó szabályok bevezető soraiban. I t t 
ki kell javítani azokat a szavakat, melyek socializmust és 
kommunizmust je lenthetnek ; ugy kell pedig kijavítani, 
hogy e szavak ne jelentsenek mást mint azt a jogot, 
melyet Isten az embernek, vagyis inkább az emberi nem-
nek adott , hogy törvényes eszközökkel és mások tulajdon-
jogának tiszteletben tartásával tulajdont sze> ezhessen. 

Igen szerencsésnek érzem magam, midőn elmondha-
tom eminencziádnak, hogy a szent conregatio nagy dicsé-
ret tel fogadta hazájuk püspökeinek amaz elhatározását, 
hogy a szent congregatióval karöltve eltökélvék őrködni 
a fölött , nehogy e társulatokba és más hasonlókba valami 
beférkezzék, a mi az igazságossággal és becsületes-
séggel ellenkezik, vagy a mi nem egészen felel meg 
a szabadkőművességre vonatkozólag adott utasításokkal. 
Lelkesítve, a sz. congregatio nevében, e magasztos szán-
dék megvalósítására, kérem eminencziádat, fogadja tisz-
telet tel teljes érzelmeink biztosítását. 

Kezeit alázatosan csókolva maradok Eminencziád 
legalázatosabb hű szolgája 

Simeoni János, bibornok. 
Praefectus. 

IRODALOM. 
= Dante politikája. I r ta Csicsáky Imre. Budapest , 

„Hunyadi Mátyás," 1888. 36 1. 

- f L e v e l e k egy fiatal l e l k é s z h e z . I r ta Melcher 
Alajos stb. a ba jor Fr iedbergben. Fordí tot ta dr Kiss János 
stb. I I . köt. Temesvárot t , 1888. 8-r. 323 1. 1 f r t 60 kr. 

Fiataloknak szól, öregek is élvezhetik. 

— Szent beszéd , melyet 1888. évi okt. hó 28-án 
Pozsonyban a virágvölgy-külvárosi r. kath. szentegyház 
megá l lásakor mondott Lepsényi Miklós sz. fer. r. ál-
dozópap, pozsonyi magyar hitszónok. Pozsony, 1888. 
8-r. 15 1. 

* ErtesitÖ. Kiadja a nagyszombati vicariatus terü-
letén lakó róm. kath. néptaní tók egyesületének központi 
bizottsága. Nagyszombat, 1883. 8-r. 38 1. 

Kitűnő értekezés van benne az iskolákban használ-
tatni szokott szakkönyvecskék paedagogiai értékéről. 
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= „Dr Zádori János é l e te" czimü, 8 ivnyi könyv 
2. kiadására nyit előfizetést annak derék szerzője, dr 
Walter Gyula ur Esztergomban. Az u j kiadás fényes 

lesz és a boldogult arczképével lesz gazdagítva. Ara 80 
kr, növendékpapoknak 60 kr. Minden 10 példányra 1 
tiszteletpéldány jár . 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, az egri főszékes-káptalanban : Porubszky 
József székesegyházi főesperesnek őrkanonokká, Babies 
János pankotai főesperesnek székesegyházi főesperessé és 
Zsendovics József öregebb mesterkanonoknak pankotai főes-
peressé való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ak-
ként megüresedő utolsó mesterkanonoki állomásra : Ste-
fanovszky Sándor székesegyházi czimzetes kanonokot és 
finöveldei igazgatót nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1888. évi október hó 22-én. 

Ferencz Józse f , s. k . 
Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Magából Rómából jött informácziónk szerint 

nem igaz az, hogy Rampol la bibornok ál lamti tkár jegy-
zéket intézett a nuntiusokhoz a német császár lá togatásáig 
vonatkozólag a pápánál . Nem jegyzéket , a mely tudva-
levőleg a kormányok illetékes szakminiszterje előtt felol-
vasandó s esetleg másolatban is á tnyúj tandó, hanem in-
structiót küldött az ál lamti tkár a nunt iusoknak, a melyben 
egyszerűen elmondja, miképp folyt le a látogatás, k imu-
tatván, hogy az semmiben sem praejudikál a római kér-
désben érdekelve levő pápai jogoknak. Ezt a közleményt 
pedig azért ju t ta t ta Rampol la bib. a nuntiusok kezébe, 
hogy alkalomadtán, kormányférf iak, diplomaták és publi-
cistákkal való találkozáskor, velők az igazságot hitelesen 
tudathassák. — A mi a deczemberre híresztelt pápai 
consistoriumot illeti, ugyanebből a forrásból merítve, tu-
dathatjuk t. olvasóinkkal, hogy ő szentsége még nem 
határozott, sem az iránt, hogy deczemberben legyen a con-
sistorium, sem az iránt, hogy kiket kreáljon biborno-
kokká. — Az meg teljességgel nem igaz, amit a „Corriere 
della Serau nevü újság újságolt, hogy t. i. Vilmos csá-
szárnak XIII . Leo pápa a vatikáni lá togatáskor Cavour-
nak dr Pantaleoni által IX. P ius elé ter jesztet t tervét 
ajánlot ta volna a római kérdés megoldásának kulcsául. 
Cavour ajánlata szerint a pápa „Olaszország nagy pro-
tektora' cziraét kapta volna tetemes összeggel az egyház 
kormányzása költségeinek fedezése végett ; de az egyházi 
államról természetesen le kellett volna mondania stb. Hogy 
ezt a tervet XIII . Leo II . Vilmos császárnak nem aján-
lotta, nem ajánlhatta, kitűnik már csak a nápolyi zarán-
dokokhoz tar tot t allocutiójából is, a hol visszakövetelés-
ről van szó. 

= A kongrua-ügyben kiadott legutóbbi miniszteri 
rendeletet Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter egy hét múlva módosította. A félhivatalos lapok 
erre vonatkozólag a következőket j e len t ik : A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a lelkészi kongrua-ügyben f. évi 
október hó 11-én 1774. elli. sz. alatt kibocsátott s a lapok-
ban is ismertetet t rendeletét több oldalról emelt kérések 
folytán f. évi október hó 18-án 1804. ein. sz. alatt kelt 
rendeletével részben módosította, illetőleg magyarázta, s a 
közigazgatási hatóságoknak kongrua-összeirási mukála tok-
ban való közreműködésére vonatkozó t i lalmat oly össze-
írásra nézve, mely az ő felsége legfelsőbb elhatározásában 
megjelöl t előmunkálatok foganatosítása előtt a kongrua-
ügy végleges rendezését venné czélba — fentar tot ta ugyan, 
de megengedte, hogy a közigazgatási hatóságok hitelesítő 
közreműködése vétessék igénybe oly összeírásoknál, a 
milyenek eddig is gyakrabban fordultak elő s a melyek 
kizárólag valamely egyházmegyei vagy egyház-főmegyei 
hatóság czéljaira a lelkészi járandóságok időszerinti álla-
potának meghatározására irányulván, az ő felsége által 
elrendelt előmunkálatok elé praejudikáló akadályokat nem 
gördí thetnek. 

— A franczia katholikusok az afrikai rabszolga-
kereskedés ellen indítandó expeditióra eddig már 453,635 
f rankot adtak össze. Ezér t nevezte őket XIII . Leo a La-
vigerie bibornokhoz intézett legutóbbi levelében „magna-
nimum genus"-nak. 

— Az angol katholikusok már szintén csatlakoztak 
a világ különféle országaiban élő katholikusok határoza-
taihoz az apostoli szentszék souverain jogainak védelmére. 
Tet ték ezt a „Catholic Truth Society" (a katholikus 
igazság társasága) nevü egylet ezidei nagygyűlésén, 
melyben a tudós salfordi püspök, mgr Vaughan elnökölt. 
Az erélyes nyilatkozat megostorozza a kormányok maga-
tar tásá t és ezt félénknek, egykedvűnek jellegzi s azt 
mondja, hogy vakság be nem látni, miszerint a pápa 
világi fejedelemsége az igazságosság, jog és állandó-
ság elveit képviseli, a melyeken a világ polgári rendje 
alapszik. 

f A szűz Máriáról czimzett szent-Ferencz-rend szo-
morodott szivvel jelenti szeretett rendtársuknak, főtiszte-
lendő Ambruss Anaklet, szent-Ferencz-rendü aranymisés 
áldozár, érdemült hitszónok és tiszteletbeli rendtar tomá-
nyi tanácsosnak, a halotti szentségek áj tatos felvétele 
után, korának 77-ik, szerzetesi életének 61-ik, áldozársá-
gának 54-ik évében, november hó 3-án, déli 12 órakor 
tör tén t gyászos elhunytát . A boldogultnak hűit teteme 
f. é. november hó 5-én, délután 3 órakor, fog a szt.-
andrási sirkert kápolnájából örök nyugalomra té te tn i ; az 
engesztelő szent mise-áldozat pedig f. é. november hó 
6-án délelőtt 10 órakor mutat ta t ik be a szent-Ferencz-
rend egyházában a Mindenhatónak. Pozsony, 1888. évi 
november hó 3-án. Az örök világosság fényeskedjék 
neki ! 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 
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Előfizethetni : 
minden : 

t i r . postahivatalnál ; " 
Budapesten a szerkesz- : 
tőnél, és Rudnyánszky \ 
A. könyvnyomdájában. : 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
taláni reclamatiók is. : 
bérmentes nyitott levél- j 

ben, intézendők. • 

B u d a p e s t e n , n o v e m b e r 10. 38. II. Félév. 1888. 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok : Deeretum urbis et orbis. — Az egyedüli magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok csen-
sztochovai főzárdájának végpusztulásáról. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A regáleváltság s a közerkölcsiség. — B e s z t e r-c ze-
b á n y a : Nagy t e t t hirét, nagy örömét h i rde t j ük ! — L i l l e : Az afr ikai négerek segélykiáltása a kereszténység által czivilizált 
emberiséghez. — A ^Religio* Tárczája: Észleletek. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztálya 

gyűlést tart . — Irodalom : Ipolyi Arnold kisebb munkái. — Vegyesek. Robilant grófról. — Isten uj ja ! Ez kellene nekünk is. 

D E C R E T U M 
URBIS ET ORBIS. 

Plures Catholici Orbis Sacrorum Antistites 
supplicia vota Sanctissimo Domini Nostro Leoni 
Papae XIII nuperrime porrexernnt expostulantes, 
ut omnes Ecclesiae filii, qui hoc anno, ad finem 
nunc properante, Eiusdem Sanctissimi Domini 
Nostri Iubilaeum Sacerdotale ubivis unanimi et 
impensissimo delectionis ac religionis studio 
concelebrarunt, iterum congregentur ad gratiarum 
actiones Sacratissimo Cordi Iesu persolvendas, 
unde fluenta divinae misericordiae in omnes 
abundanter émanant. Hisce porro votis et preeibus, 
quae et eximiae in Deum pietatis, et erga Iesu 
Christi Vicarium in terris filialis obsequii praestan-
tissimum extant argumentum, ab infrascripto 
Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatis, 
Sanctitas Sua obsecundans, declarare dignata est : 
a Se maxime probari et commendari, ut in Ecc-
lesiis Metropolitanis, Cathedralibus, Collegiatis, 
Parochialibus et aliis in quibus, de Reverendissi-
morum Ordinariorum consensu, placuerit, postrema 
die, nempe XXXI proximi mensis Decembris, ad 
Divini Cordis cultum, Sanctissimum Eucharistiae 
Sacramentum publicae Fidelium adorationi per 
aliquod temporis spatium maneat expositum ; 
Beatae Mariae Yirginis Rosarii quinque decades 
recitentur, ac clemum post cantum hymni Am-
bro siani et Tantum ergo, additis Orationibus Deus, 
cujus misericordiae, — Concede nos, Collectis pro 
Papa et pro Ecclesia, populo cum Divina Hostia 
benedicatur. Singulis vero Christifidelibus rite 
confessis ac sacra Synaxi refectis, qui eiusmodi 
publicae deprecationi pie interfuerint, et dul-

eissimum Servatoris nostri I'esu Christi Cor pro 
gratiarum actione ut supra, nec non pro sanetae 
matris Ecclesiae et Apostolicae Sedis tranquillitate 
et pace ac pro peccatorum conversione cum fide 
et fiducia exoraverint, Beatissimus Pater Indulgen-
tiam Plenariam in forma Ecclesiae consueta, 
Animabus quoque in Purgatorio detentis appli-
cabilem, benigne concedit. De Postulato autem, 
quod ab iisdem sacris Praesulibus simul ex-
hibitum fuit, pro elevando annuo festo Sacratis-
simi Cordis Iesu in tota Ecclesia ad ri tum 
duplicis primae classis, Sanctitas Sua sibi reser-
vavit. Die solemni Omnium Sanctorum, I Novem-
bris MDCCCLXXXVIII. 

A . CARD. B I A N C H I , S. R. C. Pmef. 
L . * S. 

LAURENTIUS SALVATI 
S. R. C. Secret, arius. 

Az egyedüli magyar alapítású szerzetesrend, a 
pálosok csensztochovai főzárdájának végpusztu-

lásáról 
dr Ballagi Aladár egyetemi tanár „Bucsuiáró helyek 
Oroszországban" czimü füzetében a következő jelentést 
teszi, melyet kötelességünknek tartunk t. olvasóink tu-
domására adni : Protestáns létére, egy szót kivéve, melyet 
kihagytunk, szerző ritka tisztelettel végzi tisztét. 

Pétervárból haza jövet, úgymond, még egy bucsujáró-
helyet látogattam meg, az Orosz-Lengyelországban fekvő 
csensztochovai pálos zárdát, melyről érdemesnek tartok 
néhány szót szólani. 

Varsó és Krakkó között, a vasút mentén fekszik 
Csensztochova városa, melytől nyugati irányban, félóra 
járásnyi távolságra, hegynek menő négyszeres fasor vé-
gén emelkedik a Fényes halom (Clarus mons, lengyelül 
Jaznagora), a búcsúsok czélpontja. 

Földrészünk minden nevezetesebb bucsujáróhe lyét, 
38 
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Gibraltártól a Finn-öbölig, autopsia után ismerem. S 
igy saját tapasztalatomból állithatom, hogy a mint a 
görög-orthodoxoknál Kievhez, ugy a római katholiku-
soknál Csensztochovához fogható nincsen. 

Nemcsak az évenként több mint százötvenezerre 
menő búcsúsok száma, de főkép azok magatartása teszi 
ezt páratlanná a katholikus egyházban. A mint ugyanis 
belépnek a templomba — vagy ha oda be nem férnek, 
a kegyelemképnek a templom külső falaira kifüggesztett 
másolata előtt, — térdeplés helyett arczra vetik magukat. 
A mozdulat oly heves és oly hirteleni, hogy homlokuk 
többnyire nagyot koppan a kövezeten. Ekkor szétvetik 
karjaikat, s igy, a symbolicus latin kereszt alakjában a 
földön arczukra borultan várják végig a misét. A hivők 
ily exaltatiója sehol másutt nem látható. S ez épp oly 
megragadó, mint maga az isteni tisztelet. 

Reggel hat órakor fhegkondul a monostor vala-
mennyi harangja, a choruson eljátsza a zenekar az üd-
vözlő hymnust, s benn a templomokban megkezdődnek 
a szent misék. A főtemplomban hatezer ember fér el ; 
egy-egy fülkében, a karzaton, a templom oldal- és mel-
lékhajóiban kisebb-nagyobb csoportokba verődnek össze 
a hivők, s ugy vesznek részt a misében, mely alatt a 
főhajóban az üdvözlet első részét egy fiatal szerzetes 
solo énekli lengyel nyelven, második részét pedig a 
nép veszi át tőle orgonakisérettel. Az exaltatio mind 
nagyobb, nőttön nő, mig vége felé — énekben és arczo-
kon kifejezve — legmagasabb fokra hág. A jelenet meg-
rázó hatású ; a ki egyszer látta, sohasem felejti el. 

Az isteni tiszteletet pálosok végzik, kiknek öltö-
zete fehér kámzsa, csuklyás vállkendővel. Egy öregebb 
még visel szakállat, a többi nem. Ha kimennek a zárdá-
ból, a rend szabályai értelmében fekete köpenyt öltenek 
magukra. Mindössze tizenhatan vannak, s ennélfogva 
kivált nyáron, alig győzik a templomi szolgálatot és a 
lelki gondozást. Egyedül papokat fogadnak bennlakó 
vendégekül, de a vendéglátás féjében, felkérik őket, hogy 
a gyóntatásban segítségükre legyenek. Még a mult évti-
zedekben több magyar származású szerzetes lakott köztük, 
u. m. egy Eszterházi, továbbá Pater Chlebek és Pater 
Adrianus Nitsch, Pater Tiburtius és Pater Anastasius 
Rác, Nyitra-Ivánkáról ; ma már . egy magyar sincs a 
zárdában. 

Csensztochova pálosait igen kedves, rokonszenves, 
egyszerű embereknek találtam. A mint megtudták, hogy 
magyar vagyok, oly lábra helyezkedtek velem szemben, 
mintha régi jó barátok lettünk volna. Egy álló hétig 
reggeli hat órától esti kilenczig dolgoztam magvar-tárgyu 
müvekben gazdag könyvtárukban, honnen d. e. és d. u. 
ki-hivtak uzsonnára, mely tokaji borból és egy szelet 
sonkából állott. A szomorodnival tüzesen tudnak koczczin-
tani, s rendesen hozzáteszik : 

Venger polák, dva bratanki, 
I do szabii i do szklanki (v. kulanki). 

azaz: magyar és lengyel két jó barát, akár ivás akár 
kard dolgában. 

!) Erről bővebben irtani : „A csensztochovai pálos nyomda ma-
gyar tárgyú termékei" cimü közleményben : Könyvszemle 1887. évi. 
i39—152. lap. 

Megajándékoztak egy tekercs szentelt gyertyával, 
s megmutatták a legújabb csudát. A kegyelemkép éjsza-
kára fehér lepellel van leborítva. Minapában szentségtörő 
kéz nyúlt hozzá éjnek éjszakáján ; tenyere azonban az 
érintés perczében egyszerre lángot vet, megpörköli a 
vásznat s mind az öt ujja nyoma, élesen körvonalzott 
égés-folt alakjában marad vissza rajta. 

Az a csodatévő kegyelemkép, a zarándoklatok czél-
pontja, „Fekete Szűz" nevet visel. Ájtatos hagyomány 
szerint Szent Lukács evangelista festette Jeruzsálemben 
(„imago Thaumaturgae Virginis a D. Luca Hierosolymis 
depicta, inde Constantinopolim, post in Russiam translata." 
(Andr. Eggerer) Fragmen panis corvi proto-eremitici. 
Yiennae, 1663. p. 172.) a Szent-Szűz cziprusfa asztalának 
deszkájára. A Boldogságos Szűz képe görög Ízlésben van 
tartva, vagyis aranyos mezőben, feketés barnára van ki-
festve. A kisded Jézust látjuk Mária bal karján, a mint 
jobbját áldásra emeli, mig bal kezében könyvet tart. A 
Szent-Szüz sötétbarna arczán két mély vágás nyoma látszik, 
melyet állítólag egy tatár ejtett volna raj ta. A kép egyéb-
ként igen kicsiny és jelentéktelen. Egy ébenfa oltáron 
áll, mely négy oszloppal s hat ezüst angyalkával van 
díszítve. Az oltáron s körülötte jobbra-balra, tömérdek 
fogadalmi tábla, s fogadalmi jelvény: ezüst vagy viasz 
kéz, láb, szem, fül, s több efféle emberi testrész, mely a 
csodatevő Boldog Anya közbenjárása folytán gyógyult meg. 

A Fekete Madonna mellképének másolatai nálunk 
is igen elterjedtek. Özvegy báró Pető Jánosné varazsd-
megyei Lepoglaván a csensztochovai Boldogságos Szűz 
képmásával díszített oltárt állíttatott még 1672-ben (Benger : 
Annalium eremi-coenobiticorum ord. fratrum eremitarum 
S. Pauli primi eremitae vol. II. Posonii, 1743. p. 107.) 
A csensztochovai Máriakép jelenleg is látható a budapesti 
egyetem templomának főoltárán, valamint az esztergomi 
Bakocs-kápolnában, ugy hogy a nálunk is ismertebb szent-
képek közé sorozandó. Engem például itthon figyelmeztettek 
arra a sajátságára, hogy akármiként forgassuk, nézzük bár 
jobbról vagy balról : Szűz Mária mindenkor a szemünk-
be néz. 

A labyrinth-szerü zárda és templomai, öt-szögletes 
csillagalaku várerősség közepén emelkednek. A külső vár-
kapu fölött a Lubomirszki-czimer díszlik, kőből kifaragva ; 
e fölött Isten Anyja, s egyéb szentek képe e fölirattal : 
Sub tuum praesidium. Felvonó hidon keresztül jutunk a 
második kapuhoz, melyen Szauiszló Ágost lengyel király 
márványba vésett képét szemlélhetjük. A harmadik kaput 
a pálosok által különösen tisztelt „hétfajdalmu Szűz" képe1) 
díszíti s a negyediket Ulászló opoliai herczeg képe, a mint 
a Fekete Szűz ikonát átadja a pálosoknak. 

A négy kapun áthaladva nagy koczkakövekkel ki-
rakott tágas térre jutunk. Előttünk a főtemplom, hom-
lokzatán a Mária-kép nagy másolatával. E főtemplom 
tornya mérföldekre ellátszik ; mert egy végtelennek látszó 
rónaság egyetlen dombját koronázza, s különben is rend-
kívül sugár, magas. A hét emeletes építmény három felső 
emelete bádoggal borított fából van, melynek legtetején 

Borsodmegyei Sajó-Lád mellett ma is fennáll a „hét fáj-
dalmu Szűzről" czimzett kápolna, melyet a pálosok építtettek. 
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a pálosok jelvénye : egy fekete holló a mint a pusztában 
a tengődő Remete Szent Pálnak egy czipót visz a szájában. 

Nemcsak a városon belül, de az előtte elterülő széles 
domboldalon is, hajnalhasadtától késő estig állandóan 
tömérdek zarándok és koldus zsibong. Egész vásár folyik 
ottan. A vár tövében négy sorjával fölállított fabódékban 
árulják a szentelendő tárgyakat, s közhasználati iparczik-
keket. A domb másik felén szabad ég alatt négy sor laczi-
konyha. E két telep között és körül, a Jaznagóra bogárhátú 
lejtőjét a kocsikon jöt t zarándokok beláthatlan sokasága 
lepi el. Augusztus 24-től szeptember l - i g — mialatt Csen-
sztochovában tartózkodtam — a búcsúsok száma napról-
napra szemmel láthatólag növekedett, azon arányban a 
mint közelebb-közelebb esik Kisaszszony vagyis a főbucsu 
napja, szeptember 8-ika. 

A tömeges bucsujárásban a vallási eszmén kivül 
kétségtelen része van a politikának a) is. A ki Jaznagórára 
megy, hogy a Regina Regni Poloniae előtt bemutassa 
hódolatát : az nemcsak vallásosságát, hanem egyszersmind 
jó lengyel hazafi voltát is demonstrálja. 

A Lengyelország minden részéből idesereglett hivők, 
szabad ég alatt ütik föl sátraikat. Nagyobb részök kocsin 
és gyalog érkezik, vasúton aránylag kevesebb. Férfiak és 
nők körülbelül egyforma számmal ; természetesen közön-
séges, kirivó köznépi viseletükben. Mert a zarándokok külső 
jelvényt, tapasztalatom szerint, csupán Franczia- és Spanyol-
országban hordanak. 

Francziaországban a Lourdes-ba és Paray-le-Moni-
alba utazó zarándokok mellén : fehér mezőben kék kereszt-
kével ékesitett kokárdákat láttam. 

Spanyolországban pedig, San Jago de Compostel-
lában a teljesen középkori zarándok-costume szemléletében 
gyönyörködhettem. Compostellában a zarándokok kereszt-
ben végződő hosszú bottal járnak, melyen vizes edényül 
szolgáló karcsunvaku kabak vagy lopótök lóg. Hagymával, 
sajttal és kenyérrel tömött koldustarisznya fityeg vállaikon, 
s nagy karimájú kalapjuk zsinórra függesztve veri hátukat, 
mint a gyüdi vagy radnai bucsusokét. Rongyos ruhájuk 
barna darócz, megrakva kagylókkal, mint a zarándokság 
ősi jelvényeivel. A tengeri kagyló régi symbolum, melyet 
a középkorban a szent földre menő continentalis népek 
zarándokai azért aggat tak magukra, hogy szembetűnően 
igazolják, hogy csakugyan elmentek földetlen földig. 

Ha behatóbban szemügyre vesszük a lengyelek szent 
helyét, teljesen azt a hatást gyakorolja ránk, mintha 
magyar zárdában lennénk. Ennek az a magyarázata, hogy 
Remete Szent Pál szerzete az egyetlen magyar alapítású 
római kath. szerzetrend : boldog Eusebius esztergomi 
kanonok müve ; és specialiter a csensztochovai rendház 
első lakóit hontmegyei Mária-Nosztráról telepité ide még 
1382-ben, Ulászló opoliai herczeg, előbb, Nagy Lajos 
korában, Magyarország nádora. 

A pálosok magyar és lengyel tartománya közti kap-
csolat mindvégig szorosan fenmaradt. Mindkét provinczia 
fővezére vagyis généralisa Magyarországon lakott, ép pedig 
a török hódításig Buda-Szent-Lőrinczen, aztán Mária-
Thalban Pozsonymegyében. A pálosok anyakolostorának 
emlékét még őrzi a budai hegyekben a Jánoshegy mellett, 

Jobban mondva : hazafiságnak. A szerk. 

a Szép Juhásznővel szemközt eső domboldal, melyet a 
budai hegyek közt a török pusztítását szerencsésen átélt 
legrégibb lakosság, t. i. a töki parasztok, máig Pál-
hegyének neveznek. 

A magyar pálosokkal való szoros összefüggés magya-
rázza meg, hogy a csensztochovai klastrom minden zegé-
ben zugában magyar vonatkozású tárgyakra bukkanunk. 

Íme, mindjárt a templom bejáratánál szent István 
és szent László magyar királyok és szent Imre magyar 
királyfi életnagyságú képe. Szakállas bajuszos álló alakok ; 
az előbbiek jobbjában jogar, baljában az ország almája, 
vállaikon aranynyal át tört fehér palást. Szent István szőke 
fürtjein a német császári korona. 

A zárda előcsarnokát alighanem Utjesenovics György, 
— ama hires Fráter György — egykor itteni, majd sajó-
ládi pálos perjel, később váradi püspök és bibornok épít-
tette. E n legalább arra magyarázom, hogy az egész pitvar 
kizárólag az ő életéből vett frescókkal van boritva. Az 
első falfestmény Fráter Györgyöt, rendtársaitól körülvéve, 
mint csensztochovai pálos perjelt állitja szem elé. A máso-
dikon püspökké avatják („Factus Episcopus Yaradiensis, 
Regii Thesauri Praefectus") Izabella királyné jelenlétében. 
A bejárat fölött lévő, elmosódott feliratú harmadik fest-
ményen, a pápa lábainál zsámolyon térdeplő Martinusiust 
III . Julius pápa és V. Károly császár a kardinálisok 
gyülekezetében a bíborral övezik. A negyediken meg van 
örökítve a mint az alvinczi kastélyban leszúrják („Cardinalis 
Martinusius . . . â subordinatis sicariis transfigitur"), s a 
felirat szerint „Jézus Mária!" kiáltással kileheli lelkét. A 
bibornok pálos ruhában van lefestve, holott tudvalevő, 
hogy nyusztprémes hálóköntösben volt mikor meggyilkol-
ták. A gyilkosok négyen vannak, mi szintén ép ugy nem 
egyezik a történelmi valósággal, mint e képsorozat több 
jelenetének részletei ; a „Jézus Mária" kiáltás azonban 
historicum. Végre az utolsó fresco Fráter Györgyöt a 
ravatalon mutat ja bibor palásttal borított pálosrendi fehér 
csuhában, hosszú ősz szakállal. Ez is aligha felel meg a 
valóságnak. Utjesenovics, a trakostyáni várban, gróf 
Draskovics Iván birtokában máig meglévő olajba festett 
XVI. századi képe (kőnyomatban közli Og. Utiesenovic : 
Lebensgeschichte des Cardinals Georg Utiesenovic, ge-
nannt Martinusius. Wien, 1881.) szerint, borotválkozott 

A földszinti folyosókon a magyar pálosok őseinek 
arczképeit lá t juk olajfestményeken megörökítve. Ott van 
sz. András Zoërardus és tanítványa sz. Benedek („Zorardi 
vitae aemulus"), a nyitrai remeték, Boldog Vác („Beatus 
Waac") stb. valamint Salamon magyar király képmása, e 
fölirat tal : „Salamon Rex Ungariae, belli domestici per-
taesus, reiectoque regno terreno, solitariam vitám exemplo 
S. Gerardi arripuit et Paulinus Eremita factus. Vixit 
sanctissime. A-o 1106." A király pálosrendi fehér kám-
zsát viset, melynek kordáját veri ősz szakálla. 

Az első emeleti folyosókon igen nagy kép tár ja 
föl azt a jelenetet, a mint Nagy Lajos magyar király 
fényes kísérettel viszi Szent Pál tetemeit Buda-Szent-
Lőrinczre.*) Ezzel egy sorban Lukács atya, hársfaágat 

l) V. ö. : „Az felől megmondott érsek (Demeter) azért és legát 
nagy sok pispeköket és egyházi népeket egybe gyűjtvén, és sok sze-
gények boldogok hozzájok gyűlvén, vevé fel az szent testet, és vivé 

38* 
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tar tva kezében, jelenik meg Nagy Lajos előtt. Odébb 
Ferencz atya, a mint megfogja a szarvast, Tamás atya, a 
mint Mátyás király előtt, — a felirat szerint — jöven-
dőt mond: „B(eatus) F(rater) Thomas ordinis Paulini 
generalis, dono prophetiae illustris, Matthiae, Ungariae 
regi, victoriam et diem obitus praedixit. A(nno) 1476." 
Számos nagy kép mutat ja boldog Eusebius esztergomi 
kanonok életeseményeit. Egy régi, a XXII. század ele-
jéről való festmény Bertalan pécsi püspök vonásait őrizte 
meg (Bartholomeus Quinque-ecclesiensis episcopus primus 
Paulinos Eremitas in claustrum congregat, stb.). 

A második emelet folyosója kizárólag magyar pau-
linusok arczképcsarnoka. Ott látjuk a rendből kivált 
Fráter Domonkos („operibus charitatis erga pauperes 
illustris, mercedem caelestem recepit a. D. 1370"), és 
Péter nyitrai püspök (1405), Mihály zágrábi püspök, 
Dénes kalocsai érsek (1370), István szerémi püspök (1577), 
Szakolyi János csanádi püspök (*B. F. Joannes Zakol i . . . 
archiepiscopatum . . .• Colocensem sibi oblatum reiecit et 
plenus bonis operibus caelum adiit a. 1404."), valamint 
dicső elődjének, a róla Gellérthegynek nevezett helyen 
vértanúi halált hall szent Gellértnek arczképét, ki a föl-
irat szerint: „e Palaestina Paulinum Eremum in Unga-
riam primus intulit et coluit." Szent Gellért borotvált 
fejű, csak nagy agya fölött van olyan forma üstöke, 
minő a XXII. századi magyarok közt volt divatban. 
Zsinóros fehér ruha van rajta, mellette vörös süveg ; a 
földön látjuk elterülve, körülötte a pogányok, kik — a 
legendától eltérőleg — agyonkövezik a szentet. 

Érdekes és ritka példány Fráter György képmása, 
melynek fölirata : 

F. Georgius Martinusius, primum ordinis generalis, 
deinde episcopus Vesprimiensis et S(acrae) R(omanae) 
E(cclesiae) cardinalis, regni Ungariae thesaurarius et 
gubernátor, a perfidis occisus. Vindicante Deo caedem 
innocens deciaratus. A-o 1551. 

Végre ott van még annak a — tudtommal egyet-
len, eddig ismeretlen képe, a kit legelőbb kellett volna 
emlitenem, t. i. Báthori Lászlóé, a biblia legrégibb 
magyar forditójáé. Báthorit vörös kordával övezett pálos-
rendi fehér ruhában lá t juk, összerogyva, öt barát által 
fönntartva, tàmçgatva. Képe alatt e sorok : 

C. F. Ladislaus Bathoreus, mundi spretis illecebris, 
rigorem vitae monasticae constantissime tenuit et missae 
sacro peracto officio, in manibus f'ratrum laetus expiravit. 
A-o 1457. 

A kincstár is tele van magyar emlékekkel, melyek 
közt legnevezetesebbek Báthori István kardja és feszü-
lete, valamint a Hedvig királyné, Nagy Lajos leánya 
által a klastromnak ajándékozott szebbnél szebb, drága 
gyöngygyei és aranyfonállal kivarrott dombormivü mise-
mondó ruhák. 

Látnivaló, hogy Csensztochova Fényeshalma való-
ságos magyar muzeum. Mind a mellett hire s neve ujabb 
időben nálunk teljesen elhomályosult. Azt hiszem leg-

Szent-Lőrincz mártírnak egyházában Buda fölött, Mindszent havá-
nak tizennegyed napján, azaz szent Bereck konfefeszornak másod 
napján:" stb. „Remete Szíz sz. Pál ősönknek kihúzásáról." Közli 
Toldy: Magyar szentek legendái. Pest. 1859. 152. 1-53. 1. 

inkább azért, mert magyar katholikus papoknak — kik 
a dolog természeténél fogva leginkább érdeklődnének e 
hely iránt, igen meg van nehezitva az oda utazás. Még 
protestáns lelkészek is bajosan juthatnak orosz területre. 
Éppen most, f. évi február havában történt, hogy Som-
merville skót prédikátor Szalay József ref. lelkész kísé-
retében Bukarestből Oroszországba akart menni. De az 
orosz konzul kijelenté előttük, hogy prot. lelkészeknek 
csak akkor állithat ki útlevelet, ha azok föl tudják mu-
tatni a pétervári görög-orthodox synodus engedélyét. 

Római katholikus papoknak, mielőtt az orosz határt 
átlépnék, reversalist kell kiállitaniok, hogy nem titkos 
jezsui ták; s nekik is mint a zsidóknak, a követség utján 
egyenesen az orosz belügyminisztériumhoz kell folya-
modniok útlevélért. Igy esik, hogy harmincz év lefor-
gása alatt, a monostor könyvtárában őrzött vendég-
könyv tanúsága szerint, mindössze két magyar katholikus 
pap fordult meg Csensztochovában, u. m. dr Zalka J á -
nos, i t t jár takor (1862. aug. 8.) még széplaki apát és 
esztergomi kanonok, jelenleg győri püspök, és Bunyi-
tay Vincze váradi megyebeli szentszéki ülnök, m. aka-
démiai tag. 

Közönségünk ismeretei gyér voltának tulajdonítom, 
hogy oly csekély érdeklődést gerjesztett nálunk a f. évi 
január hóban lapjainkban regisztrált rövidke közlemény, 
mely szerint a csensztochovai klastromot orosz katonaság 
szállotta meg, s kiverte onnét a barátokat. 

E hírnek, ha eléggé ismerjük Csensztochovát, min-
denkép megrázó hatásúnak kellett volna lenni, éppen mi 
nálunk, és pedig a következő okokból. 

Csensztochova mint várerőditmény elsőrendű fon-
tosságú. Ez az egyetlen magas halom, mely a porosz 
határ mentén elvonuló nagy síkság fölött mintegy ural-
kodik. Stratégiai értéke megbecsülhetetlen. 

Csensztochova utolsó menhelye volt egy magyar ere-
detű institutiónak, a pálosok rendjének, mely a monostor 
elfoglalásával kitöröltetett az élők sorából. 

Csensztochovát oly tiszteletben részesiték a lengye-
lek, mint akár a mohammedánok Mekkát vagy Medinát.1) 
S az az orosz kormány, mely mind eddig nem mert 
hozzányúlni, mely inkább lassú kihalásra szánta a benne 
lakó szerzetet, a mennyiben nem engedte meg ujabb 
rendtagok fölvételét: most egyszerre, egy csapással meg-
semmisíti. Ez a tény föltárja előttünk az orosz hatalom 
elszántságát. 

Az időpontot valóban jól választotta meg. A ka-
tonáival megrakott Lengyelország moczczanni sem mer. 
Egy hang sem emelkedik e despotikus rendszabály ellen, 
melynek kíméletlenségére ugyancsak ráillik Beranger 
hires mondása: a kik a hatalom harangját húzzák, azon 
kivül semmi más hangot nem hallanak. . . . 

Mi azonban kezünkbe veszszük a szent könyvet, s 
abból olvassuk, minő váratlan fordulatot vehet gyakran 
az erőszakos politika. Töméntelen sokaságáról méltán 
nevezhetjük az orosz sereget „Sisera hadának," melyről 
igy emlékezik a biblia: 

„Oszvegyüjté annakokáért Sisera minden szekereit, 
kilenczszáz vasszekereket és minden népet, mely vala 

x) Omnis similitudo claudicat. A szerlc. 
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vele, a pogányoknak városából Harósethből a Kison 
pa tak ja mellé." S két sorral alább olvasható ama had-
nak vége : „És megrontá az Ur Siserát, és minden sze-
kereket . . . és leszálla Sisera a szekérből és f u t vala 
gyalog." _ _ _ 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , nov. 10. A regáleváltsdg s a közer-

köl.csiség. — 
Az italmérési jog megváltása, illetőleg az államra 

való átruházása eddig csak pénzügyi szempontból jöt t 
tekintetbe, amennyiben a magánosok szerzett jogainak 
kénytelen-kelletlen átengedése és egy kézben szesz-egyed-
áruság képében leendő összepontositása fejében olyan-
amilyen kárpótlás nyuj ta t ik . E tekintetben az idevonatkozó 
törvényjavaslat , valamint annak a képviselőház illető bizott-
ságában lefolyt tárgyalása igen érdekes alkuvás látvá-
nyosságát nyúj t ja . A regale- jog birtokosainak képviseleté-
ben és érdekeik mellett igen szép beszédeket hal lhat tunk, 
a sajtó is igyekezett ez érdekeket t ámoga tn i : igen helyesen, 
az államnak legelső kötelessége, hogy a vagyonbiztonság 
legfőbb őre gyanánt is kellő egyenértéket nyúj tson polgá-
rainak nem csekély vagyont képviselő jogaikért . A 
kormány ugyan pusztán fiskális alapra fektet te idevágó 
törvényjavaslatát , de szépen meghát rá l t és tulcsigázott 
követeléseiből jócskán engedett , mint mindig, mikor komoly 
ellentállással találkozik. 

Most már szent a béke : a regále-bir tokosok örven-
denek, hogy a Tisza-kormány meghagyja nekik legalább 
a veszett fejsze nye lé t ; a pénzügyminiszter pedig uj jong, 
hogy van ismét mód s alap a hitelmüveletek folytatására, 
melyek nélkül bizony nem érte volna meg miniszterelnök-
ségének t izenhárom éves fordulóját . Legtöbb oka van 
azonban ama bankárcsoportnak örvendeni, amely az állami 
szesz-egyedáruság jövedelmeinek biztositékára fogja majd 
az élet-elixirt nyújtani , melynek segélyével a jelen kor-
mányrendszer fennállása néhány esztendővel meghosszab-
bittatik. 

Ennyi megelégedést még nem okozott a Tisza-
kormány, amióta fennáll ! Meglássuk még hivatkozni is 
fog, hogy — rászedte Rothschildot . . . . 

Amint azonban az u j szesz-egyedáruság e neme 
életbe fog lépni, ama pénzügyi tekinteteknél sokkal fon-
tosabb erkölcsi érdekek megóvását kell czélba venni. 

Az állami szeszmonopolium, mint a dohány-egyed-
áruság, pusztán fiskális szempontokból fog kiindulni, 
czélja lévén minél nagyobb jövedelmet biztosítani a de-
ficzites gazdálkodás által kimerí tet t állami pénztárnak. 
Eddig a magánosok kezén volt i talmérési j o g még sem 
volt oly korlátlan, mint lesz az állam kezén. Gyakorlása 
is sokban a tulajdonostól függöt t , aki — legalább java 
részében — bizonyos erkölcsi felelősség érzetétől át-
hatva mennyit-annyit tehete t t az i talmérés lelkiismeretlen 
kihasználása ellen. A modern államtól ezt nem lehet el-
várni ; amidőn ugyanis ma még büszkélkednek is ál lam-
férfiaink, hogy ebben az évnegyedben többet saj tol tak 
ki az adófizetőktől, mint a mult év megfelelő szakában ; 
amidőn hivalkodnak azzal, hogy a perlekedési viszke-
tegben szenvedő ország ennyivel meg ennyivel többet 

adózik bélyeg fe jében s ennyi meg ennyi u j biró kine-
vezését te t te szükségessé a hát rá lékok feldolgozására, és 
ennyivel meg ennyivel szaporodott a fogházak köl tség-
vetése, valamint a személy- s vagyonbiztonság f'entar-
tására hivatott csend- s rendőrség budget- je ; amidőn az 
adót fizetni képtelen polgárok alól elveszik az utolsó de-
rekal ja t és az ily szépséges müveleteket végző állami köze-
geket külön honorár iumban is részesitik : akkor nem 
lehet feltételezni azt. hogy az állam az italmérési egyed-
áruság kihasználásában más, mint fiskális tekintetek által 
vezéreltessék, — vagyis más szóval oly italt s oly mó -
don fog méretni, hogy minél több jövedelme legyen 
belőle. 

Ez pedig nagy veszedelem volna Magyarországra ! 
Az alkoholizmus nálunk máris oly nagy mér tékben 

el terjedt , hogy nyilt sebet képez nemzetünk testén. A 
szesz mértéktelen élvezetének iszonyú következményei 
ellen egész Európában intő s óvó szózatok emelkednek, 
mert borzadalmas a pusztítás, melyet e ba j kivált az alsó 
néposztályok körében okoz. Igy Gadaud a franczia kép-
viselőház elé ter jeszte t t jelentésében k imuta t j a az alkohol 
mérgezéseket ; dr Bergeron a franczia orvosi akadémiában 
ta r to t t fölolvasásában igy szól : „mindenki panaszkodik, 
hogy az alkohol elnyel bennünket ." A szaklapok bőven 
tá rgyal ják e kérdést . Sőt még vallás-bölcseleti s más 
folyóiratok is nagy tér t szentelnek annak, igy az érdek-
lődők számára följegyzem az alkoholizmusról szóló czik-
ket , mely legutóbb az „Etudes réligieuses, philosophiques, 
historiques et l i t téraires" czimü folyóirat idei októberi 
füzetében olvasható. 

Magyarországon is hangos a panasz a szesz-élvezet 
folytonos s rohamos ter jedéséről és a nép alsó osztá-
lyainak megmételyezéséről. Bővebb fej tegetések helyett 
elég lesz u ta lnunk a katonasorozás mind szomorúbb ta-
pasztalataira, melyek ál ta lában az i f jú nemzedék elsat-
nyulásáról tesznek tanúságot . Azt bizonyítja a növekedő 
halandóság, valamint még inkább a bünügyek, neveze-
tesen a rablások s gyilkosságok, nemkülönben az öngyil-
kosságok s csavargók stat iszt ikája. 

Mit várhatunk e tekintetben, ha majd az állam fis-
kális tekintetek által vezéreltetve a fönnjelzet t módon 
fogja kihasználni az i talmérési monopol iumot ? ! 

Igaz ugyan, hogy nemcsak ra j t a fordul meg a vá-
sár ; jönni is kell az embereknek az állami szesztrafikokba 
és ott az állami mérget fogvasztaniok, hogy a veszedelem 
megvalósuljon. Ámde jól tudjuk, hogy a „nitimur in ve-
t i tum" mindig megvolt s megvan az emberekben és 
hogy e ha j lamot az állami szesz-monopolium szolgálatába 
szegődendő ismeretes szemesség eddig is bőségesen ki-
használta s jövőben az állam védszárnyai alatt még in-
kább ki fogja aknázni. 

A"z államnak azonban nem szabad ehhez segédkezet 
nyújtania. 

Kétségtelen ugyanis, hogy az állam legerősebb alapja 
az erkölcs ; azért, ha már magához vált ja az italmérési 
jogot , súlyos erkölcsi kötelezettséget is vállal magára, 
mely alól ki nem vonhat ja magát , hacsak az erkölcstelen-
séget s annak összes következményeit nem akar ja hivatal-
ból terjeszteni. A financzialis tekintet elenyészik a nem-

I 
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zetnek erkölcsi érdekeivel szemben; mivel amennyit vél 
nyerhetni a tőzsde és iszákosság dédelgetéséből, százszor 
annyit veszíthet egész néposztályoknak erkölcsi, testi s 
szellemi elfajulása által. Az államnak tehát nem szabad 
a mértéktelenségre spekulálnia; a saját és nemzetének 
sirját ásná meg, ha az alkoholizmus, századunk e borzasztó 
rémének szolgálatába szegődik. 

És ez okból a törvényhozásnak szigorú feladatául 
ju tot t a regále megváltásáról szóló törvényjavaslat t á rgya-
lása alkalmából oly rendszabályokról gondoskodni, me-
lyek hivatva vannak a fönemli te t t veszedelem bekövetkez-
tét meggátolni. -J-

Besz terczebánya , 1888. november 6. Xagy tett 
hírét, nagy örömét hirdetjük ! — 

Mélyen tisztelt szerkesztőség ! 
Ha valaha örömmel nyúltam a tollhoz, ugy most 

teljesen elérzékenyülve s szivem mámora által e l ragadtatva 
teszem azt. Ha valaha helyt adott becses lap jában amúgy 
is gyéren beküldött közleményeimnek, ugy most azon édes 
reménynek adom át magamat, hogy jelen soraimat minden 
kérelem nélkül is sietve fogja tudomására hozni tisztelt 
olvasó közönségének. Ismeretes dolog, hogy egyházmegyénk 
alig egy század előtt az esztergomi anyaegyházmegyéből 
kihasítva, egész belszervezetét és minden jótékony intézeteit 
„inde ab ovo" kellett kezdeményeznie és föntar tania , és 
a mit az ernyedetlen törekvés és a józan takarékosság 
mellett lehető vala, megtet t mindent, hogy tá tongó szüksé-
geit legalább némileg fedezhesse. De miután a mag, a 
mely e czélra elvettetik, oly gyakran az ellenséges emberek 
által gazzal és konkolylyal vegyittetik, minden Czeizel 
Wenánczok és Pitrof Istvánok daczára, a kik, az első 
Privigyére, a másik pedig Német -Prónára behozandó és 
apáczák nevelésére bizandó leányiskolákra, ezreket áldoztak, 
ezen nemes czél mai napig sincsen elérve. 

L g y it t is, Beszterczebányán, a megye székhelyén, 
van ugyan a sok vajúdás után létrejöt t és most már virágzó 
paulai sz. Vinczéről nevezett nővérek által gondozot t leány-
iskolánk, de a katholikus, szegény szülők után há t ramarad t 
éhező, szomjazó, didergő és kolduló árvák minden katho-
likus ápolda vagy menhely nélkül kénytelenek, ha mégis 
sikerül valamely, ha nem is épen vallástalan, de közös és 
felekezet nélküli intézetben menedéket keresni : vagyis 
katholikus árvaházunk sem itt sem másut t a megyénkben 
nincsen. És ámbár vannak nekünk is Berliczáink és 
Májovszkyak, kik e szent czélra szinte ezreket tétemén y ez-
tek le, de az árvaház tettleges életbeléptetéséhez még ez 
mind nem elégséges. Hanem az isteni gondviselés, a mely 
kövekből is képes és tud Abrahám-fiakat támasztani, 
közénk hozta e napokban városunk egy nemes szülött jét , 
a ki értesülvén ez«n szent törekvésekről és erőmegíeszitések-
ről, a különben is- minden üdvös, jó, szép és hasznos iránti 
hajlandó lelkületében elhatározta, hogy szülőhelyének és 
városának nem ugyan első és tán nem is utolsó emléket 
fog áll í tani; és küldött káptalanunkhoz, a beszterczebányai 
apáczák zárdájában felállítandó katholikus árvaházra 
15000 forintot, mondd tizenötezer forintot . Quis est hic 
et laudabimus eum ? Nem más mint mlgos és főtisztelendő 
Markus Gyula pápai praelatus, a pesti központi pap-

növelő intézet érdemdús kormányzója. Ad multos annos ! 
Vivant sequentes! K. 

Lille. Az afrikai négerek segélykiáltása a keresz-
ténység által czivilizált emberiséghez. — 

Egy 20 éves i f jú néger, kit gyermekkorában apjá-
val, anyjával és nővérével együt t rabszolgakereskedő ara-
bok szabadságától megfosztot tak és rabszolgává tettek, 
jelenleg Lilieben tanul és misszionáriusságra készül, hálá-
ból Isten iránt, azért, mer t ő is egy misszionáriusnak kö-
szönheti szabadságát, aki őt a rabszolgaságból kiváltotta. 
Mikor még rabszolga vala, látta, midőn a ty já t és nővé-
rét a kegyetlen emberir tók agyonverték. Nemsokára any-
jától is elszakították. Több évig volt rabszolgaságban. 
Arczán most is ott vannak szenvedéseinek kitörölhetet len 
jelei : a sok sebhely. Ez az if jú, a ki tapasztalásból 
tudja , mi az az afrikai rabszolgakereskedés, a következő 
szózatot intézi a néger népségek nevében a keresztény 
emberiséghez : 

„Testvérek ! 
Oly országban éltek, hol igazságosság uralkodik. 

Ha este fáradt fejeteket pihenésre haj t já tok le, bizto-
sítva vagytok az iránt, hogy fegyveres bandák, gyúj toga-
tok, gyilkosok nem fognak álmotokból felriasztani. 

Ha nálatok valahol egyesek bűntényt követnek el, 
azonnal közbelép az igazságszolgáltatás, fe lkutat ja a bű-
nöst, elégtételre kényszeríti s megbüntet i érdeme szerint. 

Nálunk ez nem igy van ! 
Óriási területen szétszórva, összeköttetés, hatalom és 

fegyver nélkül, az embervadászok kénye-kedvének prédául 
vagyunk kitéve. A legvitézebbek közölünk elesnek a csatáro-
zásokban, — és ők még nem is a legszerencsétlenebbek ! 

Gondoljátok csak, hogy országtokon barbár hordák 
áradnak szét, Mig ti aludtok, körülveszik lakástokat, 
tűzzel, vassal. Hogy meg ne égjetek, csak egy helyen 
lehet menekülni, s itt t i teket banditák várnak revolverrel 
kezökben ! E l ragadják tőletek nőiteket, brutális kézzel 
érintik ártat lan leányaitokat, megkötözik s gúzsba verik 
mindnyájokat s ráadásul, kétségbeesett védelem után, meg-
kötöznek t i teket is és oda kötnek másokhoz rudak által. 
Egyszerre megszólal a parancs indulásra ; menni kell pi-
henés, étel, ital nélkül, azokra az átkozott helyekre, hol 
fér jet , nőt, gyermekeket egymástól elszakítanak és — el-
adják őket, mint barmokat . Képzeljétek, mintha látnátok 
legyilkolt testvéreiteket jobbra-balra útközben a sorból 
kidőlni, hogy a sakálok és hyenák felemészszék egész 
csontjaikig, melyeknek maradványai a szó szoros értel-
mében u tmuta tókul szolgálnak a következő karavánok 
számára! Es hogyha a hosszú útnak minden irtózatait, 
nélkülözéseit és bántalmazásait épen átéltétek, hogyha 
élve érkeztek az emberpiaczra : mi vár ot t reátok ? 
Fé r j nejét, anya gyermekét nem látja többé az életben, 
és mindnyájan adás-vevési tárgy, tulajdona lesztek — 
európaiak, ért i tek-e jól e szó t? — tulajdona lesztek egy 
durva, állatias embernek, a kinek ezentúl minden joga 
van nőtökre, leányotokra, gyermekeitekre, oly joga, a 
mely minden emberiességgel annyira ellenkezik, hogy nem-
csak kimondani, de még csak jelezni sem lehet ! Oh mily 
martyrium ! Mily megalázása az emberi méltóságnak ! 
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És hogyha ti ily balesetben volnátok mint mi Af-
rikában, és hogyha látnátok, miképp élvezik más emberek, 
a kik szintén testvéreitek, békességben és nyugalomban 
az élet javait és örömeit, s miképp élnek jólétben és 
gazdagságban élvezve egy közhatalom oltalmát, mely 
képes volna titeket is nyomorúságos helyzetetekből kisza-
badítani : mily epedéssel emelnétek esdő kezeiteket feléjök ! 

Es hogyha — Isten őrizzen tőle ! — lehetséges 
volna, hogy könyörgéstekre siketek maradnának : oh mily 
elkeseredés marczangolná sziveteket ! 

Oh keresztény testvérek, ti nem tartozhattok azok 
közé a szivtelen lények közé, akik egykedvűen nézhetik, 
hogyan gyilkolják le irtózatos kínokkal testvéreiket, s 
hogyan taszítják le nővéreiket a legbecstelenebb erkölcsi 
megaláztatás bűzhödt mocsárába ! 

Mi martyrok, az emberi méltóság martyrjai vagyunk ! 
Legyetek ti a mi megszabaditóink ! 

Százankint jelenkeznek negylelkü ifjak máris, kik 
készek az ember-vadászok ellen fegyverrel sikra szállni ; 
hanem a czivilizáczió és kereszténység előharczosa*) Af-
rikában kimondotta: „Nem elégségesek az önkéntesek; 
fegyver és töltény is szükséges, mindenek előtt pedig pénz, 
a mely nélkül ily nagy vállalatba bocsátkozni nem lehet." 

Mire van szükségtek, hogy bennünket megment-
setek ? 

Lavigerie bibornok hangosan és világosan megmon-
dotta, a lapok világszerte közölték beszédeit, és ha még 
volna valaki, a ki tüzetesebb tájékozást óhajtana, az ol-
vassa el a nevezett bibornok ur által Íratott következő 
czimü röpira tot : „A rabszolgakereskedés Afrikában és 
iszonyuságai Humánustól." 

I t t világosan meg van mondva, hogy a mi minket 
megmenthet, az a ti felebaráti szeretetetek, a keresztény 
irgalmasság, az igazi emberszeretet gyakorlása, a mely a 
jólétben nem feledkezik meg elkeseredésben pusztuló 
embertársairól. 

Csekély adomány a szegénytől, egy kis elvonás a 
gazdag fölöslegéből, elég lesz, hogy testvéreitek, nővé-
reitek életüket, szabadságukat, becsületöket visszakapják, 
hogy lelkök az egy igaz Isten szavát meghallja, és testök 
az áruba-bocsátástól vagy a megsemmisüléstől megme-
neküljön !" 

Ezért oly erős a mi reményünk bennetek ; ezért 
kiáltunk hozzátok állhatatosan: testvérek, a legfőbb ideje 
már, hogy megkezdjétek a szabadítás munkáját ; minden 
percze a halogatásnak közölünk ezreket ad át a halálnak 
és a megbecstelenitésnek. ! 

Engedjétek sziveteket szóhoz jutni. A ti Európátok 
sem élvezte mindig a czivilizáczió és béke áldásait. Mu-
tassátok meg, hogy e nagy jótéteményekért hálásak 
vagytok, az által, hogy bennünket segittek azokká lenni, 
a mik ti vagytok, az által, hogy Afrikát a czivilizált 
világ részévé teszitek. Bennetek, Európában van minden 
reményünk; csak tőletek várunk szabadulást és jólétet! 

Azok az áldozatok, melyeket érettünk fogtok hozni, 
nem fognak kárba veszni. Afrika töméntelen nagy föld, 
mely a természet kincseiben és adományaiban gazdag. 
Népessége meglehetősen sürü, kivált ott, hol az arab 
ördögök, a háremek szállítói, a népséget meg nem sem-
misítették. Ha egyszer a czivilizácziónak utat nyitottatok 
erre, ipartok széleskörű és hálás piaczra fog nálunk ta-
lálni. Kölcsönös érdekek kötelékei fognak bennünket ösz-
szekötni, és a mi hálánk, melyre alapos jogotok leszen, 
részünkről annál nagyobbra fog nőni, minél nagyobbak 
az áldozatok, melyeket érettünk hoztatok. 

Még egy szóra, testvérek ! Ti nem tudjátok mit tesz 
az: szenvedni mint mi szenvedünk! Egy nap, egy pillanat 
a martyr előtt századnak, örökkévalóságnak látszik ! So-
kakra nézve közölünk a halasztás annyi mint megbecs-

*) Lavigerie bibornok. 

telenités, halál ! Oh, összetett kézzel, esdve kérünk ben-
neteket, ne halasszátok holnapra, a mi ma megtörténhetik. 
Ne tekintsétek a kényelmetlenséget ; tekintsétek mindenek 
előtt a jó tett nagy érdemes voltát és kövessétek szive-
teknek sugallatát és a kereszténységnek tanítását, a me-
lyek nektek együttesen azt mondják, hogy az a szegény 
üldözött néger is Isten teremtménye és a ti testvértek. 

Szenvedő honfitársai nevében 
Farraghit Emmanuel Benno, 

nemrég rabszolga.1) 

A RELIGIO4' TÁRCZÁJA. 

É s z l e l e t e k . 
,Ante faciem frigoris ejus quis sustinebit? : (Psalt.) 

A radványi ,szüreti bucsu'-nál fejeztem be észleleteimet, 
— a darabos és vegyes tartalmú czikk elejét utólag egé-
szítem ki ; mire, Hejczén, az októberi fűtöt t szobák igen 
alkalmasak. A nagy hózivatarban2) mit is tehettem egye-
bet ? Mint a helybeli lelkész több napos vendége és in 
spiritualibus kisegítője, maradék időmet tollmunkába öl-
tem. Kezemben volt ismét a — ,calamus scribae velociter 
scribentis,' meg — a Dávid hárfája (Breviárium), ,Septies 
in die laudem dixi Tibi' a becses emlék a ,csorbái tó'-nál 
vett feszület mellett. A templomot, paplakot s főleg a 
püspöki kastélyt (nyaralót) a tüzelem igen megszépítette 
Hejczén, melynek fődiszét az egyházi kegyúr választékos 
nemes izlése és pazar bőkezűsége adja meg.:i) Lábnyomai 
után mindenhol u j élet kél. Még az idegeneknek is jut-
tat szive nagyságából (Mosony, Sopron). Ha a hejczei 
templom egy, a másik kettővel összhangzatos mellékoltárt 
kap s ki lesz festve (ép és szép s t rukturája megérde-
melné) : a legszebb falusi templomnak válik be. Van két 
csillárja ; a rozzant püspöki kastélyból a hivek darabon-
kint sajátították el ; a plébános ur szépecskén visszakö-
vetelgette s a már elévült s veszendőbe ment törmelé-
kekből az Isten házát földíszítette. (Az u j fényben pompázó 
kastélyba ugy sem illettek volna). Nagy harangja már 
két izben lezuhant sértetlenül. Sok nemes érczczel ele-
gyes, hívó szavában most is nagy a vonzerő : siet kiki az 
Isten-házába, ha túlesett a legutolsó és legfinyásabb me-
zei munkán, a szüreten. ,Populus ejus, et oves pascuae 
ejus, introite portas ejus in confessione ; atria ejus in 
hymnis confitemini illi !' — Két kiváló tulajdonság jel-
lemzi az ez időszerinti plébánost, nt. Zsendovics Jánost: 
sikerrel kezeli a szenvedő emberiség javára a hasonszenvi 
gyógymódot, s ,ad rationes proventus' megemberel min-
denkit ; 4) ami, ha számba veszszük, hogy sok vidéki sző-
lős gazda megfordul5) itt a szüret 6 ) beálltával s toties 
quoties igénybe veszi a plébános szívességét: nagy konyha-
és pincze-adó . . . Ha a nagy uri körök egyik-másik be-
folyásosabb s vagyonosbja reflektálna r á : az én János 
barátom, közhasznú működése, s nagyfokú vendégszere-
teteért rég ki volna tüntetve. 

Szüreti vendégtársam : Francsek Dezső (insbrucki 
theolog.) n.-sárosi lelkész — ki itt is birtokos — jó füs 
tölővel tartott . Nagy oeconomus ; majd 400 hold földet 
művel, s a mellett a plébánia lelki szükségleteit is fedezi. 

M Micsoda részt vegyen Magyarország az afr ikai rabszolga-
ság megszüntetésében : az tőlünk függ. I t t az ideje már : hatá-
rozzunk ! A szerk. 

2) Október 19-től 20-kára egy ujjnyira fagyott a viz. Különös ! 
A plébánia ablakai előtt a rózsák virí tanak. Tán f agymen te sek . . ? 

3) Sacelluma (ad s. Crucem) megtekintésénél, a sixtinai 
kápolnában hi t tem magam. Csak a Michaël-Angelo ecsetje hiányzik. 

4) Czélzással, de joggal is mondhatta egyik püspöke róla : ,a 
magyar plebánusók typusa.' 

•r>) I t t létemkor is j á r t e vidéken Borsodmegyéből egy kor-
mánybiztos a borászat dolgában. 

6) Papneveldénk szőlője dicséri gazdáját : példánysserüleg van 
müveive. 
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,Sub ipsius regimine campi replentur ubertate, pingue-
scunt. speciosa deserti, exultatione colles accinguntur." E 
körülmény is muta t ja , hogy a lelkipásztorkodás szépen 
megfér a gazdasággal ; lehet valaki pap is, gazda is egy 
személyben. Az egyház nem perhorreskál ja a vagyont, 
nem vonja el magát a bir toklás alól : mert szüksége van 
megélhetés és jóltevésre, s mer t szabadon és függet lenül 
akar ja misszióját teljesíteni. ,Nam et ipse Dominus — 
cui ministrabant angeli — tamen ad informandam Eccle-
siam suam loculos habuisse legitur et a fidelibus oblata 
conservans et suorum neccessitatibus aliisque indigentiis 
tribuens ; sed ne Deo propter ista serviatur.4 (Yener. 
Beda Presbyt . Lib. IV. c. 54.) 

Utamban eső plébániák közt, legrendezettebb a czé-
kei ; szabályszerű iskola a nagy-kázméri (Schuster püs-
pök alatt épült), melynél csak a nádasdi különb, (az 
előbbinek templomát és paplakát rendőrileg be kellene 
csukatni) ; szép a s.-a.-ujhelyi főtemplom luszterje és a 
csizmadia-czéh értékes nagy lobogója. (Hat szálas ember 
viszi, hetedik a ro j t j á t t a r t j a Űrnapján) . A budavári sz. 
Is tvánnapi körmenetnek is diszére válnék.x) 

Héjcze, kassai egyházm. Tollrajz. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

tudományos é s irodalmi osztá lya 
1888-ik évi november hó 19-én délután 4 órakor 

osztály-gyűlést tar t . Tárgysoroza t : 1. Felolvasás. 2. Elő-
adók választása a I I I . szakosztály részére. 3. Eset leg tag-
ajánlás. 4. Folyóügyek. 

A szakosztályok ugyanaznap (nov. 19-én) d. e. 11 
órakor ta r t ják értekezleteiket. 

IRODALOM. 
*** Ipolyi Arnold k i sebb munkái. Ötödik kötet. 

B e s z é d e k . Irta Ipolyi Arnold. A b. e. szerző megbízá-
sából közrebocsátja volt könyvtárnoka Bunyitay Vincze. 
Budapest, Frankl in-Társulat . 1888. 16-r. 574 1. Ára 
2 fr t 50 kr. 

A nagybecsű kötet végére Bunyitay Vincze ur össze-
állította „Ipolyi Arnold irodalmi munkásságát 1845 —1886." 
Ezzel Ipolyi kisebb munkáinak gyűj teménye be van fe-
jezve. A jelen és a jövő kor i f jú és öreg nemzedéke 
éjjeli-nappali kézzel fogja forgatni Ipolyi szellemének 
páratlan magyar irodalmi alkotásait . 

= Megjelent és beküldetett: Katholikus Szemle . Év-
negyedes folyóirat. A Szei;t-István-Társulat megbizásából 
szerkeszti dr Kisfaludi A. Béla, II . köt. I I I . füz. Tag-
illetmény 1888-ra Budapest. Az Athenaeum r. társ. 
könyvnyomdája. 1888. Megjelent október 18 án. 

A harmadik füzet tartalma : Magyarország Dante, 
Petrarca és Boccaccio felfogása és munkái szerint. Wenzel 
Gusztáv. — A városi kegyuraság Magyarországon. — II. — 
Dr. Timon Ákos. — Habsburgi Ágnes magyar királyné és 
Erzsébet herczegasszony, az Árpádház utolsó sarja. — II. — 
Pór Antal. — A munka ünnepére. — Költemény. — 
Kisfaludy Árpád. — A rémlátó. — Költemény. — Ney 
Ferencz. — Az emberi nem kora és a történelem. — I. — 
Dr. Székely István. — I. Lipót császár és Marco d'Aviano 
kapucz. atya levelezése. — Fraknói Vilmos. — Könyv-
ismertetések és bírálatok. — Kisebb közlemények. — 

') Az újhelyi csizmadia czéh közel 300 tagból áll : be jó 
volna nekik (a la Cassovia) egy kath. legény-egylet ! 

VEGYESEK. 
*** Robilant grófról, az olasz királyság egyik leg-

buzgóbb diplomatájáról, e napokban, halála alkalmából, oly 
közlemények jelentek meg, még kath. lapok hasábjain is, a 
melyek igen könnyen tévedésbe ej thet ték az olvasókat 
az elhunyt piemonti diplomata szellemére nézve. Dicsérték 
mint vallásos embert . — Nos, furcsa vallásosság az egy 
kath. emberben, a mely őt az ő édesanyjával, a kath . 
egyházzal, egész életén át ellenségeskedésben tar t ja . Régen 
megmondta sz. Cyprian : qui Ecclesiam non habet matrem, 
Deum non habe t patrem. De halljuk róla a „Moniteur de 
Rome"-ot , október 19-iki számának egyik vezérczikkében. 
Robilant, úgymond a római katholikus lap, főpapja volt a 
római kérdés minden áron való eltemetésének Ez 
volt az az ellenség, melyet minden áron levernie kellett ; 
ez volt az ő diplomacziájának lelke. 0 több kárt tett 
vagy akart tenni a Vatikánnak és a római kérdésnek, 
mint a világ összes radikálisai. Bécsben (mikor nagykövet 
volt) és Rómában (a hol miniszter vala) polit ikája más 
czélt nem ismert. A mire Crispi az ő keleti vadságával 
és brutális üldözéseinek rendszerével törekszik, ugyanarra 
törekedet t Robilant ravaszságával és simaságaival . . . . 
Robi lant ur vitás nevet, vegyes értékű becsületet hagy 
maga után. Baráta i vitatkoznak felette, a katholikusok 
sajnál ják pályájá t és diplomácziáját, melyet az apostoli 
szentszék és Olaszország viszonyainak teljesen elhibázott 
és szerencsétlen felfogása sugalmazott ." Hogy a kath. vallás 
vigaszaival lépte át az örökkévalóság küszöbét, annak 
örvendünk. Elete nem volt az Istené, mert nem volt az 
az egyházé. Pietista volt, de nem katholikus. 

— Isten ujja ! A turini „Unitá Catholica" jelenti , 
hogy Romagna egyik helységében a középitkezés rendezése 
czimén egy kápolnát akar t a tanács lerontani. Dictum fac-
tum. Olaszországban a vallás, az egyház sértegetése napi-
renden van. Példát adnak rá a király és az ő miniszterei. A 
bove majore discit arare minor. A község lakossága figyel-
meztet te az elöljáróságot a következményekre. A biró ur, 
jegyző ur stb., minden eshetőségért, még a kiközösítésért 
is, magukra vállalták a felelősséget. Az Isten haragja 
pedig előttük már nem számított semmit. Hárman kö-
zőlük részt vettek a rombolás müvében. Sz. Sebestyén 
szobrát egyikök már levette az oltárról. Egyszerre abban 
a kezében, melylyel a szobrot megragadta, fá jdalmakat 
érez, majd egész testében megremeg, összerogy, s pár má-
sodpercz alatt meghal . A másikat ennek lát tára azonnal 
agyonüti a guta . A harmadik szélhűdés következtében, 
bár él, de káromkodni többé bizonyára nem fog. 

— Ez kellene nekünk is: lelki gyakorlatok férfiak 
számára! Ilyet ta r to t t 80 férfiú plebánia-templomjok egy-
háznapjának hete alatt Augsburgban. „Boldog napok valá-
nak ezek, igy szólt egyik közőlük, lelki m agábaszállás, 
komoly gondolkozás és közös buzgó imák nap ja i ! " Ily 
eszközökkel lehet katholikus Centrumot teremteni, be-
állitani a par lamentbe s imponálni az államnak, a világnak. 

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

Budapest, 188$. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. s?.,) 
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: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

[ szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása :Buda-
{ pest, VIII., Pál-utcza 
: 2., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden : 

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

ben, intézendők. • 

B u d a p e s t e n , n o v e m b e r 14 . 3 9 . II . F é l é v . 1 8 8 8 . 

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok: A pesti népiskolák á m u l t század első felében- — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
Határ villongások beszüntetése egyház és állam között Magyarországban. _ — B o n n : A „kulturharcz" atyaságáról. — P á r i s : Az afrikai 
rabszolga-kérdés. A „Religio1 Tárczája: Utóhangok. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-László-Társulat. — Irodalom: Jus ecclesiasticum 
péculiari respectu habito ad Hungáriám. — Bevezetés az ó-szövetségi szent könyvekbe. — Introductio in históriám li t terariam scriptorum 

ecclesiasticorum — Hivatalos. — Vegyesek. 

A pesti népiskolák a mult század első felében. 
Ez időszakban az iskola ügye megérdemli 

kellő figyelmünket. Ekkor Pesten három iskola 
volt : a német, a magyar és a külvárosi. Mind a 
mellett, hogy a két elsőnek egy rangban kellett 
volna lennie, mégis a német nagyobb előnyökre 
te t t szert. Az iskolaház 1718-ban oly tekinté-
lyesen épittetett fel, hogy még Wellenzon is azt 
az nj plebánia-épületnek tar tot ta . Ez időben a 
kedvelt Setzer József volt még német mester, a 
kinek kötelmévé tétetet t , hogy a városház órá-
já t időről-időre felhnzza. 

Setzer egyszersmind templomi karmester és 
a városi zenészek karnagya is volt. Senki sem 
vétetett fel előbb városi zenésznek, mig Setzer 
véleménye az illetőnek qualificationárol ki nem 
kéretett . A tanácsnál feltétlen bizalommal bir t ; 
tudott is kedvére járni. Igy 1726. május 
27-én zenés letenyével lepte meg azt és a 
hangjegyeket felajánlotta neki, miért 25 frtot 
kapott. Mint adószedő is megnyerte a tanács 
tetszését, azért tőle évenkint 8 akó bort, egy 
hizót, és 5 f tot kapott újévi ajándékul. Sőt 1730. 
ban máj. 5-én fizetése 30 fr t tal megtoldatott. 
Ennyiféle foglalkozás mellett Setzer a különben 
is igen számos gyermeket nem volt képes egye-
dül oktatni , azért segédre, praeceptorra volt 
szüksége. Mint ilyet fölemlitve találjuk Danczinger 
Józsefet, ki a főtemplomnál mint tenorista is volt 
alkalmazva.2) Setzernek 1731. aug. 21. bekövet-

x) A t a n á c s e z é r t n e k i 1721 . á p r i l i s 21 . ü l é s é b e n 3 0 
i r t o t u t a l v á n y o z o t t . 

2) A t a n á c s 1734 . a u g . 1 3 és 1 7 3 5 . m á r c z . 7 - i k i 
j k b e n . 

kezett halála után azonnal kineveztetett utódául 
Tiller Ferencz, ügyes tanitó és zenész. Az 1732. 
évi kánoni vizsgálat igy emlékszik meg róla és 
iskolájáról: „tJnnepélyes hitvallását a kánoni vizs-
gálat alatt te t te le. Tanulója 50 van, kiket olva-
sásra, irásra és számolásra tanit. Erkölcsi visele-
tével ugy a plébános, mint a városi hatóság meg 
van elégedve. Fizétése évi 85 frt. Minden tanuló-
tól hetenkint 50 dénárt kap. Stoláris jövedelme 
is van, mely azonban igen csekély." ') Hű szol-
gálataiért a város őt 1733. aug. 14-én fél dij 
lefizetése mellett a polgárság kötelékébe fel-
vette. Ki ellen emelte ama polgár szavát, a ki a 
polgárság 1735. máj. 4-én beterjesztett panaszai-
ban az iskola ellen kifakadt, nem tudom, de tény 
az, hogy a tanács az összes tánitókat kötelmeik 
pontos teljesitésére serkentette, és egyszersmind 
rendelte, hogy máshova, mint a városi iskolába 
és a piaristákhoz senkinek sem szabad gyerme-
két iskolába járatni. Eme közbejött eset az isko-
lának csakis előnyére szolgált. Különösen a prae-
ceptoroknak kellett dolgukat erélyesen végezniök, 
a kik különben ügyes fiatal emberek voltak. Grősz 
János minden hangszerhez értett , ') utóda Küttig 
Ignácz jó énekes volt.:j) Hasonlólag ügyes énekes 
volt Straubi Pál praeceptor i s ; 4 ) de nem jól járt 

x) K e r e s z t e l é s l l 1 / 2 den . , e s k e t é s 3 5 d., t e m e t é s 3 5 
d., r e q n i e m 3 0 d., o f f e r t o r i u m o k és h á z a k s z e n t e l é s e u t á n 
12 f r t k ö r ü l . 

2) E b b e l i ü g y e s s é g e é r t 1 7 3 8 . o k t . 6 - á n a t a n á c s 
d i c s é r e t m e l l e t t 8 f r t h o n o r a r a i u m o t is a d o t t n e k i . 

3 ) M i n t i l y e t a t a n á c s 1 7 3 0 . s z e p L 3 0 - á n a k a r b a n . 
3 0 í r t fizetéssel a l k a l m a z t a , a mi i r á n t 1 7 4 2 . j u n . 2 2 - é n is 
i n t é z k e d i k . 

4 ) A t a n á c s 1 7 4 8 . m á r c z . 2 7 - é n h o n o r á r i u m m a l j u t a l -
m a z z a . 
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Montag Antal Henrik, ki a várostól kivánt fizet-
tetni, mivel a praeceptort a mesternek kell el-
tartani, azért a tanács 1752. márczius 21-én kér-
vényével elutasította. Tiller mester maga is kitűnő 
zenész volt, azért ugy, mint előde az egyházi és 
városi zenekart is kormányzottá. A templomi 
zene < melésére több zeneművet szerzett be. me-
lyeket a város megvásárolt . l) A magyar is-
kolamestert illetőleg a tanács 1714. junius 
11 -én intézkedett, hogy másik választassék. Ki 
lett ekkor mesterré, nem tudom, de 1720-ban 
Heyer Tamás említtetik") olyannak. Augusz-
tus 26-án a tanács által kineveztetik Blaskó 
Ferencz Antal, ki nem csak a magyar nyelvet bírta, 
hanem a németet, szlávot, sőt a latin is felté-
teleztetik, róla, hogy magát, mint müveit ember-
hez illik, jellemesen és józanul fogja viselni. Blaskó 
szép írása miat t városi Írnoki tisztet is bírt 
(accessista), s ennek jutalmául a dijak elengedése 
mellett 1735. jun. 3-án polgárrá választatott Róla 
az 1732-ki kánoni vizsgálat igy emlékezik meg: 
„A hitvallást a jelen kánoni vizsgálat alkalmával 
t e t t e le, a gyermekeket olvasásra, írásra és szá-
molásra tani t ja . Erkölcsei megfelelők. Fizetésre 20 
frt . minden tanulótól hetenként 5 dénárt kap." 
Ily parányi jövedelemből megélni képtelen volt, 
azért a Natio Huiigarica Pestiensis mestere 
érdekében 1737. febr. 8-án folyamodott a. tanács-
hoz fizetése javitásaért. A tanács, tekintve, hogy ő 
a plebánia-templomban a magyar predikáczió előtt 
és után a néppel énekel, a testvérületi misék 
alatt az angyali .rózsafüzért mondja, a templom 
pénztárából évi 20 f'tot utalványozott számára. 
A polgárok sem becsülték meg a magyar iskolát, 
sőt házát Csáki szalmájának tek in te t ték ; 1738-ban 
kapta magát Pader Pál s a magyar iskolaház 
udvarára paj tá t épít tetett , ezt azonban a magyar 
nép zokon vette s keményen kikelt ellene a tanács 
előtt, mely decz. 10-én elrendelte, hogy Pader 
azt a jövő húsvétig takarít tassa el, különben szét 
fog hányatni. 

Hornik József, ki 1 7 3 7 - 3 9 - i g említtetik,4) 
volt az utolsó magyar mester, mert a mostoha 
sors annyira ránehezedett a magvar iskolára, hoev 

1741. aug. 7-én a tanács ily czélra 27 frt . 23 krt, 
Kaiser Sebestyén k. tanácsos, sóhivatali inspektor, mint 
zenekedvelő szintén szerzett 1743-ban a város költségén 
20 frtért zenedarabokat Bécsben. 

2) Y. ö. t ü. jk. 1720. jun. 16. 
3) A német mester 50-et, ő pedig 5-öt. Stóla jöve-

delme nem volt. 
4) Y. ö. t. ü. jk. 1737. szept. 6. és 1739. jan. 9. 

a magyarok a tanácsnak 1743. febr. 13-ki ülésére 
kénytelenek voltak előterjeszteni, miszerint a 
tanítványok csekély száma miat t a magyar mester 
meg nem élhet s tényleg olyan nem is létezik. A 
tanács belátván, hogy olyan városban, mint Pest, 
a magyar ifjúság nem maradhat mester nélkül, 
a tanpénzből pedig nem élhet, azért segítségül 
számára évi 30 f r t utalványozott. 

Sőt ekkor maga az iskolaház is annyira dűlő-
félben volt, hogy .az iskola számára magánházban 
kellett helyet foglalni, de i t t a lármás vendéget 
nem akarták tűrni, azért 1743. május 10-ki ülés-
ben elhatározta a tanács, hogy a már időközben 
elkészült terv szerint ismét felépiti a düledező 
magyar iskolát. Már május 20-án Paur építő-
mester belekezdett a munkába, melyet okt. 20-ig 
szakadatlanul folytatott .1) Midőn az épités leg-
javában folyt, szept. 27-én a magyar polgárok 
igen nyomatékos memorandumot nyúj to t tak át a 
tanácsnak, a melybeü kiemelik, miszerint még min-
dig nincs magyar mesterük, az iskolaház pedig, me-
lyet mindég e czélra bír tak a magyarok, a mostani 
épités által sok más számára készíttetik laká-
sul, de az iskola és mester alig fog benne helyet 
találni. Egyszersmind kérik a tanácsot, hogy fize-
tését a német mesterével egyenlővé tegye, a mit 
annál is inkább remélnek megnyerhetni, mert mái-
három ily irányú kérvényt a tanácsnak előterjesz-
te t tek volt. ') A tanács kijelenti, miszerint ama 
házban, mely jelenleg magyar iskola, a török ki-
űzése után azonnal Sámuel nevű német mester 
lakott és taní tot t . Csak később helyeztetett abba 
tanácsi rendeletből a magyar mester és iskola, 
vele együtt a városi zenészek Keszler Ferencz. 
Vertik József, Stöger János György, Schweinde 
István, és végre Lenz János. E ház felett való 
rendelkezés jogát a tanács ezennel most és minden-
korra fentar tó t tnak nyilvánítja, de ígéri, hogy ha 
nagyobb teher nélkül a zenészeket más alkalmas 
helyre képes leend elhelyezni, azt meg fogja tenni. 
Azonban azt nem érti, hogy miután a magyarok 
magokat a németekkel majdnem egyszámuaknak 
mondják, a magyar mester tanulói után nem bir 
megélni, s a német mesterrel egyenlő rangba 
teendőnek kívántatik. Ezt pedig a tanács nem 
teheti, mer t a német mester végzi a templomi 
teendőket, azért őt illeti a stóla-jövedelem. ő a 
karnagy, a ki a discantistákat. és altistákat tanit-

*) Kapott 316 frt. 33 d. 
2) 1737. febr. 8., 1738. decz. 5. és 1743. febr. 13-án, 

melyekről már tettünk említést. 
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ja, azért a zenéből a jövedelem öt illeti meg, ezt 
pedig megosztani helytelen volna. 

Azonban a magyar polgárok mesterük érde-
kében nem tágitot tak s ismét szorgalmazták fize-
tésének megjavitását, a melyet a tanács 1744. 
jan. 19-én évi 70 í r t ra emelt. Ekkor sikerült 
az iskolát derék tanférfiura bizhatni Miksics 
Ferencz személyében, a kit a tanács munka-
képessége és szorgalma jutalmául 1747. május 
31-én a dijak elengedésével a polgárok sorába 
felvett. 

Már 1739. előtt nyilt meg a külvárosban is-
kola. melynek mestere Szlatki Mihály volt, kinek 
buzgalma abból is kitetszik, miszerint a pestis 
idejében, midőn az iskolák be valának zárva, kérte 
a tanácsot, hogy ő tarthasson előadást, azonban 
jan. 21-ki ülésből kérvénye elutasi t ta tot t A sze-
gény pedig csekély jövedelemből tengődött, ugy, 
hogy végre kényszerítve érezte magát, annak eme-
léseért 1741. jun. 16-án a tanácshoz folyamodni. 

Említ tethetnek még 1747-ben Preuner Ádám, 
1750-ben Zimmermann Mihály min t elővárosi 
tanitók. ') 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest , nov. 14. Határv illón g ások beszüntetése 

egyház és állam között Magyarországban. — 
Ugyanugy-e : hát volt ilyen is Magyarországban ? 

Volt bizony, még pedig két akut j e l l egű ; az egyik a 
szentszékek jogainak megnyirbálásában, a másik a bol-
dogult knltusminiszternek a prim ássál szemben a nagy-
szombati eset alkalmából elfoglalt parancsoló, hogy ne 
mondjam fenyegető ál láspont jában nyilvánult. Amazzal 
mult hóban, 31. és 32. számában, „A szentszék és az 
akatholikus tanuk kihal lgatása" czimü vezérczikkben fog-
lalkozott lapunk, kimutatva, hogy az 1888. aug. 18-án 
kelt miniszteri rendelet, — mely püspökeinket arra szólitá 
fel, hogy ezentúl akatholikus tanuk kihallgatásáról , illetve 
megidézéséről mondjanak le, s ezentúl, ha ily tanú ki-
hallgatása lenne szükséges, erre a polgári biróságot kér-
jék fel, — túllépte az egyház és állam közt Magyaror-
szágban fennálló törvényes állapot és gyakor la t határai t , 
a mennyiben megfosztani akar ja szentszékeinket országos 
bírósági jellegükből folyó ama jogtól, hogy akatholikus 
tanukat is beidézhessenek és kihallgathassanak. Kimuta t ta 
az idézett vezérczikk, hogy szentszékeinket akatholikus 
tanuk megidézésére törvény és gyakorla t szerint ki ter jedő 
joguktól törvénysértés nélkül miniszteri rendelettel meg-
fosztani nem lehet. Amiből világosan következik, hogy 
a hivatolt miniszteri rendelet meg nem állhat, hanem 
visszavonandó. 

Most, — ha hitelt lehet adni a „Pesti Napló" ér-
tesültségének, — örömmel je lenthet jük, hogy a mit óhaj -

J) Matricula defunctorum. 

to t tunk, a mit követel tünk, az megtör tént . Az emiitett 
miniszteri rendelet hatályon kivül helyeztetett . A „Pesti 
Napló" idevágó jelentése, nov. 12-iki számában igy szól : 
„ A kormány és a herczegprimás: Tréfor t Ágoston köz-
oktatásügyi miniszter pár nappal halála előtt, aug. 18-án 
rendeletet adott ki, mely a szentszéki bíráskodásban nem 
jelentéktelen vál tozásokat lépte te t t életbe, a mennyiben 
kimondotta , hogy a nem-kathol ikusok a szentszékek előtt 
folyó perekben a szentszék meghívására személyesen ta-
núskodásra megjelenni nem kötelesek, hanem vallomásaikat 
világi hatóságuk előtt tehetik, mely azokat a szentszékhez 
ju t t a t j a . Ez a rendelet, mely a közoktatásügyi minisz-
té r ium s a herczegprimás közötti konfliktust legélesebb 
stádiumában adatot t ki, annak idején az érdekelt kö-
rökben nagy mozgalmat kel te t t . Most, hogy a kormány 
és Simor herczegprimás közt a kibékülés létrejött , a 
kormány, mint mngbizható forrásból értesülünk, az aug. 
18-iki rendeletet teljesen hatályon kivül helyezte s igy a 
szentszék előtt tanuzásra vonatkozólag ismét a régi sza-
bályok lépnek érvénybe." 

Mit mondjunk e kommünikéhez ? Először is : hogy • 
ugy legyen, a mint mondva van ; mert ha nem ugy volnaT 

ez nagy baj lenne s megczáfolná legtöbb reményeinket , 
melyeket gróf Csáky Albin miniszter ur bölcseségéhez, 
mérsékletéhez, tapintatához fűztünk. De ha csakugyan ugy 
áll a dolog, mint azt a „Napló" jelenti, akkor, mi, kik 
soha sem szoktunk az emberi hiúságoknak hizelegni, 
örömest készek vagyunk kijelenteni, hogy Magyarország 
igazságügyminisztere jogtisztelő ember, vallásügyi mi-
nisztere pedig a bölcseség és mérséklet mainap pá r j á t 
ri tkitó magasla tára tud emelkedni — egy tollvonással 
jóvá tevén azt, a mit egy meggondolat lan pillanat el-
hibázott . 

Volt azonban egy másik határvillongás is, me-
lyet valóságos cause-celébre-ié f u j t fel az egyházellenes 
saj tó s a melyből a rej tekben leselkedő ellenség kul tur -
harcz kitörését vélte várhatni Magyarországban. Az isme 
retes nagyszombati eset szolgáltatott rá alkalmat, és 
Trefor t Ágoston s az ország biboros hgpr imása között 
meglehetősen éles levélváltásban érte el t e tőpont já t — 
e nyáron. 

Ma már ennek is vége. Megszüntette gr . Csáky 
Albin barátságos közeledése a prímáshoz és a pr ímásnak 
mindenkor és mindenben tanúsí tot t nagy hazafisága és 
felülmúlhatat lan bölcsesége a kényes ügyek elintézésében. 
Miképp tör tén t meg a kiegyenlítés, ar ra nézve még semmi 
hivatalos nyilatkozat nem fekszik előttünk. Pedig, hogy 
tör ténelem-éret t teljességében és tiszta igazságában álljon 
előttünk ez az ügy, ar ra nézve szükséges volna, gróf 
Csáky Albin miniszternek f. évi 25-ről keltezett á t i ra tá t 
a bibornok hgpr imáshoz és ennek f. hó 6-án kelt vá-
laszát olvasni. Ezek hiányában egy félhivatalos jelentés-
félére vagyunk utalva, mely a Nemzet f. havi 11 -ik szá-
mában jelent meg. J o b b felvilágosítás hiányában közöljük 
azt, a mint van, annál is inkább, mert van benne egy 
hely, a mely az emiitett hivatalos okmányok hiányában . 

Éppen midőn e sorokat a nyomdában már kiszedték, érte-
sültünk a „Nemzetiből arról, hogy ez még nincs befejezve, hanem 
csak ,tárgyalások alapját képezi." ^ szerk. 

v 39* 
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eléggé megvilágítja azt a fordulatot , mely erre a nagy-
szombati ügyre nézve, gr Csáky Albin belépésével, a köz • 
oktatásügyi minisztériumban beállott-. De hall juk a „Nem-
zet" félhivatalos je lentését : 

„A nagyszombati kath. tanitóképezdei ügy, úgymond, 
mint megbízható forrásból értesülünk, végleg befejeztetett 
és pedig oly módon, mint azt előre óhaj to t tuk és vár-
tuk. Az ügy elhúzódását — mint már említve volt lapunk-
ban — a volt vallás- és közoktatásügyi miniszter közbe-
jöt t elhalálozása okozta. Gróf Csáky Albin az ujon kine-
vezett vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi október 
hó 25-ről keltezett át i ratot intézett a bibornok-érsekhez, 
melyben a hivatali elődjéhez intézett s annak idején a 
lapokban is közölt á t i ra tra válaszolva, kifej tet te álláspont-
j á t ez ügyben s jelezvén, hogy a kir. tanfelügyelőknek a 
kath. tanitó- és tanitóképezdék feletti felügyeleti jogát , 
— melynek gyakor lására nézve jelenleg a különböző tan-
kerületekben részben eltérő eljárás áll fenn — tüzetesen 
szabályozni kivánja, felkérte a herczegprimást, hogy egy-
felől a tanfelügyelő aláírása nélkül a nagyszombati kath . 
tanítóképezde részéről már kiadott képesítő okleveleket 
utólagos aláírás végett a kir. tanfelügyelővel közöltetné, 
másfelől pedig Regéczy igazgatótanár t abbeli eljárásáért , 
miszerint a tanképesitő vizsgálat alkalmával a kir. tan-
felügyelőnek még oly jogait is tagadásba vonta, melyek 
magában a primási át i ratban is elismertetnek, szigorú 
megrovással illetné. A herczegprimás f. hó 6-án válaszolt 
ez át i ratra s tudatá, hogy a kérdéses tanképesitő okmá-
nyoknak a kir. tanfelügyelő általi utólagos aláírása iránt 
már intézkedett s egyúttal Regéczy igazgató tanár t eljá-
rásáért szigorú feddésben részesitette, oly hozzáadással, 
hogy ha ezen eset ismétlődnék, ellene fegyelmi eljárás 
fog indíttatni." 

Nekünk ugy látszik, hogy a jobbrafordulást ebben 
a kommünikében az fejezi ki, hogy az u j vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, elismervén a kir. tanfelügyelőknek 
a kath. tanitó- és tanitónő-képezdék felett való felügye-
letének a különböző tankerüle tekben részben legalább 
eltérő eljárását — felkérte a hgprimást , hogy a minisz-
ter t eme különböző eljárásoknak czélba vett tüzetes sza-
bályozására irányuló törekvésében támogatni szíveskedjék 
s a Nagyszombatban felmerült esetre vonatkozólag eb-
ben a szellemben intézkedni méltóztassék. 

Természetes, hogy Magyarország bíboros hg-pr i -
mása a miniszter bölcs kérésének engedett , miután a 
miniszter boldogult elődjének nem egészen jogosult pa-
rancsszerü nyilatkozata s teljesen jogosulatlan fenyegetésével 
szemben — a más mindenféle vihart látot t egyház apostoli 
lelkű főpásztorának rettenthetetlen békeszeretetével ki-
mondotta az állunk elibét. 

Igy ért végett ez a másik határvillongás állam és 
egyház között Magyarországban. Sem az egyik, sem a 
másik esetben nem az egyházi hatalom vetette el a suly-
kot, nem ő lépte át a jog, bölcseség és mérséklet hatá-
rai t . Világos tehát, hogy az állami hatalomnak kellett és 
kell a kellő határok mögé visszavonulnia. Az egyházi 
hatalom előzékenységgel segit az államnak rendbe hozni 
mindig, a mi rendbe hozandó. 

A kormány részén e kiegyenlítés következtében 

támadt hangulat jellemzésére idézzük végül a „Nemzet" 
vasárnapi vezérczikkének epilogját , mely örök békét biz-
tosit — a kath. egyháznak, mig a jelenlegi kormány lesz 
az ügyek élén. A di thyrambikus szózat, melyben a kor-
mány politikai ellenfelei is kapnak egy oldalvágást, már 
csak emlékezet okáért is méltó, hogy a kath. egyház 
tör ténetének évlapjain helyet foglaljon. 

„Mélyen meg vagyunk róla győződve, úgymond a 
lyrikus czikk, hogy a mig a magyar katholikus egyház 
legmagasabb polczán, melyet közjogunk nem ok nélkül 
ruházo t t fel oly magasztos politikai jogokkal is, Simor 
János ül, s a mig hazánk közügyeinek vezetése a jelenlegi 
kormány kezébe van letéve, a magyar állam és katholikus 
egyház között nem támadhat oly konfliktus, melyből a 
zavarosban halászok legbuzgóbb rosszakarata is képes 
volna az egyiknek vagy a másiknak, vagy mind a ket tő-
nek komoly és tar tós kárá t idézni elő." 

Adja Isten, hogy ez az állapot ne csak addig tar t-
son, mig a jelenlegi kormány áll az ügyek élén, hanem 
azután is ! Ennek az óhajnak táplálását a kormány fél-
hivatalosa — a kormánypár t legbuzgóbb hiveinek is bizo-
nyára meg fogja engedni. *** 

Bonn, nov. 5. A „kulturharcz" atyaságáról — vi-
tatkoznak ma Németországban. Kezdte a „Hist. polit. 
Blät ter ,"- felelt neki Bismark lapja, a „Nordd. Alig. Zei-
tug." Ma átvette a szót az itteni „Deutsche Reichszeitung," 
mely a ka th . egyháznak sok jó szolgálatot tet t már 
eddig is. „Az eddigiekből, úgymond, világosan következik, 
hogy Berlinben már 1869-ben foglalkoztak legmagasabb 
helyen erőszakos kulturharczos rendszabályok alkalma-
zásával ; inditó oka azonban az egésznek nem az akkori 
miniszterelnök, gróf Bismarck vala, hanem a dolog más 
oldalról indult ki. Ki ez a más oldal, nincs világosan 
megmondva. Bizonyára volt egy befolyásos udvari párt , 
mely a királyt és a t rónörököst meggyőzte arról, hogy a 
ka th . egyház ellen rendszabályokat kell alkalmazni. A 
többi miniszterek, ugy látszik, szintén nem azonnal en-
gedték magukat befolyásolni a nevezett udvari pár t által, 
habár köztudomásu dolog, hogy Roon hadügyminiszter a 
kathol ikusokat nem valami különös módon szerette. Roon 
közeli rokonságban és sógorságban volt protestáns lelké-
szekkel. Moltke tábornagyról is a kulturharcz parlamen-
táris tárgyalásai a lat t kitűnt, hogy bizony ő vitézsége az 
„ul t ramontánok"-nak nem bará t ja . Szóval : a berlini ud-
varban és udvar körül már a 60-as évek végén katho-
likus-ellenes áramlat volt, mely a királynál és a t rón-
örökösnél is érvényre emelkedett. Czélja volt pedig : a 
katholika egyháznak gátakat vetni. Ugy látszik, orthodox 
és szabadelvű befolyások együtt működének : az előbbi a 
királynál, az utóbbi a trónörökösnél. Okul vétetett , ugy-
látszik, a szerzetesrendek terjedése, a miben a protestáns 
lelkészek valamint a szabadgondolkozók (azaz vallási nihi-
listák) veszélyt lát tak magukra nézve, annál is inkább, 
mert csakugyan egyes protestánsok visszatérését a kath. egy-
házba a szerzetesrendek működésének lehet tulajdonitani jó 
részt. A nemzeti szabadelvűek és a protestáns fanatikusok 
gyűlölete Róma ellen akkor a sajtóban is már igen erősen 
nyilvánult, a melyben mindenféle rágalmak merültek fel 
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az egyház, a papság és a szerzetes rendek ellen. Nem-
sokára a gyűlölet nyilvánosan ki tört az országgyűlésben 
(Grneist és társai) és a moabiti zárda-ostromban Berlinben. 
Bismarck hg. és a legtöbb miniszter eleinte csakugyan 
távol állani látszott a mozgalomtól és csak komoly sür-
getésre avatkoztak be a dologba, és ekkor is csak a 
társulati jog, valamint a katholikus egyleteknek adandó 
testületi jogok korlátozása és a külföldi, kivált jezsuita 
rendű szerzetesek ellen valló fellépés által. Mindazáltal, 
-éppen a „Nordd. Alig. Zeit." fejtegetéseiből világosan 
következik, hogy mind az, a mit később okul hoztak fel 
a kulturharcz mellett hivatalos és félhivatalos részről, 
nem volt egyéb mint csupa ürügy az igazi tényállás 
leplezésére, igazolására, mentségére. Nyil tan kimondjuk, 
hogy hálával tar tozunk a Nordcl.-nak fentér intet t lelep-
lezései fejében, a melyekkel a később ter jeszte t t min-
denféle mende-mondának és mesebeszédnek véget vetett, 
és igazán kiváncsian vár juk további okmányszerű bizo-
nyításait . Eddigi közleményei már világosan muta t ják , a 
mit mi már régen elbeszéltünk itt, hogy katholikus ré-
szen már a 60-as évek végén nagy aggodalmak kelet-
keztek, mert lát ták, hogy a német protestant izmus ko-
moly támadást készül tenni a kath. egyház ellen Porosz-
országban. Nem régen emii tet tük, hogy a berlini kultus-
minisztérium katholikus osztályának igazgatója, dr Krätzig 
ti tk. tanácsos, már akkor alkalmilag ar ró l panaszkodott , 
hogy ő egészen el van szigetelve és hogy háta meget t 
határoznak és intézkednek. E g y valaki, a ki 1870. elején 
Boroszló a Rajna vidékére utazott és Berlinben külön-
féle lá togatásokat végzett , a jezsui táknak mint bizonyosat 
jelenthette, hogy ellenök valami folyamatban van s azért 
jól fognak tenni , ba idején elkészülnek mindenre. Vannak 
lapok, melyek a „Nordd." okmányos közleményeiből a 
kul turharcz u j kitörésének közeledtére következtetnek, 
mert Bismarck hgnek egy ismeretes mondása szerint, 
aktákkal akkor szoktak előrukkolni, mikor az összeüt-
közés már a küszöbön van, és mer t a császárlátogatás 
óta diplomácziai elégedetlenség észlelhető a Vat ikánban 
Poroszország iránt. Mi nem hisszük, hogy u j kul turharcz 
következzék, a börtönzés, száműzés, brodkorbféle régi 
rendszabályokkal. Sokkal jobban megéget ték uj jaikat e 
tekintetben, hogysem ú j ra ilyen eszközökhöz volna kedvök 
nyúlni. A mostani császár nem igen mutat ha j lamot kul-
turharczra, Bismarck hg pedig kézzel lábbal dolgozik 
azon, hogy magától minden kellemetlen emléket eltá-
volítson. Egyébi rán t mindent elért már, a miért szive 
áhítozott. Hata lma alatt van az iskola, kezében a papok 
állami bejelentésének kötelessége stb. Mit kívánhat még 
többet ? Hisz a kul turharcz, ugy a mint ő akarta, 
friss erőben s elég élesen halad előre, és ez a csendes 
kulturharcz neki több hasznot haj t , mint az az előbbi 
az ő lármás tombolásával . Hogyha tehát a Nordd. ok-
mányokat közölt és továbbiak közlését igéri, nekünk ugy 
látszik, hogy ez nem trombita-szó u j nyilt harczra, mert 
hiszen a mint lá t juk, az állam-kanczellár ur a kul tur -
harcz atyaságának vádjával szemben rettenetesen érzékeny. 
Bizonyos okokból egész erejét megfeszíti, hogy ezt az 
atyaságot magától elhárítsa." 

Pár i s , nov. 10. Az afrikai rabszolga-kérdés várat-
lanul európai kérdéssé nőtte ki magát , meglepően iga-
zolván Lavigerie bíboros kar thágói érsek ismeretes föl-
lépését . Amíg ugyanis ez utóbbi a rabszolgakereskedés 
vérlázító embertelenségeinek ecsetelésével az európai köz-
véleményt fölrázta szivtelenségéből és u j békés keresztes 
had já ra to t hirdetet t az embervásár megszüntetése végett , 
addig az Afr ikában érdekelt európai hata lmak még a fülü-
ket sem mozdították, mer t az Afr ikában kereskedést űző 
európai nagy czégek ellenkező irányban gyakorol tak be-
folyást a kormányokra és a saj tóban is agyonhal lgatni 
iparkodtak a kereszténység első parancsa által t ámogato t t 
amaz emberbará t i mozga lmat ; most azonban épp e czégek 
akarnak a humanitás hordnokai gyanánt szerepelni, mer t 
anyagi érdekeik csodálatos módon oly fordulatot vőnek 
a szerecsenek földjén, hogy maguk kívánják a kormányok 
fegyveres beavatkozását . E metamorfózis egyszerű magya-
rázata az, hogy legutóbbi időig az európai kereskedelem 
hasznot húzot t a rabszolgakereskedésből , amennyiben az 
áruk szállítása Afr ika bensejébe s a kicserélt értékek to-
vábbítása a t engerpar t ra csak rabszolgák hátán volt eszkö-
zölhető, szabad ember, kivált szerecsen arra nem vállal-
kozván, u tak hiányában pedig a szállítás szekéren, vagy 
elefántok, tevék, ökrök, lovak hátán lehetetlen lévén ; ez 
állapoton azonban változást idézett elő a német-afr ikai 
gyarmatosí tó társulat barbársága, valamint Stanley, az is-
meretes afrikai utazó s kíséretének embertelen vadsága, 
amely Afr ika bensejében — ugy látszik — a szerecsenek 
általános föllázadását vonta maga után, annyira, hogy a 
nevezett német társulat kénytelen volt Afr ika bensejéből 
roppan t veszteséggel visszavonulni, Stanley pedig kísé-
retével együt t az európai fegyverzet daczára halálos vesze-
delemben forog, az európai kereskedelem nem kevésbé 
nagy veszteséget szenved. Ez indít ja az angol s német 
kormányokat arra , hogy az afrikai tengerpar tokhoz fegy-
veres expedicziót küldjenek. 

A franczia fővárosban most fölismerik a hibát, 
melyet elkövettek az által, hogy Lavigerie bibornok 
sürgetéseinek nem engedtek, mert Francziaország Algir 
s összes afrikai birtokainál, valamint Tuniszra vonatkozó 
igényeinél fogva talán legközelebbről van e kérdésben ér-
dekelve. 

Más kérdés azonban, vájjon az angol és német köz-
belépés nem lesz-e károsabb és vájjon a franczia részről 
netán külön foganatosí tandó rendszabályok nem lesznek-e 
há t rányosabbak, mint az eddigi ál lapot a kereszténység s 
ami ezzel egyértelmű, az igaz emberiség ügyére ? 

A fegyveres föllépés bizonyára még inkább el fogja 
keseríteni a benszülötteket, ha ugyan ki ter jedhetne Afr ika 
bensejére ; de ha a tengerpar tokra szorítkozik is, nagy 
veszteségeket fog okozni a benszülöttek kereskedelmének 
s már -emia t t is még nagyobb idegenkedést fog szülni a 
szerecsenek körében mindaz iránt, ami európai, ami a fehér 
embertől ered. Es ez nyilván ár ta lmára lesz a katholikus 
misszióknak, sőt lehet, hogy az eddig csak hálamegvetéssel 
fentar to t t missziók kiir tására és ezzel annyi emberfölöt t i , 
áldozat és embergyilkos munka eredményeinek lerontására 
fog vezetni, minthogy a rabszolgakereskedők bizonyára 
fel fogják használni ez alkalmat, hogy ügynökeik által a 
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szerecseneket a jámbor misszionáriusok ellen még inkább 
elfogultakká tegyék. 

Vannak ott ugyanis virágzó missziók is. Így pél-
dául a kibango-i, mely valóságos „keresztény oázis" a 
pogány vadon közepette. Ez az egyedüli misszió, melyet 
Lavigerie bibornok hittérítői, „a fehér testvérek," a Tan-
ganika tó éjszaki részén nagyobbra fejleszthettek. Az 
LTmona nevezetű országban van és csak müvelésre szorul, 
hogy a legtermékenyebb vidéke legyen az egész világ-
nak. Az umona-i király teljes függetlenséget biztosított a 
misszionáriusoknak. It t ezer szerecsen részesült már a 
keresztség szentségében és teljesen a páterek vezetése 
alatt áll, kik 140 néger árva fiút nevelnek ; azonfelül 
többeket kiváltottak a rabszolgaságból s más misszió-
állomásokról idehoztak, kik már segédkezet nyújtanak 
nekik a polgárosodás terjesztésében. A páterek törvény-
széket is alkottak, melynek még idegen törzsbeliek is 
szivesen alávetik magukat, annyira birták igazságszerete-
tükkel e félvad népet meghódítani. Népszerűségük egyre 
terjed, és a szomszéd törzsfőnökök több izben fölszólí-
tást intéztek hozzájuk, telepednének meg az ő területü-
kön is. A Nianza-tó melletti kath. misszió, hol a protes-
tánsok is alapítottak misszió-állomást, Uganda királyától, 
Muangá-tól sokat szenvedtek eddig, de mint Denoit atya 
St. Maria Rubogából ez év nyarán irta — most szebb 
napoknak néz eléje ; a király meglátogatta a missziót, és 
bár ez ismét értékes ajándékba került a hittéritőknek, azt 
remélik, hogy biztonságukat növelni és a megtérítettek 
számát szaporítani fogja. Más misszió-állomások kevésbé 
kiterjedtek, de mégis reményt nyújtanak a fölvirágzásra. 

Mindez most veszélyben látszik forogni. Még nin-
csenek ugyan tudósításaink e missziók jelen helyzetéről, 
az ottani válságos állapotok aligha nyújtanak kilátást 
arra, hogy oly mihamar értesülést nyerjenek a Lavigerie 
bibornok által itt szervezett bizottságok az ottani hitté-
ritők sorsáról. Dorguet atya azonban — ki sokáig mű-
ködött ama vidéken s most a misszionáriusok papnevelő-
intézetében gyümölcsözteti bő tapasztalatait — még 
reméli, hogy a főbb missziók némi áldozatokkal megme-
nekedhetnek a végveszélytől. Adja a jóságos Ég ! 

Lavigerie bibornok aközben nem szűnik meg tovább 
fejleszteni megindított vállalatát, melyet a pápa kiváló 
áldásával tüntetett ki és egyúttal 300 ezer frankot bo-
csátott Afrika uj apostolának rendelkezésére ; aki ez ösz-
szeget a párisi, londoni, a német s a római rabszolgaság-
elleni bizottságok közt fölosztotta, 100,000 frank kivéte-
lével, melyből az afrikai misszióknak azonnal segélyt kíván 
nyújtani, a maradékot pedig esetleg fölmerülő rögtöni 
segedelemképen tartalékban tart ja . 

A gyűjtések már megindultak s itt már közel félmillió 
frankot eredményeztek ; mi ez azonban a nagy szükséghez 
képest ? 

A bizottság nyilvános fölhívást intéz az egész keresz-
tény világhoz, melyben utalva a válságos fordulatra, ada-
kozásra szólít fel mindenkit, akit az Isten földi javakkal 
megáldott és akinek szive van a rabszolgaságban szenvedő 
embertársai iránt. 

T. szerkesztő ur bizonyára nem tagadja meg ez ügy-
től pártfogását és kipróbált buzgalmával, gyújtó ajánlásá-

val minél több szivet fog megnyerni e vállalatnak, a sze-
recsen föld megtérítésének, a rabszolgaság végleges meg-
szüntetésének, mely a tizenkilenczedik század legnagyobb 
dicsősége leszen. Cs. F. 

A „RELIGIO" TÀRCZÂJA. 

Utóhangok. 
Jóval a szüreti kirándulás előtt, a miénkkel határos 

megyében (Borsodban) is megfordultam. A híres Sámuel 
vásár Miskolczon talált. 48 óta nem lá t tam. l ) Megszé-
pült, de el is zsidósodott. Nyitott templomok mellett, 
nyitott boltok — vasárnapon! Járdája be van fásitva, mi, 
főleg nyárban, üditőleg hat a szemekre, és beárnyékolja 
a járó-kelőket. A megyeházzal vis à vis, figyelmet költ 
az uj leány-nevelő-intézet. Az ünnepelt főpap Samassa 
József fillérein épült. Czélszerü berendezés, rend, tiszta-
ság és csínnal elegyítve. Házi kápolna ékiti belsejét. 
Ez intézet megfelel nevének. Sororok gondozzák. A 
nagy alapító jobb kezekre nem is bizhatta. A nő-
világ örök hálával lehet érte. Es mily örömben rö-
pösne a jó miskolcziak szive, ha nőnevelő-intézetjök 
mellett, VIII. osztályú gymnasiumjok is volna, a mire 
és a mihez, a paritás elvénél ,quod uni justum : 
alteri aequum', égető a szükség és jogosak az igények : 
hisz többségben vannak a katholikusok : figyermekeik, a 
kath. hitérzület nagy kárára, tanulmányaikat, de more, 
költség kímélés tekintetéből, a helybeli protestáns isko-
lában folytatják. Pedig volna tanerő (a minoriták), zárdá-
jok elég bő, hogy a IV. osztályú gymnasium VIII-ra 
kiegészíttessék, üres helyiségei állami czélokra vannak 
lefoglalva. No de meglesz ez is. Deus novit corda: és 
kidomborul a csonka mü. A miskolczi kath. hitközség 
kulturális érdekeinek az adja meg fulkrumát, ki a tudo-
mányok alantas csarnokában Minerva fejére fölteszi a 
sisakot . . ! 

Az országos vásár miatt tultömött vendéglőkben, 
de még a minoriták vendégszobáiban sem találván helyet, 
a mindszenti városrész plébániáján kopogtattam. Szives 
és finom műveltségű ura, ft. Foltin János esperes2) test-
vérileg fogadott. Egyik segédje, kiben első látásra a 
tollmunkást ismertem föl és megszerettem, Miskolcz múlt-
járól érdekes felderítéseket tett, mik kellő világításba 
hozzák egy igénytelen szerzetes aktivitását és érdemeit : 
nagy buzgalma, szelid, leleményes és tapintatos bánás-
módja, ezerekre szaporította fel a csak néhány családra 
olvadt hívek számát a török világban a reformatio idejé-
ben. A lelkipásztor maga is hűtlen lett hitéhez s utána 
a nyáj. A Gondviselés egy jámbor pátert tartott fel 
mentőül és gátul. Az Isten keze szemlátomást mükö-

') Másod magammal Tonika László ügyvédnél valék elkvár-
télyozva. Uri ellátás, ingyen. Hja ! végzett akadémikusok voltnnk, 
és hozzá honvédek. Szives házigazdánk, noha családos volt, a leg-
hidegebb évszakban fogta vadászfegyverét s Mészáros hadtestéhez 
csatlakozva, min t önkéntes, velünk tar tot t , Schlik ellen. Ily nagy 
volt akkor a hazafiság ! Megjegyzendő : hogy ha Szemere, ki szin-
tén a táborban volt, be nem avatkozik a hadi tervbe : az ellenség 
verve, sőt fogva van. 

2) Eddigelé már prépost .- gratulálunk ! 
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flott vele. Csodaszerü dolgokat kellene érintenem s hosz-
szadalmas lennék, lia Miskolcz ez u jabb apostolát , és hit-
müveleteit, a káplány ur elbeszélése után, le akarnám irni. 
Érdekes olvasmányul lehetne mindezt, egy külön könyvbe 
foglalni. Nt . Babik J. ur nagy szolgálatot tenne vele. 
T ö b b rendbeli munkáival kedveskedett, a mint megvál-
tam tőle. A „Százszor szépek" czimü könyve, mely a 
jelesebb egyházi irók müveiből szemelvényeket tartalmaz, 
méltó, hogy a salonokban, a kath. családok asztalán, 
,Album' ként díszelegjen. Karácsonyi a jándéknak is bevá-
lik. Merjük ajánlani. V a r n a k alkalmi sz. beszédjei is. A 
„Vallás és színpad" czimü müvét a ,Religio' és a ,Magyar 
Ál lam' ismertette. Feladatának magaslatán áll mint iró és 
költő s hivatva van az egri megye koszorús lantosainak 
az utóbbi években nagyon is megtogyot t számát nevelni.1) 

Miután rövid tartózkodásom ala t t a közeli topolczai 
fü rdőbe nem mehettem, Vass Imre másod-káplán társa-
ságában, a hires és szintúgy szomszédos diósgyőri vashá-
mort és regényes vidékét néztem meg. A vasporos lég, 
melynek itt sajátságos szaga és szinvegvüléke van, a czik-
lopsok tüdejét nagyon megviseli, — hát még a gyári 
meleg, a gyulasztó hőség, mit a gépek mesterségesen 
•hatványoznak ? ! Homlokizzadva néztük végig e vulkaniz-
must, a tüzesen kiszökellő vágányokat (sinek) az olvasz-
tóból. Szegény gyárosok ! Nagy megadással viselitek az 
ősbün á t k á t : „in sudore vultus tui vesceris pane." Való-
ban ! ki a vasat aczéllá tömöritő diósgyőri hámor t lát ta : 
a pokoli tűzről, melyhez képest földi tüzünk csak festett 
tűz, lehet némi fogalma. Egy órai rövid időzés után, ott 
hagytuk e vasgyúró telepet és siettünk a városba a gyári 
port leöblíteni torkunkról . Az aljegyzőnél 2) ránk vára-
kozó villás-reggeli à propos volt. A régi ismerős nagyon 
megörült látásomnak, bemuta t ta fiatal nejét , kit cserébe 
jegyzet t el ; mert az elsőben csalódott . . . Kalauzom, 
Vass káplán ur adta össze, és j ó l : mert boldogok. A 
vaskapocs nem oly könnyen mállik szét, 3) Emlékgazda-
gon távoztam Miskolczról. Vágyom a Mindszent templomi 
orgonász szavát hallani és éneke mellett misézni. Ez ám 
a kántor ! 

Es igy, e harmadszori közleménynyel, be volna az 
október havi referáda őszi kirándulásomról fe jezve . 4 ) 
Október lekötve, mintegy elbűvölve tart , bár mi dologhoz 
fogjak, (innét a protractio). De szeretem is ezt a szüreti 
vig hónapot, mióta a hegyalján lelkészkedtem, azóta még 
több titulus emeli becsét : e hónapban lát tam Krakót és 
készültem Rómába, e hóra esik a két nevezetes szent, 
alkantari-Péter és kortársa, Teréz, kik szemközt vannak 
a világ legnagyobb templomának bejáratánál az óriási 
szentelt-viztartók fölibe helyezve. Nagy megtiszteltetés ! 
Okét nézi, őket üdvözli áhítatában legelőször is a —- za-
rándok. — Több lelkész mélyen fáj la l ja megyénkből, 

') Károly napján katonai szemlén "itt volt ; de szavát nem 
váltotta be: tán neheztel? A mi késik: el nem múlik. A „Toll-
rajzok" útban vannak. 

2) Tek. KrizscinovszTci/ József. 
3) Hithideg korunkban, a szeretet kapcsa gyengének bizonyul. 

Yissza kezdünk esni a vaskorba. Liberális haladás ! 
4) Azok többet láttak és Írhattak a czentrumbói, kik szün-

idejüket Stájerország havasai közt és a svéd-tenger partján töltötték. 
(Dr CsiszariJc, Bépássfoj.) 

hogy ily epochalis időszakban, ily alkalomszerű kedvez-
ményt mulasztva — honn maradt . Különösen, utódom a 
t róczonfa lus i , ' ) nagy. előkészületeket tesz ez ú t r a : tanul-
mányozta a térképeket és előre fel jegyzett minden meg-
figyelni valót. Mások meneteléhez kötöt te a magáét s ez 
okozta elmaradását . Hogyan ? könnyű kitalálni. J ó egészség 
mellett különben, még megtehet i ezt a szép utat , ha a 
szövetséges hata lmak féken ta r tand ják a kitörő mozgal-
makat . Kolbay Gergely (pesti theol.) barátomnál szívesen 
időzök : rendben t a r t j a házát és olvasmányait . Könyv, 
újság, minden a maga helyén. Há t a szomszédban? A 
templom éjszaki oldalán a régi mélyedés behantolva, — 
maga a templom szépen körülkerí tve, — a plébánia vár-
ker t fala kiépítve stb. Rend itt is. 

De végét szakítom már a sok irka-f irkának. Sursum 
corda ! 

jQuicunque in alta sidernm 
Regnatis aula Principes, 
Favete votis supplicum, 
Qui dona coeli flagitant.' 

Tollrajz. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T , 
A Szent-László-Társulat 

f. hó 17-én, szombaton, délután 4 órakor válaszmányi 
gyűlést tar t , melynek fő tárgya a nagygyűlés előkészítése 
leszen. Az e. i. nagygyűlés nm. és ft . dr Schlauch Lőrincz 
nagyváradi püspök ur elnöklete alatt f. évi deczemberben 
fog megtar ta tni . 

IRODALOM. 
= Jus ecclesiasticum peculiari respectu habite 

ad Hungáriám. Ex fontibus et pluribus praeclaris aucto-
ribus concinnavit Georgias Demkó Archi-Dioec. Agriensis 
presbyter , SS. Theol. Doctor, in Lyceo archi-eppali agri-
ensi Ju r i s Canonici et Hist. Eccles. Professor Ordinarius. 
Tomus II. Cum indultu Reverendissimi Ordinarii. Agriae 
1888. 8-r . VIII , 597 — 1060 és X X I V 1. Ára 3 f r t 20 kr. 

- f Bevezetés az ó-szövetségi szent könyvekbe. 
Kiadta dr Grósz József csanádegyházmegyei áldozár stb. 
A második javí tot t kiadás után latin eredetiből szerző 
engedélyével szabadon magyar í to t ta ifj . Gebé Andor mun-
kács-egyházm. áldozár, a hi t tud. koszorúsa s az ung-
vári királyi és püspöki theol. lyceumban az ó- és új -
szövetségi bibliai tanulmányok ny. r. tanára. Fordító sa-
já t ja . Eger , 1888. 8 - r 231 1. Ára 1 f r t 20 kr . vagy meg-
felelő intentiók. 

— Előfizetési felhivás „Introductio in históriám 
literariam seriptorum ecclesiasticorum" czimü műre: 
Minden müveit nemzetnek, minden tudományágnak van 
irodalma és irodalomtörténete. S hogy e tekintetben a 
kath . anyaszentegyház sem áll há t rább, fényesen kiviláglik 
ama tényből, hogy az anyaszentegyháznak és az anya-
szentegyházban a hi t tudománynak is párat lan irodalma 
és i rodalomtörténete van. Az anyaszentegyház irodalom-
történetében mindenekelőtt ihletet t sz. iratok és sz. irókra 
akadunk. De ezeken kivül az egyház még igen sok irattal 
bir, a melyeket ő őriz, nagvrabecsiil s tanításaiban föl-
használ. Még igen sok írót mutat föl, a kik nem voltak 

•) Kedves falu ; a sáros-patakiak jtróczonká'-nak nevezik ; 
dc lelkésze is kedvelt egyén. 
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ugyan ihletettek, mindazonáltal a kinyilatkoztatott igaz-
ságok egyszerű leirása, magyarázata avagy védelme^által 
neki nagy hasznára voltak és tényleg is vannak, üdvös 
tehát, ha ezen Írókat és iratokat — azok, kik egykoron 
tanítók lesznek Izraelben, ismerik. Ily gondolatok behatása 
alat t állottam én akkor, midőn növendékpapságunk javára 
— latin nyelven és könnyű stylben — tankönyvül egy 
irodalomtörténetet vázlatban ily czim a l a t t : „ lntroductio 
in Históriám Literariam Scriptorum Ecclesiasticorum" 
állítottam össze. E munkában a sz. atyák, a középkori 
scholasticusok és az ivjabbkori theologusok bio- és bib-
l iographiáját egyenként pertractálom, a hi t tudomány fej-
lődéséről, illetőleg álláspontjáról pedig korszakok- és idő-
szakonként igyekszem rövid át tekintést nyúj tani az olva-
sónak. A 24 ívre ter jedő mü két füzetben fog megje-
lenni. Mindkét füzetnek ára 2 f r t 40 kr, növendékpa-
poknak 2 f r t . Egy-egy füzetnek ára pedig 1 f r t 20 kr., 
növendékpapoknak 1 fr t . — Minden 10 példány után 
egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. Az 1-ső füzet, mely 
, a szent atyák korszakát" tárgyal ja , az egyházmegyei 
hatóság jóváhagyásával, márczius hóban fog megjelenni ; 
a I l - ik füzet pedig, a melyben a scholasticusok s az 
ujabbkori theologusokról leend szó. csak a jövő tanév 
elején. Az előfizetési iveket legkésőbb deczember 10-ig 
kérem nevemre czimezve visszaküldeni. Ungvár, 1888. 
november 1-én. Dr Mikita Sándor, munkács-egyházmegyei 
áldozár s az ungvári püspöki papneveldében az alap- és 
az ágazatos hittan ny. r. tanára . 

H I V A T A L O S . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 

folytán : Császka György szepesi püspöknek, az egyház 
és a közügyek terén szerzett kiváló érdemei elismeréseül, 
első osztályú vaskorona- rendemet díjmentesen adomá-
nyozom. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 
folytán • Sch l lS te r Konstant in váczi püspöknek, az egyház 
és a közügyek terén szerzett érdemei elismeréseül, első 
osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1888. évi november hó 7-én. 
Ferencz József, s. k. 

B. Orczy Béla, s. k. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : Debreczeni János czimzetes kanonok és 
karczagi plébánost szabolcsi főesperessé, — Foltin János 
miskolczi plébánost pedig Sz. Lászlóról nevezett sümegi 
czimzetes préposttá, — Melly Károly pilis-csabai plébánost 
székesfehérvári székesegyházi tiszteletbeli kanonokká neve-
zem ki. 

Kelt Bécsben, 1888. évi október hó 27-én. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : dr. Bobok József mocsonoki alesperes-plé-
bánosnak zewrugi (szőregi), Podivinszky Ferencz zsolnai 
plébánosnak a bold. sz. Máriáról nevezett kolosi czimzetes 
apátságot adományozom ; továbbá Zlatháry János várnai 
alesperes-plébánost, valamint dr. Csippék Sándor pap-
növeldéi aligazgatót nyitrai székesegyházi czimzetes ka-
nonokká nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1888. évi nov. hó 2-án. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** A Görres-egylet nevü német kath. tudós társaság 

„Historisches Jah rbuch" czimü évnegyedes folyóiratának 
4. füzetében igen érdekes tárgyról értekezik dr Ehses 
„Die päpstliche Dekretale in dem Scheidungsprocesse 
Heinrichs VIII ." czim alatt . Guicciardini szerint Campeggio 
bibornok 1528. október havában VII . Kelemen pápa egy 
dekretalisával érkezett Angolországba, melyben a pápa 
VII I . Henrik házasságát aragoniai Katal innal sententia 
declaratoria semmisnek jelenté ki. Campeggio bibornok 
utasítva volt, hogy a bullát a királynak és Wolsey yorki 
bibornok-érseknek megmutassa és előttük kijelentse, hogy 
ő azt a pápa megbízásából azonnal közzétenni fogja, 
mihelyt a házassági pör kedvezőtlen folyást venni fog 
látszani. Igy Guicciardini. Pallavicini bibornok, a trienti 
zsinat tör ténet irója, t agadja e bulla létezését. Hozzá leg-
újabban Hergenrö ther bibornok is csatlakozott. Dr Ehses, 
a ki jelenleg Rómában levéltári kutatásokat végez, erősen 
áll i t ja e bulla létezését, de tar ta lmát nem tud ja szaba-
tosan megállapítani. Szerinte általa a pápa utolsó lépést 
te t t az iránt, hogy VIII . Henrik angol királyt és Wolsey 
ál lamminiszter-bibornokát barátságáról és haj landóságá-
ról meggyőzze. A pápa szándéka szerint ez az irat, bár 
jogérvényesen volt kiállítva, soha jogérvényre nem emel-
kedett volna. (Augsb. Posizeitnng.) 

— Az egyház kormánya köréből: Simor János b i -
bornok Magyarország hgpr imása Bécsben Galimberti nun-
tiassal értekezett . — A ba jor püspöki kar „Pro memó-
r iá já t" az egyházpolitikai helyzetről Bajorországban, a 
melyet a nevezett ország püspökei az e nyáron Freisin-
genben ta r to t t conferencziában szerkesztettek, f. hó 8-án 
ter jesztet te Steichele münchen-freisingeni érsek a regens-
herczeg elé. Tar ta lmáról az újságok még semmit sem 
tudnak újságolni. — A linczi püspöki székre dr Mayer 
Lőrincz csász. kir. udvari plébánost emlegetik. Kinevez-
tetését legközelebbre vár ják. — Az osztrák püspökök 
conferencziája, mely f. hó 3-ára volt kitűzve, elhalasztatott 
az osztrák katholikusok II. nagygyűlésének idejére, f. hó 
végére. — A bourgesi egyháztartomány püspökei a Li-
bertás kezdetű pápai encvclikára vonatkozólag együttes 
köszönő és hódoló feliratot intéztek XIII . Leo pápához, 
melyre a pápa Rinaldo Angeli t i tkár ja által f. évi okt. 
11-én válaszolt. A „Moniter de Rome" f. hó 9-iki száma 
közli mind a két okmányt . 

— Bíboros hgprimás ö emja u jabban 100 forintot 
méltóztatot t a budai kath. legényegyesületnek, mint fővéd-
nöke, czéljai előmozdítására, ajándékozni, mely atyai kegy-
ért alázatos köszönetet mond az egyesület nevében Lehman 
Ágoston egyesületi elnök. 

— Az osztrák katholikusok II. nagygyűlése igazán 
nagynak Ígérkezik. Ha a jelentkezések, mint nekünk írják, 
oly számban fognak ezentúl is történni mint eddig, akkor 
a hölgyek tervezett részvevése el fog maradni, nem lévén 
elég hely annyi ember befogadására. Windthors to t is 
várják, de megjelenése még nem bizonyos. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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lasztásának okairól hiteles nyilatkozat. Stb 

A Szentháromság Congregatiója Pesten. 
Ez a Congregatió') nevii társulat széles e ha-

zában közkedveltségben részesült, épp igy Pes-
ten is, melynek történetéről és üdvös működésé-
ről néhány szóval meg akarok i t t emlékezni. 

Már 1712-ben január havában intézkedett 
Kayser Sebestyén cs. k. sóhivatali inspector Cini 
plébánossal együtt a Szentháromság tiszteletének 
fokozása iránt, részben, hogy naponta e czélból 
8 órakor sz. mise tartassék, részben pedig, hogy 
valamely egylet jöjjön létre. 1713-ban ápril havá-
ban a társulat megalakult s tagjai albumba 
jegyezték be magukat. XI. Kelemen pápa 1713. 
jul. 3-ikán pedig búcsúkkal ajándékozta meg, 
melyeket a szász herczeg bibornok, mint eszt. 
érsek szintén elfogadott.-) 

Kayser, a lelkes alapitó, önként Ígérkezett, 
hogy a misék stipendiumait és egyéb költségeit 
a Szentháromság tiszteletére megfizeti. 

1714-ben január 8-ikán a város tanácsa a 
társulat ügyét magáévá te t te és intézkedett, hogy 
a társulat i ránt a plébánossal egyetértőleg jár-
hasson el. Februárban figyelmeztette a plébános 
a tanácsot, hogy a társulat felsegélyezésére nagy-
lelküleg igért hat aranyat megadná, melyeket a 
tanács készségesen meg is adott. 

A társulat csakhamar életrevalónak bizo-
nyult, tagjai napról napra szaporodtak. S közi-
béjük igen tekintélyesek léptek, ilyenek valá-
nak az 1715. deczember 29-ikén beiratkozott 
főhadbiztos Forstern János Mátyás és neje Grel-

*) S a n c t i s s i m a e T r i n i t a t i s c z i m ü . 
2) T a l á n csak k i h i r d e t e t t ? A szerJc. 

berg Terézia Sidónia, Maga Kayser és neje Pro-
perger Erzsébet. Azonban kiváló ünnepélyességgel 
tör tént Pest városa egész tanácsának felvétele, 
miután ez a penitenczia szentségéhez és testületi-
leg az ur vacsorájához járult volt. Alapszabályai, 
szabadalmai nyomtatva külön könyvecskében meg-
jelentek. Kayser mig élt, nem.szűnt meg a Szent-
háromság dicsőségét a legnagyobb áldozatokkal 
és fáradsággal is előmozditani. Ennek legjobb 
eszközeül a harangot vélte, óhajtván, hogy ne 
csak a templom falai közt buzduljanak a társulat 
tagjai a Háromság egy Isten imádásában, de bárki 
is a harangot hallja, buzduljon arra, bárhol legyen 
is, annál inkább, mert a ki a harangszó hallatára 
reggeli és délutáni 3 órakor 3 miatyánkot, 3 
üdvözletet és három dicsőséget elmond, az búcsú-
ban (centum annorum) részesül. E végből Kayser 
saját költségén harangot öntetett, mely 8 mázsás, 
raj ta a Szentháromság képe s eme felirat: „0. SS. 
Trinitas quot pulsus tot laudes tibi offert tua 
fraternitas. Gloria Patr i et Filio et Spiritu Sancto 
1723-io. 

Melyet a váczi püspöki helynök Berkes Endre 
szentelt és mely 1726. jun. 8-ikán húzatott fel 
az uj toronyba, a hol a fenti czélból junius 29-ikén, 
mint Szentháromság vasarnapján szólalt meg elő-
ször. Az iránt, hogy naponta kétszer mindig 
három órakor megszólaljon, a Szentháromság 
congregatiója gondoskodott és 9 fr tot fizetett 
évenkint az egyházfinak a délutáni és ugyan-
annyit az éjjeli őrnek a hajnali harangozásért. ) 

A z 1 7 5 6 - i k i c a n o n i c a v i s i t a t i ó o k m á n y á b ó l . 
2) P r o t o c o l l u m P a r . 
3) E m l i t i k az 1 7 5 6 , 1 7 6 2 és 1 7 7 9 - i k i v i z s g á l a t o k 

a c o n g r e g a t ó k ö l t s é g e i k ö z ö t t . 
40 



<314 RELIGIO. 

E harangozás még manap is szokásban van és 
igen kedveltetik.*) 

Kayser, kit a jótékonyság mintaképének 
nevezhetek, saját kivánságára ama toronynak 
talajába temetteté magát, a melyben harangja 
függ s pedig harangja alatt.2) Második jótevőjévé 
lőn a társulatnak eisenthali Eiserich Samu tanács-
nok, ki 1722-ben 1000 fr t alapitványt te t t le a 
városnál, melyet az máj. 8-iki tanácsülésében el-
fogadott. Ez alapitvány szerint minden szerdán 
a főoltárnál szent mise mondandó mindaddig 
mig a Szentháromság oltára el nem készül, mert 
akkor annál lesz végzendő. Továbbá rendel-
kezik alapítványában folyton égő lámpáról. A 
Szentháromság társulat XI. Kelementől már 1720. 
ápril 10-ikén kapott bucsu-engedélyt szaba-
dalmazott oltár számára, mely engedélyt ugyan az-
év május 7-ikén a szász herczeg-érsek szintén 
elfogadott. A congregatio diszes oltára még most 
is fennáll, szemben a sekrestye ajtóval az epi-
stola oldalon. Mesterséges márványból van ké-
szitve és csinos olajfestményt! oltárképet bir. A 
társulat tekintélye és vagyona folyton növekedett-
Előbbit az okozta, mert fővédnöke maga a feje-
delem volt. Másodelnöke pedig az ország nádora, 
kormányzója. Pest város birája, elnöke a plé-
bános, pénztárnoka a templomgondnok. Vagyoni 
jólétét számos alapitványnak és állandó jövedel-
mének köszönhette. 1756-bana) például következő 
jövedelemforrásai voltak : beiratási dijak (20 ft), 
havi offertoriumok (20 ft), temetési kiséret (20 ft), 
a nagy harang után (10 t.), összesen 70 ft. Ki-
adásai : zenészek sekrestyés és harangozásért össze-
sen 63 lt. Mivel a társaság a főtemplomba vala 
bekebelezve, tőle számos előnyben részesült. 

III. Falusi levél. 
„Ad vocem Seminarium", elismerem, hogy az elöljáró-

képző-intézet felállítása ma még túlfeszített kívánság. Ki-
vihetetlen és czéltévesztett volna olyan intézet felállítása, 
melynek rendeltetése volna, a gymnasiumi tanulmányok 
befejezése után e czélból i f jakat befogadni. 4) De azért fölöt-

*) Thaly Kálmán azt tar t ja e harangszóról, hogy ez 
a pestis harangszó, kegyes alapítványból örök időkre el-
rendelve, annak emlékeül, hogy az utolsó pestis alkalmá-
val ezen órában hunyt el az utolsó pestises halott. Pesten. 
Dr. Gerlóczy és Dr. Dulácska, Budapest és környéke. II. 52. 

2) A halottak könyvében igy van bejegyezve: 1753. 
Jul. 16. Spect. D. Sebastianus Kaiser supremus officii 
salis inspector a 77. Intra Turrim par. sub. campana 
SSmae Trinitatis. 

:i) A canoni vizsgálat jegyzőkönyvéből. 
4) De hisz. gondolom, nem erről volt szó. 

A szerk. 

tébb kívánatos, sőt szükséges annak a kifürkészése, vájjon 
kit illet meg igazán azon megtisztelő bizalom, hogy az ifjú 
levitákat munkabíró s tevékeny buzgóságu harczosokká ne-
velje. Mutassa ki az illető, hogy törekvésének tárgya nem 
éppen a városba jutás gyönyörűsége, a tanárság, elöl-
járói anyagi gondoktól ment életmód ; mutassa ki bi-
rósságát az önképző tevékenységben az illető, ki hiva-
tott leend másokat képezni, másokban a papi szellemet, 
művelődést, üdvös irányú munkabecset növelni ; mutassa 
ki az illető, mily feddhetetlen papi jellemmel buzgólkodik 
az Ur szőlőjében, mily észszerű működése a lelkipásztor-
kodás tényeiben, mire leépes azon működési körökben, 
melyeket számára az isteni gondviselés kijelölt. 

Ha már most az egyházmegyei hatóság elméletben 
és gyakorlatban kipróbált ezen embereket, mely próba-
követ nem a kutyabőr, hanem erélyességgel párosult 
buzgóság s szellemi sokoldalú képzettséggel megáldott 
arravalóság szolgáltatja, egy külön — ma még csak 
elméletben contemplált — előljáróképzőbe küldené, (mely-
nek szervezete, tanulmányos és erény-gyakorlatos menet-
rendje hozzáértő illetékes körök által volna meghatáro-
zandó,) a papnevelés ügyén mindenesetre sokat lendítene. 
Távolból sem állithatom, hogy jelen viszonyaink között 
az elöljáróság nem volna tán kivétel nélkül mindenütt 
kifogástalan, nem töltené be szakértelemmel hivatását: 
de szerény nézetem szerint biztosabb ut volna amaz s 
könnyebben kikerülhetné a véletlenbe sikerülhető elöljáró-
szervezet eshetőségeit. Azt sem tagadhatja továbbá senki 
sem, hogy bár a püspökelőljáró s tanácsosainak őrszeme 
szemen szedett emberekkel látják el a papnevelő-intéze-
teket, a külön magasabb képzés rendkívül hasznára vál-
nék a szemenszedett embereknek s hivatalos sikeres mü-
ködésöknek, annál is inkább, minthogy a felsőbb intézet 
elöljárói közvetlen megfigyeléssel biztosabban megítélhetnék 
a küldött fiatal emberek természetes vagy szerzett arra-
termettségét. Nem vagyok illetékes biró, de szerény né-
zetemet nyilvánítani bátorkodom a papnevelést illetőleg 
fentebbi megjegyzéseim kapcsán. Ugy hiszem igénytelen 
nézeteim hangoztatásával sem senkit nem sértek, sem 
magamra a kárhoztatás átkát nem vonom, „quia inven-
tus est, qui efferret, quod omnes animo agitabant." (Ta-
citus.) 

A muzeumrendszert kárhoztatom. Számtalan fiatal 
embernek megrontója a folytonos együttlét, a folytonos 
egymás zavarása. Mig sok ember, ha czellájába vonulhatna, 
mind lelki életével többet törődnék, mind szellemét üdvö-
sebben kiképezné : addig haszontalan tereferékkel egymást 
agyonboldogitják. S midőn a négy esztendő az idő orsóján 
észrevétlenül leforgott, azon kapja magát az ifjú, hogy 
az előirt lelkigyakorlatok s tanulmányok jól-rosszul le-
morzsolásan kivül mitsem tett . 

Szerény nézetem szerint a tanulmányi felügyelő hiva-
talának állandósítása, hivatáskörének szabatos meghatá-
rozása, rendszeres illetményekkel való ellátása a pap-
nevelés ügye fellendülésének hatalmas emeltyűje volna. 

A mult dicső napjai, nagyratermettségünk, hazánk 
kiváltságos helyzete : egy darab kulturállam beékelve 
Nyugat és Kelet közé, keresztény kulturhivatásunk ezred-
éves alkotmányunk talpkövén: a katholiczismus diadal-
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oszlopai. A jelen félálomba borult fásultság és közönyös-
ség között veszni indul terünk ; lassankint leszorulunk a 
becsülettel kivívott talajról. A közélet minden ágát meg-
mérgezték a közömbösség fullánkjai. Nemzeti nagylétünk, 
ős vallásosságunk hamvvedrein kiöntött moráltalanság 
mocsáraiból fel-felvillámló lidérczfény káprázatai akadá-
lyozzák a világos látást. Mert bizonyos, hogy a hitközöm-
bösség az erkölcsi közömbösségnek, vagy a szkepszisnek kifo-
lyása. A jelen gyászfátyola alól a dicső mult tüzéből mégis 
kivillan bízva küzdő szivünk szent vágyaként a remény 
sziporkája. A jövő meghódítása, a jövő pacifikatiója tudo-
mányban és erényben, ama nagyszerű hivatás, mely feszíti 
a buzgóságra termett pap szivét ! Mily fönséges gondo-
lat ! a sokat szenvedett, balsorsban megfogyatkozott, de 
megtört hazában oly papság látása, melyet nemcsak papi 
buzgóság tüzel és vendégszeretet tesz híressé, de mely a 
tudománynak is fölkent papsága. Nem alhatunk nyugod-
tan. Meg kell nekünk is legalább annyit tennünk Isten 
dicsőségére és felebarátaink lelki üdvösségére, amennyit 
a világ fiai röpke dicsőség, kósza hirnév fejében meg-
tesznek. Álmodni édesen, önző maga-elégültségben, má-
morthozó tunyaságban, midőn oly sok a veszély, oly sok 
a kivetett tőr a közélet és irodalom minden ágában, nem 
lehet, nem szabad. Nem a tudomány és irodalom isteni-
tése az, mi kebelemből kikél és szót kér, hanem az 
igazság szeretete s azon szent meggyőződés, melyet a 
lángelméjü Hettinger következő két szóban örökített meg 
epigrammatikus rövidséggel: „A tudomány imádkozik." 
A kereszténység nemcsak a hóhérbárd és vérpad, de a 
tudomány próbakövét is kiállotta. Leroux Péter *) is elis-
meri, hogy sem tudatlauság, sem csalárdság, hanem ok-
adatolt és kiküzdött meggyőződés rakta le talpkövét. 

Ez az mi bennem a magasabb előljáró-képző in-
tézet felállításának fontosságát érleli, mely egybekap-
csolva lenne fensőbb theologiai tanulmányozásokkal.2) A 
philosophia elengedhetlen tanulmány-tárgy minden szemi-
náriumban. Az igazi theologia mint tudomány, mint leg-
felsőbb s igazán fenséges tudomány nem valamely könyv 
könyvnélkül való tudásában áll. 

Minthogy az iskolában és irodalomban részint nyíltan, 
részint költői szólamokba burkoltan hitetlenség, positivis-
tikus és materialista tanok hirdettetnek, a papnak ismernie 
kell kora eszméit, szivdobanásait, meggyőződéseit, hie-
delmeit, készpénz gyanánt szórt közkeletű szólamait, hogy 
ellenök sikerrel küzdhessen természetesen ott, a hol meg-
hallgatják. Valaha a tekintély túlbecsülése folytán meg-
történhetett , hogy a fiu a megészlelt napfoltokról kér-
dezősködött tanítójától, és ez azt felelte : „En ugyan 
olvastam Aristotelest, de nem találtam ilyet benne. Nyu-
godj meg, gyermekem, a foltok nem a napban, hanem a te 
szemeidben vannak!" Ma éppen ellenkezőleg minden te-
kintély kicsinylésével minden -kétségbe vonatik. Középis-
koláinkban oly tankönyvet használnak, mely azt a böl-
cseleti rendszert szolgálja, mely szerint Isten, a lélek, 
halhatatlanság, az emberi ész altal megközelithetlen pro-
blémák, az emberi ismeret bíróságát túlhaladják. A 

Encycl. nouv. : Christ. 
2) A sz. Ágostonról nevezett u. n. fensőbb intézet ezt részben 

teljesiti, — de csak részben. A szcrk. 

végokokról nem tudhatunk semmit. Valaha Giordano 
Bruno, mikor szemére hányták, hogy ellenkezés van az 
ő tudománya és a hit között, ő avval a mentséggel vélt 
takarózhatni, hogy „okadatainak csak metaphysikai je-
lentőségük van," maga részéről pedig állítja : „Utálom 
és megvetem mindazon tévedéseket, melyek mind mai 
napig elkövettettek, s melyek a katholikus hittel járnak, 
valamint mindazokat az eretnekségeket, melyek engem a 
katholikus vallásban és az egyház által meghatározott 
okok miatt kínoztak." l ) „Épen igy áll most a dolog, — 
írja Lewes a positivismust illetőleg — következtetései az 
egyház határozott dogmáival éles ellentétben állanak, de 
az egyház hü szolgái azért vendéglátó szívességgel fogad-
ják azokat elméjökbe. A régibb idők e pontbeli eltévedé-
sének szembeszökő példája az, hogy olyan nyilvános t a -
nárok hirdették nyíltan, hogy a lélek halhatatlanságában 
mint philosophiai tanban, nem hisznek, a kik mégis ragasz-
kodtak a halhatatlanság dogmájához." Keresztény filozó-
fiára van szükségünk, aquinói sz. Tamás bölcsesége szerint. 

A theologia tannyelve nagyohb részben latin legyen ! 
Az egyháznak, mely minden helyet és időt átér, általános 
nyelvre van szüksége, mely változhatatlan kifejezésekben 
őrizze meg dogmáinak csodálatos állandóságát, mely távol 
tartsa szent szertartásaitól a köznapi nyelv közönyösségét. 
Szigorúan megkövetelendő kellék a kezdő theologusban a 
latin nyelv birása. De nem a theologián kell ám a latin 
nyelvet megtanulni, hanem a kis seminariumban. Mert a latin 
nyelvben való járat lanság elzárja a theologus szemei elől 
a hagyomány és ész kincstárában rejtőző drágagyöngyö-
ket, kedvét szegi az igazi mély tanulmányra, megelég-
szik, ha tanára megelégedésére a tárgyakat kénytelen-
kelletlen beszedi. De ezenkívül, minthogy nemzetünkre 
akarunk hatni, a magyar nyelv gyakorlása is elmulaszt-
hat atlan kötelesség, hogy azt élő és írott szóban mesterileg 
kezelje Magyarország papsága. Pázmány gondviseléses ha-
tásának egyik gyökere itt rejlik. 

A szabadelvüség, a felszabadított ész, a positiviz-
mus, rettegtető hatalommá változott és a tömeg nyelvén 
beszél. A századnak el kell feledni hitét, ha a hit nem 
tud nyelvén szólani. Éppen ezért, nem utolsó, sőt nagy 
fontosságú dolog a papnevelő-intézetek önképző iskoláinak 
szervezkedése, pártfogolása. Magas látókörű, buzgó s 
tettre kész elöljáróság maga vezesse az iskolákat; adjon 
irányt, szellemet ez iskoláknak, nehogy útvesztőkbe té-
vedjenek. Mert a fordítás, mely részletenkint kiosztva 
gépies munka, s mely összeállításában egy ember, eset-
leg az elnök munkája leend, nem önképzés. Az önképző 
iskolák czélja továbbá nem egy-két vers faragása, né-
hány beszély lefordítása, hanem korszerű s népszerű be-
szédek kiszitése, a kort vezérlő s áthatot t alapvető kér-
dések korszerű feldolgozása. 

Egyébként többet máskor ! Kozári Gyula. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapes t , nov. 16. A Vatikán melletti osztrák-

magyar uj nagykövetről a „L'Obsérvateur Français"-nek 
írják Rómából : 

!) Lewes: „A bölcs, tört." II. 335. 1. 
40* 
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„Báró Revertera ur, Ferencz-József u j nagykövete 
a szentatyánál, rövid idő múlva ideérkezik. Az olasz libe 
rális sajtó máris megtámadja a diplomatát, mielőtt állo-
mását elfoglalta volna, és azt tanácsolja neki, bogy egy-
általán ne foglalkozzék a római kérdéssel ; biztos forrásból 
tudom, bogy Crispi ur panaszos és fájlaló észrevételeket 
tett Bruck urnák, az osztrák-magyar nagykövetnek a 
Quirinál mellett." 

„Ismeretes ugyanis, bogy az uj nagykövet mint 
katholikus s a pápának hódoló, saját kormányát XIII . 
Leo pápa revindikácziói értelmében fogja tájékoztatni. 
Ezzel szemben a protestáns Bruck ur megigérte Crispi 
urnák, hogy erre nézve informálni vagy befolyásolni fogja 
az osztrák-magyar kormányt. Valóban biztosítanak is 
róla, hogy Bruck ur jegyzéket küldött Kálnoky urnák, 
kifejtvén Crispi ur nézeteit, hogy ennek folytán adjon 
utasítást b. Revertera urnák a non-intervenczióra a pá-
pai ügyekben. 

„Bruck ur e magatartása, akinek egyébiránt egy 
kis szervilizmust tulajdonítanak Crispi ur irányában, saj-
nálatos benyomást tett az osztrák-magyar diplomácziai 
világban. A „Z'Opinione" ma reggeli száma már foglal-
kozik ez ügygyel, kijelentvén, hogy Revertera ur nem 
követheti itt eszméit, sőt kénytelenitve fogja magát látni 
tisztán s egyszerűen kormányának útmutatásait alkal-
mazni." 

„E diplomácziai inczidens, melyben a római kérdés 
oly feltűnő szerepet játszik, mutatja, mily feszült a vi-
szony a Vatikán s a Quirinál között, és mennyire igyek-
szik a Consulta (az olasz kormány) megakadályozni min-
den akcziót, mely a pápára nézve kedvező. Vájjon nor-
mális állapot-e ez?" 

Ez igen érdekes leleplezéshez nekünk magyar katho-
likusoknak is van szavunk. 

Első sorban igen örvendünk, hogy apostoli királyunk 
ő felsége oly férfiút küldött képviseletében a szentszékhez, 
aki az osztrák-magyar monarchia harmincz millió katho-
likusának érzelmeit is képviseli, és mint ilyen amily méltó 
volt az uralkodó bizalmára, épp oly igazán tanuskodhatik 
XIII . Leo előtt monarchiánk nagy katholikus többségé-
nek hűségéről s ragaszkodásáról a szent atya iránt. 

Mi jogon avatkozhatik ebbe Crispi ur, az olasz 
bitorlás mostani főkolomposa ? Vájjon tűrheti-e magyar 
kormány, hogy Crispi akarja neki előírni, mily nagy-
követet küldjön a Vatikán mellé és minő utasításokat 
adjon neki ? 

Nem volna-e szégyenletes, ha király urunk ő fel-
ségének képviselője a szent atya mellett csak azt s annyit 
tehetne, amennyit az olasz kormány megengedni hajlandó ? 

Más tekintetben, pedig vájjon Bruck ur, monarchi-
ánknak Quirinál melletti nagykövete, aki mellesleg mondva 
protestáns s hir szerint szabadkőműves, előmozditja-e az 
osztrák-magyar érdekeket Rómában, ha csakugyan Crispi 
iránti szervilizmusból és talán szektárius viszketegből a 
Vatikán ellen agitál s kartársának a szentszék mellett 
nehézségeket gördít az útjába s azonfelül a magyar s 
osztrák katholikusok ismeretes érzületéről megfeledkezik ? 

Gróf Kálnoky külügyminiszter ur bizonyára azon 
lesz, hogy uralkodójának érzelmeit tisztelje és mon-

archiánk méltóságát megóvja. Sokkal jár tasabb diploma-
tának van ugyanis elismerve, semhogy föltehető volnaT  

bogy belemenjen a kelepczébe, melyet Crispi ur állított. 
Ez utóbbi ugyanis praecedenst kiván alkotni, melynek 
révén a bitor Olaszország beleavatkozhassék a szentszék 
s monarchiánk közti viszonyba és esetleg megszabhassa 
nekünk meddig szabad Ausztria-Magyarországnak kimu-
tatnia, hogy tiszteletben tar t ja a legitimitás jogát, itt 
ugy a pápaságét, e legrégibb legitim jogot, és a habs-
burgi dynastiáét ; mert utóvégre is a jogfolytonosságra 
soha sem hivatkozhatik az, aki ez elvet egyben-másban 
mellőzi. Azért bizton reméljük, hogy külügyi kormá-
nyunk vissza fogja utasítani Crispi illetéktelen beavatko-
zását, és hogy Bruck urnák megmagyarázza azt is, hogy 
ő korántsem küldetett azért Rómába a Quirinál mellé, 
hogy az olasz bitorlással konspiráljon a pápa ellen! Mi, 
mint a magyar katholikusok közlönye, joggal tiltakozunk 
Bruck ur ez eljárása ellen, melylyel a szentszékkel való 
jó viszonyunkat zavarhatja és monarchiánk tekintélyét 
csorbítja, nemcsak a Vatikán s az egész katholikus világ 
előtt, hanem a Keleten, nevezetesen a Balkán-félszigeten, 
hol monarchiánk, ha Crispi járszalagán vezetteti magát, 
könnyen elvesztheti minden befolyását. 

Sőt gr. Kálnoky ez inczidensből alkalmat vehet ma-
gának arra, hogy bővebben s behatóbban kifejtse Crispi 
urnák, ég az egész Consultának az osztrák-magyar mo-
narchia követelményeit, a mi illeti a pápaságot. Ausztria-
Magyarország fennállásának létfeltételei igénylik ezt, 
annál is inkább, mivel bekövetkezhetik az idő, midőn 
monarchiánknak még nagyobb szüksége lesz a katholi-
czizmus fölényt nyújtó sugárkoronájára, mint eddig volt ; 
itt csak az Oroszországgal esetleg bekövetkezhető vi-
szályra kívánunk utalni. . . 

Nyilvánvaló, hogy Crispi, amidőn Vatikán melletti 
képviseletünk kérdésébe avatkozik, monarchiánkat el akarja 
szigetelni a pápaságtól, XIII . Leo pápától, ami kiszámít-
hatatlan következményekkel járna, nem a pápaságra, mely 
kevésbé számit reánk, mint inkább monarchiánkra, amely 
elvesztette nagy fölényét Európában, amióta egy-egy al-
kalommal megfeledkezett világtörténelmi missziójáról. 
Elég csapás sújtotta e miatt. Óvakodjunk uj veszede-
lembe rohanni s Isten haragját kihívni ellenünk — az 
olasz bitorlás kedveért. 

Az egész inczidens azonban más tekintetben elénk 
s az egész világ katholikusai elé tárja a bitor olasz kor-
mány erőszakoskodását a pápaság irányában. Külügy-
minisztériumunk is tudomásul veheti, hogy az úgynevezett 
olasz garanczia-törvény, az olaszok által hozott eme tör-
vényhozási aktus „biztosítja" a pápaság szabad érintke-
zését a hatalmakkal. Crispi azonban Bruck osztrák-
magyar nagykövettel egyetemben megszegte emez olasz 
törvényt, amidőn befolyást akartak gyakorolni, valójában 
gyakoroltak is a szentszék s monarchiánk közti érint-
kezésre. 

Vájjon biztosítva van-e a pápaság souverainitása 
ily módon ? Vájjon a pápa, az egyház feje szabadon 
érintkezhetik-e a hatalmakkal, ha a kormányok Crispi 
kedve szerinti küldenének képviselőket a szentszék mellé ? 
Avagy a pápaság alkalmasnak fogja-e találni, hogy oly 
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nagyköveteket lásson maga körül, kik az olasz bitorlás 
szolgálatában állanak ? 

A Vatikán bizonyára meg fogja óvni jogait. 
De nekünk katholikusoknak is lelkiismereti köte-

lességünk óvást emelni ez erőszakoskodás ellen, mely 
napnál fényesebben mutatja, hogy a pápa függetlensége 
nincs biztosítva; hogy ma ilyen, holnap más támadást 
lehet intézni szabadsága ellen ; hogy az olasz kormány 
zavarja a pápa s a hatalmak közti viszonyt ; hogy tehát 
ez állapot tarthatatlan s tűrhetetlen, miértis csak is a 
pápa világi hatalmának helyreállítása biztosithatja a 
pápaság függetlenségét és a katholikus hivek lelkiismereti 
nyugalmát. 

It t nincs tranzakcziónak helye s ideje. A tények 
bizonyítják, hogy két hatalom Rómában összeférhetetlen. 

+ 

BéCS, nov. 7. A papság nyugdijjáról furcsa nyi-
latkozat — jelent meg az osztrák kormány részéről. Az 
állami hivatalnokok tudvalevőleg nemcsak Ausztriában, 
de az egész czivilizált világban pensio-jogosultak, vagyis 
bizonyos szolgálati idő multán nem kegyelemképp, ha-
nem jogos igénynyel vehetik igénybe a nyugdijat. Azt hihetné 
az ember, hogy a kath. lelkészekre, a mennyiben ezek 
pláne állami ténykedéseket is végeznek, ugyanezt az elvet 
hajlandók Ausztria „konzervatív" államférfiai alkalmazni. 
A kultusminiszterium egy rendelete minden illusiónak 
véget vetett e tekintetben. A leitmeritzi egyházmegye 
hatósága ugyanis a következő kurrendát közié e napokban: 
„A vallás- és közoktatásügyi miniszter, vonatkozással egy 
specziális esetre, ide azt a kijelentést küldé, hogy a tör-
vényes nyugdijösszegek csakis jutalmaknak tekinthetők a 
lelkipásztorkodás terén való működésben megakadályozott 
papok számára, és hogy ennélfogva az folyóvá nem té-
tetik, hacsak az illető érte nem folyamodik." Ez a mi-
niszteri rendelet valóságos unicum a furcsaságok nemében. 
Kimondja, hogy a nyugdijösszeg törvényes illetmény, az-
után meg elrendeli, hogy érte, mint valami kegyből osz-
tott jutalomért, koldulni kell a rászorult papnak! Ilyen 
az az atyai kormány — az egyháziakkal szemben. Az 
osztrák vallásügyi rendszer melegágya a szolgaságnak. 
Még annyi önérzetet, önállóságot sem enged meg a pap-
ban, a mennyire a bureaukratia levegőjében elcsenevészett 
hivatalnokok is fel vannak jogosítva, hogy t. i., ha 40 
évig szolgáltak, a nyugdijat mint jogos illetményt fogadják 
és nem kunyorálnak érte, hanem követélik, ha szükséges. A 
pap, az már más! Hogyha egész életén át küzdött és 
fáradott s még egészségét is feláldozta a közjóér t : 40, 
50 évi szolgálat után nyugdiját csak mint valami kegy-
dijat veheti igénybe a kormány felfogása szerint. Gyö-
nyörű felfogás egy konszervativ kormány részéről, melyet 
a katholikusok is támogatnak ! 

Berlin, nov. 12. A porosz képviselőválasztások ered-
ménye már ismeretes a táviratokból s igy kath. hitsor-
sosaink az egész világon velünk együtt ki fogják fe-
jezni elismerésüket centrumpárti választóink iránt, akik 
ismét bebizonyították, hogy tántoríthatatlanul ragasz-
kodnak hitükhöz és követik főpásztoraik intelmét, oly 

férfiakat küldvén a porosz képviselőházba, kik képesek 
s készek is megfelelni ama következményeknek, melyeket 
a kölni érsek ismeretes pásztori szózata a megválasz-
tandó népképviselők tekintetében figyelembe ajánlott. 

A katholikus Centrumpárt ismét a „megdönthetetlen 
toronynak" (unbezwingbarer Thurm — Bismarck mon-
dása) bizonyult, immár hatodszor majdnem ugyanazon 
tekintélyes számban mindig ujult erővel térvén vissza a 
porosz parlamentbe. Mig a többi pártok egyre változnak, 
fogynak vagy szaporodnak, mint a vihar korbácsolta vizek 
hullámai : addig a katholikus népképviselet számban s 
erőben majdnem változatlanul, megingathatatlanul állja 
meg helyét. 

Pedig mennyit áskálódtak ellene. A kormányhoz 
közel álló sajtó és pártok mindenképp azon dolgoztak, 
hogy a Centrumpártot népszerűtlenné tegyék. Egyfelől 
megfélemlíteni igyekeztek a kath. választókat, másfelől 
azzal akarták őket tétlenségbe rángatni vagy más pár-
tokhoz vonzani, hogy a Centrumpártot fölöslegesnek ál-
lították ; igy Miquel, a nemzeti liberális párt vezére, a 
választási mozgalomban nyilvánosan azt mondá, ejtsék el 
a katholikusok a Centrumpártot, hiszen a vallási béke 
létrejött és a katholikusoknak nincs több kívánni valójuk 
e téren. A porosz kormány hivatalos apparatusa hasonló 
irányban iparkodott a kath. választókat befolyásolni. A 
protestáns konzervativek ellenben azzal fenyegetőztek, 
hogy külön rendszabályokat fognak sürgetni a kath. „in-
tolerantia" ellen, mely a vallási kérdést összeelegyíti a 
politikai pártállással. 

Mindeme tőrvetés meghiusult. A katholikus vá-
lasztók inkább hallgattak főpásztoraikra, kik a vallási 
béke problematikus voltát szilárd alapokra fektetett igaz 
békével kívánván fölcserélni, lelkiismereti kötelmeikre 
figyelmezteték híveiket; a kath. választók inkább fogadták 
politikai vezérükül továbbra is a kipróbált Windthorstot , 
a ki kölni beszédében a választások előtt kifejtette a kath. 
nép szükségleteit és a módot ezek kielégítésére. 

A kath. nép újból magáévá tette e programmot és 
megmutat ta barátainak s ellenfeleinek, hogy politikai 
érettségre s elvhüségre nézve a legelső széles e világon, 
méltó tárgya a tiszteletnek az egész kath. világon. 

Mivé lettek ama jövendölések, hogy a kath. nép 
nem akar mindig „ultramontán" politikát, hogy távol áll 
az ultramontán vezérek „reactionarius" tendentiáitól ? 

A porosz katholikusok kinevették e jóslatokat s be-
bizonyították ellenfeleiknek, hogy — ha lehet itt ha-
sonlítással élni — ők szilárdabbak elveikben s magatar-
tásukban, mint talán maguk a Centrumpárt. 

A kath. választók kimutatták, hogy a vallási békét 
nem kegyelemképen akarják, hanem hogy az őket joggal 
megilleti ; szavazatukkal bebizonyították, hogy a vallási 
szabadság teljét igényelik, azon szabadságot, mely a kath. 
egyház összes áldásos intézményeinek törvényesen bizto-
sított tért nyit a jótékony tevékenységre ; hogy ők nem 
elégesznek meg az eddigi engedményekkel, hanem mél-
tán követelnek a szerzetes rendeknek szabad műkö-
dési tért, amely nem a rendeknek maguknak, hanem 
a porosz katholikusoknak, tehát a porosz király tiz 
millió alattvalójának a javára válik ugy a lelki üdv, mint 
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a betegápolás, szegények gyámolitása, özvegyek s 
árvák gondozása terén, amely nagy jótéteményt csak a 
szektárius szűkkeblűség tagad meg tőlük az egész or-
szág kárára ; — a katholikus választók szavazatukkal be-
bizonyították, hogy visszakövetelik a szülőknek gyerme-
keik nevelésére vonatkozó és a modern állam által 
elkobzott jogát, oly iskolákat követelvén, hol nem fogják 
magzataikat a felekezetnélküliség örve alatt őseik val-
lásában megingatni s az egyháztól eltántorítani, hanem 
ahol minden, a tanítás s a tanítók, az anyaszentegyház 
tanszékének egységétől van áthatva; — a porosz katho-
likusok megmutatták, hogy mi sem áll távol tőlük, ami 
szentegyházukkal egybefügg, annál kevésbé az, ami ezen 
egyház fejét, a pápát illeti, és ezzel megszégyenítették 
mindazokat, kik azt állították, hogy a porosz kath. nép 
nem vallaná a legutóbbi kath. nagygyűlésen a római 
pápa függetlensége érdekében hozott határozatot. 

A kath. választók mindezt, s még egyebet is, oly 
egyértelműséggel s következetességgel vallották s tettekkel 
igazolták, hogy ennek hatása alól nem vonhatják ki 
magukat sem Berlinben, sem — a Quirindlban. 

A kath. porosz nép désavouálta Vilmos porosz ki-
rályt, aki Umbertoval váltott pohárköszöntőjében az 
olasz király fővárosának nevezte Rómát ; egyúttal pedig 
oly intelmet adott az olasz bitorlóknak, mely a német 
szövetségbe vetett hitét nem fogja emelni, mert Német-
ország legnagyobb államának, Poroszországnak tiz millió 
katholikusától bizalmatlansági szavazatot kapott és a többi 
német katholikusoktól még eleget fog kapni. 

Mindezen kérdések, de kivált a római kérdés, még 
szóba fognak jönni az uj porosz képviselőházban és majd 
megválik, vájjon Bismarck s tanítványa, az ifjú Vilmos 
császár, többre becsüli-e a trigamus Crispi szövetségét, 
mint katholikus alattvalóik millióinak megelégedését ? 

Bizvást el lehetünk tehát készülve, hogy a meg-
nyitandó porosz országgyűlés nagyon érdekes s általános 
vonatkozású vitáknak lesz színhelye, annál is inkább, 
minthogy biztos értesülésem szerint Vilmos császár, mint 
porosz király az uj országgyűlés megnyitása alkalmával 
mondandó trónbeszédében meg fog emlékezni római út-
járól a pápánál s az olasz királynál tett látogatásáról, 
valószínűleg oly módon, minő e két látogatás jellege 
vala, ami majd alkalmat fog szolgáltatni a Centrum-
pártnak a kérdés bővebb fejtegetésére, — vagy anélkül 
is az utóbbi német kath. nagygyűlésen ez ügyben hozott 
határozat érvényesítésére. 

íme bebizonyul, hogy nem lehet, még Vilmos csá-
szárnak sem, egyszerre, Istennek áldozni s az ördögnek 
tömjént gyújtani. B. Fr. A. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

„Invenimus ecclesiam splendidam." 
Egy franczia orientalista szerint, irja M. V. az 

„Eger"-ben, az emberiség mindig ugyanazon helyre jár t 
imádkozni. Valóban az uj hóditók rendesen átalakították 
az elfoglalt templomokat saját czéljaikra ; és sokszor, ha 
maga a város elpusztult, sőt építkezve odább költözött 

is : maga a templom ott maradt magánosan, fölkeresve jám-
bor zarándokoktól. Csodálatos ! mintha az égi kegyár alá-
csorgásának épp ugy megvolnának kedvencz pontjai, mint, 
az ég ostorának : a villámnak, mely szintén szereti ugyan-
azon pontokat keresni fel. . . 

Igy történt az ujabban restaurált s f. h. 18-ikán az 
istentiszteletnek ismét átadandó templomával is a czisz-
terczieknek, mely alkalomból, rövid áttekintést nyújtva az 
imahely történetéről, jónak látjuk müveit közönségünknek 
e sorainkkal bemutatni Eger e műkincsét. 

A templom rövid krónikája imez : 
1687. decz. 17. a törökök kivonulása napján a Jézus-

társaságnak választásra bizott két hely közöl e most 
szóban forgó templom helye választatik, mely helyen 
akkoron egy török imaház áll vala. 

1688. elején a török imaház kath. templommá alakul. 
1699. elkészül azon terv, mely szerint a mai épület 

fönáll. 
1770. jul. 31. a Borg. sz. Ferencz tiszteletére épí-

tendő templom alapkövét teszik le. 
1731. Megkezdődik az épités. 
1734. jul. 30. Az elkészült szentély megáldatik. 
1730. jul. 31. Elkészül a hajó is. 
1740. jun. 15. Tétetik a bádogtedelü toronyra az 

aranyos gomb és kereszt. 
1743. Elkészül az egész homlokzat, melyre ez évszám 

föl is vésetik. 
1761. Diszes templomruhák szereztetnek. 
1763. Toronyóra s 5 mázsás harang szereztetik. 
1765. Egy 4 s egy 15 mázsás harang szereztetik. 
1769—70. Elkészül maga a főoltár. 
1771. Kap 6 ezüst gyertyatartót . 
1771—73. Elkészülnek a főoltár szobormüvei: a 

templomot kifestik, és pedig a szentély boltozatára Borg, 
sz. Fer. megdicsőülését, a kórus boltozatára sz. Dávidot, 
a többi boltokra különféle jeleneteit Borg. sz. Fer. életé-
nek. Oldalvást az egyház sz. doktorainak képei festvék. 
Diszes szószéket is kap a templom ez évben. 

A Jézus-társasági atyák előre sejtve eltöröltetésöket, 
lázas sietséggel dolgoznak még éjjel is, lámpafény mellett 
aranyozva és csinosítva, hogy a kész templomot hagy-
hassák emlék-ajándokul Egernek. 

1777. májusban Zury Fülöp, a cziszt.-rend wellehradi 
apátja, átveendő a jezsuiták egri örökét, Fecelin Stanislaw, 
akkori csákányi jószágigazgatót küldi a megtekintésre, ki 
másdmagával utazván Pásztora s Egerbe, irja az itt lá-
tottakról : „Invenimus ecclesiam splendidam et supellectili 
sumptuosa instructam" . . . Drága készletekkel fölszerelt 
fényes templomot találtunk ! . . Leirja az épület akkori 
arczát, amint az a fönti korjegyzetek szerint látható va la . . . 

1800. A már czisztercziek birtokában levő templomot 
tűzvész sú j t j a ; de a templom-kincseken födél alá kerül. 

1802. Az I. József alatt eltörölt egri czisztercziek 
visszatérve, csak tűztől rongált épületet vesznek át, melyet 
helyrehoznak. 

1827. aug. 26. Az egri nagy tűzvész éve s napja. 
A templom ennek martalékául esik. A boltozat festései 
elpusztulnak. 

1833. A kicsinositott, s a legújabb korig láthatóan 
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kifestett boltozatu s palafedő alá vett templom újból át-
adatik az istentiszteletnek. 

1857. Wil lax apát 6000 fr . -ér t megrendel egy 26 
változatú orgonát, mely aztán utóda, Rezutsek apát alat t 
készül el. 

És igy eljutánk azon időpontig, melytől fogva már 
szemünk előtt tör téntek templomunkkal azon változások, 
melyeket átadandók vagyunk a történelemnek. 

Emlékszünk a nagy szélvészre, mely a torony ideig-
lenes tetejéről a roppant vaskeresztet ledobta. Tud juk , 
hogy a városunkat meg-meglá togató kisebb-nagyobb 
földrengések a templom bol t já t lassanként megrongál ták . 
És igy eljött az az idő, melyben az 1827-iki tűzvész 
utáni ideiglenes toronyfedél és boltfestmények stílszerű 
ujitáson menjenek át. W i n d István müve az u j bronzolt 
czinkből készült, renaissance-toronyíödél, mely szép kí-
sérlete egy nagy technikai probléma megoldásának : 
hogyan lehet gömbalaku te tőt négyszegű falazatra illesz-
teni. A kísérlet merész, sajátos és nem épen sikertelen, 
s igy valóságos müipari érdekesség. 

Még érdekesebbek azonban az ez évben tör tént 
egyéb, főleg belső újítások a templomon. Minthogy 
ugyanis a boltozatokat kőmives munkával kellett megja-
vítani, ez pedig maga után vonta a boltfestést , nem vala 
a régi ál lapotban hagyható a templom többi része 
sem, s igy tör tént a teljes átuji tás, melynek foly-
tán az egész épület kitisztítva s harmonikusan át-
festve csakis most fejti ki azon egész pompájá t , mely 
előbb az agyonterhelő aranyozások és barokk czifraságok 
közepette csakis a műér tőbb szemek elől nem volt el-
rej tve. Hogy a templom most mily benyomást tesz, s mik 
voltak a főbb változtatások a régihez képest , — azt bizzuk 
csak a szemlélőkre, följegyezni e helyt fölösleges. Csupán 
a kompoziczió szempontjából hívjuk föl tehát a figyelmet. 
— A főoltár t i táni konstrukcziója eddigelé úgyszólván 
alig vala látható a sok piszok, szürke szinek s a merő 
vonalozásokból álló hát tér miat t . Most azonban a szobrok, 
melyek mindannyi hevenymintázatok gipszből, rendkívüli 
rut int , titáni merészséget, lángoló ihletet, magas röptű 
képzeletet s korukhoz képest ri tka technikai erőt árulva 
el, — e szobrászati kolosszusok kitisztítva, márvány-
állványaik kifényesítve, há t te rök a végtelen égbolt mély 
kékségét utánzó színnel bevonva, melyen a finom arany-
háló az égboltot behintő napsugarak hatásá t utánozza, — 
e kolosszusok most valóban megrázó hatással bontakoznak 
ki a szemlélő előtt, magyarázva azt, ami az oltáron a 
misében történik, mintha csak teljesednének Krisztus szavai : 
„Ha a gyermekek nem beszélnének, ugy — e kövek 
szólalnának meg !" — A vallások vallásának, a tör ténelmek 
középpont jának isteni t i tkait : az újszövetség vérnélküli 
áldozatának mélységeit s magasztosságát hirdetik. 

A boltozat festményei harmonikusan simulnak e 
szobrászati hőskölteményhez. A megváltás legfőbb mozza-
natait beszélik el, tárgyaik levén az Ige megtestülése, 
születése, az olt. szentség szerzése, az Üdvözítő vívódása 
a Gethszemáni kertben, a föltámadás, s a Szentháromság : 
„ül az Atyának jobbja felől* . . . . 

Azonban majd beszélnek a müvek maguk ! Szóljunk 
még a mesterekről. 

Az egész uji tás Bader Károly, Budapesten letele-
pedet t s magyar po lgá r rá let t művész vezetése alatt tör-
tént, ki r i tka szakértelemmel, igazi katholikus lelkesedéssel 
s föltétlen becsületességgel oldotta meg nagyszerű fel-
adatát . Oldalán Innocent, fiatal egyházi festőművész dol-
gozott, ki, mint középiskolai szaktanár, szünidejét a 
legnagyobb örömmel fordí tot ta az említett boltozati olaj-
festmények kivitelére. 

Valóban, e mesterek bebizonyították, hogy még 
halhata t lanságot is képesek maguknak pingálni . . . fest-
mények kivitelére. 

IRODALOM. 
Nyilvános beszámolás és felhívás előfizetésre. 

Néhány hóval ezelőtt „Keleti Utam emlékei" czimü 
ut le i rásomat bocsátottam közre s miután az első kiadás 
29 példány kivételével már teljesen elkelt, kötelességem-
nek tar tom munkám jótékony czélu jövedelméről a nyil-
vánosság előtt számot adni. 

A munka tiszta jövedelme 270 forint volt. Ez ösz-
szeget munkám 2-ik kiadásának esetleges jövedelméből 
előlegképen megtoldot tam 230 for int ta l s az ekként ki-
egészített 1000 francot a ranyban a sz. föld ausztria-ma-
gyarországi gener . commissariatusához küldtem be, hon-
nét következő nyugtá t vet tem: 

„Admodum Reverende Domine Paroche ! Reverenter 
subscriptus honorem habet effectivam perceptionem unius 
mille francorum (1000 frc) a Dominatione Vestra Adm. 
Rd-a pro succollandis Terrae Sanctae missionibus chari-
tative oblatorum et sub dto 23 octobris isthuc t rans-
missorum cum gra t ia rum actione recognoscendi. In re-
liquo piam causam Terrae sanctae dehinc quoque muni-
ficentiae Dominationis Vestrae Adm. R. enixe commit-
tens profundo cum venerationis cultu persisto, Viennae. 
7. nov. 1888. Dom. Vestr . Adm. R. devot, servus et 
confrater P . Franciscus Sal. Angeli commissarius gen. 
Terrae Sanctae." 

Midőn munkám első kiadásáról beszámoltam volna, 
bátor vagyok u g y a r e munka 2-ik kiadásának előfizeté-
sére a nagyérdemű közönséget felhívni. 

Útleírásom 2-ik kiadásának rendezésére felbátorí tot t 
a magasabb egyházi s világi körökből nyer t igen számos 
elismerő nyilatkozat s azon, magyar irodalmunkban bi-
zonyára r i tka körülmény, hogy munkám néhány hó alatt 
teljesen elkelt. E váratlan felkarolás képezi munkámnak 
legszebb ajánló levelét. 

A nem egészen 13 sürüen nyomtato t t ivre ter jedő 
munkának árá t a 2-ik kiadásban tetemesen olcsóbbra 
szabtam, ugy hogy bérmentes szállítással együt t 1 f r t 
vagy 5 intentio mellett fogadok el megrendeléseket. 
Bolti á^a 1 f r t 50 kr. leend. A papnövedékeket tömegesebb 
megrendlésnél 2 5 % árengedményben részesítem. 

Kére m a megrendeléseket tájékozásom végett mielőbb 
megtenni, mert nem szándékozom a megrendelésekénél 
nagyobb számú példányokat nyomattatni . 

Apar (Tolna megye) 1888. nov. 
Wosinsky Mór. 

plébános. 
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= Megjelent s szerzőnél Garamujfalun (Barsvár-
megye, utolsó posta helyben) megrendelhető : Viribus 
unitis coelestibus, vagyis szentatyánk XIII. Leo pápa 
Imarendelete mint a világléke s egyházszabadság leghat-
hatósabb eszköze. Irta Munkay János, esztergomi tb. ka-
nonok, Léva ker. esperes, tanfelügyelő, főgymnáziumi s 
áll. tanitóképezdei érseki biztos, garamujfalusi plébános. 
Fömagasságu bibornok herczegprimás föpásztori. jóvá-
hagyásával. 

„Viribus unitis coelestibus." Ez a kath. anyaszent-
egyház jelszava -napjainkban, hogy tudniillik a mennyei 
hatalmasságokkal egyesülve imádkozzunk. 

Szent atyánk XIII. Leo pápa elrendelte, hogy az 
egész világon minden magán mise alkalmával bizonyos 
imádságok végeztessenek. Bizonyára fontos okok indít-
hatták szent atyánkat, hogy azon rendkívüli imádságokat 
elrendelé. A rendkívüli időviszonyok és kórtünetek, rend-
kívüli orvoslást igényelnek. — Igaz, hogy már négy éve 
annak, a mint szent atyánk szándékára imádkozunk s a 
helyzet még sem akar tisztulni. A létra, melyen imád-
ságaink felszállanak az irgalmasság Atyjához, fel van 
állítva ugyan, de amint az angyal kezében levő mérleg 
mutatja, az összehalmozott gonoszságok és bűnök máig • 
lan lenyomják a kegyelem serpenyőjét. Azóta szent atyánk, 
kit sem az előrehaladott kor, sem a fáradozások halmaza 
el nem lankaszt, f. évi január 1-én az egész világ rész-
vétele mellett megtartotta ötven éves áldozári jubileumát, 
megtartotta sub hostili potestate, ellenségeinek uralma 
alatt, mint szent emlékű elődje mondá. 

Kicsodák azok az ellenségek ? tudiuk mindnyájan. 
Nem az emberek egyedül, nem az ellenséges katonák és 
kormányférfiak, nem Crispiék, Zanardelliek, stb. vétetnek 
kizárólag figyelembe, hanem különösen azon ellenség is, 
kiről már az első római pápa azt mondotta: „Atyámfiai! 
józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek az 
ördög, mint az ordítozó oroszlán körüljár, keresvén kit 
elnyelhessen." (Sz. Péter 1. lev. 5, 8.) Ezen gonosz ellen-
ségre gondolt bizonyára szent atyánk is, midőn ama szivre-
ható imádságokat elrendelte, segitségül hiván az égi sere-
gek fejedelmét, szent Mihály arkangyalt, hogy a sátán 
gonoszága és incselkedése ellen legyen oltalmunk. Ezen 
ellenséges hatalmasságnak, az egyházi és polgári társadalom 
végromlására irányzó fondorlatai annál veszedelmesebbek, 
mert a megvesztegetett emberi természetben s korunk 
úgynevezett szabadelvű felvilágosodásában s keresztény-
ellenes törekvéseiben lelik a leghatalmasabb támaszukat. 
Innen van, hogy a háború és béke kérdése még mindig 
nagy izgalomban tartja Európa népeit,, s meddig fogja a 
fegyveres béke szedni roppant áldozatait ? Ki tudná azt 
megmondani ? 

Ily viszonyok közt valóban megható tünemény, az 
egész földkerekségén minden kath. papot minden csendes 
szent mise-áldozat után az oltár zsámolyánál leborulva 
látni s a szent atya utasítása szerint a dicsőséges és 
szeplőtelen szűz anya, Mária, az ő jegyese szent József, 
szent Péter és Pál anostolok, szent Mihály arkangyal és 

minden szentek esedezése által a bűnösök megtéréseért, 
az anyaszentegyház szabadsága és felmagasztaltatásáért 
szóló imádságokat és könyörgéseket alázatos szívvel az 
Ur Istennek felajánlani. 

Hogy az előirt imádságok horderejét, valamint az 
emberi nemzet veszedelmére, az egyházi és polgári tár-
sadalom végromlására törtető sátánnak és pártos angya-
lainak incselkedését és gonoszságát annál jobban meg-
érthessük s az imádságban el ne lankadjunk, jónak láttam 
e munkámnak megírásához hozzáfogni s a gonosz el-
lenség lesvetéseit a szent irás s egyéb megbízható for-
rások utmutatása szerint feltüntetni és megírni. 

Az egész mű nagy 8-rét 18 képpel illustr. 232 1. 
terjed, ára 1 frt . Munkay János. 

VEGYESEK. 
*** Áz osztrák katholikusokII. nagygyűlése ügyé-

ben, a közp. előkészítő bizottság elnökségétől hivatalos je-
lentés érkezett hozzánk a nagygyűlés elhalasztásáról 1889. 
május elejére, és annak okairól. Előadja a jelentés, hogy 
ez a II. osztrák kath. nagygyűlés már eredetileg 1889-re 
volt tervezve. Hogy később a jelen év végén óhajtották 
azt mégis megtartani, annak oka az volt, mert az irány-
adó férfiak ő felsége trónralépésének, ezidőre eső ünne-
pélyeit akarták a nagygyűlés hódolatával növelni és 
emelni. Ez az ok most elesik, mert ő felsége kijelen-
tette, hogy ünnepségek tartását lehető korlátok közé szo-
ríttatni kívánja. Más jelentős okok is a mellett szólnak, 
hogy a kath. nagygyűlés elnapolása magának az ügynek 
is hasznára leend. Ezek kijelentése után a hozzánk 
érkezett hivatalos értesítés igy végzi a tájékozást Hol-
mi el nem maradható álhírek és gyanakodások elő-
zetes meghazudtolása végett ezennel kijelentetik, hogy 
a közp. előkészítő bizottságra az elnapolás iránt se-
honnan sem gyakoroltatott nyomás és az iránt is, 
hogy bizonyos kérdések a nagygyűlés programmjából ki-
maradjanak, vagy hogy annak tárgyalási szabadsága korlá-
toztassék, semmiféle, még a legszelídebb kísérlet sem 
tétetett. A nyilatkozat kelt Bécsben, 1888. nov. 15-én. 
Aláírva : Pergen. 

— Az osztrák püspökök értekezlete f. hó 22-től 
27-ig fog tartani. 

— Cleveland elnök az Egyesült-Államok hálaadó 
ünnepét f. hó 29-ére tűzte ki. 

— A Görres-egylet támogatásával megjelenő nStaats-
Lexikon," mely, mint katholikus elvű ily mű, első a maga 
nemében, gyorsan halad elő megjelenésében. Valóságos 
kincses bánya mindenki számára, a ki az állami élet iránt 
érdeklődik s rövid velős tájékozást óhajt nyerni mind 
arról, a mit mai napság az államok hatáskörébe joggal és 
jogtalanul az államférfiak, törvényhozók és publicisták 
bevonni törekszenek. Most jelent meg a 6. füzet. Még 
mindig a B. betű elején vagyunk. Nagy mű ez, melylyel 
csak a német kath. theologusok által kiadott Kirchen-
Lexikon mérkőzhetik jelentősségre nézve. Kapható Her-
dernél. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezn&y Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A középiskolák hitoktatása.1) 
Az 1883-iki középiskolai törvény üdvös len-

dületet adott tanügyünknek. Valahára véget 
értek a folytonos kisérletek, melyek romboló 
hatását szomorúan érezte minden tanférfiu, s a 
végleges megállapodás igazán jótékony hatású 
lett összes iskoláinkra. A törvény értékét nagy-
ban fokozzák ennek alapján kibocsátott tanitási 
tervek, és ezekre vonatkozó részletes utasitások, 
melyek nemcsak pontosan megjelelik a kiszabott 
tananyagot, a tanmenetet, s a helyes módszert; 
hanem megszabják egyúttal a tankönyvek szük-
séges kellékeit is, ugy hogy a tanitásban most 
már — hála Istennek — mindenütt harmonikus 
egység uralkodik. Ez intézkedés igen meg-
könnyiti a tani tás t ; csak az utasitáshoz kell a 
tanárnak alkalmazkodni, s a kitűzött czélt elér-
heti; de a tankönyv-irodalom is sokat nyert ez 
által, mert az irók most határozottan tudják, 
mit kell a tankönyvekbe felvenni, s mily mérv-
ben kell azt tárgyalni, s igy nem csoda, hogy 
minden tanév elején, minden szakmából, egy 
csomó uj tankönyv jelenik meg, ugy, hogy a 
szaktanárok igazán válogathatnak a jó tan-
könyvekben. 

Az uj törvény által a hit tanitás is hatá-
rozottan nyert, mert e törvény nemcsak osztá-
lyonként két heti órát biztosit a vallástanitásnak, 
hanem a hi t tant minden intézetben a rendes 
tantárgyak közé sorolván, azt mindenkire kö-
telezőnek nyilvánitja, s igy e tantárgy tekinté-
lyét emeli. Ezekkel az uj viszonyokkal szemben 

J) E czikk bizonyára nagy feltűnést fog kelteni és 
megfelelő eredményeket fog szülni. A szerk. 

természetesen égető szükséggé vált már a hittani-
tás rendezése is, különösen egy egyöntetű tanterv 
és tanmenet megállapitása, mi nélkül sikert el-
érni teljes lehetetlen. Ugy értesülünk, hogy a 
nagyméltóságú püspöki kar már hosszabb idő 
óta behatóan foglalkozik a középtanodai hit ta-
nitás szervezésével ; legyen szabad azonban addig 
is, mig e nagyfontosságú munkálat közzététetik, 
nekem, — ki két évtized óta foglalkozom a 
főváros egyik kiváló középtanodájában hittani-
tással, s igy ezt saját tapasztalatomból jól is-
merem — e komoly kérdéshez hozzá szólanom. 

* 
* * 

Minden józan tanférfiu kénytelen beismerni 
a hittanitásnak nagy fontosságát középtanodáink-
ban, s belátni, hogy a hittan az, mely ha czél-
szerüen és jól tanit tatik, nemcsak megadja az 
iskolának a valódi jelleget, hanem hogy — mint 
valaki helyesen megjegyzi — egyedül e tantárgy 
az, mely képes a fegyelmezett nevelés mellett 
az egyes tantárgyak tanitásának netáni árny-
oldalait elenyésztetni, a kinövéseket nyirbálni,-
a tantárgyak közt az összhangzatot megterem-
teni, a házi nevelés hiányait pótolni, szóval az 
iskola erkölcsi és szellemi feladatát legsikere-
sebben megoldani. Ily fontos levén e tantárgy, 
ennek tanitása természetesen kiváló figyelmet 
igényel. Egészen sajátságos módszere van ennek, 
mert i t t nem csak az ifjú eszét, hanem érzelmét 
és akaratát is számba kell venni. Más tárgy ta-
nitásánál csak az a feladat, hogy azt a növen-
dékekbe, mint reá nézve még egészen idegent, 
benne nem levőt belevigyük: a vallástanitásnál 
ellenben a tanitó és tanitvány közös alapon áll,. 
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azon különbséggel, hogy ennek öntudata kevésbbé 
képzett, müveit, mint amazé, „azért — hogy 
egy jeles irónk szavaival éljünk — it t a tanitás 
nem csupán eléadás, hanem oktatás, mely a ta-
nulót a benne levő igazságokra nézve tájékoz-
tatja, birtokát szilárdítja, s annak okos hasz-
nálatában gyakorolja." 

A középiskola tagadhatatlan sokat követel a 
tanulótól, igy nem csoda, hogy a végeredmény-
nyel sokan nincsenek megelégedve; majd minden 
tantárgynál van kifogás ; és hogy e kifogások 
alaposak-e, vagy sem, — nehéz meghatározni: 
hogy a hittanitás végeredménye is sok kívánni 
valót hagy hátra, — nem tagadhatjuk ; de hogy 
e bajt orvosolhassuk, ennek okait kell kutatnunk. 
Én ezeket következőkben vélem fellelhetni: 

1. Kevés a hivatott hi t tanár; hogy minő 
kellékekkel bírjon egy hit tanár, azt igen szépen 
felsorolja a kegyesrendiek budapesti főgym-
nasiumának derék igazgatója az intézet mult 
évi értesítőjében, csakhogy e kellékek megszer-
zése hosszú előtanulmányt s nagy élettapasz-
talást igényel, már pedig nálunk a hittanárok 
képzésére legfőbb helyen nem nagy gond fordit-
tati-k, és sokszor ifjú, tapasztalatlan kezekbe jut 
e nagyfontosságú tantárgy, s nem egyszer olya-
nok lesznek e kathedrára kinevezve, kik erre 
éppen semmi hivatással sem birnak, s kik ezt 
pusztán csak átmeneti állásnak tekintik, s igy 
nem is igyekeznek a szükséges kellékeket meg-
szerezni, pedig „a nevelés és tanításnál majdnem 
minden attól függ, hogy ki az, a ki nevel, a ki 
tanit, ott lehet a legszebb nevelés, a legész-
szerübb tanítási terv és rendszer, ott lehetnek a 
leggondosabban készült tankönyvek; de ott lehet 
a legjobb házi nevelésben részesült tanuló maga 
minden elmebeli fogékonyságával: mind ez nem 
fog érni semmit sem, ha nem állja meg helyét 
az, a ki a nevelés-tanitásra vállalkozott, ha nem 
állja meg helyét ugy a mint azt megállnia kel-
lene. a nevelő, a tanár maga. Kiválóan áll ez a 
hittanárról, a kit kathedrája a többiek fölé he-
lyez, és méltán !" — Első sorban tehát a hit-
tanárok képzéséről, és pedig gyakorlati képzé-
séről, s azok állásának biztosításáról és emelé-
séről kell gondoskodni. 

2. A hittan sok intézetben nem részesül 
oly figyelemben és tiszteletben, mely őt ma-
gasztosságánál fogva megilleti, sok helyen, csak 
ugy mellékes tárgynak tekintik, s tanítására oly 

órákat jelelnek ki, melyek már senkinek sem 
kellenek, s ez által elveszti ugy a tanárok, mint 
a tanítványok előtt a tekintélyét. 

3. Sok szülő nemcsak nem gyámolítja a hit-
tanárt fontos működésében, hanem ellenkezőleg 
ellene tör. az Istenről, vallásról, erkölcsről gyer-
meke előtt kicsinyelve beszél, a hittanitást fölös-
legesnek mondja, melyből ugy sem lesz haszna; 
ez által természetesen a szegény gyermek meg-
ingattatik hitében, közönyössé válik a val-
lástan iránt, és talán örökre elvesz a vallási 
életre nézve. 

4. A megromlott társadalmi viszonyok minden 
irányban ellene dolgoznak a hi t tanárnak; bár-
merre tekint is az ifjú, mindenütt az ellenke-
zőjét látja annak, a mit a hittanártól hall ; látja 
a bűn diadalát, az erény elnyomatását, látja a 
világ általános törekvését a kéj és kincs után, 
látja a szegénység és egyszerűség megvetését, 
és alig akad valahol lélekemelő példára; vájjon 
csoda-e ezután, ha ő is az árammal úszik, s el-
fordul attól, a minek e pillanatban előnyét nem 
érzi. s'lassankint elveszti hitét, s elveszti bizalmát 
egy örök életben! (Folytatjuk.) 

A meztelenség a képző-müvészetekben. 
I. Szobrászat. 

A szobrászat a görögöknél rendkívül magas fejlő-
dést ért el. ugy hogy a többi ó-kori népek szobrászatát 
evvel szemközt bizton-bátran figyelmen kivül hagyhatjuk. 

Lübke1) a következő periódusokat különbözteti meg : 
I. periódus (VII. és VI. sz.), II. periódus (500—400), 
III. periódus (400—330), IV. periódus (330—160). Ez 
utolsó korszak végén a görög szobrászat a hóditó Rómának 
szolgálatába lép és végre a római szobrászattal egye-
temben az ó-világ romjai alá temetkezik. 

Az első periódus a fejlődésnek korszaka; s külön-
ben is sokkal kevesebb maradt ránk ezen időkből, sem-
hogy a művészetek theoriája ezek alapján, bármely kér-
désre nézve is, határozott, elvi jelentőségű választ képes 
volna adni. 

Ezen korszakból a legnagyobb virágzás korszakára 
az átmenetet Myron képezi. Alkotásai között ismerete-
sebbek a Vdiscus-vetö" és egy „Marsias;" mind a kettő 
teljesen mezítelen. De -— s ezt figyelembe kell vennünk, — 
az ismeretes vatikáni, Pr . Massimi-féle és lateráni alakok 
nem eredetiek, sőt még az sem bizonyos, hogy a Mvron-
féle eredetieknek utánzatai-e ezek, s annál kevésbé bizo-
nyos, hogy hű utánzatok. Mint a többi, jelenleg külön-
böző európai muzeumokban található szobrok, ugy ezek 
is a görög művészet utolsó, tehát a teljes hanyatlás kor-
szakából valók, és igy Myron művészetére biztos követ-
keztetést vonni nem engednek.2) 

l) I. 140. 1. -') Lübke, I. 148—149. 1. 
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A második korszakban érte el a görög művészet 
tetőpontját. „Most (a perzsák legyőzetése után) lőnek a 
görög szellem legmélyebb gondolatai megtestesítve, és az 
istenek alakjai elérik azt az ünnepélyes fenséget, mely a 
legmagasabb lényeknek az emberi testben művésziesen 
most először történő megérzékitésével ju t érvényre" J) „A 
görög művészet legnagyobb korszakának fénylő hármas 
csillagzata: Phidias, Myron, Polyclet." 2) Az uj korszak-
nak a régi fölött való győzedelmét Phidias teszi teljessé, 
a ki minden időknek legcsodálatosabb művész-szelleme."3) 
Phidias művészetét tehát indokolt lesz közelebbről meg-
ismernünk ; csak az előbb jelzett szempontokat kérem tel-
jes figyelemre méltatni. 

Legkiválóbb elkotásai : Athene templomán, a Par -
thenonon, Athene szobra ; — egy másik Athene az Acro-
polison ; az olympusi Zeus ; több Vénus szobor ; a Par-
thenon díszítésére szolgáló egyéb szobor-müvek (reliefek). 
Lássuk ezeket egyenkint. 

Az első Athene (Parthenonon) szobron „a bölcsesség 
komoly istennőjének, Attica szelid oltalmazójának cha-
racterét ju t ta t ta teljes kifejezésre" s minden egyéb, még 
a legnemesebb alkotások is, melyek Athénét ábrázolva, 
ránk maradtak, csak sejtetik velünk azon magasztalt 
mintaképnek szépségét.4) „A szép komoly főt sisak, a 
mellet pánczél szorította, melyen elefántcsontból Meduza-
fő volt, az egész alakot lefolyó arany-ruha födte," . . . a 
a ruhából kilátszó kezek és lábak „elefántcsontból voltak, 
a szemek ragyogó ékkövekből, a ruházat, haj, fegyverzet 
aranyból." 5) 

„A másik, t. i. a Lemnos-beliek által Acropolis 
számára fogadott Athene szobron még dicsőültebb volt, 
mint ezen, az istennő szigorú szüziességének magas szel-
lemi szépsége; úgyannyira, hogy egy régi epigramm, 
hozzá hasonlítva Praxitelesnek Knydusi Yénusát, azt 
mondja : meglátszik, hogy Páris ökör-pásztor volt, mert 
különben nem neki (Yénusnak), hanem Athenének adta 
volna a szépség diját." 6) 

Phidiast már Athene szobra a világ legnagyobb 
szobrászává te t te ; s ennek daczára is még élte alko-
nyára oly müvet alkotott, mely az egész ó-kor egyhangú 
Ítélete szerint minden előbbi alkotását elhomályosította 
s melyet méltán tartanak a szobrászat legnagyobbszerü 
müvének : az olympusi Zeusnak arany és elefántcsontból 
való koloszális szobrát" . . . „Az istenek és emberek 
atyja olympusi ünnepi templomának csarnokában fényes 
trónuson ült, feje aranyos olajfa lombbal övezve; jobb-
jában a győzelem istennőjét tartva, baljában a gazdagon 
díszített sceptrum volt. . . Az ülő istennek mezítelen 
felső testrésze csillámló elefántcsontból volt,7) az alsó 

V Lülke, 1. 149. 
Lübke, 1. 145. 

3) Lübke, 1. 149. 
4) Lübke, I. 151. 
5) Lübke, I. 150. 
«) Lübke, I. 151. 
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') Az ismeretes kópiák szerint ez a köpeny a vállra volt 

részt virágokkal és alakokkal díszített arany köpeny ta-
karta." . . A trónus rendkívüli gazdagon volt díszítve, . . 
és ezen ékítmények között „emelkedett ki csodálatos 
fenségben, nagy- és ünnepélyesen a legfőbb görög isten-
ségnek alakja. Phidias mint az istenek és emberek atyját, 
de ezenfelül mint az Olympuson uralkodó hatalmast fogta 
fel őt ezen a szobron, és ama homerosi verseket tartot ta 
mintaképül maga előtt, melyekben Zeus Thetisnek ké-
rését kegyesen teljesiti : x ) 

Ezen szobor Kr. n. az V. században pusztult el 
egy tűzvész alkalmával. Utánzatai nagyon magukon hor-
dozzák az időnek, melyben készültek, jeleit, „szabadabb 
a fölfogás, és naturalisficus a kivitel," Phidias fenséges 
fölfogásával és nemes egyszerű kivitelével szemközt. „A 
régi adatokból látható, mennyire elragadta az egész 
ó-kort Phidias Zeusának fenséges hatása. Egész Görög-
ország zarándokolva já r t e szoborhoz, és boldog volt az, 
a ki láthatta. 2) — A magas műveltségű római vezérnek, 
Aemilius Paulusnak, ugy tetszett, mintha maga Isten 
volna jelen ; mások e szobor tekintetének varázs-erőt tu-
lajdonítottak, mely a fájdalmat és a gondokat elűzi ; egy 
másik római egyenesen azt mondja, hogy Phidias az ő 
Zeusében magának a vallásnak adott egy ujabb eszmét." 3) 

„E főbb munkákon kivül magasztalással említik 
Aphrodite számos szobrait, különösen egyet, Elisből, 
arany s elefántcsontból. De itt sem az érzéki kecsesség 
volt az, a mit, ábrázolt, hanem Urania-Aphroditének 
isteni fönsége.11 4) 

Azokhoz, miket Lübke után olvastunk, pótlásul egy 
írót idézek még : Az elefántcsont-szobrok készítésében 
soha senki nem volt képes Phidiast megközelíteni, ha 
csak a két müvet, az akropolisi Minervát és az olympi 
Jupi ter t vesszük is. Ez utóbbi alkotása fenségben any-
nyira méltó volt Istenhez, hogy az iránta való hódolatot 
magasztos szépsége által csak emelte." 5) 

Nem bizonyos, de valószinü, hogy a szobor Phidiástól 
ered, valamint hogy a szobor-diszitmények tőle és tanítvá-
nyaitól vannak. S ámbár egyébként ezen, valamint az 
előbbi időkből származott reliefeken is előfordulnak 
már itt-ott mezítelen alakok, t í) itt mégis, kivált a nők, 
mind hosszú, bő, az egész testet befödő ruhában ábrá-
zolvák, és semmi sem található rajtok, miből a testnek 
önálló aesthetikai jelentőségére lehetne következtetni; „az 
emberi test igazán szabadon és szépen van itt — t. i. 
a Parthenonon — föltüntetve, de azért annyira minden 

vetve, és esak az egyik ka r t és a mell egy csekély részét hagyta 
fedetlenül. (L. az Overbeck után közölt Elisből eredő pénzen az 
utánzatot, Lübke, I. 151. 1.) 

J) Ilias, I. 528. 
Mond vala, s barna szemöldökivei ráinte Kronion, 
S ambróziás haja rázódott az olympi királynak 
Isteni főjéről, s megrendült a nagy Olympus. 

2.) „A hódolat és félelem egy nemével zarándokolnak, — 
mondja a kr i t ika (1. c.), — minden időknek és népeknek művészei 
a medicei Venushoz" és egyéb meztelen szobrokhoz." . . Tisztán csak 
az érdekes parallelismus kedveért idézem e szavakat. Különben a 
példaképen fölhozott szobrokat különös figyelemre fogjuk méltatni. 

3) Lübke, I. 153. 
4) Lübke, I. 153. 

Quintilian, Insti t . orat. 12. c. 10. n. 9. 
6) L. „Festmény a törvényszék előtt" II. tétel. 
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valóság fölé emelkedő erőben és pompában, hogy azon 
az isteni eszményiség bája ragyog." x) A fő homlokzaton, 
melyen az atheneiek ünnepélyes fölvonulása vau ábrá-
zolva, alkalma lett volna Phidiasnak a meztelen test 
szépségét bemutatni, de a helyett az athenei szüzek „mind 
gyönyörű, szerény alakok, bő hullámos ünnepi ruhában 
megjelenő alakok, — komolyak, egyszerűek, és az ünne-
pélyességbe mintegy elmerülve." 2) 

Phidias művészetének az a kiváló jellege, hogy ő 
leginkább isteneket faragott, és hogy az istenek közül is 
csak azokat állította kőben elénk, kiknek lényege főképen 
szellemi nagyságban gyökerezik ; ez által multa fölül az 
előbbi szobrászatot, s ez biztosította művészetének fö-
lényét mind kortársával, mind pedig a későbbi müvekkel 
szemben. . . . „Az ő geniusa volt hivatva arra, hogy a 
legmagasabb eszméknek kifejezést adjon, és hogy a mű-
vészetnek a teljes szépség mellett a fenség jellegét és 
megszerezze." 3) 

Mesterök szellemében működtek Phidias számos 
tanítványai is. Alkotásaikat külön jellemezni nincs időnk, 
de különös figyelmet érdemelnek Lübkének szavai, me-
lyeket ez alkalommal befejezésül mond : „A régi idők-
ből átszármazott hírek daczára nagyon határozatlan fo-
galmaink lennének az atticai művészet e dicső kor-
szakának magasságáról és tökélyéről, ha ugyan az athenei 
templomok jelentősebb szobormüveiből nem sikerült volna 
egyet-mást megmenteni. Ezek fölfedezése mutatta meg 
igazán Phidias fönséges stylusát, és megmutatta, hogy 
mely végtelen magasan áll e művészet a következő 
korszakok legsikerültebb alkotásai fölött is, a melyeket a 
mult században is még mint a szobrászat legkiválóbb re-
mekeit tisztelték.* 4) 

Ha tehát a XV. században, vagy pedig Lessing 
idejében irta volna valamely aestheticus: „A ki valaha 
megfordult a Vatikán gyűjteményeiben, a flórenczi és 
nápolyi muzeumokban, éppen a legjobb idők alkotásain 
láthatja a meztelen testnek legnagyobb cultusát," 5) — 
•ez ama időkben általános, és azért menthető tévedés 
lett volna, mai napság azonban mindenki tudja, hogy 
azok a „hódolat és félelem egy nemével" fökeresett 
müvek, legnagyobbrészt a görög művészet végső korsza-
kából erednek, és nem is eredeti, hanem a római kény-
urak számára készített, s sokszor nagyon valószínűen nem 
is hü utánzatok. Egy országos hirben álló aesthetikus 
ekkora „lapsus linguae"-t nem engedhet meg magának 
a nélkül, hogy hírnevét ne veszélyeztesse, mert mi haj-
landók vagyunk azt nem tudatlanságnak hanem egysze-
rűen heveskedésből eredő auxésisnak tartani. — „Apollo, 
Apoxiomenos, Antinous szobrok egész sora" — mind egy-
tül egyig utánzat ; ugy hogy a kritikában említettek 
közöl eredeti a Laokoon-csoportozat, de ez már a görög 
szobrászat IV. periódusából való,0) és az előbbi idők 
művészetétől abban különbözik, „hogy az ember nem lát 

n Lübke, I. 168.' 
-') Lübke, I. 164. 
3) Lübke. I. 158. 
4) Lübke, I. 159. 
5) L. az idézett kritikát. 
6) Lübke, I. 182. 1. 

mást, mint tisztán physikai fájdalmat, a benyomás tisztán 
pathologicus, hiányzik belőle minden erkölcsi eszme, min-
den tragikus összeütközés a bün- vagy büntetésnek minden 
még legkisebb jele is ;" ugy hogy a mü egész értékét 
a rendkívüli technika képezi. — A másik eredeti a medicei-
Vénus Flórenczben, már nem a görög, hanem a római 
szobrászat productuma. I t t ismét megjegyzi L ü b k e : 1 ) „a 
mi szép és jó látható Italia gazdag gyűjteményeiben, 
majdnem mind ebből (a római) és a következő korszakból 
maradt fönn", — és „mikor a jelen században az ó-görög 
szobrászat remekeit megismerték, azt vették észre, hogy 
azokon egész önzetlen naivság, szűziesség, fenség, lelki 
tisztaság található, mig az utóbbi korszakok müveit 
a czélzatosság, a hatásvadászat jellemzi, s épen azért 
hidegebbek, a művész számítása folytán idegenkedést 
szülnek a szemlélőben." Épen ez található a medicei Ye-
n u s n á l i s . „A legnagyobb finomság és (technikai) tökély, 
a tagoknak nemesen rythmicus arányai daczára, van rajt 
bizonyos kokett számítás, a mi elidegenít. " 2) 

A kritikában később emiitett milói Venus (Louvre) 
szintén eredeti. „Komoly fenségben, majdnem ridegen áll 
előttünk a szerelem istennője, a ki itt még nem lett 
azon szerelem után sóvárgó asszonynyá, kit a későbbi 
idők művészete állit elénk. Az egyszerű ruházat a csípő-
nél ömli körül az alakot, mig a felső test erőteljes idom-
zata fedetlenül látható, de ezért minden szépsége mellett 
van rajta valami titokteljes megközelíthetetlen, a mi épen 
az isteninek kifejezése." Ezen a szobron tagadhatatlanul 
vannak egyes mozzanatok, melyek ?. görög szobrászat 
I l- ik periódusára emlékeztetnek, de a legelterjedtebb 
vélemény szerint mégis csak a IV-ik periódusból szár-
mazik, habár az akkori idők szemérmetlen kokettségévei 
szemben dicséretes kivételt képez, és — mint Lübke 
mondja — a Praxiteles előtti fölfogáshoz áll közelebb.3) 

Phidiasnak kor- és vetélytársa volt Polyclet, a kitől 
az argosi templomban fölállított Hera-szobor származott. 
Az istennő „hatalmas nagyságban ült arany trónusán, az 
arczot és a szép karokat kivéve, egészen aranyos ruhába 
volt burkolva, fején a diadémmal." Jellemző Polyclet 
művészetére, hogy a nőknek is férfias charaktert igye-
kezett adni. A „Doriphoros" cz. szobor utánzata jelenleg 
Nápolyban van, de épen mert utánzat, vakmerőség volna 
annak meztelenségéről azt következtetni, hogy a test 
szépsége képezte volna művészetének legfőbb föladatát ; 
legalább a Hera-szobor teljesen Phidiaséval egyező föl-
fogást tanusit, a mely fölfogásnak csak az felel meg, a 
mit Euripides e szavakkal fejezett ki : „A szellemre nézz 
csak, a szellemre ! — mit ér a szép testalkat, ha a szép 
testben nem lakozik szép lélek is." 

Azt hiszem a mondottak után eleggé bizonyos az, hogy 
a görög szobrászat virágzó, lefényesebb korszaka a Kr. e. 
V. század volt, a mely században Phidias és Polyclet 
szerepeltek; és hogy ezen legmagasabb fokon álló szob-
rászat nem a szép test ábrázolására törekedett első sorban, 
hanem az eszme, a szellem kifejezésére, — hogy a test 
nem czélja, hanem csak eszköze volt itt a művészetnek, 

l ) Lübke, 232. 1. 
ä) Lübke, 232. 1. 
3) Lübke, I. 165. 1. 



RELIGIO. 325; 

— hogy a főgondját nem a testalkatra fordította, hanem 
a kifejezésre, és végül, hogy a meztelenség itt inkább 
kivételes, a relief-müvekre szorítkozó volt, és semmiesetre 
sem általános, elvileg elfogadott és a gyakorlat által 
szentesitett. 

A görög művészet hanyatlási korszakairól, — a 
mondottakon kivül, — még néhány megjegyzést enge-
dünk meg magunknak, hogy Ítéletünk helyessége minél 
tisztább világosságba helyeztessék. 

A III-ik periódus összeesik a görög élet és szellem 
hanyatlásával ; a peloponnesusi háború egészen fölforgatta 
a viszonyokat és a görög államok alapjait megingatta. 
„Ez az idő a monumentális művészetre általában nem volt 
kedvező ; privát megrendelések, és ezek folytán az in-
gadozóbb egyedi Ízlésnek befolyása határozza meg e 
korszak művészetének charakterét ;•*" 1) tehát a „legjobb 
idők" elmultanak ! 

Mind a mellett a szakítás a múlttal nem történt 
egyszerre. Kephisodot és Skopas még müveket alkottak, 
melyek „még Phidias idejének magasztos stylusát lehel-
ték," „melylyel az érzésnek bensősége egyesült, a miben 
éppen eme korszaknak befolyását vehetjük észre. Leg-
inkább Praxiteles (szül. 392. Kr. e.) volt az, ki a múlttal 
szakított, a kinél „a lágy, gyengéd, nőies, viruló testalkat" 
kezdett nem eszköz, hanem czél lenni. De hogy meny-
nyire ellene volt a traditio, mutat ja ama körülmény, 
hogy knidusi Vénusát bizonyos félelem és aggodalommal 
merte csak egészen meztelenül ábrázolni, s mintegy men-
tegetődzés kedveért Yénust abban a helyzetben mutat ja 
be, „midőn a fürdőből kikel, s balkezével ruhája után 
nyul, mig jobbjával szemérmesen takar ja keblét ;" „a 
merész kezdeményezést, — mondja Lübke, — mintegy 
indokolni akarta a helyzet sajátos körülményeivel." 2) 
Egyébként volt Praxitelesnek a knidusin kivül még más 
négy Vénusszobra , és ezek közt különösen emlegetnek 
egy teljesen ruházottat . — Ebből a korszakból ered a szép 
Niobe-csoport, valamint azon Apollo is, melyet Augustus 
császár a Palatínus hegyen állított fel ; mindkettő eme 
korszaknak legkiválóbb alkotása, s mindkettő, kivált 
Apollo, hosszan lefolyó ruhában. Utánzatok láthatók a 
Vatikánban, de mint Lübke megjegyzi, — ezek sem egé-
szen hitelesek. Kephisodot egyik legszebb alkotásának, 
Eirénének utánzatát a müncheni glyptothéka birja ; az 
alak szintén bő, a lábujjakig mindent eltakaró ruhában 
van előállítva. S általában a mythos minden komoly 
alakja, minden időben, ruházottan ábrázoltatott, s a mi-
dőn a mezítelenség kezdett a görögöknek tetszeni, a jó-
zan ész, mely a görög művészetet nem hagyta el egészen 
soha, odakényszeritette a szobrászokat, hogy a mythos-
nak egy másik regióját keressék föl, a melynél minél 
kevesebb volt az eszme, annál kevésbé akadályozta a 
mezítelenségnek kultusát. Igy pd. Lysipposról megjegyzi 
Lübke : „művészete a testiességnek, a szép, erőteljes em-
beri test-alkatnak ábrázolására annyira tulnyomólag irá-
nyult, hogy az ideális téren egyáltalán nem volt képes 
valami kiválót teremteni." â) A mily mérvben emelkedik 

l) Lübke, I. 172. 1. 
*) Lübke, I. 174. 1. 
3) Lübke, T. 179. Lysippos Nagy Sándor idejében élt. 

a test önállósága a művészetben, éppoly mérvben vonul 
attól vissza az eszme, a szellem; és természetesen, — 
éppoly mérvű lesz a művészetnek hanyatlása is. A II. és 
III. periódusnak összehasonlítása ezt teljesen igazolja. 

A IV. periódus — (Nagy Sándortól — Görögor-
szág elfoglalásáig a rómaiak által) — „művészete alig 
talált már menhelyet a szétzüllött és megbomlott hellen 
államokban, kénytelen az újonnan alakult fejedelmi udva-
rokba menekülni. A helyett, hogy egy szabad nép di-
csőítésére szolgált volna, fejedelmek szolgálatába állt, 
kiknek fényűzése és pompája a művészetnek a csillogó 
külszinre, a külső hatásra, a virtuózszerü kezelésre (tech-
nika) való törekvését mozdította szükségképen e l ő " 1 ) 
Ezért tudott e korszak oly müveket produkálni, melyek 
a realismust teljesen kielégíthetik ; a technika mindenek 
fölött tökéletes, az emberi testnek anatomiájateljes érvényre 
jut, — csak egy hiányzik belőle, de ez éppen az, a mit 
Phidias a legfontosabbnak tartott , — az eszme, a szellem. 

Ebből az időből való, — mint már emiitettük, — a 
Laokoon-csoport, a Farnesi-bika (Nápolyban), „melyen 
— Lübke szerint, — egészen hiányzik valamely erkölcsi 
eszme kifejezése" a haldokló Gallus (Rómában), „melyen 
a halál keserű kényszerűségének kellemetlen hatását mi-
sem képes enyhíteni, annál kevésbbé, minthogy nincs 
raj ta semmi ideális k i fe jezés ;" 2 ) ez időből való még a 
Belvederi Apolló, a Vatikánban, de ez sem eredeti, ha-
nem egy ez időből származó eredeti mű utánzata. 

Görögország meghódításával „kialudt utolsó szikrája 
ama magas lelkesedésnek, mely az előbbi korszakok 
alkotásait éltette," 3) és a rómaiaknak „csak arra szolgált 
a szobrászat, hogy a nagyurak életét élvezetesebbé és 
ékesebbé tegye." Azért nem is találkozunk itt ujabb 
alakításokkal, elégséges volt a régibb müveknek kopiro-
zása. Nos hát, — mint már mondottuk, — ebből az időkből 
ered a legtöbb szobor, melyet Európa nagyobb városainak 
muzeumaiban összegyűjtve találunk. Ekkor készült Her-
cules torsója is, — melyet a kritika emlit, — és a mely 
„az ezen korszakot jellemző puhálkodó, pompázó fitogtatás 
felé h a j l i k . N o de azért ez a korszak is produkált i t t-ott 
egy-egy nemes alakot: „bájteli, megragadó fenségü az 
alvó Ariadne, kivált a ruhának szép és gazdag kezelése 
vonja magára figyelmünket." 5) 

De talán elég is lesz ennyi a görög szobrászatról. 
Az általuk megjelelt szempontok eme rövid kis jellemzés-
ben, — azt hiszem, — elég élesen mutatkoznak ; más-
részt azok vezetése mellett tett kutatásaink elég bizo-
nyosságra jut ta t ták azt az álitásunkat, hogy : a görög 
szobrászat legnagyobb korszakában volt legkisebb és 
legkisebb korszakában volt legnagyobb a meztelenség 
cultusa ; és pedig azért, mert a legnagyobb művészeknél 
az emberi test csak mint a szellem kifejezője szerepelt, 
az epigonoknál pedig, a mint a szellem eltűnt, a mezte-
len testnek és a technikának kellett pótolni a művészetnek 
valódi hatását. (Folytatjuk.) 

1) Lübke, I. 182. 1. 
2) Lübke, I. 185. 1. 
3) Lübke, I. 231. 1. 

Lübke, I. 232. 1. 
s) Lübke, I. 235. 1. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 19. A zsidóság harcza a pápaság 

ellen. — Tetteik után itéld meg az embereket. 
E tétel ellen senkinek sem lehet kifogása. A zsi-

dóknak sem. Ellenkezőleg, izraelita polgártársaink, ameny-
nyiben az ó-szövetségi szentírásban hisznek, Mózes s az 
összes próféták könyveiben számtalan analog kijelentést 
fognak találni. 

Hogy a zsidóság nagy erővel vetette magát a saj-
tóra, és részint mint hirlapirok, részint mint hírlapkia-
dók, nyíltan és titkon, egész tervszerüleg és üzletileg 
folytatja a közvélemény-csinálás mesterségét : ez köztu-
domású tény. Nem kevésbé tény az is, hogy egyszer 
valamikor s valahol keresztvíz alá tar tot t hírlapírókat 
tart zsoldjában, és hogy nevezetesen Bécsben, Berlinben, 
Párisban s Londonban a zsidó pénzkirályok minden fel-
merülő irói tehetséget magukhoz vonzani s lekötelezni 
igyekeznek, kivált mióta egész Európában az antiszemi-
tizmus mindinkább tért foglal és a zsidó-kérdés még 
Franczia- s Angolországban is úgyszólván nagyobb iro-
dalmat képvisel, mint másutt, hol a zsidóság nagyobb 
számmal élvezi a keresztény többség nyúj tot ta szabadsá-
got. Hasonlóképen elvitathatatlan dolog az, hogy a zsidó 
börziánerek által körülhálózott amaz írók, kik mellesleg 
szólva nagyobbára a szabadkőművességnek is minden mó-
don megnyeretnek, szokták azután részint önként, érdek-
közösségből vagy rosszul fölfogott hálából, a semitismus 
érdekében minden tehetségüket s tekintélyüket latba vetni, 
el akarván hitetni a nagyközönséggel, hogy a zsidók 
üzelmeiről terjesztett hirek mind koholtak, rut kapzsiság 
szüleményei. 

Mi, kik nem vagyunk antiszemiták Stöcker, Istóczy, 
Drumond értelmében ; mi kik soha sem hirdettünk egye-
bet, mint keresztény felebaráti szeretetet — de egy-
szersmind keresztény okosságot is, a mi nélkül a szeretet 
nem igazi szeretet — a zsidók irányában mi, kik a 
keresztények hibájának tudjuk be a zsidóság elhatalmaso-
dását: mi ezen tények alkalmából sem kivánunk gyű-
löletet szitani izraelita polgártársaink ellen ; ellenkezőleg, 
figyelmeztetni akarjuk őket, nehogy esetleg magukra 
zuditsák a veszedelmet. 

Mert okvetetlenül reakcziót kell szülni ama további 
ténynek, hogy az egész európai sajtóban a pápaság leg-
vakmerőbb ellenségei a zsidó és zsidó-barát hir lapirók. 

Eleddig lehetett e tüneményt azzal menteni, hogy 
a német protestánsok, a brit anglikánok, az egész euró-
pai szabadkőművesség hasonló érzületet tanusit ; az utóbbi 
időben azonban a zsidók e téren is magukhoz ragadták 
a vezérszerepet és a pápaság elleni harczban főhadiszál-
lásukat a pápa székvárosába, Rómába tették át. 

Az egész világ legügyesebb zsidó hirlapirói ugyanis 
a római liberális sajtót elözönlötték és folytatják ott az 
apostolfejedelmek sirja előtt, szemben a pápával a gyű-
löletes háborút a Vatikán ellen. A turini „Corriere Na-
zionaleu szerint ugyanis az összes nagyobb olasz lapok 
zsidók kezében vannak. Igy a kitüntetőleg félhivatalos 
„Riforma" szerkesztője a zsidó Primo Levi. A „ Tribuna" 
vezére Suzat (olaszosan: Suzzatto) zsidó. Az „Opinione 

melyet a zsidó Dina alapitott, Lutz (olaszosan : Lauzatti) 
szerkesztése alatt áll. A „ Fanfutta"-t Ghiron zsidó szer-
keszti. A „Diritto" Tedeschi (előbb: Deutsch) szerkesz-
tésébei; jelenik meg. A franczia nyelven megjelenő „ISIta-
lie" a zsidó Obl ieght , Crispi miniszterelnök meghitt 
barát jának tulajdona. Az „Agenzia Stefanie távirati 
ügynökség, mely az összes európai távirati ügynökségek 
ut ján az összes európai lapokba szivárogtatja az olasz 
kormány sugalmazásait, a zsidó Friedlaender igazgatása 
alatt áll. A londoni Reuter-ügynökségnek, a "Rothschildok 
szolgálatában álló táviratokat közvetitő-intézetnek római 
képviselője s levelezője Arbib zsidó, aki IX. Piust ma-
gánéletében is gyalázatosan rágalmazta. Azonfelül a nagy 
német, angol, franczia, osztrák stb. liberális lapok római 
levelezői szintén nagyobbrészt zsidók, akik részben olasz 
hangzású neveket vettek föl ; igy Sacerdoti (ki gyanítana 
e név alatt zsidót), Cesardi, Barzilaï, Evangelisti (hát e 
névhez hogyan jön az eredetileg Wangel zsidó ?), Pic-
cardi stb. 

Ha már most egy rakásra fölhalmoznók mindazt az 
irányzatos hirt, támadást, káromlást, melyet ez a zsidó 
iró-szövetkezet részint olasz, részint angol, franczia, né-
met, belga liberális lapokban naponkint, hónaponkint, 
évenkint közzétesz (aminek egyrésze a budapesti lapokba 
is átszivárog, amelyek közöl némelyik azzal véli olvasó-
közönségét megóvhatni, hogy a táviratok elébe oda-
bigyeszt i : „liberális forrásból," de azért hűségesen lenyo-
mat ja a mézes maszlagot) ; — ha tekintetbe veszszük, 
hogy mindezen hirek, támadások, káromlások a pápaság 
ellen irányulnak és hogy az olvasó-közönség nagyrésze 
rendesen hitelt ád azoknak ; — ha továbbá némi figye-
lemmel nézzük, mint dolgoznak az emiitett irók, levele-
zők, táviratok egymás kezére, mily rendszeresen hamisít-
ják a tényeket, szavakat a Vatikán hátrányára, és mint 
tudnak hallgatni s a nagy lapokban elhallgattatni oly 
tényeket, melyeket nem lehet meghamisítani ; — ha még 
hozzá teszszük, hogy mindebben félreismerhetetlen az 
egységes jelszó, melyet megannyi változatban mindnyája 
követ, bővitve czélzatos szószátyárkodással, és hogy tehát 
ebben csak az nem lát ja az egy kéz működését, a rend-
szert, az egységes szervezettséget, aki nem akar látni : 
nyilvánvaló, hogy a zsidóság az egész világon vagy a 
maga szakállára, vagy másnak, a szabadkőművességnek 
számlájára, vagy egyszerre mindakettőre folytatja e gálád 
harczot a pápaság s a kath. egyház ellen, közvetve pedig 
az összes keresztény társadalmi rend fölforgatására, a 
pápaság lévén a keresztény czivilizácziónak a koronája, a 
fő ellen fordul ama szervezett közvélemény-csinálás, a 
test a fej után annál könnyebben lévén összemorzsol-
ható . . . 

I t t nem lehet szem elől téveszteni, hogy az E g y -
házi Állam s a pápaság ellen intézett összes forradalmi 
csínyekhez a zsidó pénzkirályok (természetesen : nem 
ingyen !) szolgáltatták a pénzt, és hogy 1870. óta ők 
tar t ják ki az olasz bitorlást a börzék ut ján jó haszonnal 
a keresztény kistőkepénzesek filléreivel, folyton támadólag 
a pápa revindikácziói ellenében. 

Ha „antiszemiták" volnánk, szoros megtorlást kel-
lene hirdetnünk ; minket azonban aggaszt ugyan a zsi-
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dóság e harczra, de nem ijeszt meg, mert irva vagyon : 
a pokol kapui sem vesznek erőt Péteren, a kősziklán. 
Mégis mint Krisztus igaz bivei, merő felebaráti szere-
tetből a zsidók miatt aggódunk e harczban : a keresztény 
világrend nem bukhatik el, tehát a zsidóság harcza fog 
kudarczot vallani, annál nagyobbat, minél nagyobb ha-
talommal s furfanggal folytatják azt ; ez pedig a zsidóság 
SZÍVÓS csökönyössége miatt aligha folyhatna le simán. 
Gondolja meg ezt a zsidóság és vegye egyúttal fontolóra, 
hogy a beállandó kikerülhetetlen reakczió alkalmával, 
mint eddig is, csak a katholiczizmus óvhatja meg a lel-
kiismeretében végtelenül bántalmazott, erkölcseiben ki-
gúnyolt, gazdaságilag kizsákmányolt keresztény népséget 
a végsőtől. Az állami hatalom, a magyarországi zavar-
gásokból jól tudják, az oroszországiakból még inkább, 
legfölebb eső utáni köpönyegül szolgálhat. 

A kereszténység, nevezetesen az értelmiség szintén 
okuljon a fönnebbi tényekből és természetszerű követ-
kezményeikből : ne higyjen el mindent, amit a szervezett 
zsidó iró-szövetkezet spekuláczióból elébe tálal mind-
annyiszor hangos gunykaczaj között a meggondolatlan 
és szégyenletes hiszékenység fölött. 

Qui habet aures audiendi, audia t ; qui habet oculos 
videndi, videat . . . -{-

Köln, nov. 12. A „Kölni Népújság" i r j a : „A porosz 
püspökök felirata ugy tűnik elő, mint egy részvétnyi-
latkozat ama sorscsapások felett, melyek a császári házat 
ezen év folyamában sújtották ; de úgyis mint egy hó-
dolati nyilatkozat II. Vilmos császár t rónra lépte alkalmá-
ból. A felirat ő felségét szembetünőleg mindkét irányban 
a legkellemesebben érintette, mint ennek a válaszirat félre-
magyarázhatatlanul kifejezést is ad. Kéznél fekvő dolog 
azonban az is, hogy a teljes porosz episcopatusnak ilyen 
alkalom szülte nyilatkozata országunk egyház-politikai 
viszonyait sem hagyhatta emlités nélkül, ha már csak 
általános vonatkozásokra szorítkozott is ezen felemlités. A 
püspökök ő felségének különféle kijelentéseivel megegye-
zőleg azon reményöket is előadták, hogy Vilmos császár 
kormánya alatt az egyház és állam közötti békés és jót-
akaró viszonyok megszilárdulni és kifejlődni fognak. A 
jelenlegi egyházpolitikai állapot mint egy további fejlő-
désre képes, és kivánatos tekintetik. A püspöki nyilat-
kozatnak ezen részére eső felségi válasz hasonlókép általá-
nosságban van mondva. A császár erős támaszt és tartós 
egyházi békére való kilátást lát abban, hogy „katholikus 
alattvalóink vallásszabadságát jog es törvény által bizto-
sítottnak hiszi." 

Előre láthatólag nem lesz hiány magyarázatokban, 
melyek e mondatot oda bővítik, hogy a császár az egy-
házpolitikai viszonyokat Poroszországban végleg szabá-
lyozottaknak, és az egyházpolitikai revisiót elhatározott-
nak akarja. A mi hitünk az, hogy a kérdéses pontnak 
értelme ilyen felfogást nem igényel épen, bár ha az hozzá 
igen közel esőnek látszik is, ő felsége „katholikus alatt-
valói lelkiismereti szabadságát jog és törvény által 
biztosítottnak" jelzi. Ezzel szemben azonban biztosan hi-
hetjük, hogy a vallás- és lelkiismereti szabadság protestáns 
értelemben nem fér meg az egyházi szabadsággal, melyet a 

porosz katholikusok egyházuk fejével és az episcopatussal 
egyetértve az egyházpolitikai törvényhozás mostani revi-
siója által sem tartósan megóva, sem biztosítva nem 
tekintenek, s ehhez képest törekvésöket tovább fejleszteni 
kötelességükül ismerik. A királyi válaszirat szóban forgó 
mondata némileg emlékeztet ő felsége nagyatyjának egy 
ünnepélyes kijelentésére, az ismeretes megszólításra, mit 
Geissel érsekhez intézett megkoronáztatásakor Königs-
bergben. I. Vilmos király kijelenté akkor, hogy különös 
elégtételére szolgál neki a tudat, hogy a katholikus egy-
ház viszonyai Poroszországban a történelem, alkotmány 
és törvények által teljesen rendezettek. Ezen nyilatkozat-
tal minden fenntartás nélkül meg is lehettek elégedve a 
katholikusok. Akkoriban a katholikus egyház szabadsága 
és függetlensége az alkotmánynak 15., 16. és 18. fejezetei 
által védve vala ; akkoriban még nem léteztek májusi 
törvények, iskolaadó törvény, sem pedig Falk-féle rendelet 
a vallástanítás beosztására nézve a népiskolákban. A 
porosz katholikusok azonban ne csüggedjenek törekvé-
seikben az állam és egyház javára az előbbi szerencsés, s 
mindkettőre egyaránt lehetséges állapotot helyreállítani, 
melynek uralma a fennjelzett alkotmányrendeletek alapján 
Poroszországban egy félszázadon keresztül fennállott. Ok 
bizonyára nem ismerendik félre az ezen czél felé tett fára-
dozásaik ellenében támadó nehézségeket. De táplálják 
püspökeikkel együtt azon reményt, hogy az állam és 
egyház közti barátságos viszonyok, melyeket I. Vilmos 
császár életének utolsó szakában előkészitett, császári 
unokájának országlása alatt oly módon nyernek megszi-
lárdulást és kiterjedést, hogy a polgárság számára a tel-
jes megnyugtatást és tartósságot hordozzák magukban. 

London. Newman bibornokról egy protestáns lap 
magasztaló Ítélete. — 

A „Dai ly Telegraph" nov. 1-én kelt számában, 
abból az alkalomból, hogy Newman bibornok súlyosan 
megbetegedett, megjegyzé, hogy a bibornok halálát, mely-
től akkor félni lehetett, a legnagyobb fájdalommal fo-
gadnák nemcsak az angolul beszélő népek, hanem az 
egész kereszténység. 

„Nem köznapi bókokat takaró phrasis, úgymond a 
nevezett lap szórói-szóra, ha azt mondjuk, hogv a világ 
veszteséget szenved, ha elveszti a bibornokot. Közel fél-
század óta ragyog az isteni dolgok e nagy doktorának 
alakja, a szellemi rend e hatalmas és meggyőző tanítója, 
mint egy sziklára épített világító torony Angolhon és 
Európa szemei előtt. A kath. egyháznak, megengedem, 
lehetnek tudósabb theologusai mint Newman János Hen-
rik ; mindazáltal azt a csekély véleményt, melyet tehet-
ségeiről akkor fejezett ki, midőn egy híres nyilvános 
vitába beavatkozott, nem szabad egykönnyen elfogadni. 

Lehetnek épp oly ékesen szóló hitszónokok, épp 
oly mély járású gondolkodók, épp oly hatalmas és ma-
jesztatikus styJussal rendelkező írók ; azonban az ilv 
hozzá hasonlók igen ri tkák Angolországban éppen ugy 
mint egyebütt. Hiába keresnénk korunk történetében fér-
fiút, kiben ezek az értelmi adományok avval a gazdag-
sággal és változatossággal párosulnának, melyre a nagy 
angol bibornokban akadunk. Es mind e tulajdonságok 
fölött ő oly hatalom birtokában van, melyet a legtudó-
sabb theologusok, a legnagyobb gondolkozó fők, a legr 
ragyogóbb tollú írók sem tudtak rendesen megszerezni : 
ő birja az emberek vezetésének mesterségét művészi 
fokban. Newman bibornok nagysága nem annyira abban 
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rejlik, a mit tett , habár igen sokat tet t ; hanem inkább az 
ö személyiségében és abban a vetélytárs nélkül álló tekin-
télyben, melyet polgártársai lelkiismeretére gyakorolt ." 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

tud. és irodalmi osztályának gyűlése 1888. nov. hó 19-én. 
Katholikus egyházi és világi tudósainknak tekintélyes 

csoportja jelent meg ma a Szent-Is tván-Társulat díszter-
mében a tud. és irod. osztály őszi rendes gyűlésén. Ott 
láttuk : dr Fraknói Vilmost, dr Bita Dezsőt, dr Kis-
faludy Árpádot, dr Breznay Bélát, — dr Wenczel 
Gusztáv egyet, tanárokat , — a tudományok több kiváló 
képviselőjét. 

Az elnöklő asztalnál dr Steiner Fülöp pápai h. 
praelatus és Hummer Nándor t i tkár foglaltak helyet. 

Elnök kegyeletes szavakban emlékezett meg az 
osztály halot t járól Lonkay Antalról , ki lelke volt ezen 
osztálynak, eszméivel, tollával a katholiczizmus érdekében 
harczolt. Emléke áldott lesz e körben. — Az osztály el-
határozta, hogy a kiváló férfiú elhunyta felet t a csa-
ládhoz részvétiratot intéz. 

Következtek a felolvasások : 
Először Ney Ferencz főreáliskolai igazgató lépet t a 

felolvasó asztalhoz s fiatal hévvel szavalta el „A sziv és 
az ész" czimü remek tankölteményét, — majd ezután a 
„Lángnyelvek" czimü poétikus müvet olvasta fel. A hall-
gatóság elragadtatással tapsolt a tanügyi világ e ki-
tűnőségének, ki feltűnő szépen kezeli a költői tollat . 

Ezután Hummer Nándor t i tkár olvasta fel Füssy 
Tamás „A franczia forradalom százéves évfordulója" 
czimü értekezését. Szerző kimutat ja , hogy az 1789-iki 
nagy forradalom csak azon eszméket tudta diadalra emelni, 
a melyeket az ancien regime hozott napi rendre. 

Az elnök a felolvasóknak kiváló köszönetét fejezte ki. 
Hummer Nándor t i tkár felolvasta ezután báró 

Hornig Károly veszprémi püspök levelét, melyben az 
egyházfejedelem a Szt.-István-Társulat tudom, és irodalmi 
osztályánál eddig viselt előadói tisztjéről lemond, — s 
magát a tagtársak rokonszenvébe ajánl ja . 

Dr. Steiner Fülöp elnök az osztály nevében br. 
Hornig Károly püspöknek az osztály létesítése körül 
szerzett kiváló érdemei, lángbuzgalma elismeréseül mély 
köszönetét fejezi ki. 

Az osztály br. Hornig Károly érdemét jegyzőkönyvé-
ben örökíti meg, s felkéri az elnökséget, hogy az osztály 
köszönetét és hódolatát nyilvánítsa az egyházfő előtt. 

Az osztály elhatározta, hogy a középiskolák részére 
bölcseleti propedeutikát irat. 

Következtek a tagajánlások. — 21 tag adta be szava-
zatát s az ajánlottak mindnyája megkapta a kívánt sza-
vazatösszeget, — választás végett fel terjesztetnek a vá-
lasztmánynak. 

A osztály Holler József „Történelmi hazugságok" 
czimü fordított müvét a bírálat alapján kiadásra a ján l ja . 
Áttétetik a hetes bizottsághoz. 

A Szent László-Társulat 
f. hó 17 -én dr Schlauch Lőrincz püspök ur ő excjának 
elnöklete alatt választmányi ülést tar to t t , melyen az 
elnök mindenekelőtt a társulat halottairól, nevezetesen 
Somssich Pálról, Lonkay Antalról és Dezső Adolfról 
emlékezett meg. Venczell A. pénztárnok ezután elő-
terjesztett kimutatása szerint a társulat ez évi jövedelme 
eddig 8762 fr t , kiadása pedig 6602 fr t . Marad rendel-

kezésre 2160 fr t . E jelentés után a folyamodványokat 
intéztek el. Megszavaztak Petrozsény és Nógrád-Berczel 
községeknek templomi czélra egyenkint 50 fr tot , Csüged 
moldva csángó községnek 200 fr tot , Giurgevo községnek 
iskolára 100 frankot , a bukarest i angol kisasszonyok 
iskolájára 200 frankot , a kinai misszióra 300 frankot , a 
drinápolyi i rgalmas nénéknek 100 frankot , a nischi tem-
plomra 100 frankot , a filippopolisi iskolára 150 frankot . 
U j tagoknak jelentkeztek : Máday Izidor és dr. Haydin K. 
Az elnök indítványára az idei közgyűlés deczember 13-án 
lesz a központi papnövelde dísztermében. 

IRODALOM. 
Az aquinaszi bölcseség népszerűsítésére tudomány-

ban és életben uj folyóirat 
indult meg, és pedig Németországban, Regensburgban, 
Manz nyomtató és kiadó intézetében, „St. Thomasblätter. 
Zeitschrift fü r die Verbre i tung der Lehre des hl. Thomas. 
Herausg. von Dr. Oeslaus Maria Schneideru czim alatt, 
füzetenkint 2 iven. Egy évfolyam, mely 24 füzetre van 
tervezve, 8 márkába kerül. 

-f- Seidl Pál „Roráték alkalmára irt szentbeszédek" 
czimü müve kapható Klökner Péternél Székesfehérvárott 
60 kr. eredeti ár helyet t 35 krér t bérmentesen megküldve. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa jubiláris évének végünnepélyeire 

franczia, továbbá spanyol s olasz zarándoklat van be-
jelentve. Más nemzetek közt a mozgalom még nem 
ju to t t idáig. 

— A római kérdésben a belga, a spanyolországi, az 
Orléansban összegyűlt franczia püspökök ismeretes nyi-
latkozatai után, a többi franczia püspökök pásztorleve-
lekben szólalnak föl. Crispi, hir szerint, Menabrea párisi 
olasz nagykövet u t ján panaszt tet t emiatt Goblet kül-
ügyminiszternél ; ez azonban a püspökök szabadszólási 
jogára hivatkozva e lütöt te a panaszt. 

— Gróf Paar, a volt osztrák-magyar nagykövet 
a Vatikánnál , mint már jelentet tük, a Krisztus-rend nagy-
keresztjével lőn kitüntetve a pápa által. Az „Observateur 
Fr ." római távirata szerint „a szent atya ez által sze-
mélyes megelégedését akar ta tanúsítani azon nemes vissza-
utasításért , melyet Ferencz József mindig s legutóbb is 
k imuta to t t az Umber to királynak Rómában visszaadandó 
látogatás tekintetében." 

— A pápa a püspökök s a diplomácziai férfiaknak 
tisztelgése alkalmával erélyesen szól a római kérdésről. 
Igy egy érseknek ezt mondá : „íme tiz éve, hogy a 
szekták it t zárva tar tanak e palotában, anélkül, hogy 
mozdulni tudnék." Keileyt, az amerikai Egy.-Államok kairói 
követét, aki a minap elhunyt Robilant, volt bécsi olasz 
nagykövet fondorlatai következtében, előbb Olaszország, 
majd a bécsi kabinet által visszautasittatott , mert katholi-
kus, a pápa hasonló szavakkal fogadta, kívánván, hogy a 
katholikusok nagyobb erélylyel követeljék a pápa jogait . 

— A loashingtoni kath. egyetem ügyében, mint a 
„Moniteur de Rome"-nak Bal t imoreból f. hó 14-iki 
kelettel egy távirat jelenté, f. hó 13-án értekezletet 
tar tot tak az ügy vezetésével megbízott püspökök. Meg-
ál lapítot ták az egyetem alapszabályait, melyeket mgr 
Keane püspök, az egyetem rektora, ki f. hó 17 én indult 
el útra, Rómába hoz át megerősítés végett . O mga ú tba 
fogja ejteni Párist , Löwent, Münchent és Innsbruckot, 
az ottani egyetemek megtekintése véget t . 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

A középiskolák hitoktatása. 
(Folytatás.) 

A felsorolt általános okokon kivül, hátrányos 
befolyással vannak a hi t tani tásra még a kö-
vetkező különös körülmények is : 

1. Nagy baj az, hogy középiskoláinkban 
nincsen egységes hi t tani- tanterv, már pedig 
e nélkül általános jóeredményt elérni lehetetlen. 
Átlapoztam Magyarország összes középtanodái-
nak mult évi értesitöit, s azon szomorú meg-
győződésre ju tot tam, hogy annyiféle a középta-
nodákban a hit tani tárgybeosztás, hogy való-
ságos labyrinthus a különböző intézetek idevágó 
adatainak összegezése; ugy látszik minden hit-
tanár azt tani t ja , a mit akar, és az még fel-
tűnőbb, hogy ugyanazon egyházmegyében, vagy 
ugyanazon tani tó szerzetes-rendben, két, sőt há-
romféle beosztás is divik. Találtam gymnasiu-
mokat, hol f'ősuly a bibliára fordi t tat ik ; s há-
rom osztályon keresztül csak ezt taní t ják; más-
hol a katekizmust veszik három sőt négy éven 
át, és pedig vagy a bibliával kapcsolatosan, 
vagy anélkül, néhol a szertartásokat a Il-ik, né-
hol a negyedik osztályban tárgyalják ; sőt ta-
láltam intézetet, a hol a liturgika egyáltalában 
elő nem fordul; különben ily mostoha sorsban 
részesül máshol ismét a biblia, sőt egy helyen 
az egyháztörténelem is. Hasonlólag van össze-
vissza hányva a tananyag a felső osztályokban 
is, néhol a dogmatikát az V-úk osztályban ve-
szik, a VI-ikban pedig az egyháztörténetet, sőt 
két oly intézetet is találtam, a hol a tananyag 
aIV-ik osztályra jut , a fundamentális pedig egészen 
kimarad, s a VII-ik és VIII-ik osztályban pedig 

az erkölcstan tárgyal tat ik, sőt oly iskolára is 
bukkantam — mi t különben sajtó-hibának tar tok 
-— hol a szentségekre egyáltalában nem kerül 
a sor. 

Ily zűrzavar mellett képzelhető, milyen le-
het az eredmény! Mert hogyan lehet például az 
egyháztörténetet a IV-ik osztályban sikeresen 
tárgyalni, midőn a növendékeknek még általános 
tör ténet i ismeretük nincs, s csak akkor kezdik 
a világtörténelemből az ókort tanulni! Vagy 
hogyan lehet a gymnasiumból növendékeket 
kibocsátani, midőn az egyház szertartásait nem 
ismerik ! Minő bevégzett hitképzés ez ! Nagy baj 
e rendetlenség kivált oly tanulókra, kik egyik 
intézetből a másikba lépnek át, ezeknél aztán 
megtörténik, hogy egyes tananyagot kétszer-
háromszor is tanulnak, mást pedig egészen ki-
kerülnek. 

Mily másképen van ez külföldön ! Bajoror-
szágban például, nemcsak a tananyag van pon-
tosan meghatározva, hanem még a tankönyvek 
is ki vannak jelelve, hasonlólag van ez a Rajna-
par t i tar tományokban. Francziaországban is — 
— mint azt párisi h i t tan ároktól hallot tam — 
a püspökök a legszigorúbban ellenőrzik a hit-
tannak egyöntetű tanítását , s ha az approbált 
tankönyvek választásában szabad kezet is adnak 
a hi t tanároknak, a tananyagot még is szigorúan 
meghatározzák ! 

2. Nem kisebb nehézség az is, hogy nin-
csenek jó hit tani tankönyveink. Tartsunk csak 
egy kis szemlét a használatban levők fölött ! 

Katekizmus háromféle forog a tanulók ke-
zén : az esztergomi, az egri katekizmus, és a dr 

42 
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Nogáll-féle közép káté. Ezekhez nincs szavunk, 
helyesen vannak szerkesztve, csak némely ki-
fejezések vannak it t-ott szerencsétlenül választva, 
s szeretnők ha egyes stereotyp hibákat az uj 
kiadásokban kijavítanának. 

Az egyházi szertartásokat következő szerzők 
müvei képviselik: Dallos József, Dornis Gráspár, 
Fonvó Pál, Frenczl Incze, Ivankovics János, 
Némethy Lajos, Supka Jeromos és Szülik József. 
Ezek közül Supka és Fonyó könyvei sajátlag 
elemi iskolák számára vannak irva; Ivankovics 
és Szülik pedig röviden akarván a tananyagot 
kezelni, azt sok helyen az értelem rovására ösz-
szeszoritják, és igy a tanulást inkább megne-
hezítik. mint megkönnyítik. Jó tankönyv ellen-
ben Dallos József müve és Némethynek uj ki-
adása, kár, hogy ez utóbbiban a szerkezet na-
gyon laza, ugy, hogy első pillanatra kilátszik, 
hogy a szöveg jobbára a régi maradt, s csak a 
kérdések vannak kihagyva; Némethynek továbbá 
nyelvezete is kissé nehézkes, s különös sa-
játsága, hogy mindenféle, aprólékos dolgot sze-
ret összehozni — a mi fölösleges. 

Legjob mü Frenzl J. liturgikája, mely ha a 
sz. misét tárgyaló rész átdolgoztatnék, s egyes 
bevezető czikkek rövidíttetnének, s az elavult 
szavak jobbakkal pótoltatnának, kitűnő tan-
könyvvé válhatnék, s minden igényeknek meg-
felelhetne. 

A bibliát középtanodáinkban Róder Alajos, 
dr Éltes Károly, Schuster és Schmidt-Czuczor 
tankönyvei alapján tanulják. Róder Alajos bib-
liája elemi iskolák részére van szerkesztve. Éltes 
egészen átvette a sz. irás szövegét — mi által 
használata fölöttébb nehéz, müve különben is már 
teljesen elfogyott. Schuster és Schmidt-Czuczor 
könyve szép nyelven és ügyesen van szerkesztve. 
A mi végül Róder Florent bibliáját illeti, ennek 
első kiadása — mint ezt annak idején dr Balits 
Antal a Kath. Theologiai Folyóiratban bőven ki-
fejtette. igen fogyatékos, és sok jelentékeny hiba 
van benne; ezeket a buzgó szerző ugyan a má-
sodik kiadásban már jobbára kijavította, de azért 
a mü nyelvezete és mondatszerkezete ellen 
még most is sok a kifogás, pedig középtanodai 
tankönyveknél a szép és helyes irályra nagy 
suly fektetendő; nagy hátránya e tankönyvnek 
az is, hogy egyes szakaszokban néhol három sőt 
négy történet is össze van foglalva, s a jegy-
zetekben sok oda nem való dolog van összeírva. 
E tanév elején dr Dallos József és Farkas Fe-

rencztől Szombathelyen jelent meg egy uj biblia: 
„Az isteni kinyilatkoztatás szent története" cziui 
alatt. E műben kifogástalan szerkezetben ügyesen 
vannak elbeszélve a szent történetek, s kiváló 
figyelemmel vannak feltüntetve azon mozzanatok, 
melyekben az isteni kinjdlatkoztatás különösen 
előtérbe lép, s az uj-szövetségben több helyen a 
hol ez szükséges a történeti részletekkel össze-
függésbe vannak hozva a megfelelő istentiszteleti 
cselekvények, hit- és erkölcsi főbb igazságok. 
Ugy látszik e könyv kiválóan alkalmas lesz kö-
zéptanodai használatra ! 

Felsőbb osztályokban dr Wappler Antal. 
Vincze Ambró, és ujabban Makra-Rózsa tankönyvei 
vannak elfogadva. 

Dr Wappler Antal „Egélytana" annak idején 
kitűnő tankönyv volt, egyes részei azonban ma 
már elavultak; Wappler müvében ugyanis az 
apologeticus irányt követi, s dogmaticájában 
egyes hitágazatok tárgyalásánál p. o. a világ-
teremtése, az emberi nem egysége, az emberi 
nem kora stb. — az anyagelvü természettudó-
soknak oly nemű ellenvetéseit hozza fel, s czá-
folgatja, melyek az ötvenes években még a va-
lószínűség némi látszatával birtak, s divatban 
voltak, de mai nap már teljesen elévültek, s a 
haladó természettudomány maga is már rég-
lomtárba szorította, kár tehát ezeket felújítani 
s velők bíbelődni ! Nagy hátránya továbbá e 
műnek, hogy egyes szakaszok nagyon terjedel-
mesek, 6—S lapot elfoglalnak, a gymnasiumi 
tanulók eszmekörét túlhaladják, s bizonyos böl-
csészeti előismereteket feltételeznek, melyekkel 
pedig az ifjak nem birnak. A magyar fordítás 
pedig minden kritikán aluli, ugy, hogy az ember 
igazán csodálja, hogy ilyen szerkezetű tankönyv 
annyi éven keresztül használatban maradhatott. 
A mi dr Wappler IV-ik részét, az egyháztörté-
netet illeti, ez a mü leggyengébb része, külö-
nösen nagy árnyoldala, hogy a sz. atyák korát 
csak futva tárgyalja; Európa népeinek megtéré-
sére, a szerzetes-rendek alapítása és áldásos mű-
ködésére, egyes kiváló egyháznagyok életére 
nem fektet elegendő súlyt, e helyett azonban 
néhány ó-kori tévtannal, például a gnosztikus 
és manicheusokkal a kellőnél is bővebben baj-
lódik. Legsikerültebb e műben a középkort tár-
gyaló rész, hol a szerző valóban mesteri kézzel 
válogatta ki a tömegből a leglényegesebb pon-
tokat. Nálunk kiváló hiánya e kötetnek az, hogy 
a magyar egyháztörtenelmet alig veszi figye-
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lembe, s China s Japánról majdnem többet ir, 
mint Magyarországról. Yincze Ambro hit tana nem 
eredeti dolgozat, s irója alig te t t egyebet, mint 
Wappler egyes szakaszait megröviditette s i t t-
ott megrontotta, s közbe-közbe Martin Konrád-
ból szúrt be néhány §-t ; az igy összeállított 
anyaghalmazt azonban nem tudta szerves egy-
séggé olvasztani : igy müve kevés értékű, egyház-
történelme azonban annyiban érdemel figyelmet, 
hogy benne hazánk egyházi viszonyai elég ügyesen 
tárgyaltatnak. Kár, hogy a szerző önálló mun-
kára nem vállalkozott, mert bő olvasottsága, 
szakképzettsége, s szép irálya teljesen képessé 
teszik öt egy jó iskola-könyv megirására. 

(Vége köv.) 

A meztelenség a képző-müvészetekben. 
(Folytatás.) 

Mielőtt átmennénk a keresztény szobrászat törté-
netére, helyén való lesz itt az a kérdés hogy : ha an-
nak a hires „cinquecentónak x) nagyszerű művészei," élü-
kön Michel-Angelóval, a görög szobrászat legvégső ha-
nyatlási korszakának alkotásait tartották ideálképen szem 
előtt, s ha minden törekvéseiket oda irányitották, hogy 
ezen mintaképeket elérjék : — akkor vájjon, — ha azo-
kat el is érték, — fognak-e a görög szobrászat előbbi, 
legfényesebb korszakainak alkotásaival szemben döntő 
elvi-jelentőséggel birni a mezitelenségre nézve ? A ki ezt 
merné állítani, annak nem szabad a történelemre hivat-
kozni ; mert nem tudja mi az az „argumentum histori-
cum." — Másrészt pedig az egészen bizonyos, hogy a 
renaissance idejében, éppúgy mint Lessing idejében, eze-
ket tartották, — tévesen. — a görög szobrászat legkivá-
lóbb remekeinek. 

De aztán mi lesz a cinquecentóra való hivatkozás 
értéke akkor, ha kitűnik, — és ez egészen bizonyos, el-
fogadott tény, — hogy a cinquecento nagyszerű művészei 
még ezeket sem voltak képesek elérni ? 

5. A klasszikus népek szellemének ereje kimerült, s 
vele a művészet is eltemetkezett. Egy u j éltető szellem-
nek ereje kezdett a népekben működni és az újjáalaku-
lást eszközölni. „Ecce ego nova facio omnia." A mint a po-
gányság legkiválóbb képviselője, a görög szellem a mű-
vészetnek erőteljes fáját önmagából haj tot ta ki : ugy a 
kereszténység szelleme is, a benne rejlő produkáló erő 
alapján, a művészetek tekintetében meddő nem lehetett. S 
valóban, a mint a népek vadsága megtöretett, a mint a 
kereszténység az emberek szivében élni, erősödni kezdett, 
mutatkoztak a kezdetleges művészet jelenségei is ; s a 
mint a kereszténység teljesen hatalmába hódította az 
emberek lelkét, teljes erejében látunk egy művészetet 
virágzani, a mely művészet typicus sajátságaiban éppúgy 
eltért a görög művészettől, a mint különbözött a keresz-
ténység szelleme a mythologia szellemétől. — Tartalmi-
lag ezen művészet messze túlhaladta a görög művészet 

') L. az idézett kritikát. 

legfenségesebb alkotásait is, mert a kereszténység esz-
mékkel gazdagitotta az emberek lelkét, a mely eszméket 
Homér egyáltalán nem ismerte, s a mely eszmék néme-
lyikét Plato „isteni" lelke csak homályosan sejtette. De 
vájjon képes volt-e a keresztény művészet ezen magasz-
tosabb eszméknek alakot is adni ? — Az e kérdésre adott 
választól igen sok függ, mikor a művészetek értékének 
megbirálásáról van szó. Nos, — mai napság előkelő 
megvetéssel szoktak a középkori művészettől elfordulni, 
et „quae ignorant, blasphémant." — Egy bizonyos; s ez 
az, hogy a keresztény művészet eszméinek megérzekité-
sére a meztelen testet nem tartot ta szükségesnek ; de 
ebben, — mint láttuk, — a görög szobrászat legkivá-
lóbb művészeivel van egy véleményen. Megengedhetjük még 
azt is, hogy a test-alkat sem részesült kezdetben ama gondos 
ábrázolásban, mely a realizmus követelményeinek egé-
szen megfelelt volna. De Feuerbach x ) megjegyzi, hogy 
ha a régi görög szobrokat vizsgáljuk, a test-alkat arány-
talanságai igen gyakoriak azokon ; s példáknak fölhozza 
a medicei Vénust, Laokoont, Jupi ter Serapist, Pallast 
(Villa Albani), Niobe fejét, stb. Ezen jelenségnek a híres 
aesthetikus azon egyszerű megfejtését adja, hogy a görög 
szobrászok ezen müveket nem a szalonok számára készí-
tet ték, hanem eredetileg a templomok és a gymnasiumok 
hatalmas méretű csarnokaiban voltak fölállítva, és ezek-
nek méretei és a távlat szükséges ahhoz, hogy holmi 
„mikroskopikus kritiká"-val szemközt azok diadalmasan 
állhassanak meg. Ugyanezt kell szem előtt tartanunk, 
kivált a gothikából származó szobrok megítélésénél : a 
kissé nyúlott, idomtalan alakot azon a helyen, hová a 
művész tervezte, egy góth-templom magas csarnokában, 
az égbe törő ivek és oszlopzatok környezetében, az át-
tört, majdnem szellemies kő-baldachin alatt kell látnunk, 
hogy el ne hamarkodjuk ítéletünket. 

De különben is a fődolog az, képes volt-e a ke-
resztény művészet fenséges eszméit a szobrok arczkife-
jezésében, a szemek beszédében, a testtartásban teljes 
nyilvánulásra juttatni ? — Igen is képes volt. S a XIII . 
és XIV. század, valamint a XV. század első tizedeiben a 
szobormüvek ezreit oly csodálatos kifejezési erővel látta 
el, hogy ezen korszak méltán állitható Pericles százada 
mellé, és az utána következő renaissance szobrászata 
evvel szemközt a realisticus fölfogásban igen, de egyéb-
ként mind tartalmilag, mind az alakítás szempontjából 
éppúgy határozott hanyatlást mutat, a mint hanyatlásnak 
nevezendő Praxiteles művészete Phidiáséval szemben. S e 
mellett nagy számban vannak ez időből szobormüvek, 
melyek minden meztelenség, és az eszme föláldozása nél-
kül, a realismus, a technika, az anatómia minden igényeit 
a legtökéletesebben kielégítik. 

Tudom, hogy ezen állításomat bizonyos oldalról 
szánó mosolylyal fogadják ; de döntsön a történelem. 
Természetesen ezen tanulmány korlátain belül, csak kevés 
adatra vagyunk kénytelenek szorítkozni ; de annyit tudunk, 
a mennyi itélet-alkotásra elégséges. 

Már a XIII . században oly élénk tevékenységet fej-
tett ki a szobrászat, kivált Francziaországban, hogy az bá-
mulatot kelt. Nemcsak a nagyobb, hanem a kisebb váro-

') Der Vatikanische Apollo." 167. I. 
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sokban is gyönyörű góth-templomok emeltettek, melyek-
nek fődiszét, kivül-belül a szobrok képezték, oly szám-
ban, hogy egy-egy ilyen templom valóságos gyűjteménye 
volt a legsikerültebb szobor-műveknek. „Ezen korszak-
nak plasticai képességét majdnem tökéletes szabadságra és 
bájra látjuk emelkedni a rheimsi kathedrális főhomlok-
zatán. A főkapuzaton az utolsó itélet ábrázolata lát-
ható, melynek különböző részei a művészi kezelésnek 
egészen megfelelő változatosságát mutatják. A tympanon-
ban szigorúan és ünnepélyesen trónol a világbirónak ; de 
nemesen és szelíden az áldást osztó Üdvözitőnek egy 
közoszlophoz támaszkodó alakja, — a középkor egész 
művészetének egyik legsikerültebb alkotása; erőteljesen, 
és kifejezésteli charakterrel tűnnek elénk a bejárat két 
oldalánál az apostolok; gyengéden és bájosan a szentek 
ülő alakjai a tympanonnál ; naiv, természethü mozgással 
látjuk a föltámadtak mezítelen alakjait kikelni sirjaiakból. 
Ha az ember a szobrok ezen világának igazán beláthaűan 
sokaságán elgondolkozik, melyeknek csak egyikét-másikát 
emiitettük, s melyek mind a XIII . században készültek : 
lehetetlen nem csodálkoznunk ezen korszaknak energiáján 
és alkotó képességén, melynek ifjú üdesége sehol sem 
érvényesült annyira, mint az építészet és szobrászat ben-
sőleg egyesült működése által. Leginkább ezen század 
második fele, szt. Lajos idejében, oly magas emelkedést 
mutat, melyet méltán lehet Pericles százada mellé állí-
tani." „A stylusnak tisztasága és klasszikus nemessége 
túlhalad minden egyéb középkori alkotást, bármennyire 
tökéletesek legyenek is ezek. A rheimsi szobrászok a 
styl azon magasságát érték el, a mely elérte a legtisztább 
antikot; a különbség csak az, hogy itt a művész kedély-
világa, bensőséggel, szelíden és nagyobb önállósággal 
nyilvánul." 2) 

Nem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy ezt 
egy protestáns aestheticus írja, és a középkorról írja. A 
mi az utolsó itélet reliefjének „meztelen alakjait'1 illeti, 
— a sirból kiszálló aetheri alakok mezítelensége bizo-
nyára nem enged következtetést vonni a rheimsi szob-
rászok azon felfogására, mintha ők a test meztelen szép-
ségét tartották volna művészetük föladatának. 

Ugyancsak a XIII . században tűnik föl egy szobrász 
Olaszországban, kivel „az antik egyszerre, a maga nagy-
ságában és fenségében" támad csodálatosan életre : Ni-
cola Pisano. A pisai szószék domborművei köz t : „a ma-
donna mint egy Juno 3 ) pihen előttünk Krisztus szüle-
tésénél, magasztosan, dicsőségének tudatában, és a ki-
rályok imádásánál mint egy fejedelemnő ül thronusán, 
a ki a vasallusok részéről fogadja a köteles adózást." 4) 
Vagyis : valamint Phidias istennői még nem voltak tisztán 
a kecs és báj asszonyai, ugy a XIII—XIV. század 
művészetében a madonna Isten anyja, az egek és a föld 
királynéja volt, nem pedig a renaissancenak érzékileg 
szép asszonya. — Hogy az utolsó Ítéletnél ismét mezi-

') Lübke, II. 59. 1. 
s) Lübke, II. 59. 
3) A megbízhatóság kedveért idézem szorul szóra ; a kl a 

középkori vallásosság iránt bir érzékkel, meg tudja adni a valódi 
értelmet ezen szavaknak. 

*) Lübke, I. 406. 1. 

telen alakok fordulnak elő, imént tett megjegyzésünk után 
mit sem bizonyítanak ellenünk. Egyébként Olaszország-
ban a renaissance előbb éledt föl mint máshol, s annak 
némi előjátéka már észrevehető Nicola Pisano müvein. 

Németországban ugyan a XIII . század is nagyon 
termékeny volt, de a legkiválóbb alkotások a XIV. és 
XV. századra esnek. Már a román-korszak szobormü-
veiről elismerik azt, hogy eszmékben végtelen gazdag-
ságot mutatnak, s nem annyira egyes alakok „mint 
egész képcsoportok sokszor nagyszerűen átgondolt és 
világosan kifejezett tagolása" jellemezte a kort, valamint 
„az ünnepélyes komolyság és fenség;" ugy annyira, 
hogy a romanismus mindenképen a görög szobrászatnak 
Phidiast közvetetlenül megelőző korszakát ju t ta t ja eszünkbe, 
s csupán csak a technika tökéletesítésére volt szükség, 
hogy e művészet egész pompájában álljon elénk. 

Egyébként abból, a mi a középkori művészetből a 
mai napig fönnmaradt, inkább csak sejteni lehet azon 
idők nagyságát és gazdagságát. Ugyanaz történt ezekkel, 
a mi Phidias remekeivel. Megsemmisítette, kivált Német-
országban, a XVI. század vallási revolutiója nagyobb 
részét annak, a mi szépet és nagyot a megelőző száza-
dok alkottak. 

Ha a renaissance előhírnökeinek tekintett XIII . 
századbeli olasz szobrászok „kérkedéseit összehasonlítjuk 
azon teljes névtelenséggel, melylyel a németországi nagy-
számú, és legnemesebb szobormüvek lépnek elénku (Lübke, 
I. 405), ugy ebből — a többi közt, következtetést von-
hatunk ezen művészek nagy jellemére, a mely a valódi 
szerénység, teljes önzetlenség kísérője szokott lenni. „A 
középkor csodálatos szobrainak legnagyobb részéről nem 
tudjuk ki alkotta azokat. A művészek saját személyükre 
semmi súlyt sem fektettek. A művésznek egyedisége a 
művön nem igen nyilvánul, a hatásvadászat távol volt 
tőle. A mit alkottak, lelkűkből fakadt, a jámborság- és 
áhítatban bírta a gyökerét, s mintegy öntudatlanul ment 
át a lélekből a valóságba. Innét van, hogy ezen alkotások 
oly nyugodtak, oly egyszerűek ; de ebben nyer a nagyság 
titka is megfejtést : azért eszközlik a nagyságnak oly 
rendkívüli hatását, mert ez a nagyság éppen természe-
tükben fekszik." (Jansen, Gesch. d. deutsch. Volkes, I. 
170.) — Érdemes e szavak mellé egy parallel helyet 
állítani : „A görög műremekek kiválóan jellemző sajátsága 
a nemes egyszerűség, a nyugodt nagyság, helyzetben 
ugy, mint a kifejezesben. Amint a tenger mélye nyu-
godt marad, bármennyire tombol is fölszine : épugy a 
görög szobrok kifejezésében, minden szenvedélyesség 
mellett is, nagy és nyugodt lélek tükrözik elő. 

Az ilyen nagy lélek kifejezése legyőzi a szép ter-
mészet alkotásait: a művésznek éreznie kellett magában 
a szellemnek azon erejét, melynek bélyegét a márványra 
véste. Görögországnak egy személyben világbölcsei és 
művészei voltak, és pedig több mint egy Metrodor. A 
bölcseség nyujtá kezét a művészetnek, és ez lehelte a 
szobrokba a lelket, mely éppen nem mindennapi." Ki irta 
ezt valaha a renaissance „nagyszerű művészeiről" ? ( Win-
kelmann, Gedanken über d. Nachahnung d. griech. Werke. 
21. 1.) 

!) Lübke, I. 386. 
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Az imént Lübke szavaival jellemzett rheimsi alko-
tásokhoz hasonlók találhatók Bambergben, Magdeburgban, 
Strassburgban, Freiburgban, Nürnbergben ; de különösen 
Kölnben, Krisztusnak, sz. Máriának és az apostoloknak 
szobrai kiválóak, melyeknél „a ruházat motivumai ne-
mes szabadságot és szépséget" mutatnak. 

Mellőzve a fából készült szobor-müveket, melyek 
roppant számban és rendkívüli tökélylyel állittatak elő, 
néhány példát hozunk föl a XV. század kő szobraiból. 
Kraft Ádám (megh. 1507.), a frank oskolának volt tagja ; 
művészetét „az élet erőteljes fölfogása, az alak éles kör-
vonalozása, mély kedélyüség, mely megható kifejezésre 
talál," jellemzi. Az akkor divatos ruhának utánzása kissé 
zavarólag hat az idegenre, a németet e nemzeties jelleg 
barátságosan érinti.2) „Ismert munkái közöl legrégibb a 
hét státió, a szt. János temetőhöz vezető uton (Nürnberg) ; 
Krisztus Urunknak hétszeres elesését ábrázolja a kereszt 
terhe a la t t ; „hatalmas relief, nagy élénkséggel, a ki-
fejezés megragadó energiájával," Egy másik müve „a meg-
feszített Üdvözítő képe a két lator között, oly mü, mely drá-
mai kifejezéssel az Üdvözitő arczán és testtartásán nemes ér-
zéssel van keresztül vive." Egy másik relief csoportja 
is van, szintén a passióból vett jelenetekkel, melyek kö-
zöl „a sirbatétel tele bensőséggel és lélekkel" van 
ábrázolva. „Arimathiai József és Nicodemus mély tisz-
telet kifejezésével tart ják karjaikban a holt testet 
és azt éppen a sírboltba készülnek tenni, midőn 
egész erővel tör ki az elhagyott hü barátok fájdalma, kivált 
Magdolnán látható a szenvedélyes fájdalom, a ki a sir 
bajáratánál, kezeit tördelve összeroskad ; legmélyebb fájda-
lom látható az anyán, a ki ajkait még egyszer nyomja 
szeretett fiának megmerevült arczára." — „Legnagyobb-
szerű alkotásainak egyike a szentségház, melyet a szt. 
Lőrincz-templom számára készített. A technika oly 
csodálatos, miszerint száz év előtt még azt hitték, hogy 
az egész 64/ magas alkotmány ugy van öntve;" e mű-
vön az építészet és szobrászat egyszerre ülte teljes diadal-
mát. — „Az alkotmány három térdeplő, erőteljes alakon 
nyugszik, melyek a mestert és két segédjét ábrázolják. 
Innét nyílik egy karcsú, merész alkotású góthikus pyramis 
a magasba, mely szobrokkal és domborművekkel van 
díszítve, a passióból vett jelenetekkel." — Egy másik 
művön (síremlék a Mi-Asszonyunk templomában, Nürn-
bergben) „a madonna van ábrázolva a gyermekkel ; a 
madonna mint a keresztények segítsége van fölfogva, két 
angyal tar t feje fölött koronát, mialatt a többi angyalok 
az Isten anyjának köpenyét terjesztik ki a lábai előtt rté-
delő alakoka fölé melyek a kereszténységet képviselik. Meny-
nyei magasztosság ömlik szét Máriának fenséges, de azért 
kedves alakján éppúgy, mint az édesdeden mosolygó gyer-
meken.u — Egy másik „nagyszerű" magas domborműve 
látható az Aegidius-templomban. — Mennyire tudott 
ez a művész „realisticus" is lenni, vagyis, mily finom, 
„üde, életteljes naivitással tudott a mindennapi életbe is 
belenyúlni," és onnét tárgyat meríteni, mutat ja a „városi 
mérleg" nevü relieffje. „A mérő-mester a középen áll 
és lelkiismeretesen vizsgálja a mérleg rúdjának, — melyen 

1) Lübke, II. 66. I. 
2) Jansen, 1. c. I. 166. 1. 

„dir als ein andern" fölirat van, — ingását, mialatt a 
szolga a baloldalon, még egy súlyt készül fölrakni, addig a 
szemközti oldalon húzódozva nyul pénzes zacskójába a keres-
kedő, kinek áruczikkét a vám miatt mérlegelik. Egyszerűen 
lehetetlen ezen jelenetet szemléltetöbben, találóbban, kifejezőb-
ben ábrázolni." 1) Krafton kivül kiváló szobrászok voltak 
még Nürnbergben 'lilman Riemenschneider • számos mü-
vei közül fölemiitjük II. Heinrich és neje márványsirem-
lékét. „Mindkét alak méltóságos nyugalommal fekszik a 
sarcophag tetején ; az oldalokon domborművek vannak, 
melyek a császár életéből vett jeleneteket mutatnak, üde, 
erőteljesen realisticus kezeléssel." III. Frigyes császárnak 
a bécsi Szt.-István-dómban lévő márvány-emléke Niklas 
Lerchtől van, ki azonban be nem fejezhette és Michael 
Dichterre maradt a befejezés. „Az egész tervezet eredeti 
és nagyszerűen van átgondolva." 

Csak egy müvet említek még, ugyan nem kőből 
van faragottat, a mely kivül esik azon a kategórián, melyet 
különösen szem előtt tartottunk, de a középkor művésze-
tére nagyon jellemző ; értem az ulmi mester, Jürgen 
Syrlin faragványait az ulmi münszterben. „A természet-
nek, a történelemnek és a kinyilatkoztatásnak philisophi-
ája van ezeken a faragványokon ábrázolva. Legalul láthatók 
a növény- és állatvilág képviselői, az észszel nem bíró 
természetnek alakzatai, valamint az Istentől elfordult, de 
az Istentől is elhagyott emberiség szörny alakjai ; ezek 
fölött háromszoros fokozatban: a gondolkodó, az Isten 
után sóvárgó ó-kori pogányság, azután az ó-szövetségi 
kinyilatkoztatás, mint előkészítés, végre az uj-szövetség, 
a kinyilatkoztatás telje. Az ó-kort hires emberek kép-
viselik, u. m. Pythagoras, Cicero, Seneca, Quintilián és a 
Sybillák ; az ó-szövetséget a pátriárchák, próféták és a 
szt. asszonyok ; az uj-szövetséget az apostolok, és az 
egyház szentjei. A mélységes gondolat-menetnek egészen 
megfelelő a kivitel. Az egész munkán a phantásiának 
csodálatos ereje nyilvánul, és kimeríthetetlen változa-
tosság a kifejezésteli alakokon ; mind csupa igazság, élet és 
kellem ; a szent komolyság mellett finom humor is 
érvényesül." 2) 

Ezek talán elégségesek amaz állításunknak igazolá-
sára, hogy : a középkori művészetben az eszmére esik a 
fősuly, és az eszme kifejezése végett nyul a művész 
vésőjéhez. Az alakitásnál eleinte a realismus igényei nem 
teljesülnek, a testalkat sokszor nehézkes, néha — utóbb 
— architectonicus okokból nyúlánk, de később ebből a 
szempontból is annyira tökéletes, hogy eléri az antikot, 
és i t t-ott fölülmúlja a renaissancet, egy Michel-Angelót 
is. E művészet a szemeknek, az arcznak, a tartásnak 
oly kifejezésteljességet képes adni, hogy abból minden, 
a legmélységesebb eszmék és érzelmek is, a legérthe-
tőbben szólnak hozzánk. Mit kívánhatunk még? — Hogy 
a meztelen test szépségét nem volt képes fölismerni? — 
Ha ez hiánya volt, ugy ez nagy hiány a középkori 
művészeten, mert mi kutatva-kutattuk a meztelenséget, 
olyan aestheticus után, ki maga is hive a meztelen 
ábrázolásnak, — és nem találtuk. Ha valaki figyelemmel 
olvasta az egyes művek jellemzését azt kell kérdeznie : 

') Lübke, II. 285. 
2) Jansen, i. h. 169. 1. 
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ha a renaissance haladás a középkorral szemközt, — 
ugyan miben lehet ez a haladás? — U j eszméket nem 
talált ki, a meglevőket tökéletesebben nem fejezhette ki ; 
tehát abban, hogy a görög szobrászat végső hanyatlási 
korszakának utánzó reproducálására vállalkozott ? — hogy 
azt, a mi a görögnek eszme volt, — mert a mythologia 
világában élt, — bemutatta a kereszténységnek, a mely 
azt épp ugy nem vehette komolyan, mint a hogy maga 
a művész sem volt képes komolyan venni ? s aztán igy, 
eszme hiányában maradt-e más hátra, mint az emberi 
test szépsége, többé már nem mint eszköze, hanem mint 
czélja a művészetnek ? •— s ez volt a haladás ? 

(A szobrászatról vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 23. Az olasz büntető tvkönyv és 

az egyház. I. — 
Minden a mi az egyház érdekeit érinti, jogait sérti, a 

világ összes katholikusait érdekli, mindnyájunk jogait sérti. 
Mihelyt valamely hatalmasság a világ bármely tájékán az 
egyház szabad működését akadályozza, mi katholikusok fel 
vagyunk jogosítva és kötelesek vagyunk felemelni tiltakozó 
szavunkat az ily cselekedet ellen, mert az bennünket is 
érint, kik az egyháznak tagjai vagyunk. 

Ily eset áll előttünk Olaszországban. Olaszországban 
a politikai viszonyok ugy alakultak, hogy az olasz ál-
lamnak már egyedül léte is Rómában — sértés és fenye-
getés az egyházra nézve. Most pedig oly vakmerő ember 
vezeti az olasz állam ügyeinek kormányzását, a kinek 
minden lépése, minden tette, minden gondolata, mind-
annyi megsértése és fenyegetése az egyház szabadságának, 
különösen pedig az apostoli szentszék függetlenségének 
az egyház kormányzásában. 

Legújabban napirendre hozatott 'Crispi hajszolására 
egy uj büntetőtörvény készítése. Ez az uj büntetőtörvény 
maga a megtestesült erőszak és czélzatosság az egyházzal 
szemben. Minden részéből kirí az egyház megsemmisí-
tésére ólálkodó szektárius gyűlölet, sőt egyes paragrafusai 
vakmerő szemtelenséggel kimondják, hogy a papságnak, 
melyet „a kultus szolgái" modern-jogi műszóval jelelnek, 
tehát az egyháznak szabadszólási jogát akarják összetörni. 

Ezt a büntető kódexet már a senatus is megsza-
vazta: 101 szóval 33 ellenében! Crispi diktátorsága alatt 
még az is csoda, hogy egy forradalom által teremtett 
törvényhozó testületben ennyi mérsékelt, józan és bátor 
ember találkozzék, a ki szemébe merje mondani az erő-
szaknak — a vétót. De mit képes 33 ember 101 ellen, 
ha köztük a szavazás dönt? Semmit. A kódexből tehát 
törvény lesz nem sokára, a mely azután jövő évi juliusban 
érvényesülni fog kezdeni az életben, azaz Crispi et cons, 
végre fogják kezdeni hajtani ter vök et. 

Nem egyszer volt már alkalmunk fejtegetni, hogy 
mi foglaltatik ebben az uj olasz büntető tvkönyvben. 
Evvel a kódexszel az olasz forradalom, azaz a szabadkő-
vüvesség, mely az olasz forradalmat szervezte és folyvást 
sugalmazza, kodifikálni akarja az egyházi hatalomnak, 
tehát magának az egyház fejének, a pápaságnak alá-
rendelését a világi hatalom, különösen egy speciális t. i. 

az olasz állam hatalma alá. Ez a dolog több oknál 
fogva — világtörténeti jelentősséggel bir. 

Először is, az olasz forradalom benne magát tel-
jesen leálczázza s megmutatja, hogy mi ő, mi a czélja, 
mik az eszközei. Mikor a pápai államot elrabolta, hogy 
a katholikus világban az ellenakcziót megbénitsa, ki-
találta az u. n. garanczia-törvényt, mely a pápaságnak 
s vele természetesen az egyháznak, a vallási, az egyházi 
élet minden terén souverainitást, függetlenséget igért az 
olasz állammal szemben. Most kitűnik, kimondják maguk 
az olasz forradalmárok, hogy ez az igéret — csak 
papiros-igéret volt. Az u j büntető tvkönyv ezt a papiros -
garancziát most, szeme közé vigyorogva az egész világ 
katholikusainak, szétszaggatja. Halljuk csak mit mond? 

Egyik paragrafusában igy szól : „A kultusnak az a 
szolgája (képzeljük ezt fel egész a pápáig !), ki visszaél-
vén a hivatalából származó erkölcsi befolyással, az állam 
(t. i. a mostani jogtipró olasz állam) intézményeinek fél-
reismerésére lázit, birsággal és börtönnel fog bűnhődni." 
Egy másik igy szól : „A kultus olyan szolgája, a ki a 
kultus külső ténykedéseit a kormány által kiadott ren-
deletekkel ellentétben végzi, birsággal és börtönnel lesz 
büntetve." . . . Most képzeljük péld., hogy a pápa a szt.-
Péter-templomban zárt ajtók mellett fog misézni, mint 
eddig, holott a Crispi-féle emberek péld. már elrendelték, 
hogy ad majorem revolutionis glóriám szent-Péter-tem-
plomának kapuit ki kell nyitni : mi lesz ekkor ? A pápa, 
a ki az olasz forradalom állambölcsei szerint nem egyéb, 
mint a kultus első szolgája, s az olasz állam, az olasz 
kormány utolsó szolgája, — börtönbe fog kerülni, vagy 
pedig megválthatja magát nagy birsággal — kegyelem-
ből ; vagy talán néha az olasz király kegyes lesz reá is 
kiterjeszteni az olasz állam íegyenczeinek adott — am-
nesztiát! Istenem, mily helyzet, mily jövő! Krisztus je-
gyese újra sok megaláztatásra lehet elkészülve! 

Még arról is van gondoskodva ebben a drákói tör-
vénykönyvben, hogy a pápához külföldről akár egyenkint, 
akár zarándoklatokban érkezett hiveket is hogy keríthesse 
hatalmába az olasz kormány. Az egész világot szabad 
lesz bebarangolni az utasoknak ; csak Rómába nem lesz 
szabad menni a katholikusoknak, ha ez az olasz kor-
mánynak nem lesz inyére. Pedig Ínyére már most sincsen ! 

? ? 

Páris, nov. 16. A szentszék melletti franczia nagy-
követség fentartását ismét kérdés tárgyáva tette a szélső-
bal a képviselőház nov. 14-diki ülésében. Ez olyan rendes 
vagy rendetlen dolog, minden évben a költségvetés 
tárgyalásánál, mint Magyarországon Irányi javaslata az 
úgynevezett vallásszabadságról. 

A mostani radikális respublika alatt sem találkozott 
külügyminiszter, aki ama nagykövetség megszüntetését 
helyeselhetné, pedig a mostani ^ogwei-miniszteriumnak 
több tagja annak idején, mint képviselő, az eltörlés 
mellett szavazott. Most ellenkezőleg mind a fentartásra 
szavaztak, sőt René Goblet, a mostani külügyminiszter, 
igen jelentős érvekkel támogatta a nagykövetség szükségét. 

E beszéd épp azért, minthogy ily kormány részé-
ről jó, és mivel másfelől megczáfolja a papság és a pápa 
ellen szektárius részről fölhozatni szokott érveléseket, 
némi figyelmünket igényelheti. 

Goblet külügyminiszter ugyanis három szempontból 
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igazolta a szentszékkel való hivatalos érintkezés fentartását. 
Először franczia belügyi szempontból, kijelentvén, hogy 
„mindenkor vagy vagy legalább gyakran, biborosok, érsekek 

s püspökök kinevezése ügyében szükséges a franczia 
kormánynak megegyezésre jutni a szentszékkel, de a 
papságnak magának discziplinája miatt is a Vatikán 
intervencziója nem kevésbé szükséges, és a pápa közre-
működése nem csekélyebb érdekkel bir reánk nézve." 
Ezen, belügyi szempontból tett nyilatkozat annál jelen-
tősebb, minél inkább sújtja ama politikusok handa-
bandáját, kik a hegyek mögötti beavatkozás szükségtelen 
s káros voltát emlegetik. A franczia kormány ugyanis 
korántsem nyilatkoznék ez értelemben, ha Franczia-
országnak belügyi tekintetben is nem volna haszna az 
apostoli székkel való diplomacziai összeköttetésből. 

A külügyminiszter továbbá franczia külügyi szem-
pontból okadatolta emez összeköttetés fentartását. „Senki 
sem vonja itt kétségbe — úgymond — vallási protek-
torátusunk fontosságát a Keleten ; . . . amely protek-
torátus a kath. kongregácziók iskolái utján tartatik fönn 
„és a franczia befolyásnak egyik leghatályosabb forrása, 
egyúttal pedig egyike Francziaország legdicsőségesebb 
hagyományainak. Azt is tudják önök — folytatá Goblet 
— hogy e protektorátusunkat a versengő (értsd első 
sorban : olasz) hatalmak el akarják vitatni, és hogy ez 
igen fontos küzdelemben, melylyel szembe kell szállnunk, 
mellettünk van a leghatalmasabb tekintély, a pápáé, aki 
nekünk ez évben igen becses biztositékát adta támogatá-
sának. Nincs most annak ideje, félreismerni ennek érté-
két." (Helyeslés a jobboldalon s középen. Zaj balfelől.) 
A külügyminiszter még hozzáteszi, hogy a nagykövetség 
leszállítása puszta követséggé, ha jól volna betöltve, meg-
felelhetne ugyan a franczia diplomaczia szükségleteinek 
a szentszék mellett, „de a pillanat rosszul volna meg -
választva — teszi hozzá — hasonló indítványt tenni." 
Miért ? mivel Francziaországnak érdekével ellenkezik. 

GoHet végül nem mellőzhette a római kérdést sem. 
Erre vonatkozó nyilatkozata igy szól : 

„A zavaros és homályos helyzet közepette, melyben 
Európa van, a pápának szintén vannak keserűségei . . . 
(Mozgás és zaj balfelől. Helyeslés jobbról. Ferroul radi-
kális közbeszól: Hát az olasz néppel mit csinálnak? 
Elnök: Uraim, ne szakitsák félbe a szónokot!) 

Goblet külügyminiszter : . . . Vájjon nekünk kellene 
azokat (a keserűségeket) szaporítanunk ? (Helyeslés jobb-
ról s a középen. — Zaj balfelől.) Azt mondták leg-
utóbb, hogy a pápa csak Francziaországra számithat. Ha 
ez alatt azt értették, hogy Francziaország részéről valami 
közreműködésre számithat a világi hatalom viszaállitá-
sához, ez illúzió, melyet nem lehetne fennállani hagyni. 
(Helyeslés balfelől. — Mozgás többfelől.j Bizonyára, 
Francziaországban egy kormány sem egyeznék abba — 
nem tudom vájjon a mieinktől eltérő elveken alapuló 
kormány máskép cselekednék-e ? — hogy ily felelősséget 
vállaljon. Minden esetben azonban kijelentem, hogy 
republikánus kormánytól nem lehet azt remélni, vagy 
attól félni. (Helyeslés balfelől.) De, uraim, minél kevésbé 
rendelkezik a pápa ezen világi erővel s hatalommal, 
mely oly nagy szerepet játszik a világon, annál inkább 
kell — ugy vélem — hogy a franczia köztársaság ön-
magát tisztelje meg azzal, hogy mit sem mellőz ama magas 
erkölcsi hatalom iránti tisztelet nyilvánításaiból, melyet 
az képvisel. (Taps jobbról s a középen. — Zaj s félbe-
szakítások balfelől.)" 

E nyilatkozatban egészen háttérbe szorítandó ama 
rész, mely a franczia republikánus körök közreműködé-
sének lehetetlenségét említi a pápa világi hatalmának 
belyreállitása körül. Ezt nem várta senki tőle. A nyilat-
kozat veleje — mint biztos forrásból tudom — abban 
áll, hogy a mostani redikális franczia kormány nem 
ellenzi e világi hatalom visszaállítását és hogy ennek 

bekövetkeztét nem tar t ja magára nézve kellemetlennek, 
vagy károsnak, tehát nem is gördít akadályokat elébe! 

Ez az általános fölfogás itt, és ez okból szavazott 
a franczia képviselőház monarchista párt ja Goblet mellett, 
mert nélküle a külügyminiszter vereséget szenvedett és 
ez tárczájába került volna. Szavazásnál ugyanis a szent-
szék melletti franczia nagykövetség megszüntetésére vonat-
kozó indítvány 307 szavazattal 217 ellenében elvettetett : 
a monarchisták 100 szavazatot képviseltek. 

Ugy a szavazásnak, mint a fönebbi nyilatkozatnak 
nagy jelentőségét nem lehet kétségbe vonni. A római 
kérdés ily tárgyalása halomra dönti az olasz bitorlás 
amaz állitását, hogy eme kérdés olasz belügy, hiszen 
beleavatkozott abba már hivatalosan a parlamentben a 
franczia radikális kormány és a képviselőház többsége 
helyeselte azt. Ha a vallástalan franczia republika igy 
nyilatkozik, hogyan kellene a katholikus monarkhiák 
kormányainak beszélniök ? ! 

Másfelől az idézett nyilatkozatból tanúságot merít-
hetnek mindazok, akik azt állítják, hogy a pápa helyzete 
mi kívánni valót sem hágy s hogy a pápának csak akar-
nia kellene, és nem volna többé fogoly. Maga a franczia köz-
társasági kormány ugyanis hivatalosan elismeri, hogy a 
pápának keserűségei vannak. Ezzel franczia radikális 
részről is el van ítélve s megbélyegezve az olasz bitorlás. 

Valóban e keserűségeknek nagyoknak kell lenniök, 
hogy ilyen oldalról is említtessenek, és ezért a katholiku-
soknak minden módon s minden alkalommal azon kellene 
lenniök, hogy közös szentséges atyánk e keserűségei 
véget érjenek. Cs—k F. 

A „RELIGIO TÁRCZÁJA. 

Ev. ref. protestáns káplánok coelibatusra kényszerítve. 
(Tableau.) 

Tehát csakugyan behozták volna az ev. ref. eklé-
zsiába a coelibatust? 

Be, még pedig: ideiglenes kényszer-coelibatus alak-
jában. 

Ev. ref. káplánnak nem lehet megházasodnia ; mert 
ha megnősül, áthelyezésre igényt nem tarthat . 

Ez t mondta ki határozatilag a dunamelléki ref. 
egyházkerület közgyűlése, üléseinek második napján, 1888. 
nov. 21-én Budapesten, a mely ülés a „Pesti Napló" 
jelentése szerint, „izgatottan, sőt helyenkint zajosan 
folyt le . . 

De halljuk magát az izgatott és zajos református 
közgyűlést, ugy a mint e zajt róla a „Festi Napló" 
feljegyezte : 

* 

„Következett, úgymond, a református káplánok no-
sülésének ügye, mely lázba hozta az egész közgyűlést. 
Petri Elek előadó ismerteti, hogy a pesti egyházmegye 
indítványozza, hogy a mely káplán nősül, töröltessék a 
káplánok sorából s ez által vége vettessék annak, hogy 
a káplánok a legnagyobb nyomorúságba jutva, terhére 
essenek az egyháznak. 

Szász Károly kifejti, hogy a nős káplán nyűge az 
egyháznak. Nem lehet a káplánokra a coelibátust ki-
mondani. De nem is akarják. Csak azt óhajt ják, hogy 
a mely káplán nősül, egyszerűen ne kaphasson helyet s -
ne lehessen többé káplán. (Finom distinctio !) 

Baksai Sándor elmondja, hogy némely eklézsiában 
a káplán is, meg a neje is tanitó. Az indítvány már 
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ezekre nem terjedhet ki. Az egész kérdést a napirendről 
levenni kéri. (Zaj.) 

Szocs Farkas azt hiszi, hogy a tanitó káplánokat 
ki lehetne vonni a határozat alól. Különben Pestmegye 
indítványa mellett van. 

Vörös Károly szerint a káplánok az élet hajó-
töröttéi s nem kell nevelni a proletáriátust, de lehetőleg 
megakadályozni a nősülést, mert az ezzel járó nyomor 
meybénitja a munkakedvet. 

Bátory Dániel a legélesebben kel ki a javaslat 
ellen, mely ugyanoly alapra helyezkedik, mint a melyre 
a katholikusok helyezkedtek. Ha a nősülés megbénítja 
a munkakedvet, mért nem mondjuk ki, hogy csak I. 
és II. osztályú lelkészek nősülhetnek ? (Helyeslés, zaj ; 
az elnök ismételten csenget.) Ily határozatot egy erkölcsi 
testület nem hozhat. A házasság mindenkinek szabad. 

Balogh Imre nem hitte volna, hogy manap a 
protestáns szabadság s az egyéni szabadság korában ily 
határozattal állhassanak elő. (Éljenzés.) Ez tanácskozások 
tárgyát nem képezheti. Tudvalevő, hogy nem egyszer 
.nőtlen káplán botrányokat idéz elő s megzavarja a csa-
ládi életet. Sőt éppen a családi élet fejlesztésére kell 
törekedni. 

Szász Károly tiltakozik az ellen, hogy az indítvány 
tanácskozás tárgyát nem képezhetné. A mely indítványt 
egy egyházmegye az egyházkerület elé terjeszt, azt tár-
gyalni kell. 

Balogh Imre félreértett szavait magyarázza s azt 
mondja, hogv ám tárgyalják a javaslatot, de vessék el. 

Mészáros János kifejti, hogy a javaslat nem csak a 
protestáns szabadságba, hanem a tételes egyháztörvényekbe 
is ütközik. A lelkész csak fegyelmi eljárás után fosztható 
meg lelkészi minőségétől ; már pedig e javaslat által meg-
szűnne lelkész lenni fegyelmi eljárás nélkül. 

Szilágyi Benő védi a javaslatot s hangoztatja, hogy 
ily kérdéseknél ne tessék egyéni szabadságot emlegetni. 
(Közbe-kiáltások : Proletárokat nem nevelhetünk.) 

Papp Károly szintén védelmezi a javaslatot s gúnyo-
san megjegyzi, hogy mondják ki azt is, hogy a theologiai 
növendekek is nősülhetnek. (Lárma, ellenmondások.) 

Kálossy József oda módosítaná a javaslatot, hogy 
kik majd ezután megnősülnek, dislokáczióra föltétlenül 
igényt nem tarthatnak. 

Koncz Imre élesen hangoztatja, hogy az esperes urak 
ne a káplánnékra gondoljanak, hanem a káplánokra. 

Tisza Lajos : Nem szabad a káplánokat könnyelműen 
házasságra bátorítani, hogy nyomorba jutva, megtörténjék 
az, hogy ref. lelkész négy-öt gyermekével koldulni menjen 
katholikus püspökhöz. Ilyet is láttam már. (Rettenetes !) 

Baksay Sándor : Egyszerűen le kell venni az indít-
ványt a napirendről ! 

Tisza Lajos : Ezt nem lehet. 
A vita még soká húzódott volna, de az elnök elren-

delte a szavazást s a közgyűlés szavazattöbbséggel elfo-
gadta a pesti egyházmegye módosított indítványát. E 
szerint a határozat tanitó-káplánokra nem terjed ki, más 
káplánok pedig „ha megnősülnek, az elhelyezésre igényt 
nem tarthatnak 

* 

Mi mindent nem fognak még megtenni protestáns 
atyáukfiai, — csak hogy „katholikus püspökkel* ne kell-
jen érintkezésbe jönniök soha ! ? 

Pedig hát az egész protestantizmusnak utoljára is 
az lesz a vége, hogy vissza kell térni, — a honnan el-
szakadtak, — a katholikus püspökökhöz! 

IRODALOM. 
A „ Philosophia Lacensis sive series institutio-

num Philosophiae scholasticae édita a presbyteris societa-
tis Jesu in Collegio quondam ad lacum disciplinas phi-
losophicas professisu czimü, nagy sensatiót keltett iro-
dalmi vállalat köréből épp most jelent meg a harmadik 
műnek első része eme czim ala t t : Institutions S Logica-
les secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum 
scholasticum accomodavit Tilmannus Pesch S. J . Pars I. 
Summa praeceptorum Logicae. Cum approb. rev. archiep. 
Friburg. et superior, ord. Friburgi Brisgoviae 1888. n. 
8-r. XXII. 588 l. 

A londoni „Month" kimondta e vállalatnak egy 
másik müvéről, a P. Mayer Institutiones Juris Naturális-
áról, hogy az „zászló-vivő mü" (standard work) tekin-
télyével fog napjainkban hatni. Ugyanezt mondhatjuk 
P. Pesch Logikai tanításairól, a melynél kimerítőbb, 
korunk igényeihez és szükségleteihez alkalmazottabb 
Logica scholastica, mióta csak a scholastica századunkban 
újra felvirágzott, nem jelent meg egy sem. Csakis Sanse-
verino háromkötetes Logikája hasonlítható vele össze a 
bőségre nézve, — az általános használhatóságra és a 
korszerű vonatkozásokra és érintkezésekre nézve egy 
sem. Tüzetesebben is fogjuk ismertetni. 

VEGYESEK. 
Az egyházat nagy veszteség érte. A franczia püs-

pöki kar egyik legkiválóbb disze, mgr. Besson nimesi 
püspök f. hó 18-án hirtelen meghalt. A boldogult a franczia 
kath. egyházi szónokok és írók között párját ritkította. 
Legújabban is, mikor arról volt szó, ki tartson Dupanloup 
fölött emlékbeszédet, XIII. Leo pápa sasszemét Bessonra 
vetette s azt kívánta, hogy ő tartson diszbeszédet Orle-
áns rendkívüli szellemű és tevékenységű püspöke felett. 
A mit Mathieu és Bonnechose bibornokok és mgr. de 
Mérode életéről vaskos kötetekben irt, mesterművek szá-
mába vétetik. Besançon-ban mondott konferenczia-beszédei 
az apologetikai irodalom ragyogó gyöngyei lesznek min-
denha. A lyoni katholikus congressusról érkezett haza, 
midőn a halál utóiérte. Az ö. v. f. n. 

— A Németország püspökei és II. Vilmos császár 
között ez utóbbi trónralépése alkalmából történt levél-
váltás élénk vita tárgya a szabadelvű „Köln, Zeit." és e 
német katholikus lapok között. A császár levele szolgált 
erre alkalmul. Ebben van egy hely, mely azt látszik 
mondani akarni, hogy a császár a vallási béke müvét 
„jog és törvény szerint" a kormány részéről már befeje-
zettnek tekinteni. A béke a katholikusok, a püspökök és 
a pápa nyilatkozatai alapján, sem jog sem törvény sze-
rint még nem teljes. 

— Ausztriában, ugy látszik, mindent dominál, még 
a vallást is, a politikai lavirozás kétes becsű művészete. 
Lichtenstein hg. elodázta az elemi iskolák vallásos jellegé-
nek visszaállítását követelő tvjavaslatát ; katholikus nota-
bilitások elnapolták a f. hó végére tervezett kath. nagy-
gyűlést; s legújabban, mint a „Moniteur de Rome"-ban 
olvastuk, az osztrák püspökök is — elhalasztották, még 
pedig határozatlan időre — a szintén mostanra tervezett 
conferencziákat. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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képeskönyv jó gyermekek számára. — Vegyesek. 

A középiskolák hitoktatása. 
(Vége). 

Hátra van ínég Makra Imre és Rózsa József 
csanád-egyházmegyei áldozárok által németből 
fordított ily czimü hit tan : „ A kath. vallás tan-
könyve." I—IV. kötet. 

Ez eredetiben Bajorországban jelent meg, s 
az ottani püspöki kar által a gymnasiumok ré-
szére lőn helyben hagyva s elrendelve. Megírá-
sára dr Stöckl Albert eichstätt.i kanonok felszó-
lalása adott alkalmat, ki 1881-ben egy feltűnést 
keltett röpiratban kikelt a német gymnasiumokban 
használatban levő vallási tankönyvek túlságos 
tudományossága ellen, és sürgette, hogy az ifjúság 
kezébe egyszerűbb tankönyveket adjanak. Ez uj 
tankönyv a Deharbe-féle katekizmus alapján ké-
szült, s midőn ezt a derék fordítók hazai nyel-
vünkre átültették, ezzel a közép és alsó iskolai 
vallásoktatásba összhangzatot akartak hozni. E 
czél azonban e művel aligha lesz elérhető, mert 
e tankönyv felosztása az egykori helytartósági 
rendelet óta Magyarországban legáltalánosabban 
érvényben levő hittani tantervtől egészen eltér, 
s igy ennek kedveért még az alsóbb osztályok 
tananyagát is össze-vissza kellene cserélni, mert 
p. o. az I-ső kötet, mely az ötödik osztályra szól, 
már szélesebb körű egyháztörténeti ismereteket 
tételez fel (1. például az Alius, Macedonius, Nesto-
rianus stb. tévtanokra vonatkozó hivatkozásokat), 
s viszont a szertartástant e tankönyv szerint csak 
a VII-ik osztályban kellene tanítani, mert a 
III-ik kötetnek körülbelül a felét ez foglalja le; 
a tananyag is igen aránytalanul van beosztva, 
legtöbb s a legnehezebb rész jut az V-ik osz-

tályra, hol pedig a tanulók fiatalabb kora köny-
nyitést igényel, s a VII-ik osztályra már alig jut 
valami. 

Továbbá valljuk be, hogy a folytonos kate-
kizálás a felső osztályokban már untatóvá vá-
lik, s az if jú szintén megköveteli, hogy va-
lami ujat, vagy legalább ujabb formában hallja 
már előadni az ismerteket; és erre kétségkívül 
legalkalmasabb az apologetikus módszer, melyet 
oly szerencsésen tudott Wappler tankönyvében 
érvényesíteni. A mi a fordítást magát illeti, an-
nak gyarló voltát nagy buzgalommal mutat ta 
ki e könyv bírálója, a budai főgymnasium derék 
hittan ara, a ki a mult évi „Közoktatás" 29—33. 
számaiban a hibák és helytelenségek egész 
sorozatát állítja össze, s ismertetését igen he-
lyesen igy fejezi be: „A fordításnak hiányait 
könnyen ki lehet javítani egy ujabb kiadásban; 
azonban a min a fordító urak nemes szándéka 
nem segíthet, az az eredeti munkának egész 
szerkezete. A ki figyelemmel átolvassa a müvet, 
az észre fogja venni, hogy annak szerzője közép-
iskolában soha sem működött. Pedig az olyan 
vallási tankönyvnek, milyenre nekünk szüksé-
günk van, a középiskolából kell mintegy kinőnie." 
A fordításnak — fejezzük be — jó hasznát ve-
hetik a hittanárok, de tankönyvnek nem való. 

E felsorolt bajok egyrészét orvosolni fogja 
kegyes' főpásztoraink fentebb jelzett gondosko-
dása, s hála Istennek van reményünk, hogy az 
ébredő kath. hitélet lassankint átalakítja a köz-
szellemet s a családi életet is ; a mi végre a . 
tananyag czélszerü beosztását, a tantervet, s az 
alkalmas tankönyvek szerkesztését illeti, ez sok 
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részben a hittanárok feladata, legalább a kezde-
ményezésnek ez irányban tőlünk kell származni;1) 
a szentesitést annak idején majd megadják ke-
gyelmes főpásztoraink. Az én csekély véleményem 
ez ügyben a következő : a gymnasiumokra nézve 
én határozottan a legalkalmasabbnak tartom a 
régi — Thun-rendszer korabeli — tananyag be-
osztást, vagyis : 

Az I-ső osztályban ismételjük át a gyer-
mekekkel a hit ágazatait, a parancsolatokat és 
szentségeket : — igy mintegy összegezzük mind-
azon vallási ismereteket, melyeket a gyermek 
az elemi iskolában szerzett, s magával hozott. 

A 11-ik osztályban tanitsuk meg az ifjút, 
hogy azon jó Istent, kit már ismer, hogyan kell 
igazán imádni és tisztelni, ismertessük őt meg 
a külső isteni tisztelettel, tár juk fel előtte a 
ker. egyház szertartásainak mély értelmét, hogy 
ő igaz örömmel, érzéssel és értelemmel vegyen 
részt az isteni tiszteleten, s ne legyen saját egy-
háza templomában idegen, s egyházunk mély 
értelemmel s történeti alappal biró szertartásai 
se téveszszék el a kivánt hatást. 

A III-ik és IV-ik osztálynak tananyagát ké-
pezze az ó- és uj-szövetság szentirás-tudománya, 
hogy az ifjú megismerje Istennek azon kinyi-
latkoztatását, melyet ő az emberiségnek az ó 
szövetségben tett, lássa az Istennek megujuló 
ígéreteit, a messiási nagy eszmét, s ismerje meg 
az évezredes Ígéretnek beteljesülését, ismerje meg 
a megtestesült isteni Igét nagy müveiben. 

Minthogy pedig a bibliai történetek rég-
múlt időkben, ismeretlen népek között idegen 
földön folytak le, hogy tehát a tanuló azokat 
helyesen fogja fel és Ítélje meg, szükségesnek 
tartom, hogy ez osztályokban Palaestina földrajza 
és a szentirás rövid ismertetése is tárgyal-
tassék. 

Az V-ik osztálynak tananyaga legyen az 
alapvető hittan, hogy a növendékek a kath. 
egyház isten^ eredetéről meggyőződjenek, s. annak 
szervezetét megösmerjék. 

A Yl-ik osztályban azután biztosan lehet az 
agazatos hittanra átmenni, s tárgyalni az egyete 
dogmákat, s czáfolni a hitetlenek ellenvetéseit. 

A VII-ik osztályban a hittanár — mint va-
laki helyesen megjegyzi — feladata legszebb 

V a Ü o n nem lehetne-e e cze'lból a legközelebbi 
nagy szünidőben a középiskolai hittanároknak országos 
ertekezletet tartani? ^ szerk 

része előtt áll, a mennyiben tanitványait arra 
oktatja, miként kelljen a vallás magasztos el-
veit az életbe átvinni, az előző években elsa-
já t í to t t theoriát a praxisban alkalmazni, meg-
adni „az Istennek a mi az Istenné, és az em-
bernek a mi az emberé." Ezt tanitja a ker. 
erkölcstan ! 

Végül a VIII-ik osztályban a hittanitás be-
fejezést nyer az egyháztörténelemmel, melynek 
ismerete meg fogja szilárdítani az ifjú keblekben 
a hitet, éleszteni fogja az egyház iránti szere-
tetet, és az ott feltüntetett szép példák, ma-
gasztos jellemek, mély benyomással lesznek az 
ifjak fogékony keblére. 

A mi a tankönyveket illeti, I-ső osztályra 
az esztergomi közép katekizmus a legalkalma-
sabb, a mely sok tekintetben előnynyel bir az 
egri fölött. Liturgikának legczélszerübb Frenzl 
müve, ha t. i. kellő rövidítésekkel átdolgoztatik. 

A III-ik és IV-ik osztályra ajánljuk Dallos 
és Farkas bibliáját. A felsőbb osztályok részére, 
a természettudományok mai állását figyelembe 
véve, dr Wappler nyomán lenne jó tankönyvet 
irni. A meglevők közöl egyet sem ajánlhatunk. 
A VIII-ik osztályban egyelőre meg lehet tartani 
Makra-Rózsa egyháztörténetét. 

Az uj tankönyvek szerkesztésénél kiváló 
figyelmet kellene fordítani a franczia középis-
kolákban, — lycéekben, jelesen a division de 
grammaire és division superieurék-ben — hasz-
nálatban levő hittanokra, melyek kiváló rövid-
ségük által tűnnek ki. A német irodalomban 
pedig leginkább Fischer Ferencz és König Arthur 
tankönyvei érdemelnek figyelmet. A mi végre az 
egyháztörténelmet illeti, e szakmában dr Kaltner 
müvére vagyok bácor az érdekeltek figyelmét 
irányítani, a mely igazán kitűnően szerkesztett 
tankönyv. 

Legczélszerübb lenne, ha e tankönyvek ki-
adását a Sz.-István-Társulat vállalná magára, és 
pedig vagy pályázat, vagy megbízás utján le-
hetne ezeket szerkesztetni. E vállalat által a tár-
sulat nem csak szép és biztos jövedelemhez 
jutna, hanem ezenkívül a kath. tanügynek is 
nagy szolgálatot tenne. 

Végül pedig, ha a hittanitás sikerét igazán 
biztosítani akarjuk, okvetetlenül szükséges, hogy 
középiskoláinkban a hitéletre vagy jobban a 
hitnek gyakorlatára nagyobb súlyt fektessünk, 
vagyis szoktassuk növendékeinket az isteni 
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tiszteletben való rendes részvétre, a szentsé-
gekhez való méltó járulásra s más ájtatossági 
cselek vényekre, mert csak igy fog a hit az ifjak 
szivében gyökeret verni, s később is tettekben 
nyilvánulni, vagyis csak igy válnak valódi jó 
keresztényekké: a mi a hittanitás végczélja! 

Nóvák Lajos. 
kir. kath. fögymnasiumi hittanár. 

A meztelenség a képző-müvészetekben. 
I. Szobrászat. 

(Vége.) 

6. A renaissanceból csak Michel-Angelot fogom be-
mutatni ; ő ezen szobrászat legkiválóbb képviselője, és 
egyszersmind a meztelenség nagymestere. Ezen jellemzés 
fogja leginkább megmutatni, van-e oka az aesthetikának 
a művészetek történetére hivatkozni, mikor meztelen ábrá-
zolásról van szó. 

De ba tartózkodtam az előbbiekben, ugy a jelen 
kérdésben még inkább tartózkodom saját szavaimmal jel-
lemezni Michel-Angelo művészetét, hanem átirom Lübke 
jellemzését, s csupán csak az általunk jelzett szempon-
toknak élesebb figyelembe vevése érdekében fogok egyet-
mást aláhúzni. Ezen jellemzésből aztán nem lesz nehéz 
a következményt levonni. 

„Michelangelo Buonarotti (1475—1564), Rafael ver-
senytársa, a plasticának egész birodalmát uralta, és az ő 
dämonszerü művész természete, mely alkotásában minden 
korlátot széttépett, fiatalabb kortársaira annyira elhatá-
rozó volt, hogy halála után nem hagyott mást hátra, 
mint művészeket, kik modorosságát (Manier) és gyönge' 
ségeit utánozták. Habár Michelangelo az épitészet, — még 
inkább a festészet — terén is nagyokat alkotott, ő ön-
magát első sorban szobrásznak tartot ta Ha müveit min-
den korábbi müvei, sőt akar egy Rusticus és Sansovino 
müveivel hasonlítjuk is össze, azonnal észreveszszük, hogy 
vele a művészet forduló pontra jutott , mely számára egy 
u j korszakot nyit meg, eddig nem sejtett kilátásokkal.*) 
Az ő mély, szenvedélyes lelkének nem volt elégséges sem 
a XV. század elmés, természetes, igazságon nyugvó realis-
mu*a, sem az a harmonicus, nyugodt szépség, mely eme 
művészek kezei közül kerü l t ki. Minden müve önmagáért 
van, és ebben áll rokonsága az antikkal ;2) de minden 
müve viharos benső harczok eredménye, melyeket az ő 
szakadatlanul a legfőbb ideál után törekvő, gondolatainak 
kifejezésére fáradhatatlanul igyekvő szelleme vivott ön 
magával, anélkül, hogy valaha megnyugvásra jutot t volna, 
— és ebben áll a legerősebb ellentéte az antik művészet-
tel 3) Majdnem valamennyi szobor-müve befejezetlen va-
lamely részről, és többnek kidolgozását egészen abba 

') Ezen összehasonlítás „minden korábbi müvei" Lübkénél 
az előbbi renaissancer a, és nem az összes elmúlt időkre (görög, 
középkor) vonatkozik. 

2) Phidias Zensze ugyan nem „önmagáért" volt, hanem a 
görög népért, mely e szoborban az élvezeten kivül, magas nemzeti 
és vallási lelkesedést merített. 

3) Valamint a középkori művészettel (1. 118. 1.) 

kellett hagynia, mert a hatalmas igyekvésben, hogy a 
kőben szunnyadó lelket abból kiszabadítsa,1) vésője félre 
csúszott, és a márvány darabot elrontotta." 

„Mig tehát Michel-Angelo egyrészről az ó-kori 2) 
müveket legmélyebb alapjaiban átértette, s azokból egy 
önálló ideális stylust merített, mely az alakok merész 
fölfogásában, a siklapok merész és nagyszerű kezelésében, 
az arczkifejezés majdnem abstract typicus jellegében8) 
mint az antik eredménye mutat ja be magát : addig más-
részről ő az első, a ki teljesen szakit minden traditióval, 
és a földolgozott anyagon minden mást figyelmen kivül 
hagyva oda törekszik, hogy kifejezésre juttassa azt a 
tartalmat, mely a művész lelkének egészen modern ere-
deti saját ja. S evvel veszi kezdetét a művészet és a sub-
jectivismus uralma. Sőt annyira föltétlenül érvényesül 
művészetében ezen elv, hogy gondolatának minél talá-
lóbb kifejezésére még a természeti Organismus törvényei-
vel is vakmerő játékot űz, azokat intentióinak alá rendeli, 
az igazságot és a szépséget megsérti, erőltetett, lehetetlen 

') A befejezetlen müvekről más, és kedvezőbb magyarázatot 
ád Simonds, „A renaissance." III. k. 370. 1. Ezen jelenségnek ke-
vésbé kedvező, de egyszerűbb magyarázata a renaissance jellemé-
ben található, melyet bizonyos zavarodottság, kapkodás, önelégü-
letlenség tett nevezetessé. Michel-Angelo nagyon is korának gyer-
meke volt. 

Ezen ó-kor a görög szobrászat végső korszaka, 1 föntebb. 
3) Lübke, és legtöbb aestheticus f'olyton-folyvást gáncsolja a 

középkori művészeten azt, hogy az individuum nem tudott érvényre 
jutni az egyház befolyásával szemben, a mely befolyás a művé-
szetre bizonyos typusszerüség jellegét nyomta. Ezen fölszabadítást 
— nevezett aestheticusok szerint — először a renaissance eszkö-
zölte. „A gothicus épitészet az emberi megkötöttséget példázza, nem 
az egyéniség szabad nyilatkozatát. . . Mig a festészet és szobrászat 
az építés szolgája volt, már a primitiv technika miatt is termékei-
ben nincs egyéni különbség . . . Néha áhitat, báj ömlik el rajta, de 
hiányzik belőle az egyéniség szemepillantása." („Schlauch L. a Kö-
zépkorról," 1. Budapesti Szemle 1887. márcz. 123. sz. 471. 1.) Saját-
szerű ! i t t igazán azon szellem nyilvánul, mely „inkább Lessinggel 
tart , ki az Úrtól nem a kész igazságot kéri, hanem a kutatás vá-
gyát, még az esetre is, ha örökké sötétben kellene botorkálnia." (I. 
h. 473. 1.) 

Az antikot és Michel-Angelót a művészetben „a typicus" 
jellemzi, és ez legfőbb érdemük ; a középkori művészeten a „typi-
cus" az „aegyptomi pyramisokra" emlékeztet (1. c. 477. 1.) és az 
ezekkel összefüggésben levő rabszolga-szellemre. Ha ez a „kutatási 
vágy" nem elégednék meg azzal a : „ha örökké a sötétben kellene 
is botorkálnia," föltétellel bizonyára fölfedezhetné, hogy az antikon 
is, a renaissanceon is, még a középkoron is, megvan a „typicus," 
és éppen ebből a szempontból a középkori művészet messze áll az 
antik és a renaissance fölött, mert ezen „typicus" mindig az ural-
kodó szellem kifejezése, s a középkori szellem nem más mint a 
keresztény eszmék teljes dominálása. S a mellett ezen eszmék, a 
szabadságot a pogányság után megalapító és éltető eszmék levén, 
eszközölhették, hogy a középkori művészeten sokkal iukább nyil-
vánul az egyediség, mint az antik művészeten. S miben állott a 
renaissance fölszabadító érdeme ? Abban, Jiogy Bafael Galatheája 
épp oly szép, mint Madonnája." (1. c. 478. 1.) De ki ne látná, hogy 
ez nem-'fölszabaditás, hanem egy ujabb „typicus"-nak érvényre 
jut tatása : a szent és profán dolognak tisztán egy szempontból, a 
testi szépség szempontjából való kategorizálása, a „typicus" maradt, 
csak a szempont változott. S talán előnyösen ? Ha a „madonna" és 
„Galathea" a renaissanceban nem talál megkülönböztetésre, ugy ez 
csak arra a már emiitett „Künstlerhumor de Bummler"-re emlé--
kezteti az embert. — A „primitív technika" azok után, a mint 
imént mondtunk, eléggé jellemzi mütörténeti tudományát annak, 
ki ezen czikket irta. 
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helyzeteket keres, bizonyos testi formákat kolosszális, duz-
zadt méretüekké tesz, és a daczos törekvésben, Äo^r/ a ke-
cses báját kikerülje, ?iem ritkán az ellenkező túlzásba esik. 
Ezért van az, hogy müveinek igazi méltatása és élvezése 
oly igen nagyon nehéz ; azért hazugság az, mikor a ke-
vésbé jártas muharát ezen daemonszerü alkotások fölött 
banalis elragadtatásban tör ki. A ki őszinte akar lenni, 
el kell ismernie, hogy az elfogulatlan nézőt Michel-An-
gelo müvei eleinte vissza riasztják, de azért azokban egy 
titkos ősi erő van, mely a nem felületes és szellemtelen 
nézőt ismét csak magához vonzza, s a mint komolyan 
elmélyedünk azokban, lassan-lassan megér t jük azokat. De 
ilyenkor is érzi az ember, hogy az élvezet, melyet 
Michel-Angelo müvei nyúj tanak, valami tragikus mellék-
izzel bir, mert részesévé teszi a szemlélőt azon fájdal-
maknak és küzdelmeknek, melyek közt egy nagy szellem 
azt, a mi benne élt, külsőleg kifejezte." 

„Már első müvei muta t ják magas geniusát, s azt, 
mint törekedett az uralgó natural ismusból magasabb 
stylus, ideális fölfogásra j u tn i . " 2 ) Egy madonnán, Her 
culesen stb., első müvein „fölületes, modoros kezelés 
látható, mely elidegenit." Ezen első időkből való egy 
Bachus-szobor, mely „a részegség kifejezését nagy hűséggel 
és művésziesen értékesiti." 3) Legsikerültebb műve a Piéta, 
vagyis a fiának holtteste fölött bánkódó madonna. De 
éppen ez az a mű, melyben Michel-Angelo nem a renais-
sance művésze, hanem a közé-pkoré. Ezen állitásunk bizonyítá-
sára átirom Simonds jel lemzését : „Daczára annak, hogy 
a Piéta teljesen megfelel Michel-Angelo szellemének, nem 
találjuk benne sem a nyugalom hiányát, sem azon el-
csavart vonalakat, melyeket modorának ellenségei több-
nyire szemére szoktak vetni. Józan, egyöntetű és össze-
hangzó alakitás ez, melyben a legbensőbb vallásos ér-
zület a kifejezés klasszikai nyugalmával egyesül: Azon-
felül, bár a csoport szembe tünőleg eredeti is, i t t is, 
mint az aranykor valamennyi legkiválóbb művében, az 
eredetiség hatását nem az u j és megdöbbentő eszme, 
hanem egy régi és megszokott tá rgynak nagyszerű stilben 
és páratlan tökélylyel megvalósított ábrázolása idézi elő." 
Ezen mű-remeknek mélyen vallásos hangula tá t talán annak 
lehet betudni, hogy Michel-Angelóra ez időben (24 éves 
volt) Savonarola lelkes szavai tet tek győzedelmes hatást , 
mig később a renaissance szelleme kapot t benne erőre, 
ugy azonban, hogy végső éveiben ismét kijózanodott , és 
'elkében annál nagyobb bensőséggel fűződött a ker. 
valláshoz. Egyébként nincs hiba nélkül ezen legsikerültebb 
müve sem ; a madonna válla és kar ja i roppant erősek, a 
fej kicsiny. „Érezzük, hogy fáradság nélkül t a r tha t j a a 
holt Krisztust hatalmas karjaiban és erős ölén." Tehát 
azon eredeti ötletért, hogy Krisztus holt tetemét a ma-

Ezen dicséret fölötte kétes értékű ; a nagyobb művészeket 
éppen bizonyos könnyüség jellemez, melylyel legnagyobb eszméiket 
is megérzékiteni tudták. Ez a „tragikus mellékiz" világosan Michel-
Angelonak Savonarola és a modern apostolok tanai között inga-
dozó szellemének az eredménye. V. ö. Simonds, Renaissance III. 
338—84. 1. 

2) A közép-kori művészeten ezt szokták leginkább kifogá-
solni ; a renaissanceban az érdem. 

3) A közép-kori művészeknek ez nagyon alpári lett volna 
arra, hogy „értékesiteni" érdemesnek tartották volna. 

donna ölébe helyezhesse, — kész volt a „realismuson" 
tul tenni magá t . x ) 

„Eddig, — folyta t ja Lübke, — a művész teremtő 
ereje még tiszta volt és naiv. Ezután kezdődött életének 
azon szaka, a melyben erőszakos természetének küzdelme 
tú l tö r t a korlátokon, minden traditióval szakított, és 
phantasiája magányos, vadon ösvényekre vezette." Ez 
időből való Dávid-szobra; „nem tesz e mű kedvező be-
nyomást ; mert a kolosszális test a gyermek-korral , 
melyben őt a művész fölfogta, ellenmondásban van." 
Legnagyobb müve a II . Gyula pápa számára készített 
síremlék lett volna ; de ez nem készült el. Az ide tartozó 
alakok közül legkiválóbb Mózes-szobra. „A művész egv-
oldalulag, symbolizáló intentiói által vezettette magát és 
oly mozzanatot keresett ki, melyben a hatalmas akarat -
erőnek adhatot t kifejezést. Nem a körültekintő had-
vezért lá t juk mi itt, sem a bölcs törvényhozót, hanem a 
szenvedélyes embert , a ki a nép bálványimádása fölött 
való föllángoló dühében a törvénytáblákat szétzúzza. Ugy 
tetszik, mintha éppen most pillantaná meg az arany 
bor jú imádását, fejét a szemnek villámló tekintetével 
fenyegetőleg ford í t ja ba l r a ; szakála, a benső izgatottság-
tól rezgve, ömlik le hatalmasan a mel l re ; jobbja a táblákra 
támaszkodik, baljával a szakált magához szorítja, — 
mintha az erőszakos kitörést csak nehezen tudná fékezni 
magában ; de a jobb láb kilépése és a bal lábnak vissza-
vonása elárulja, hogy a legközelebbi pillanatban föl 
pat tan a hatalmas alak, és ha rag já t féktelenül, meg-
semmisitőleg fogja az árulókra zúdítani. A kifejezés 
daemonszerü hatalma, — a mozzanat megrenditő volta, 
és a remek technikai kivitel daczára is lehetetlen észre 
nem venni, hogy fő alkata éppen nem - nemes, és hogy 

\ azon nem annyira a szellemi nagyság, mint inkább a 
! physicai erő és szenvedély tükröződik vissza." 

1521-ben készült el a föl támadott Krisztus szobra, 
melyben azon vakmerőséget követte el Michel-Angelo, 
hogy azt teljesen mezítelennek ábrázolta. Lübke meg-
jegyzi e műről, hogy „a fej nagyon közönséges kifeje-
zésü," és az „elegáns mezítelen test szépsége inkább 
antik mint keresztény." 

Későbben több síremléket készített a Mediciek 
számára. „Határozott gondolatmenet- és összefüggés-, 
valamint jellemzésről szó sincs it t ," az alakok „nem 
szépek és nem nemesek," i t t -ot t „kificzamodott tagok" 
zavarják a hatást . Ugyancsak későbbi müvei „madonna 
a gyermekke l ; " a „haldokló Adonis" az „arczkifejezés 
modoros, mintha álarcz volna ;" a „keresztlevétel" 
„teljesen elhibázott, gyötrelmes mű" stb. 

„Az a genialis önkény, melynek a művész mindig 
jobban és jobban átengedte magát , végzetes volt a művé-
szetre : valamint az építészet-, ugy a szobrászat terén 
is ő adta meg a példát a féktelen subiectivismus tér-
foglalására ; a mi annál veszélyesebb volt, minél kisebb 
szellem lakozott utánzóiban, s minél inkább igyekeztek 
éles modorossággal ezt a hiányt takargatni ." 2) 

Ez tehát Michel-Angelo művészete. A mi szemé-
lyének charakterét illeti, erkölcsiség tekintetében messze 

Simonds, Renaissance III. 34-3. 1. 
2) Lübke, II. 190—96. 1. 
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fölötte állhatott ledér kortársain, s szerelméről is csak 
azon korában emlékeznek meg életirói, mikor már a 
60 éven tul volt ; s ez is egészen ideális természetű volt. 
Szeretetreméltóság nem sok lehetett benne, mert kitörő 
haragja lehetőleg távol tartotta tőle az embereket. Sok 
kiváló tulajdona, tagadhatatlan genialitása mellett is 
nehéz azonban benne fölfedezni „a művészt és világ-
bölcset egy személyben," mint a mi Winkelmann szerint 
az antik szobrászat igazi nagysága titkának a kulcsa. De 
bármiként legyen is ez, a mondottakból annyit belát-
hatunk. hogv Michel-Angelo a középkori művészekkel, 
pl. egy Kraf t Ádámmal szemben nem emelkedést, hanem 
sülyedést mutat. A tartalom szépsége és fensége nála 
már nem oly tiszta, mert a magasztosabb eszmék iránt 
azon kiváló érzék, melylyel a középkoriak birtak, nála 
hanyatlásnak indult, s ezen eszmék lelkében kellő 
élénkséggel, bensőséggel, valódisággal nem birtak. Azért 
kellett Michel-Angelónál szükségképen bekövetkeznie an-
nak, hogy mig néha eredeti eszméjének „az Organismus 
törvényeit," addig más alkalommal az eszmét áldozta 
föl a meztelen test szépségének, mely egyik-másik müvén 
már nem eszköz, hanem czél. A részeg Bachust termé-
szetesen szép meztelen testtel kellett ábrázolnia; az 
eszme fogyatékossága azt szükségessé tette. S ha a föl-
támadott Krisztus arczkifejezése „közönséges," ugy ismét 
az elegáns meztelen testnek kellett a hatást pótolnia. 

Ha tehát a jelzett szempontokat szigorúan alkal-
mazzuk az összehasonlításnál, az eredmény csak az lehet, 
hogy a meztelen ábrázolás hivatkozhatik ugyan Michel-
Angelo tekintélyére, de mikor ezt teszi, akkor a szob-
rászat nem legvirágzóbb, hanem már hanyatlásnak indult 
korszakának praxisára támaszkodik. 

De — még ezt sem teheti ; mert Michel-Angelo 
müveinek csak egy kisebb része mutat mezítelen ábrá-
zolást és éppen nem lehet mondani, hogy az ezen kisebb 
részt tevő müvei valnának a legkiválóbbak. S végre is, 
Michel-Angelóval szemben áll maga Michel-Angelo. „Az 
idő haladtával, — irja Simonds, — Michel-Angelo gon-
dolatai mind jobban és jobban a vallásosság felé hajlot-
tak ; s sonnettejei közül nem egy majdnem asketa fölfo-
gásu vallásos szellemről tanúskodik. Az öreg ember azok-
ban bánkódva sajnálkozik a művészetnek szentelt s elvesz-
tett évek fölött, a földi szépség iránt érzett rajongást f á j -
lalja, s csupán a keresztben keres s talál vigaszt és meg-
nyugvást." Végső napjaiban hosszas lelki küzdelmek 
árán visszajut oda, a hol 24 éves korában volt, mikor a 
„Pietát" fa rag ta ; és az itt nyilvánuló fölfogás „a földi 
szépség iránti rajongással" a legélesebben ellenkezik. 

A Michel-Angelo utáni szobrászatot figyelmen kivül 
hagyhatjuk. Az időtől kezdve, a mióta, — mint Lübke 
mondja, — mindenki Michel-Angelót törekedett utánozni, 
a szobrászat mindig mélyebb és mélyebbre sülyedt ; mi-
nél kevesebb volt az eszme, annál inkább törekedett a 
szobrászat másnemű, alacsonyabb élvezettel pótolni a 
valódi műélvezetet ; és ha a technika minden tökélyével 
szép mezitelen testet tudott ábrázolni, azt hitte, hogy 
elérte az antikot, mely pedig éppen ellenkezőleg nem a 
test szépségére törekedett, éppúgy mint a középkor, ha-

Renaissance, III. 378. 1. 

nem „azon igazi nemes szépségre, melyet a ki méltá-
nyolni akar, gonddal és műértő szemekkel szükséges 
vizsgálnia." Egyébként ugy szokott történni, hogy a hol 
a szellem hiányzik, az annak takargatására minden gond-
dal kiállított külsőség is hiányos szokott lenni ; s innét 
van, hogy Phidias és Polyclet és a középkori nagy 
szobrászok technikája is tökéletesebb mint a későbbieké, 
s bár nem is tanulmányozták oly alaposan az anatómiát, 
mégis tudtak a léleknek testet adni, mely egész a meg-
szólamlásig hű, igaz, valódi volt, mig az ujabbak annyi 
gonddal szerkesztik a lélek hüvelyét, és annak minden 
rostját , hogy végre is csak test marad, melyből messze-
messze elköltözött minden élet, minden szellem. — Eny-
nyit a szobrászatról. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 27. Az olasz büntető tvkönyv és 

az egyház. II. — 
Mentita est iniquitas sibi. Az olasz forradalom el-

hitetni akar ja a világgal, hogy *a mit ő Rómában, a pá-
pasággal szemben tett, az olasz nép kedve szerint tör-
tént, s azért ő azt nem félti. Viktor Emánuel, mikor 
Rómát elfoglalta, a Monte Citorión, hol az olasz forra-
dalmi állam országgyűlésének alsó háza gyakorolja tör-
vényhozó bölcseségét (?), büszkén vágta oda a pápaságnak 
szemébe: „Itt vagyunk; itt maradunk." Fia, Umberto, 
nem csekélyebb arrogancziával a jövő titkait egyedül is-
merő és intéző isteni gondviselés iránt, más szavakkal 
szereti hóditó (!) apja mondását ismételni. Róma birtokát 
„érinthetetlen hóditásnak" szokta nevezgetni. És az egész 
forradalmi tábor tutt i karban ismétli utána a „conquistá 
intangibilé"-t. 

Ez után a sok hetyke hősködés után azt hinné az 
ember, hogy az olasz forradalom talán még csak hiréből 
sem ismeri a félelmet, az iránt, hátha az a pápától elra-
bolt Róma mégis talán érinthető lesz valamikor, s hátha 
az emberi dolgok folyása egyszerre oly fordulatot fog 
venni, a mely Viktor Manó jövendölését halomra fogja 
dönteni s bebizonyitani fogja, hogy ők, a forradalom 
királyai, miniszterei, képviselői, senatorai, tisztviselői, 
katonái, ott voltak ugyan a pápa Rómájában egy ideig, 
de már nincsenek többé ottan ! A világtörténelem — vi-
lágitélet ! Ebből kifolyólag, nem is oly roppant megfe-
szítése az észnek kell hozzá, hogy Olaszország legújabb 
történelmének a végén ott lássuk az olasz forradalom 
egyházellenes alkotásait szétszóró isteni Ítélet végrehaj-
tását — egész szigorában. 

Ezért mondom én másodszor, hogy az u j olasz bün-
tető tvkönyv világtörténeti jelentőséggel bir. Mutatja 
az olasz forradalom rettegését, az ő erőszakos rómábani 
létének végkifejlődésétől. A pápaságot, az egyházat, a 
katholikus világot, az ő Rómára való jogigényeikben le-
győzötteknek hitte egy darabig. Most azonban igen élénk 
kezd benne lenni az aggodalom, hátha ez a hármas vi-
lághatalom, melyeket az olasz forradalom számba sem 
akart venni, még sincsenek leverve ; annál is inkább, mert 
hiszen az egész világon hallatják tiltakozó, követelő sza-
vukat s mindenütt latba vetik világhatalmi befolyásuk 



<342 RELIGIO. 

sulyját — az olasz forradalom római „alkotásai" ellen. 
Ebben a félelmében az olasz forradalom már nem tar t ja 
elégségesnek, bogy a pápával s mindenkivel szem-
ben, a ki a pápa jogai t Rómára visszakövetelni merné, 
1 millió szuronyt s megfelelő számú ágyút képes fel-
állítani. A szuronyok százezrei nem oszlatják el többé 
félelmét a pápától, mert jól tudja , aggasztóan érzi, 
hogy a mit a pápa képvisel, az jog, az szellem, az igaz-
ság, mit millió szurony sem szúrhat keresztül, ezer ágyú 
sem bombázhat porrá. Azért ismét „morális" eszközökhöz 
fordul. A meggyőződéseket akar ja átalakítani. De már nem 
többé csalfa édesgetéssel, mint te t te kezdetben, hanem 
büntető paragrafusokkal igyekszik beerőszakolni az olaszok 
lelkiismeretébe, hogy Róma elfoglalása — csakugyan olasz 
nemzeti közakaraton nyugszik. Ha ezt, ugy hiszi, ráerő-
szakolta büntető törvénykönyvének végrehaj tása által az 
olasz papságra, akkor megnyerte a pört , övé marad 
Róma. Es számításának első fele találó. A papság után 
indul a nép. Ha a papság, élén a pápasággal, lemond 
Rómáról, legalább is visszaköveteléseivei e lhal lgat : Róma 
a forradalomé marad tacito consensu ecclesiae. Ezt a 
hallgatást, ezt az elnémulást akar ja kierőszakolni az 
olasz papságtól az u j büntető tvkönyv által. Csakhogy 
itt kezdődnek számításainak hibái. A kath. egyházat, 
annak papságát, kivált pedig a pápaságot, a mint nem 
lehetett a Rómába bevitt ellensége«« szuronyokkal lemon-
dásra birni, ugy most nem fog lehetni az ugyanot t ková-
csolt büntető paragrafusok fenyegetéseivel hal lgatásra 
kárhoztatni ; annál is inkább, mert az olasz állam a kath. 
világegyházhoz képest olyan piczi kis valami, mint egy 
törpe egy óriáshoz képest. Ha a pápát , ha az olasz püs-
pököket és papokat sanyargatás által fogják kényszeríteni, 
hogy hallgassanak s egyezzenek belé a forradalom által 
Rómára nézve végrehajtot t tényekbe: mi katholikusok 
az egész világon fogjuk felemelni tiltakozó és követelő 
szavunkat a pápa és az olasz papság nevében ; s mit 
gondolnak, mit fog tehetni velünk szemben az olasz forra-
dalom ? Semmit. 

A győzelem az egyházé leszen. Az fog történni, a 
mit az Isten akar. Ilyen pedig nem hagyhat ja el az ő 
egyházát, midőn ez szabadságát követeli és akar ja biz-
tosítani. 

Ettől fél az olasz forradalom. Félelmében büntető 
tvkönyv hözkapkod! És ez a római kérdés neve alatt isme-
retes világtörténeti dráma bonyodalmának utolsó moz-
zanata, utolsó felvonásának kezdete. 

A ki fél, az félig elvesztette a csatát, félig előre 
átadta a győzelmet ellenfelének. 

Ez az olasz forradalom alakulásának legújabb pha-
sisa Rómában. ? p 

A győri egyházmegyéből, nov. 22. Népmissziók. — 
A közel mult négy hét alatt egyházmegyénk három 
helyén volt népmisszió, és pedig a megye székhelyén 
Győrött a székesegyházban, azután Rábaközben Mihályin 
és Kapuvárott. Győrött ta r to t t nov. 10-től 19-ig, s itt 
fáradoztak a jó munkán Jézus-társasági atyák, névszerint 
P. Flodung, P.- Mladoniczky és P. Tamás. A tágas 
emplom szűknek bizonyult, annyira özönlött a nép a 

sz. beszédekre ; még a misszió befejezése után is ott maradtak 
egy pár napig a misszionáriusok, hogy a betegeket is 
meglátogassák és megvigasztalják. A misszió hatásáról 
fogalmunk lehet, ha figyelembe vesszük azt, hogy kilencz 
nap alat t mintegy ötezer ember gyónt és áldozott! 

Mihályiban és Kapuvárott a mult évben tar tot t 
missziók megújí tása volt az idén ; e helyeken az isme-
retes lankadatlan lazarista atyák, P. Meditscsel élükön, 
vitték a sarlót. Mihályiban mellette volt P. Koppy, 
Kapuvárott jö t t még P. Szojfer. Mivel azonban Kapuvár 
egyike legnagyobb plébániáinknak, e három sem győzte 
volna a munkát . Azért a gyóntatásra a plébános és 
három káplánon kivül még megjelent Győrből a nt. 
karmeli ták a lper je le , (s több napra még egy társa), 
valamint f t . Nagy Ignácz, sz. széki ülnök, és többen egy-
két napra a szomszédságból. Volt nap, midőn tizenketten 
is „ültek." Csak is igy érthető, hogy a két hétig tartó 
renovatio alatt 1000-nél több j á ru l t a szentségekhez ! Való-
ban elragadó valami a misszió ilyen helyen ! Kapuvár 
majdnem egészen ka thol ikus ; buzgó plébános és három 
lelkes káplán vezetik a le lkeket ; pár éve megnagyobbi t -
ta tot t a templom. A nép, magában véve nem rossz, csak-
hogy a lelkész kezéhez álló rendes eszközök nem ele-
gendők arra, hogy jól kezelt misszió ne volna a hivek 
számára nagy áldás. Erezte ezt a kapuvári nép ; a tágas 
templomból kora reggeli 5 órától esti 7 óráig nem 
fogyott ki az aj tatoskodó ; a sz. beszédek alatt meg 
sürüen megtöltötték azt. Nagy volt a lelkesedés, midőn 
nov. 18-án a megújí tás emlékére egy polgár költségén 
(mintegy 350 frt) a templom főbejáratától balra ( jobbra 
távol áll í t tatott szintén egy polgár áldozatán (400 frt .) a 
misszió-kereszt) fölállított gyönyörűen sikerült Immaculata-
szobor szenteltetett meg. E ténykedést ft . Nagy Ignácz 
végezte, ki ez alkalommal délelőtt és délután egy-egy 
sz. beszédet mondok. 

Midőn ilyeneknek hírét vesszük, de még inkább, 
mikor szemtanúi lehetünk, önkénytelenül fel támad bennünk 
az a kívánság, bár aczélból volnának a misszionárius urak, 
s bár támadnának másutt is jótevők, kik a misszió- meg-
tar tását lehetségessé tennék s bár gyarapodnék azon 
áldozárok száma, kik missiók tar tására vállalkoznának ! ') 
A misszió emésztő munka, és mikor a munkások csekély 
száma miatt egy és ugyanazon vállakra nehezedik a 
teher, a legedzettebb ember is csoda nélkül soká nem birja. 
Kegyes olvasóink e czélra bizonyára tesznek majd néha-
néha egy-egy mementót . Hiszen az ur mondotta : „Rogate 
Dominum messis ! . . " 

London, nov. 21. Az ir kérdés, mely eddig tisztán 
politikai kérdés volt, az anglikán papság gyűlöletet 
lehelő szükkeblüsége folytán vallási érdeket is nyer. 

Mint ismeretes, a nagyobbára anglikán vallású 
Írországi nagybir tokosok, landlordok, kik az úgynevezett 
reformáczió idejében a katholikusoktól elvett bir tokokat 
az ismeretes szolgálatok fejében kapták, a legigazság-
talanabb módon zsarolták a katholikus örökbérlőket , 
akiknek a Gladstone-kormány némi igazságot szolgál-

') Hát Magyarországba csakugyan nem lehetne behozni a 
lazaristákat, kik között annyi a magyar ? A szerk. 
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tá tot t ugyan, de a Salisbury kabinet drákói szigorral s 
szivtelen bárbársággal azt megrövidíteni igyekszik, egy-
úttal pedig az Íreket végkép el akar ja ütni attól, hogy 
akárcsak remélhessék is jogaik és igazaik érvényesitheté-
sét. Azóta a mozgalom, mely voltaképen agrárius 
természetű volt, mindinkább politikai jelentőségűvé nőtte 
ki magát, minthogy az irek, kik az angoloktól nem 
remélhetnek igazságot, önálló i r 'par lament s kormányzat 
kivívásával vélik az agrár mizériát is végleg megszün-
tethetni. 

Igaz ugyan, hogy némely túlzók vagyis a legember-
telenebb módon vérig zaklatott s ugy szólván eszük 
rendes kerékvágásából kizökkentett örökbérlők véres meg-
torlást vettek a nép kinzóin ; az is igaz, hogy Ame-
rikában az Egyesül t-Államokban egész ir pár t alakult , 
mely i r tóháborút hirdetet t a landlordok és az ezeket 
támogató tory-kormány ellen. Tör téntek is egyes sajná-
latos törvénytelenségek ; de ezek, bármily jogtalanok és 
büntetésre méltók legyenek is, még sem közelitik meg azt a 
rendszeres embertelenséget, melyet a törvényesség örve 
alatt a landlordok nagyobb része elkövetett . A liberális 
újságok tele kürtöl ték az egész világot az úgynevezett 
agrár-gyilkosságokkal , melyeknek száma azonban nem 
rúg tizre sem, és ezeknek nagy része is közönséges rabló-
gyilkosság számba jő, minő minden országban agrár 
kérdés nélkül is előfordul, de hát az anglikán sajtó és 
utána az összes európai liberális lapok a katholiczismus 
elleni gyűlöletből a kath. I r landban elkövetett minden 
kihágást és bűntényt agrár vétségnek minősítettek. Azt 
azonban már nem közlik, hogy a landlordok „törvényes" 
embertelensége az utóbbi öt év alatt 9.678 embert 
földönfutóvá tett , hogy 5023 örökbérlő mindenétől meg-
fosztva kénytelen volt koldusbotot ragadni kezébe s el-
hagyni azt a kis bérletet, melyet családja már 200 év 
óta müveit s melyért ugyancsak oly hosszú idő alatt évi 
bért fizetett a földesúrnak, aki pedig ez egész idő alatt 
soha egy pencet sem adott ki a ta la j javítására. 

Valóban vitás kérdés, melyik menthetet lenebb a 
kettő közöl? Mennyien vesztek oda nyomortól, Ínségtől, 
mig az egyes családokat fegyveres erővel elűzték a 
haj lékukból , miután az amerikai verseny folytán a szegény 
bérlők hátralékban maradtak és a földet javítani kép 
telenek lévén, a termés mindegyre szűkebb l e t t ? A XIX. 
század méltán pirulhat fölöttük és az utókor ítélni fog, 
a legerélyesebben sújtván ama képmuta tó liberalismust, 
mely szabadság, egyenlőség és testvériség jesszava alatt 
az irek iszonyú nyomorgatásá t egész rendjén találta. 

A szent atya elitélte az Írországi agrár túlzókat, 
ama fanatikusokat , akik forradalmat akar tak, hogy az 
angoloknak alkalmuk legyen fegyveres erővel is az 
ireket irtani. A hivő katholikus ir nép, mely elkeseredé-
sében a végsőre készült, mégis engedett a közös szent 
atya intelmeinek és béketűréssel, de erősen szervezkedve 
várja a szabadulás óráját . 

E szigorúan legitim magatar tás megnyerte neki a 
Gladstone-párt rokonszenvét, amely különben az ir kép-
viselőkre van utalva, ha az angol parlamentben a jövő 
képviselőválasztások után többségre akar vergődni. 

Ezt a pillanatot választotta ki a protestáns szűk-
keblűség, hogy az anglikán közvéleményt az irek i rá-
nyában ellenszenves hangula tba terel je. 

Az Irlandban létező 990 anglikán pap közül ugyanis 
864 föliratot idézett a kormányhoz, melyet Salisbury és 
Hart ington lordok, a kormánypár t fejei készséggel el-
fogadtak s a melylyel a kathol'íkusellenes sajtó nagy 
zajt üt, és amelyben az ir nép föntér intet követeléseivel 
szemben még a katholiczizmust is gyanúba keverni igye-
keznek, természetesen ugy tüntetvén föl ez állapotot 
Írországban, mintha ott az agrár-gyilkosságok napi-
renden volnának. 

A kormánypárt i lapok e föliratból tőkét csinálnak 

s ugy muta t j ák be a Gladstone-pártot , mint amely pár -
tolná az agrár gyilkossságokat ; sőt hozzáteszik, hogy 
aki Gladstone-párti képviselőjelöltre szavazni fog, az e 
gyilkosságokat veszi védelmébe. Azért is áll i t ják, hogy 
ama fölirat az ir nép érzelmeit tolmácsolja, és hogy a 
parnell i ta képviselők csak a kisebbséget képvisel ik; ennek 
jellemzésére szolgáljon az, hogy Parnel l maga is protes-
táns, hogy továbbá ama 864 anglikán clergymen leg-
fölebb az Írországban lévő 567,000 protestánst képviseli 
a 3.952,000 katholikus lakossal szemben ; végül, hogy 
lord Randolph Churchill, aki pedig közelebb áll a 
kormányhoz, mint Gladstone-hez, nyilvánosan kijelenté, 
hogy az ag rá r kihágások majdnem teljesen megszűntek 
és ezt az érdemet a Salisbury kormány intézkedéseinek 
tulajdonít ja , pedig azt a pápa és az ir püspöki kar közbe-
lépésének lehet köszönni, valamint annak is, hogy Glad-
stone magáévá tet te az ügyet s igy az irek ezen nagy 
angol férfin s pá r t j ának támaszára számithatnak, ha 
kormányra ju t . 

Az Írországi protestáns papok valamint az anglikán 
saj tó u jabb és igen jellemző bizonyítékát adták an-
nak, hogy a protestantizmus, ahol a hata lmat kezébe 
kapar i to t ta , nemcsak a szabadságnak, testvériségnek és 
jogegyenlőségnek, hanem még a humanitásnak is el-
lensége ! 

Az írországi püspöki kar majd válaszolni fog a 
gyűlöletes föl i ratra . . . 

Szt . -Pétervár, nov. 9. Muszka perfidin. (A kath . 
Deutsche Reichszeit. ered. tudósítása.) — 

Midőn Iswolski ügynök által béke- tárgyalásokat 
folyta tnak a Vatikánnal , minden körülmény tanúsága 
szerint i t t ujabb csapásokat mérnek a kaili. egyház 
fejére Lengyelországban és Litvániában. Varsóból az a hir 
érkezett ugyanis, hogy Wladimir nagyherczeg, a czár 
öcscse, elfogadta a védnökséget a chelmi és zamosci or tho-
dox egyesületek fölött . Ezek a fanatikus egyletek végzik 
tudvalevőleg az orosz nemzeti propaganda teendőit. Eh -
hez járul, hogy a „Nowoje W r e m i a " módnélkül éles 
czikket közölt „Az or thodox egyház szorult helyzetéről a 
balti t a r tományokban , Lengyelországban és Litvániában." 
Mit kell itt érteni az or thodox egyház helyzete alatt, 
nem szükséges bővebben fejtegetni . Terjeszkedni, végre 
uralkodni akar ez az „orthodox egyház" a nevezett tar-
tományokban. Ebben áll az ő — „szorult helyzete." A 
nevezett katholikuselleues lap máris jelenti , hogy jelen-
leg az illető körök egy u j tvjavaslat készítésével foglal-
koznak, a mely az or thodox templomok számát az emlí-
tett t a r tományokban emelni és a már fennállókat u j ado-
mányokkal, alapítványokkal , b i r tokokkal stb. gyarapítani 
fogja. Ajánl ja továbbá a nevezett lap, hogy az „orthodox 
egyesületek" a balti t a r tományokban és Lengyelország-
ban az állam részéről állandó segélyben részesüljenek. 
„Az or thodox egyháznak, úgymond, a balti és visztulai 
kormányzóságokban éppen oly gazdagnak és erősnek kell 
lennie, mint a milyen a katholikus és a lutheránus." 
Végül azt ajánl ja a nevezett lap, hogy nyugat és északnyu-
ga t ra csakis a legintelligensebb orosz papokat küldjék, 
kiváló tekintet te l levén olyanokra, a kik ügyes gyümölcs-
termelők, hires méhészek, szóval, kik mint kertészek és 
gazdák az orosz kolonizácziónak úttörői és terjesztői 
lehetnek — a nem orosz népnél. Hogy mily összegeket 
fordit «már eddig is a muszka állam, ilyetén „orthodox" 
czélok megvalósítására, következtetni lehet abból, hogy 
1887-ben a „szent zsinat" és a belügyminisztérium együt-
tesen a kelet tengeri ta r tományokban templomépitésre 
250,000 rubel t folyósitott , a belügyminisztérium pedig 
egymaga egyedül Litvánia számára 450,000 rubelt u t a l -
ványozott ki. 

Es ez a folyton agitáló aggressziv, poli t ika békét 
hord ajkain a — Vat ikánban ! 
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IRODALOM. 
4- Beküldetett: A városi kegyuraság Magyaror-

szágon. Jogtörténet i tanulmány. Oklevéltári nyomozások 
alapján irta Timon Ákos j tdr, képesített egyet, magán-
tanár, a győri kir. jogakadémián a jogtör ténet és az egy-
házjog ny. r. tanára. Budapest, Pallas, 1889. 8-r. 154 1. 
Ara 1 f r t 60 kr. 

Nagybecsű mü. Hogy felderitett adatai s kifej te t t 
helyes jogelvei köztudatba menjenek át, — tüzetesebben 
fogjuk ismertetni. 

= Nem győzzük eléggé dicsérni az esztergomi nö-
vendékpapság magyar egyházirodalmi iskoláját azért az 
elhatározásaért, hogy a magyar egyházirodalom nem eléggé 
gondozott tereire forditván figyelmét, abban állapodott 
meg, hogy a vallásos ifjúsági iratok mezejét fogja szerény 
működésével termékenyíteni. Ebbeli, ismételten mondjuk, 
nem eléggé dicsérhető határozatának első gyümölcse, 
„Karácsonyi képeskönyv jó gyermekek számára," 
immár előttünk is fekszik. Van benne 14 kemény lap, 
mindegyiken egy-egy gyönyörű szinnyomatu kép, ez alatt 
megfelelő versek. Pustet adta ki Regensburgban. Diszmü-
sorban is megjár ja . Ara 1 fr t . Bármely külföldi vagy 
belföldi ifjúsági képeskönyvvel kiállja a versenyt. Kará-
csonyra tömeges szétosztását ajánl juk, hadd gyönyör-
ködjék és épüljön lelkében a gyermek sereg ! 

= Dr Stanczel Ferencz, nyug. egyetemi tanár 
„Ultramontán L e v e l e k " czimü korszerű munkájá t , mely 
a liberalizmus ellen intézve teljes összhangban van a szent-
séges atya XIII. Leo pápának de libertate humana közzétett 
világhírű encyclikájával, t. paptársainknak u jabban figyel-
mébe ajánljuk : azt is hiszszük, hogy papnövendékeknek, 
ajándékban igen üdvös ,vade mecum'-ul szolgálhat. Kap-
ható Nagyváradon, dr Karsch ^ Lollion theol. tanárnál , 
vagy szerzőnél Debreczenben. Ara 1 f r t 20 kr . (vagy 4 
sacra) 'papnövendékeknek 90 kr. 

VEGYESEK. 
*** Mens agitat molem ! Szellem uralkodjék az anyag, 

erkölcsösség az élvezetek felett ! Ez az emberiség ; ez 
egyesek, családok, népek, nemzetek, országok emelkedé-
sének s izmosulásának egyik sarkalatos törvénye. Megnem-
tartása satnyulást, hanyatlást, bukást von maga után kö-
vetkezmény gyanánt. Megtartására nézve fényes példát 
adtak Haaga és Amsterdam városok, meg nem tar tására 
uézve szomorú például szolgál Budapest. Németalföld 
fővárosában Haagában Bernhard Sára szereplését a „La 
Tosca" cz. darabban a polgári hatóság megti l tot ta, Am-
sterdamban pedig a lakosokat a darab megnézésétől 
templomokban óvták ; nálunk nem hederítet t rá senki. 
Németalföld dicsőségére álljon it t a „Kath. Bewegung" 
következő jelentése: „Amsterdam valamennyi kath . tem-
plomában f. okt. 7-én következő óvást hirdettek ki a 
szószékről: „Legközelebbi pénteken egy jól ismert szí-
nésznő a „La Tosca" czimü színdarabban fog e városban 
fellépni. Ez a darab, hiteles jelentések szerint, ellenkezik 
az erkölcsiséggel és vallással, minthogy benne gyónás, 
halál, pokol, gunytárgyul vannak használva. A haagai 
polgári hatóság e miatt akkép intézkedett, h : v g a neve-
zett darab előadását eltiltotta. Bízunk benne, hogy nálunk 

egyetlen egy katholikus sem fog ebben a botrányos 
előadásban részt venni." 

— Az osztrák katholikusok zilált társadalmi életé-
ről, melynek a mostanra szervezett kath. nagygyűlés 
elnapolását is köszönni lehet, több oldalú felvilágosítások 
érkeztek hozzánk. Szomorú szívvel fogjuk sorba venni. 

— A magyar tud „'Akadémia hétfői összülésén (í. hó 
26-án) dr Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek ur ő 
emja emlékbeszédet mondott Boissier Pé te r kül tag felett, 
a ki egymaga 3602 növényfaj t ig ta to t t be a növénytani 
tudományba. A remek beszéd nagy hatást kel tet t . 

— Kegyelmes föpásztoraink köréből Császka György 
szepesi, Schuster Konstantin váczí, és Meszlényi Gyula 
szatmári püspök urak f. hó 26-án kihallgatáson voltak ő 
felségénél Budavárában. 

— PáSZtélyi János munkácsi püspök ur f. hó 25-én 
ülte meg püspökké való kineveztetésének évfordulóját . 
Ad multos annos ! 

— Vályi János eperjesi püspök ur jelenleg a fő-
városban időz s még néhány napig itt fog maradni. 

— Schopper György rozsnyói püspök ur, mint 
nekünk írja, feszült érdeklődéssel olvasta a Religióban a 
Csensztohó elpusztulásáról szóló jelentést. Ennek kapcsán 
kegyes volt figyelmünket egy 1626-ban Csensztohóban 
nyomatot t magyar könyvre felhívni, melyet, — hálás 
köszönetet mondva itt ő nmgának kegyes figyelmeért, — 
t. olvasóinkkal okvetetlenül meg fogunk ismertetni . 

— Megbízható forrásból vesszük a hirt a Rómából, 
hogy 4 római praelatus kapot t addig hivatalos értesítést 
az iránt, hogy a deczemberi consistoriumban biborno-
kokká fognak emeltetni, és pedig mgr Macclii major-
domus, mgr d' Annibale (gyönyörűen írott erkölcstani 
müvet adott ki mikor még Reatében kanonok volt), mgr 
Apolloni a római szentegyház vicze-camerlengója, és mgr 
Di Ruggiero szent Pé ter templomának oeconomusa. Kül-
földről bíborral feldiszitendőkül emlegetik mgr Thomas 
roueni és mgr Goossens mechelni érsekeket. Ez utóbbi, 
mint tudva van, Belgium prímása. 

— Ajándék Magyarország bib. hgprimásának. Gond 
Ignácz stomfai plébános Simor JánOS bib. herczegprimást , 
a hír lapok jelentése szerint, annak emlékére, hogy pozsonyi 
tartózkodása alatt Stomfát látogatásával szerencsélteté, igen 
becses a jándékkal lepte meg. Ez egy 16-odrétü kis könyv, 
mely a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának kisebb 
horáit tartalmazza. Az egész fehér nyírfa-héjra van írva 
régi cyrill ó-szláv betűkkel s valószinüleg a 12-ik vagy 
13-ik századból származik. A plébános ez érdekes régi-
séget Nyi t rán egy öreg asszonytól szerezte, kinek állítása 
szerint az régi időktől fogva családjának tulajdonát 
képezte. Ugyanilyen kézirat található a prágai muzemban 
is s nagy becsben tartat ik. A második hasonlókép igen 
becses kézirat, melyet ajándékozott , a Mátyás király 
által 1486-ban Budán tar to t t országgyűlésnek határozatai t 
foglalja magában. Mindkét kézirat annál nagyobb becsű, 
mert hazánk régiségbuvárai előtt mindeddig ismeret-
len volt. 

— A pápai nuntius Párisban köszönetet mondott 
Goblet külügyminiszternek a pápa helyzetéről a képvise-
lőházban ej tet t szívélyes szavaiért. 

— A „Közművelődés"-ben érdekes vitát fejez be Pál 
István Szász Béla ellenében, diadalmasan bevitatva, hogy 
az „erdélyi püspök" czime jogosan egyedül a Gyulafehér-
vári t székelő róm. kath . püspököt illeti meg. Persze, a 
ref. és unitárius erdélyi atyafiak is szeretnék az ő 
„püspökük"-et erdélyinek nevezni! 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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S I M O R , 
DEI MISERICORDIA ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ARCHI-
EPISCOPUS STRIGONIENSIS, I. REGNI HUNGÁRIÁÉ PRIN-

CEPS PRIMAS etc. etc. 

A S. Paulo1) edocti Christian! inde a pri-
mordiis Ecclesiae pro Regibus obsecrationum, 
orationum, postulationum et grat iarum actionum 
pientissima obsequia Deo omnipotenti obtule-
runt. Cui doctrinae ac praecepto inter furentes 
etiam sangvinolentarum persecutionum procellas 
ad amussim morem gessisse Christianos disci-
mus, ut alia silentio p rae te rmi t tam, ex Apologia 
S. Just ini Mart., ex Epistola ad Diognetum, ex 
Athenagora, et Theophilo Antiocheno ad Auto-
lycum, nec non e Tertulliani Apologetico, e quo 
etiam novimus,2) quidnam primi illi Christiani 
Caesari precati fuerint , licet ethnico. „Precantes 
sumus omnes semper pro omnibus imperatori-
bus, vitám illis prolixam, impérium securum, 
domum tutam, exercitus fortes, senatum fidelem, 
populum probum, orbem quietum et quaeque 
hominis et Caesaris vota sunt." Nos ab hoc 
maiorum nostrorum voto nunquam recessimus, 
et Apostoliéi Regis nostri sicut in Canone sacra-
tissimae Actionis Missae semper meminimus, et 
contentam in Missa pro Rege collectam frequen-
tissime recitamus ; ita in pomeridiano etiam 
cultu divino, Dominicis et festis diebus orare 
cum populo pro Rege non negligimus. Eo autem 
libentius Regem saeculorum immortalem ac in-
visibilem, per quem reges regnant , z) pro salute 

I. Tim. 2 .1 . sequ. — 2) Cap. XXX. — 3) Prov. 8, 15. 

Regis Augustissimi et Apostoliéi nostri depreca-
bimur die 2. proximi affuturi mensis Decembris, 
qua ante annos quadraginta regnare coepit. 
Onus proinde ingens, plenum laboribus ac solli-
citudinibus in ejus humeros juveniles devolutum 
est. Novimus quidem omnes, Suam Majestatem 
in silentio et procul a strepitu mundi diem 
ilium et fransigere, et a subditis transigi velle. 
Quod vero piissimae Ipsius voluntat i contrarium 
esse nequit, nimirum, u t praelaudato die fiant 
orationes, obsecrationes e t grat iarum actiones 
pro Rege nostro dilectissimo in Ecclesiis nostris, 
hoc est, quod non possumus non libentissime 
praestare. Dispono itaque, u t die 2. fu tur i men-
sis Decembris, quae est Dominica I. Adventus, 
omnes et singuli sacerdotes tarn saeculares, quam 
reguläres, sumant in Missa collectam pro Rege, 
quae sumenda est etiam in Missis cantatis, prae-
terea, ut post Litanias in cultu divino pomeri-
diano persolvendas, o ren tur cum populo ad ean-
dem intent ionem quinquies Pa te r et Ave. 

Strigonii, die 24. Novembris 1888. 
Joannes m. p. 

A regensburgi püspök pásztorlevele a „római 
kérdés" ügyében. 

Ismét abba a kényszerűségbe hozattunk, hogy a 
római kérdés ügyében hozzátok néhány szót intézzünk. 
Hogy a római kérdés alatt mi értendő, tudjátok mind-
annyian. "Azóta létezik ez, mióta az egyházi állam, s maga 
Róma városa, jogszerinti urától, a pápától minden igazság 
ellenére erőszak és csel által e lragadtatot t ; s nem áll 
másban, mint e kérdésben : miképen lehetne és kellene a 
pápának, a katholika egyház látható fejének, az ő eredeti, 
szentesitett jogos birtokát ujolag visszaszerezni, hogy 
ezáltal legmagasabb, magasztos tisztét minden időleges 
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fejedelmek s egyéniségektől szabadon s függetlenül gya-
korolhassa. 

Három körülmény áll elő, mely a jelen év folyamá-
ban a keresztény világ figyelmét kiváló nagy mérték-
ben hivta fel a római kérdésre. 

Legújabban szent atyánk papi jubileumának alkalma 
irányitotta az összes müveit népek tekintetét Róma felé. 
Nevezetesen ezer s ezer búcsújáró, kik az összes or-
szágok üdvözleteit s tiszteletadományait nyujták át a 
dicső jubilánsnak, személyesen meggyőződtek arról, hogy 
a pápa, kit fejedelmek s országok ünnepelnek, kénytelen 
fogoly módjára élni saját házában ; hogy alig pár órára, 
s akkor is a szent áldozat ünnepélyekor, léphet be szt. 
Péter templomába. Mi másképen folyt volna le csakugyan, 
éppen látogatottsága miatt is, a mostani pápai jubileum, 
ha a pápa saját városában, szabadon s akadály nélkül 
fogadhatja vala országában a zarándokok seregét s ott 
szól hozzájuk s áldja meg őket, a hol neki tetszik ! 

Akkor a keresztény egyház olaszországbeli ellenei 
sem merték volna fejőket ráadni egy teljesen ke-
resztény-ellenes törvény meghozatalára. Ez a, látszólag 
az állam védelmére hozott törvény, a gonoszságok egész 
sorozatát állítja össze, a legsúlyosabb büntetésekkel sújt ja 
azokat, és, — s ez a fődolog — nyiltan kijelenti, hogy 
a hazát, a házi békét és közjót fenyegető ilyetén bajok-
tól a papság, a klérus részéről kell tartani. Sőt mi több : 
e törvény, bár teljesen alaptalanul, az egész testület gyanú-
sításával, az egész papság ellen van irányítva, tehát mint 
legveszedelmesebb természetű kivételes törvény, maga a 
szent atya ellen, az ő jogai és legmagasabb hatalma 
ellen fordul. Világos végczélja ez : senki se merje ezután 
Olaszországban a pápának városa és országára való 
jogát védelmezni a nélkül, hogy hazaárulónak ne tekin-
tessék, s legkeményebben ne büntettessék. 

Itáliában tehát a pápa világi hatalmának érdekében 
felhangzó minden szót el akarnak fojtani ; minden szájnak 
el kell ott némulnia, mely az egyháznak, sőt az egész 
kereszténységnek jogos birtokát védeni akarja. Semmi-
sem hirdeti inkább, mint e törvény, szeretett híveim ! 
bár most már alakját módosítani, tartalmát magyarázni 
kezdik, mint legújabban kijelentetett, ugy van, semmi sem 
hirdeti ennél hangosabban annak égető szükségét, hogy 
végre a római kérdést a pápa és egyház javára meg 
kell oldani. 

A harmadik jelenség legújabb eredetű s a lapok-
ból mindnyájatok előtt ismeretes : II. Vilmos német 
császárnak s porosz királynak utazásait értem, mely 
Olaszországra, és Rómára is kiterjedt. Nevezetesen, az egy-
ház ellenei ez utazást, s különösen a látogatást és tartóz-
kodást Rómában, megkisérlék a pápára, s a katholikusokra 
nézve ellenséges értelemben magyarázni: mintha ezáltal 
nyerte volna meg az olasz királyság teljes megalkotását, s 
ezáltal erősíttetett volna meg Róma mint Itália érint-
hetetlen fővárosa; mintha a pápának és egyháznak jogai 
az erőszakkal elvett, a teljes szabadság és függetlenséghez 
azonban nélkülözhetetlen birtokra nézve, ezentúl egyszer s 
mindenkorra eltemettettek volna. 

Sohasem jutott eszembe, szeretett híveim, egy ily 
magas állású és hatalmas uralkodónak római látogatását, 

tájékoztatás és értelmezés tárgyává tenni. Hanem a 
zajosan lármázó egyház-ellenségekkel szemben alkalmunk 
nyilik most egy előttetek ünnepélyesen ismételt nyilatko-
zatra, t . i. hogy mi egészen változatlanul megmaradunk 
mindazok mellett, miket, már harmincz év előtt, a római 
kérdésben nektek kijelentettünk s miket a szentszék 
javára cselekedtünk és elrendeltünk. 

A jelen idők eseményeire vetett e rövid visszapillantás» 
a mennyire azok a római kérdést érintik, s a vissza-
pillantás saját magam szavaira, intelmeimre és rendele-
teimre, ma azért ismétlődik, mert időszerű, hogy az 
egész kérdést, keletkezésében és lényegében, tisztán átte-
kinthetővé tegye, és minden jövő időkre nézve a helyes 
álláspont elfoglalására s megtartására képesítsen. 

Térjetek tehát majdnem 30 évvel vissza, szeretett 
hivek, az 1859. időhöz. Akkor Napoleon volt az, a 
francziák akkori császára, ki szövetségben a piemonti 
kormánynyal s annak első miniszterével, Olaszországban 
követett politikája által a szentszék ellen azt a mód-
nélküli jogtalan müvet végrehajtotta. Napoleon beszélte 
meg Cavourral az Ausztria ellen viselendő háborút, ő 
adta ki a jelszót egy szabad, s egészen az Adriáig 
terjeszkedő Italia eszméjéhez. Először is Ausztria győze-
tett le két csatában ; de nemsokára forradalmi kolom-
posok által elárasztatva, Toscana, Parma, Modena s a 
szentszékhez tartozó Romagna is fellázadt, mig végre ez 
utóbbi Szardínia által bekebeleztetett, mi alatt Napoleon 
Savoyát és Nizzát kényszerité megadásra. 

Igy ragadtatott el a pápa s az egyház birtokának 
legjava része cselszövően s erőszakosan, s ezzel a kezdő-
lépés a továbbmenő kényszertettekhez megtétetett. 

Boldog emlékű IX. Pius pápa 1859. évi szeptember 
25-iki allocutiójában ünnepélyesen elitélte ezt a nagy jog-
talanságot. Vele együtt mi is felemeltük szavunkat az 
október 31-iki pásztorlevélben. Kimerítően kifejtettük 
előttetek, hogy a pápák világi hatalma, miután az isteni 
gondviselés akarata szerint évszázadokig Jézus Krisztus 
helytartója szabadságának és függetlenségének legszélsőbb 
vedvára volt, a legrégibb és legjogosabb birtok, s hogy 
a forradalomnak s követőinek minden támadása a pápai 
birtok ellen nemcsak kiáltó jogtalanság, hanem az egyház 
fejének szabadsága és függetlensége ellen irányult táma-
dás is. 

„A pásztort akarják sújtani, hogy azután a nyáj 
szétszórassék", igy szóltunk akkor hozzátok. „A ki tehát az 
egyházat és annak szabadságát szereti, az az ő fejének 
szabadságát is mint szeme fényét szereti, s annak minden 
megszoritását s birtokának minden korlátozását kázhoztatja 
és elveti." E nyilvános irattal s a benne foglalt óvással 
kapcsolatosan egy rendeletet is adtunk ki bizonyos imákra 
nézve, melyek a naponkinti miseáldozat és a vasárnapi 
predikáczió után egészen a legutóbbi időkig rendszeresen 
elmondattak, s most a szent atyánk által rendelt imák 
léptek helyökbe. 

Nincs indokunk rá, hogy az akkori pásztorlevélnek 
csak egy szavát is visszavonjuk. ítéletünk ugyanaz, mely 
az erőszakos tettek kezdetén volt. 

Ti magatok is, szeretett hiveim ! kifejeztétek akkoron 
egy sok ezer aláírással boritott, szent atyánkhoz intézett 
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feliratban hasonló Ítéleteteket a szentszék megrablása 
miatti kárhoztatásotokkal. 

Egy 1860. május 19-éről kelt uj pásztorlevél utalt 
benneteket azon szükségességre, hogy a szent atyát 
szorultságában szeretetadományokkal is kell támogatnunk. 
Hogy hozza el mindenki fillérét, nehogy a pápa ellen-
ségeitől szorongatva s üldöztetve pénzbeli zavarok által 
csak egy pillanatra is hátráltassék az egyház kormány-
zásában. Miután e szózatot kibocsátottuk, ti, szeretett 
híveim, nem szüntetek meg rendszeres Péter-filléreitekkel 
mindenki egyéni tehetsége szerint adakozni ; s mi szeren-
csések valánk szeretett-adományaitokat évenkint a pápá-
nak közvetíteni s különös alkalmaknál, mint pl. két pápának 
jubileumakor kiváltképen tekintélyes ajándékokat kül-
deni Rómába. Köszönet nektek szeretett hivek, minden 
egyes adományotokért, mit szivesen és önként nyúj-
tottatok, és még folyton nyújtotok. Minden adomány 
egy élő óvás is egyszersmind a szentszéken elkövetett 
jogtalanság ellen. 

Az erőszakoskodás még mindig tovább halad. Az 
1860. év őszén elhatározá a szardiniai kormány, hogy el-
foglalja a pápai birtoknak a határszéleken, Umbriában 
lévő s a Rómához legközelebb fekvő tartományait is. 
Nagy pénzbeli áldozatok, s más mindenféle eszközök 
fordíttattak a népesség fellázitására : idegen országokból 
kétes jellemű emberek csapatszárara csatlakoztak hozzá. 
A megszállás nem halasztható, mondák ravaszul mindjárt 
előre, hacsak a pápa idegen katonáit szolgálatából el 
nem bocsátja. Ilyen hazug ürügy alatt támadta meg 
egy túlerő a pápa védőinek hü csapatát és Castelfidar-
dónál részben leölte, részben elfogta, vagy szétszórta ; 
Umbria és a határrészek meg lőnnek szállva, s ezáltal az 
egyházi államnak többi hát ra levő része majdnem egészen 
a szardiniai király kezei közé került ; a pápa pedig ellen-
ségével szemben védekezésre képtelen lett. 

Mindezeket, szeretett hivek! 1861. november 4-iki 
pásztorlevelünkben megismertettük veletek ; ujolag elitél-
tük a növekvő kiáltó jogtalanságot, s előadtuk, hogy a 
földi hatalmaktól elhagyott szent atya közel van ahhoz, 
hogy ellenségeinek kezébe jussson, mig a katholikus 
hivők csak adományokat és imákat nyújthatnak neki. 
Ujabbb imára és szeretetadományokra nivó szavunkkal 
fejeztük be beszédünket. 

Majd jött az 1861. év. Viktor Emmánuel felvevé 
„Itália k i rá lyáénak czimét. Nemsokára rá Isten keze 

Cavour minisztert, a ki az egyház elleni terveket ková-
csolta és Rómát nyiltan Itália fővárosának követelte, a 
földi életből kiszólitá. 

A gondviselés azonban ugy intézkedett, hogy szt. 
Péter öröksége csekély maradékának birtokában a pápát 
magának Napoleonnak kelle védenie ; ugyanis az itáliai 
kormány Napoleon részéről jöt t fenyegetések folytán kény-
telen volt Garibaldi forradalmi hősei ellen védekezve s 
harczolva fellépni, ki Alsó-Itáliát „elfoglalván," Calabriába 
csapott át és szabad csapataival Róma ellen vonulni 
óhajtott . 

Szeptember 30-iki allocutiójában Pius pápa ismét 
előtárta a piemonti kormány valódi czéljait. A pápai 
beszédet mi csakhamar megismertettük. 

Az 1862-ik évi pünkösdjén a japáni martyrok szentté-
avatása nagy ünnepélyességek között folyt le. Minthogy 
Olaszország leginkább hivatott püspökei az országban 
uralkodó tartós rendetlenségek s szorongattatások miatt 
meg nem jelenhettek, a többi országok főpásztorai annál 
teljesebb számban engedtek a Rómába való meghivásnak : 
s igy fejlődött ezen ünnepély a pápának nem csekély 
vigaszára a katholikus egység egy nagyszerű nyilatkoza-
tává, de egyszersmind a szentszék megraboltatása és 
elnyomatása feletti hangos, és egyhangú tiltakozássá, mint 
azt akkori pásztorlevelünkben elétek terjesztettük. 

S most csak a legközelebb esett esztendők esemé-
nyeit érintjük röviden. 

Az 1864-ik évben Napoleon és Olaszország között 
megköttetet t az úgynevezett párisi egyeség. Napoleon 
Ígéretet tett, hogy csapatait két év alatt Rómából visz-
szahivja, Olaszország viszont igérte, hogy Rómát és szt. 
Péter örökségét minden támadással szemben meg fogja 
védelmezni. Hasonlóképen Napoleon sürgetésére Olasz-
ország fővárosának 1865-ben Flórencz nyilváníttatott. Az 
1866. évben Olaszország tengeri vereségei daczára is elő-
nyöket nyert az által, hogy az osztrákok Velenczét s a 
várakat kiürítették, Napoleon pedig Rómából kitaka-
rodott. 

A forradalom azonban nem pihent. Alig köték meg 
a bécsi békét (október 3.), midőn egyszerre az olasz saj-
tóban s népgyűléseken megindult a mozgalom Szardínia 
és királya ellen, őt Róma városának elvételére kényszeri-
tendő. Sohasem tűnt ki világosabban mint ekkor, hogy 
az örök város elfoglalása a forradalmi hősök részéről 
mennyi joggal tüzetett ki végczélul, és mint haj ta to t t 
végre mindennemű eszközök segélyével. De még nem 
érkezett el a sötétség órája. Szent Péter névnapjának 
ünnepe 1867. junius 29-én a pápa és a püspökök által 
Rómában nagy ünnepélyességekkel volt megtartható, mi a 
pápák és az egyház történetében örökké emlékezetes ma-
rad. Egyértelmű és ismételt tiltakozása az összes orszá-
gok főpásztorainak vala ez a titkos társulatok és szövet-
ségeseik erőszakos tettei és üzelmei ellen. 

Mégis már szeptemberben ujolag Róma ellen tört 
Garibaldi szabadcsapatjai élén. Maga Olaszország kény-
szerült fogságba ejteni őt, de nemsokára ismét szabadon 
ereszté. Mindjárt ugyanazon év október 22-én újra az 
egyházi államba tört be : a királyi csapatoknak üldözőbe 
kelle őt venniök, a nélkül hogy elérhették volna. Maga 
Napoleon is tűrhetetlennek találta a forradalom e játé-
kát. Október 28-án egy franczia sereg szállt par tra 
Civitá-Vecchiában, s a derék pápai katonákkal egyesülten 
Garibaldi csapatait Mentanánál november 3-án a meg-
semmisülésig tönkretette. A piemonti királyi csapatok is 
Napoleon parancsára elvonulni kényszerültek. 

Isten iránti hálával közöltük veletek, szeretett hivek ! 
e győzelmet november 21-iki pásztorlevelünkben. 

Ez egyszer Róma az isteni gondviselés kegyes közbe-
jöttével még megmentetett és megoltalmaztatott. Az 
ellenség támadásai megsemmisíttettek. A kisded pápai 
sereg lelkesültségének és vitézségének dicső tanúságát adta. 
A legközvetlenebb veszély el lőn háritva. De egyidejűleg 
emlékeztettünk a jövő veszélyeire. „Erősebben él, igy szó-
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Iánk, a vágy, mint valaha, a pápa világi hatalmának 
legutolsó maradványait is elrabolni. Az igazság száját 
hallgatásra birni, cselszövény, makacsság és erőszak egye-
sültek. Nekünk azonban nincs más eszközünk ellenében 
folytonos imáinknál." Ennek megfelelőleg rendeltük mi 
el az egész egyházmegyében a három napos ájtatosságo-
kat. Deczember 14-én a székesegyházban ünnepélyes gyász-
istenitisztelet tartatott a Mentanánál elesett dicső pápai 
harczosokért. 

A mentanai diadalnak köszönhető, hogy a vatikáni 
egyetemes zsinat 1869. deczemberétől 1870. juliusáig 
szabadon és függetlenül meg vala Rómában tartható, bár 
befejezhető nem volt. A pápaság és az egyház ellenei-
nek a német-franczia háború megadta az alkalmat Rómát 
az örök várost is birtokukba keríteni. Bár az olasz kor-
mány a háború alatt, midőn a francziák Rómát és sz. Péter 
örökségét megszálva tartották, semlegességet fogadot t ; 
mégis Napoleonnak s a francziáknak legyőzetése Sedán-
nál csak jeladás volt nekik, hogy haladéktalanul végre-
hajtsák mindazt, mit eddig Garibaldi szabadcsapatai ismé-
telve ugyan, de minden eredmény nélkül megkisérlettek. 

Már 1870. szeptember 8-án átlépték az olasz csa-
patok az egyházi állam határait : szeptember 20-án rö-
vid küzdelem után bevonultak, a Porta Pián keresztüli 
melyen réseket lőttek, Rómába. Október 8-án Rómának 
az olasz királyságba való bekebelezése, és deczember 
22-én az országnak fő- és székvárossá tétele kijelentetett, 
s ebbe 1871. julius 2-án Viktor Emmánuel bevonult, hogy 
a pápák palotájában, a Quirinalban székeljen, uralkodjék, 
s néhány év multán meghaljon. 

Ezzel a mű, mit a forradalom kezdett s folyton 
tovább fejlesztett, a főkérdésben be volt fejezve : Róma 
a piemontiak által megszállva, az egyházi állam tönkre 
téve, s a pápa maga — ellenségei kezébe adva. A ka-
tholikus világ felsóhajtott és siránkozott ez események 
felett. 

Szeptember 29-én a szent atya erős tiltakozást 
adott ki Rómának szentségtörő elraboltatása ellen. Ez 
óvást mi rögtön közhírré tettük. Október 24-iki pásztor-
levelünk legmélyebb fájdalmunknak és megrázkódásunk-
nak Róma elfoglaltatása felett oly igaz és eleven ki-
fejezést adott előttetek, a mennyire szavak által ez csak 
lehetséges volt. Ujabb intő szavakat intéztünk hozzátok 
(okt. 21-én) midőn a mélyen megszomorodott IX. Pius 
pápa a vatikáni gyűlést későbbi időkre elhalasztá. Mi 
minden jót és üdvöset hozhat vala az. egyetemes zsinat, 
ha tovább folytattatik, az egyház javára s az összes em-
beriség társadalmának üdvére, tanácskozásai és határoza-
tai által? „Azonban," mint a keservesen panaszkodó szent-
atya mondá: „közbe jött a szent városnak szentségtörő 
elvétele, mely pedig a mi tulajdonunk. Minden jog elle-
nére és rettenetes hitetlenség és gonoszsággal töröltetett 
el a mi fejedelmi hatalmunk s az apostoli szék uralma, 
s mi azon helyzetbe jövénk, hogy idegen hatalom és erő-
szak alatt állunk. Isten az ő kifürkészhetetlen határo-
zataival ezt igy engedte meg." 

Miután a jubileum malasztjával s engedményeivel 
még mindig érvényben volt, mi újból annak hűséges 
igénybe vételére utaltunk, utasítottunk folytonos könyör-

gésekre s életetek javítására, s a legkeserűbb kényszer-
helyzetben ismét nyilvános imákat rendeltünk el. 

Még egyszer, s a legünnepélyesebb módon hangzott 
szét a nagy világba a nagy pápának, Piusnak az örök 
város elrablása miatti panasza: a november 1-ei encycli-
kában még egyszer vázolta a ra j ta elkövetett jogtalan-
ságnak nagyságát, s annak lefolyását 1859-től fogva. 
Mintegy örök emlékezetül, mintegy Isten és a történelem 
Ítélőszéke előtti vádiratban feljegyzé mindazon ármá-
nyokat s cselvetéseket, eszközöket és módokat, melyeket 
a gonoszság és jogtalanság a legboszantóbb módon elő-
keresett és kifőzött ama czélból, hogy világos nappal 
elrabolja egy védtelen és békés pápától azt, a mi az 
egész katholikus világé, mit ő nem adhatott fel a nélkül, 
hogy a legszentebb esküt meg ne szegje. Ezek után újból 
kimondá a jogtalan tet t szerzőire s részeseire legmaga-
sabb s legfőbb kárhoztató Ítéletét s tiltakozását, mely 
minden jövő időkre megismerteté e zsarnoki tettet, mint 
ilyet, azt elveté és élesen jellemzé, e közben igen gyakran 
használva VII . Piusnak hasonló helyzetben mondott Is-
tentől sugallt szavait, s az egyház ügyét magával együtt 
teljesen Istennek mindenható védelmébe adva át. „Soha-
sem fogunk részünkről semmi olyan ajánlatba beleegyezni, 
mely valaha a mi, vagy még inkább Istennek és a szent-
széknek jogait megszorítja s eltörli. Inkább fogjuk ma-
gas korunk daczára az isteni irgalom segélyével az 
egyházért fenékig kiüríteni a keserűség poharát." 

Ily hatalmas és megrázó panasz a világ minden tá-
jékán visszhangra talált. Az összes országok katholikusai 
hangos feleletben adtak választ. A mi egyházmegyénk 
különféle tájain is megindultak a mozgalmak a pápa óvását 
ismételve, s hűséget és odaadást fogadva. Az egész püs-
pökségben a katholikusok Regensburgban tartott gyűlése 
jár t legelői, a nem várt fogadtatás ünnepélyessége tekin-
tetében páratlanul. Ezt az Arnberg (1871. márcz. 19.) s Deg-
gendorf (máj. 21-én) városában tar tot t nem kevésbbé nagy-
szerű gyülésezések követék. Mindez nem korlátozhatta, 
szeretett hivek ! az igazságtalanságot, de legalább hangos 
tiltakozást képeztek ellenében, s nem kevéssé vigasztalták 
a szentatyát, kinek szorongatása és szenvedése ellensé-
geinek nyomása alatt napról-napra nagyobb és keserve-
sebb lőn. 

Majdnem minden ujabb törvény, melyet az ellenfél 
alkotott, mint pl. a vallási szerzetek elnyomása, az egy-
házi alapítványi birtokok convertálása stb., a pápa szivén 
csak u j sebeket ütött. Magát az úgynevezett garanczia-
törvényt kénytelen lőn 1871. máj. 15-iki körrendeletében 
határozottan visszautasítani. De miként is fogadhatott 
volna el az egyház feje pénzt, s egyúttal fizetést azoknak 
kezéből, kik őt megrabolták, és szakadatlanul egyházi 
javakat koboztak el. Csak a föld legtávolabbi hátán 
lakó katholikusok imája, s a nagyszerű részvétel IX. 
Pius jubileumi ünnepélyén 1871. és 1877-ben, Isten ir-
galmával együtt, tartották fenn az ő szellemét. 

De éppen az 1877-iki évet, püspökségének ötve-
nedik évfordulóját akarák ellenségei a pápa ellen ujabb 
csapásra felhasználni. A pápa részéről a világhoz és híveihez 
intézendő szabad szózatnak el kelle fojtatnia. Azért al-
kottak egy törvényt, s adának neki ilyen czimet: „A 
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klérus visszaéléseiről." Mintha bizony a papság arra töre-
kednék, hogy a közszellemet és a családi békét megza-
varja, és ettől csak súlyos büntetésekkel volna vissza-
ta r tha tó ! 

E k k o r még egyszer felem elé IX. Pius — ez vala 
1877. márcz. 12-én — egy allocutióban szavát, és hangosan 
hirdeté, hogy az ellenségnek mi lehet a czélja ilyen tör-
vényekkel. „Ennek a törvénynek éle a pápa ellen van 
irányítva, mondá. Hogy őt megbénítsák, az ő rendele-
teinek megtar tásá t magas büntetésekkel sú j t ják . Igy 
tehát nyilvánvaló, hogy mi nem vagyunk többé önha-
ta lmunkban. Szent hivatásunkat csak annyiban gyakorol-
ha t juk , a mennyiben ezt ellenségeink nem gátol ják. Né lkü-
lözzük a szükséges szabadságot és függet lenséget . S végre 
is a pápa sohasem lesz szabad, mint kellene, mig saját 
városában másoknak van alávetve. Isten egyháza Olasz-
országban erőszak alat t szenved : a pápa sem szabadságát, 
sem szent hivatalának zavartalan gyakor la tá t nem bí r ja ." 

Igy IX. Pius akkoriban. Az egész világ katholikusai 
meghal lo t ták szavát S most már úgyszólván kézzel fogható 
volt, hova vezetett R ó m a elvétele. A világ összes főpász-
torai elitélték a pápaság szabadsága ellen intézett u j abb 
merényletet . 

Mi magunk is a lkalmat vet tünk magunknak arra, 
hogy benneteket a római kérdés jelentőségére, és a pápa 
szellemi hata lmának szándékozott megbilincselésére egy 
april 11-iki pásztorlevelünkben figyelmeztessünk és hang-
súlyozzuk, hogy most mindaz nyíltan végbe megy, a mit 
mi előbb Róma elfoglalásának következménye gyanán t 
már előre jeleztünk és h i rdet tünk. 

Az egyhangú ti l takozásnak, mely minden oldalról 
előtört, és a jubi leumi ünnepélyen R ó m á b a n minden el-
lenség szemei előtt nyilvánult, i g e n , ennek köszön-
hető, hogy az akkori törvényjavaslat egy időre vissza-
vonatot t . Azonban alig fogot t az idén a világ egy u j 
jubi leumnak, t . i. szentatyánk, XIII. Leo pápa ötve-
nedik évi papi jubi leumának megünnepléséhez általános 
lelkesülés közepette, az egyház halálos ellenei által 11 
évvel előbb el temetet t törvényjavaslat ú jból előhozatott . 
Ez alkalommal már a bűnök és büntetések egész g y ű j -
teménye emeltetik a klérus ellenében törvénynyé. S talán 
törvény is már a javaslat, a mint jelen pásztorlevelünk 
elején emiitet tük. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , nov. 26. A nagyszombati eset — immár 

hivatalosan és a nyilvánosság előtt is végképp eltemet-
tetet t . A képviselőház pénzügyi bizottsága előtt a vallás-
s közoktatásügyi költségelőirányzat tárgyalásánál gr . 
Dessewffy Aurél kérdésére ugyanis gr. Csáky Albin kul -
tusminiszter kijelentette, hogy a kérdéses ügy el van 
intézve ; kérésére a bíboros herczeg-primás elküldte az 
illető kir. tanfelügyelőnek aláírás végett a nagyszombati 
kath. tanítóképző intézetben legutóbb ta r to t t vizsgálatok 
alkalmával kiállított tanképesitő okmányokat , és ezek 
már alá is í rat tak ; viszont a bíboros herczeg-primás 
feddésben részesité a nevezett tanintézet igazga tó- tanárá t 
abbeli eljárásáért , hogy a vizsgálat alkalmával a kir. tan-
felügyelőnek még oly jogait is kétségbe vonta, amelyeket 

az intézetet fentar tó herczeg-primás mindenkor megen-
gedett gyakorolni . A miniszter hozzátette, bogy jövőre a 
kérdést szabályozni fogja , mi által az e tekintetben gya-
korla tban lévő különböző el járás az egész országban egy-
öntetűvé fog tétetni . — A pénzügyi bizottság a fölvi-
lágosí tást egyhangú helyesléssel tudomásul vette. 

Gr. Csáky Albin ő exczellencziájának már f. hó 
14-diki 39. számunkban kifejeztük a kathol ikusok hálás 
elismerését ama valóban államférfiú tapinta táér t , melylyel 
a ka th . tanintézeteket fenntartó tényezők legmagasbikának 
jogai ellen oly meggondolat lanul intézett hatalmaskodást 
visszavonta, miután személyesen a lkalma volt tapasztalni, 
hogy viszont az állam jogai ama részen mindig hazafias 
készséggel tiszteletben ta r ta tnak . 

Most hasonló elismeréssel kell adóznunk a képviselőház 
pénzügyi bizot tsága nagy érdemű tagja inak ama részre-
haj la t lan hazafiságukért , melylyel a miniszter urnák föl-
világositásait egyhangú helyesléssel fogadva, megerősiték 
a herezeg-primási hatóság által ez ügyben elfoglalt ál-
láspontnak állami s kormányi részről szolgál tatot t igaz-
ságot. 

Ez t annál nagyobb készséggel vesszük tudomásul , 
minthogy annak idején, amikor a magyar saj tó amúgy 
melegében nagy garra l kul turharczot prognosztizált a 
nagyszombat i esetből, a „Religio" volt az egyedüli 
lap, amely h iggadtságát el nem veszítve, az ezen ügybe 
is ellenzéki vagy kormánypár t i velleitásokat elegyí-
te t t pár tközlönyökön fölülemelkedve, a kérdés békés meg-
oldását előkészíteni igyekezett az által, hogy a köz-
véleményt a kérdéses ügy valóságos mibenléte felől nem 
engedte tévedésbe ejtetni. 

Amily örvendetesnek talál juk e kifejlést, épp oly 
fontosnak is kell azt jel lemeznünk a magyar kath. egyház 
autonomiája tekintetében. 

Arró l ma már minden jóhiszemű ember meg van 
győződve, hogy ő eminencziája, Magyarország bíboros 
herczeg-primása, nem pusztán holmi kanapé-pör t kivánt 
színre hozni, hanem a kath . egyház önkormányzat i jogai t a 
legvitál isabban érintő praecedens esetet volt kénytelen látni 
a fenforgó ügyben. Arról volt szó ugyanis, vájjon a köz-
oktatásügyi kormánynak van-e joga a ka th . iskolafen-
tar tók előzetes megkérdezése és értesítése nélkül önha-
talmilag intézkedni a kath . iskolákban. E joga hazai 
törvényeink értelmében a közoktatási minisztériumnak 
nincs. Es minthogy Trefor t miniszter halálos betegsége 
idejében a közoktatásügyi kormány törvény s jog elle-
nére ily il letéktelen beavatkozást a herczeg-primás által 
fentar to t t nagyszombati tanítóképző intézet mult tanév 
végén ta r to t t vizsgálatainál megkisérlet t volt, ezen intézet 
fentar tó ja óvást emelt ellene, és ez óvása most Trefor t 
u tódja és a képviselőház pénzügyi bizottsága által jo-
gosnak és igazoltnak elismertetett . 

Ezzel nemcsak a kath . tanintézetek, hanem az ösz-
szes au toncm vallástestületek iskolái tekintetében oly jogi 
praecedens alkot ta tot t , melynek kihatását még a késő 
u tókor is érezni fogja . Áldani is fog ja Simor János halr 
ha ta t lan emlékét ezért is, mivel ezzel meg van állapítva 
a tanintézeteket fentar tó tényezők autonom joga, me-
lyet az állam tisztelni tartozik. Es e tiszteletet minden 
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igaz államférfiú és hazafi annál kevésbé fogja megtagad-
hatni, minél bizonyosabb egyfelől az, hogy az autonom 
tanintézetek épp ugy szolgálják a trón s a haza érdekeit, 
mint az államiak — ha ugyan a szorosabb fegyelem- s 
nagyobb felelősségnél fogva nem jobban ; másfelől pedig 
a pénzügyeiben nagy honvédelmi kiadások miatt na-
gyon igénybe vett állam terhein könnyitenek. 

Emia t t meg vagyunk győződve, hogy gr. Csáky 
Albin miniszter ur, ugy az autonom tanitóképző-intézetek 
vizsgálatainál az államot képviselő kir. tanfelügyelő eb-
beli jogkörét az egész országra nézve egyöntetüleg szabá-
lyozó rendeletében, valamint, adja az É g ! minél hosszabb s 
gyümölcsözőbb működése folyamában, mindig azon leszen, 
hogy az oktatás s közművelődés érdekeit szolgáló auto-
nom tanintézetek mentek legyenek minden felesleges nyűg-
től, és hogy az állami közegek ne hátrál tassák azokat 
fokozatos fejlődésükben. Nevezetesen pedig kívánatos és 
méltányos, hogy az állami kormányzat véget vessen amaz 
anomaliának, mely az autonom kath. tanintézetek és az 
autonom felekezetek iskolái közt az állami felügyelet 
kiterjedésére nézve az elsők há t rányára különbséget tesz. 

Ez sértő a katholikusokra nézve! 
Ez a magyar államot hajdan megalapító katholikuso-

kat gyanúsaknak tünteti föl, mintha ugyanis tanintézeteik 
nem felelnének meg akár hazafiság, akár tanítás tekin-
tetében a magyar állam s a közművelődés kívánalmai-
nak ; holc t t ellenkezőleg el van ismerve, hogy min-
denben versenyt tar tanak a legjobb állami intézetekkel, 
a felekezetekéit pedig jó nagy részben túlszárnyalják. 

Ez méltatlan eljárás volna az állam részéről, sőt 
hibás is, mivel arra szoktatná a mélyre hatni nem képes 
tömeget, hogy viszont különbséget tegyen mint katholi-
kus vagy mint felekezeti az állam iránt való viszonyá-
ban ; mi több, az ily eljárás válaszfalat emelne a haza 
polgárai között, mely a jogegyenlőség századában mily 
káros hatással lehet az állami s társadalmi életre, kiki 
beláthat ja . 

Gr. Csáky Albin miniszter ur államférfiúi belátása 
bizonyára meg fogja találni a helyes utat arra nézve, 
hogy eme sérelmes különbség végre-valahára megszűn-
jék, és mi katholikusok ne legyünk kénytelenek meg-
bánni ama készségünket, melylyel az államnak felügye-
leti s ellenőrzési jogá t tanintézeteinkre ingyen elismerjük, 
holott a felekezetektől e jog némi elismerését a taninté-
zeteiknek nyújtot t busás segélyezés árán vásárolta meg 
az állam. _L_ 

Róma, nov. 25. A I atikán s Oroszország közt folyó 
tárgyalások. 

Gali m b er ti, bécsi apostoli nuncziusnak nem csekély 
érdeme, hogy a szentatya megbízásából az orosz kormány-
nyal a megszakadt diplomacziai összeköttetést helyre-
állította. Lobanov herczeg, bécsi orosz nagykövet volt e 
tárgyalásoknál a szentpétervári kormány megbízott ja, 
melyeknek eredménye lőn, hogy a czár aláirta az alku-
dozások folytatására Rómába küldendő meghatalmazot t -
jának a kinevezését. 

Ez, Isicolszki, f. hó elején érkezett ide és igen 
szives fogadtatásra talált. Nov. 12-én volt alkalma be-

mutatni a pápának megbízó okmányait , és a bíboros 
ál lamti tkárral első izben értekezhetni. Azóta másodszor 
is fogadta őt ő szentsége, amidőn ugyanis Katalin, orosz 
nagyherczegnőt kisérte kihal lgatásra a Vat ikánba . 

E tények nem kevés feltűnést kel tet tek a diploma-
cziai világban. Az olasz kormány sugalmazott lapjai nem 
voltak képesek eltitkolni boszankodásukat a fölött , hogy 
II . Vilmos német császár lá togatását a Vat ikánban csak-
hamar a szentszék s Oroszország közt közeledés és egy 
orosz nagyherczegnőnek a pápánál te t t látogatása követte ; 
mert az olasz bitorlás rossz lelkiismerete a pápai diploma-
czia minden sikerében a maga vereségét lát ja . 

Az európai válságos helyzetre muta t azonban az is, 
hogy e diplomacziai közeledés egész Európában hozzászó-
lások tá rgyává tétetet t . A franczia lapok azonnal siettek 
belőle tőkét csinálni Németország ellen, igen ügyesen 
ugy tüntetvén föl ama tényt, mint amely az oroszországi 
lengyelekre nézve kedvező kilátásokat nyújtván, okvetet-
lenül elkedvetleníthetné a berlini köröket, amelyek Bis-
marckkal élükön valóságos i r tóháborút folytatnak a 
poroszországi lengyelek ellen. 

A visszahatás el nem m a r a d h a t o t t : a berlini fél-
hivatalos „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" csakhamar 
sietett a viszonválaszszal, kijelentvén, hogy az Oroszország 
s a pápai Curia közt lé t re jöt t közeledés és megindítot t tá r -
gyalások nem irányulhatnak Németország ellen, minthogy 
ez utóbbi a szentszékkel való jó viszonyban élvén, csak 
örvendhet az u j fordulatnak ; egyebekben pedig a pápai 
kormány s Oroszország közt netán létrejövendő u j modus 
vivendi-nek egyes határozmányai Németországnek is ja-
vára válhatnak a poroszországi lengyelek tekintetében. 

Az orosz félhivatalos sajtó sem vonhat ta ki magát 
ez ál talános európai érdekű apprecziácziók alól. A „Novoja 
W r e m j a " természetesen visszautasította a franczia lapok 
ama föltevését, mintha Oroszországnak a Vatikánhoz 
való közeledésében sakkhúzás rejlenék Németország ellen ; 
de hozzátette, hogy a czár katholikus alattvalói iránti 
szeretetéből nem akar ja , hogy félreértések zavarják a jó 
viszonyt. A „Pravitelsztvojnye Vjesztnik" pedig ugyan-
azon időben tudat ja , hogy az orosz czár sajátkezüleg a 
mohilevi katholikus metropoli tának ir t levélben meg-
köszöni neki és az egész orosz katholikus papságnak 
üdvkivánatait a borkii vasúti szerencsétlenség szerencsés 
kimenetele alkalmából, biztosítván őket atyai szeretetéről. 

Ez itt igen jó benyomást tett s éleszti a reményt 
a megindított tárgyalások szerencsés befejezése iránt. A 
Vatikánban, valamint Szeut-Pétervárot t a legjobb indulat 
muta tkoz ik! 1 ) Iswolszky ur több izben kijelentette, hogy 
Oroszország akar ja s létre is fogja hozni a megegyezést. 

Az itteni diplomacziai világban pedig az a visszhang 
erre, hogy ez a megegyezés csak a helyzet természetes s 
szükségszerű fejleménye. Az európai helyzet kényszere 
bizonyára félreismerhetetlenül nyilatkozik itt is ; az it teni 
liberális lapok bizonyára csak Berlinnek kívánnak szol-
gálatot tenni, midőn franczia — de nem köztársasági — 
befolyásnak tulajdoní t ják Oroszország eme készséges kö-
zeledését a szentszékhez ; pedig erre a szt.-pétervári kor-
mányt nem kellett franczia részről befolyásolni, mivel 

*) I t t bizony csak mutatkozik. A szerk. 
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önként mutatkozik ama szükség, hogy az európai válság 
közepette a czár katholikus alattvalóinak panaszai te-
kintetbe vétessenek. A pápai diplomaczia megragadta az 
alkalmat, hogy az elvek s jogok teljes épségben tar tá-
sával minél több kedvezményt biztositson az oroszországi 
kath. hívőknek. 

Ez irányban a Vatikán falai közt nincs s nem is lesz 
véleménykülönbség. 

A lengyelek közt azonban két áramlat észlelhető. 
Az egyik mereven visszautasit mindent, ami Oroszország 
részéről jő, és nem is gyanitható európai eseményekre 
várva, e párt talán még nagyobb elnyomatást óhajtana, 
hogy a visszahatás annak idején annál erősebb kitörésben 
nyilvánuljon. 

E párttal nem lehet beszélni ; de igenis lehet a 
másikkal, amely hálával vesz minden könnyebbülést, me-
lyet a szentszék vallási tekintetben Oroszországtól a len-
gyel katholikusok számára kieszközöl, mert meg van 
győződve arról, hogy a kath. vallás szabadabb gyakor-
lata] legjobb biztositéka a lengyel nemzet jövőjének, és 
csak arra kéri a szentatyát, hogy a lehetőségig óvja meg 
a lengyel nyelv használatát a külső istenitiszteletben. Egy 
lengyel főpap azzal csendesité a föllángoló nemzeti érzü-
letet, hogy — úgymond — elégedjenek meg a lengyelek 
a mostani nehéz viszonyok között azzal, hogy Rómában, 
a kath. hitegységben, találhatják föl nemzeti egységük 
biztositékát és a latin szertartás nyelvében anyanyelvük 
élő s megszentelt támaszát. 

Mindezekből kitűnik, hogy a Vatikán s Oroszország 
közt történt közeledés mélyen belejátszik ugy az általános 
európai helyzetbe, mint az orosz belügyekbe. A pápaság 
befolyása mindkettőre szembeszökő ; és ez ujabb bizonyi-
téka annak, hogy az összes nemzetközi viszonyok Rómá-
ban, a Vatikánban találkoznak : miből következik, hogy a 
pápa, amint tényleg befoly azokra, leginkább képes 
volna azokat megoldásra juttatni, s Európától a borzasztó 
háború rémeit távoltartani, ha Európa népei és kormá-
nyai őszintébben és teljesebben engednék át magukat az 
ő bölcs, Istentől támogatott vezetésének ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányi ülése 1888. nov. hó 29-én. 
Dr. Steiner Fülöp pápai prelátus üdvözölvén a vá-

lasztmányt, jelenti, hogy a mult ülés jegyzőkönyve hite-
lesítve van, — előadja, hogy a társulat „tudom, és iro-
dalmi osztálya" 1888. nov. 19-én tar tot t rendes őszi 
gyűlésén Halles József „Történelmi hazugságok" czimü 
müvét, melyet dr báró Hornig Károly veszprémi püspök 
bírált volt meg, a bírálat alapján, mint a tudomány kö-
vetelményeinek teljesen megfelelő müvet, — irodalmi 
becse folytán kiadhatónak véleményezte s további intéz-
kedések megtétele négett áttette a társulat „hetes bizott-
ságához." A hetes bizottság határozati javaslatában indít-
ványozza, hogy e mü az osztály határozata értelmében 
kiadassék, a magyar kiadásnál a német legújabb kiadás 
vétessék tekintetbe és az ott észlelt javítások és bővíté-
sek alkalmaztassanak. A társulat készíttessen e műhöz 

egy függeléket, amelyben tüzetesen hazai tör ténelmünkre 
vonatkozó ilynemű rágalmak czáfoltassanak. Végre bi-
zassék meg az elnökség, hogy a függelék megírásáról 
gondoskodjék. A hetes bizottság egyhangúlag javasolja, 
hogy e mü az 1890. évben tagilletményül adassék. 

Barta Béla elfogadja a hetes bizottság javaslatát, 
elfogadja, hogy a hazai történetre vonatkozó függelékre 
nagy suly fektetendő, mert a hazai történetben előfor-
duló ferdítések megczáfolása jelentékeny szolgálat, — 
mert tudjuk azt, hogy történetünkben czélzatos ferdítések 
nagy számmal fordulnak elő. Szerinte jó volna, ha a tud. 
és irod. osztály az eszmére szolgáló források összeállí-
tásával is foglalkoznék. — Vannak kiváló historikusaink, 
kik meg fognak felelni a feladatnak. A hetes bizottság 
azt is igen jól tervezte, hogy a munkálatra egy évi idő-
közt enged. Elfogadja az indítványt és ugyanazt ajánlja 
a választmánynak. 

A választmány Haller József emiitett müvét a kïz 
adásra elfogadja a hetes bizottság határozati javaslata 
alapján. 

Dr Steiner Fülöp elnök jelenti, hogy a tud. és irod. 
osztály a fenálló szabályzatok értelmében magát kiegé-
szítendő, nov. 19-iki ülésében 12 kiváló egyházi és világi 
férfiút, a tudományok művelőjét ajánlja tagokul, megvá-
lasztás végett. — A szervezet értelmében az osztály tagjait 
a választmány választja meg, az ajánlottak névsorából a 
választmánynak törölni lehet ; de hozzáadni nem szabad. 
— Kéri tehát , hogy a szavazás, a kiállított szavazó lapok 
alapján ejtessék meg. — A szavazatszedő bizottság el-
nökévé Barta Béla urat, a bizottság tagjává dr Firczák 
Gyula és Szentiványi Zoltán urakat jelöli ki. — Az ülést 
a szavazás megejtése czéljából felfüggeszti. 

A szavazás lefolyván, annak eredményét a bizottság 
elnöke Barta Béla kihirdeti, az ajánlottak valamennyien 
az abszolút többséget megkapták. 

Dr Steiner Fülöp átvévén a választásról szóló jegy-
zőkönyvet, előadja, hogy a megválasztott tagok megerő-
sítés végett az ország bibornok herczegprimásához fel-
terjesztetnek, s az eredmány a legközelebbi nagygyűlésen 
hirdettetik ki. 

Hummer Nándor társulati t i tkár jelenti, hogy a 
társulat kebelébe alapító tagnak lépett be Spóner József 
váczi apátkanonok és 24 rendes tag. Jelenti, hogy ha-
gyományokat többen adtak : Kovacsóczy István egri ka-
nonok 200 forint, Petlánovics Mihály csehi plébános 50 
fr t , Somhegyi József praelatus, fóthi plébános 100 fr t . A 
társulat ajándék-könyveket adott : a garamlöki-, az ó-
verbászi-, a kénfürdői-, a miklósfalvi-, az apacsai-, a tas-

. nád-szántói-, a nezséri-, a thassi-, a dióskáli-, a garam-
kövesdi-, a sólyomkeői-, a tovarisovai iskoláknak, a 
nagyszombati tanitóképezdei önképző körnek, a soproni 
kir. fegyintézetnek, a bpesti férfitanitóképezdének, az er-
délyi magyar közművelődési egyesületnek. 

Tudomásul vétetnek. 
Venczell Antal társulati pénztárnok jelenti, hogy a 

társulatnak október havában bevétele volt : 16802 f r t 56 
kr, kiadása 16583 fr t 45 kr., a maradék 219 fr t 11 kr. 
A vatikáni okirattárra befolyt az esztergomi főkáptalantól 
2400 frt, — az egri főkáptalantól 500 frt, — a nagyvárad 
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káptalantól 500 frt, — a pannonhalmi főapáttól 300 frt, 
— néh. Markovics zalavári apát után 50 frt, — a jászói 
préposttól 50 frt, — a csornai préposttól 50 frt, — 
Dankó József esztergomi kanonoktól 150 frt . Összesen: 
4000 frt. 

Az ügynökségben október hó folyamán elkelt 82.982 
barab könyv, 400 darab szentkép, 3074 nyomtatvány 
15.798 frt 82 kr. értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesitésére felkérettek : dr. Balogh 
Sándor és dr. Való Simon. 

F. é. okt. 25-ke óta a társulatba léptek mint rendes 
tagok : Szekerák Kálmán plébános Sárospatak, szt. do-
monkosiak zárdája Szombathely, Eperjesy Gábor papnö-
vendék Szombathely, Huber Imre, Urtner Károly, Neu-
hertz Béla k. r. papnövendékek Kecskemét, dr Prugberger 
Vincze Budapest, Német József tanitó Guta, Oláh Antal 
plébános Székely-Keresztur, Mindszenti Mihály plébános 
Velbach, Újhelyi Ágoston plébános Mohol, Szicherle 
János pleb. Kopháza, Forgách János esp. pleb. Bereg-
szász, Lédeczy Adorján fegyint. r. kath. lelkész, Munkács, 
Schmelcz Lajos plébános Tövisfalu, Laszáb György plé-
bános Nyitra-Ivánka, Sipos István gymn. tanuló Pécs, 
Reiner Ferencz, Berger Pál, Dömötör Damaszcén növ. 
papok Pécs, Jekelfalusy Yiktor segédlelkész Szendrő, 
Lábos Endre végzett theologus B.-Keresztur, B. Rud-
nyánszky József főrendiházi jegyző, Kovásznai Kovács 
Lőrincz belügym. titkár, Turcsányi Dezső polg. isk. tanár 
Budapest. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére : Balla József tiszanánai alesperes plébánost 
és dr. Párvy Sándor czimzetes udvari káplánt és érseki 
titkárt, az egri főszékeskáptalan czimzetes kanonokjaivá 
nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1888. november hó 20-án. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Az osztrák katholikusok II. nagygyűlésének 

elhalasztása oly veszekedést, annyi rekriminácziót, szóval 
oly istenitéletet keltett Ausztriában, hogy éppen az in-
dignatio e hatalmas hullámzása fogja talán végre meg-
törni Ausztriában a beschwichtigungshofrathok altató, 
szolgai rendszerét az egyház hit- és társadalmi életére 
nézve. A vidék a szó teljes értelmében lázadásban van 
Bécs ellen. Innsbruckból, Csehországból, Felső-Ausztriából 
katholikus hangok kimondták, hogy Bécsből hitéletökre, az 
egyház szabadságára vonatkozólag nem várnak semmit. 
Ott a se hideg se meleg kormány politikája, mint valami 
pók, szálai körébe bevon, lefog és behálóz minden katho-
likus actiót. Úgynevezett politikai tekintetek, melyek 
többnyire nem egyebek, mint az államférfiú rövidlátás 
ábrándjai, a megszokottság marazmusának csökönyössége, 
és az a régi josephinisztikus felfogás, hogy az egyháznak 
nincs magasabb hivatása, mint az állami mindenhatóságnak 
alázatos szolgája lenni s tátott szájjal várni tőle a ke-
gyelem odadobott morzsáit, — ilyetén politikai tekin-
tetek levétették napirendről az iskolák vallásos jellegét 
biztosítani hivatott Lichtenstein-féle törvényjavaslatot, el-
napoltatták a katholikusok nagygyűlését, s elhalasztatták 
magukkal a püspökökkel is a rég óta hirdetett, várt és 

előkészített conferencziákat. Ausztriában a vallás, az egy-
ház vitális kérdéseinek megoldása — nem geniális felfo-
gások, nem férfias elszántságok, hanem byzantin fata-
lizmus és meghunyászkodások tárgya. Elnapolnak min-
dent, mindent. De meddig? Addig, mig igazzá válik csak-
ugyan, hogy : Austria erit in orbe ultima — a katholikus 
érdekek ápolásában ? ! Magyarországban sem állunk e 
tekintetben valami igen fényesen, hanem ennyire csehül 
még sem állunk ! 

— A protestáns irodalmi társaságról következő 
jelentést olvastunk a lapokban : A végrehajtó bizottság 
a sikeres működés elérése és biztosítása czéljából a 
következő négy albizottság kiküldésében állapodott meg : 
1. Egyháztörténelmi emlékgyüjtő bizottság, mely a tár-
saság egyháztörténelmi tevékenységét, az emlék- és forrás-
gyűjtést s azok feldolgozását és kiadását vezeti. 2. 
Szerkesztő birálóbizottság, mely a társaság tudományos 
és népies kiadványainak, iratainak szerkesztését, bírálatát 
eszközli s a kiadványokról gondoskodik. 3. Taggyüjtő és 
könyvterjesztő bizottság, melynek feladata lesz, hogy 
minden protestáns gyülekezetet és egyháztagot a tár-
saságba bevonjon s egy budapesti kiadóval központilag 
szervezendő colportage-ra felügyeljen. 4. Pénzügyi bizott-
ság az alapítványi pénzek és tagsági dijak beszedésére 
és nyilvántartására, de a pénzkezelés a magyar földhi-
telintézetre bizatik. A protestáns irodalmi társaság 
deczember 18-án közgyűlést tart , melynek tárgyai a 
következők: 1. A társaság végleges szervezése. 2. Igazgató-
választmány és tisztviselők választása. 3. A társaság műkö-
dési idejének elrendelése 1889. január 1-ére. 

— A kassai kath. legény egyesület, melyet az ottani 
püspök léptetett életbe, válogatott szép közönség jelen-
létében e hó 25-én igen sikerült zene- és szinelőadást 
tartott. A siker körül nagy érdeme van Kondrády Lajos 
egyesületi másodelnöknek. Bubics Zsigmond püspök 50 
f r t fölülfizetéssel lepte meg a zsenge egyesületet. 

— A kegyes tanitórendiek budapesti fögymnáziumá-
ban f. hó 28-án mint Kalmár Endre kir. tanácsos pro-
vincziális nevenapjának előestéjén, hangverseny volt az 
intézet nagytermében, mely egészen megtelt diszes közön-
séggel. Az ünnepelt, ki Lévay Imre gymn. igazgató és 
az érdemes rend kormánya tagjainak kíséretében jelent 
meg, ékes beszédet tartott , a tanárkarnak a valláserkölcsi 
tanítást és nevelést, az ifjúságnak pedig a szorgalmat és 
hazafiságot kötve szivére. 

— Az osztrák katholikusok II. nagygyűlésének el-
napolása, az „Augsb. Postzeit. * értesítője szerint, 
azoknak az irányadó, magas köröknek, melyek a nagy-
gyűlést ad graecas Kalendas ügyesen elnapoltatták, ez 
a temetés egy kis pénzökbe is bele fog kerülni. Az elő-
készületek pénzbe kerültek gr. Pergennek, a ki azoknak 
megtérítését követelte. Meg is Ígérték neki, sőt hozzá még 
az urakházába is ki fogják őt nevezni örökös tagul. 
Ismerve a nemes gróf fennkölt katholikus szellemét, meg 
vagyunk róla győződve, hogy az urakházában is meg 
fog maradni annak, a minek őt évek óta ismerjük, a kath. 
egyház oszlopos férfiának Ausztriában. 

Szerkesztőségi telefon. 
V. L. Szombath. Köszönöm. — Tőke-Terebes, Féked, Semjén : 

Meglesz. — Kassa. H: Nem lehetett — Sopron H : Sok oly finom 
érzék kellene a kath. sajtó iránt mint az öné. — X. Ajánlom 
Légrand müvét : „Aé§r/.ov vsosUrjVLxbv xcà yulUxov nsçi,£%ov ras 
IÉÇSLS rf/ç yçcccpoiisvrjs rs xal èfiûoiiêvrjç yláaarjg. 32-r 920 lap. 
Megjelent Garniernél Parisban, rue des Saints-Pères. Ára 6 frk A 
ki a Religió-t mellőzi, nem számithat a Religio különös szol-
gálataira. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Jeruzsálem délköre mint nemzetközileg elfogadott első délköre földünk óraszámitásának 
A recensburgi püspök pásztorlevele a „római kérdés" ügyében. — Decretum Sinarum Beatificationis seu Declarationis Martyrii 

Ven. Servi Dei Gabrielis Perboyre. — Egyházi Tudósítások : f Ivanóczi Gyunkovi ts Mátyás nyi t ra i apát-kanonok — B u d a p e s t : A 
vallás- s közoktatásügyi minisztérium 1889-iki költségirányzata. — B é c s : Az osztrák katholrkus nagygyűlés elhalasztása, és az egye-
sül t keresztények. — Kath. Actio: Templom-restauratio. — Irodalom: L'ordre internat ional par Charles Périn. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Jeruzsálem délköre 
mint nemzetközileg elfogadott első délköre földünk 

óraszámitásának. 

Krisztus a világtörténelem középpontja. Benne 
futnak össze az előtte lefolyt idők bonyodalmas 
szálai mind : belőle sugárzanak szét az idők 
végéig a páratlanul álló, mindeneket átható ke-
resztény czivilizácziónak fénysugarai mind. Az ő 
születésének éve bezárta az ókor évszámításának 
ezredévekre terjedő aeráját és megnyitá az uj 
arra évszámainak, ki tudja majd meddig haladó 
sorozatát. 

Az emberiség évszámításának láncza Krisz-
tushoz levén kötve, 1883-ban, midőn az egy-
séges óraszámitás megállapítása végett kiin-
duló pontul egy nemzetközileg elfogadandó első 
délkörről volt szó, keresztény tudósok ezt is 
Krisztus Urunk dicsőséges személyének emlé-
kével óhajtották, habár csak közvetve is, össze-
köttetésbe hozni, azt javasolván, hogy Bethlehem 
délköre legyen első délkörnek az egész földke-
rekségen elfogadva. Ez, úgymond F. Romannet 
du Cailland a „Mónit, de Rome "-ban, logikai és 
tudományos következménye vala annak, hogy a 
keresztény időszámítást a czivilizált világ ma-
gáévá tette. 

Minthogy azonban Betlehem hosszúsági foka ki 
nem volt még számítva, Jeruzsálemé pedig már 
ismeretes vala (t. i. Páristól 32°, 52', 52". Green-
wichtől 35°, 18', 7"), a bethlehemi délkör hívei 
csatlakoztak a jeruzsálemi délkör elfogadásához, 
mert hiszen a mely okok szólnak az első mellett, 
ugyanazok hozhatók fel a második támogatására. 
Csakugyan, Jeruzsálemben mondták ki Jézus ajkai 

az ó-világ idejének leteltére a „consummatum 
est"-et. Bethlehemben született meg ugyan az 
időszámitó : de ő maga azután Jeruzsálemben, a 
Golgothán, kezdte meg az uj időszámítást, midőn 
a régit lezárta, befejezettnek nyilvánitotta. 

A jeruzsálemi délkör fő előharczosa egy 
tudós olasz barnabita, Tondini atya Quarenghiből. 
0 tételét először is a tudományok akadémiája 
és a földrajzi társaság előtt fejtette ki Párisban. 
Nemsokára ezután, a bolognai tudományos aka-
démia egy Jegyzéket (Note) t e t t közzé, intézve 
mindazokhoz az egyetemekhez és tudós testü-
letekhez, melyek a bolognai egyetem nyolczszá-
zados ünnepségén képviselve valának. Ebben több 
előny van kiemelve, melyek a jeruzsálemi dél-
körnek első nemzetközi délkörré való elfo-
gadtatásából fognak következni. Más részől, az 
ottomán kormány is tanulmányozás tárgyává 
té te t te e kérdést Kumbary effendi, a konstantiná-
polyi légtünettani figyelő intézet igazgatója által, 
a kinek jelentéséből idézzük a következő helyet: 

„Az a javaslat, hogy a Jeruzsálemen átha-
ladó délkör vétessék fel egységnek, nem uj ; ez 
a délkör épp ugy eleget tenne a tudományos 
igényeknek mint a greenwichi, párisi stb.; elő-
nyeül felhozható még az is, hogy hizelgő volna 
az ottomán nemzeti önérzetre nézve. 

Legutóbb Tondini atya, mint a bolognai 
tudományos akadémia megbízottja, átment An-
golországba a végett, hogy a „British Association 
for the advancement of science" elé javaslatot 
terjeszszen elő az iránt, hatna oda, hogy a különféle 

Note sur les derniers progrès de la question-
d'unification du calendrier dans ses rapports avec l 'heure 
universelle. 

40 



<354 RELIGIO. 

kezdő meridiánok használata a tengeri hajózás és 
a csillagvizsgálás körére szorittassék vissza ; min-
den más esetre nézve pedig fogadtassák el egy va-
lóban nemzetközinek mondható délkör. Nem is 
kell mondanunk, hogy e czélra a jeruzsálemi 
délkört ajánlotta. 

Mind ezekhez járul most már Tondini atyá-
nak egy találmánya is, amely egy igen egy-
szerű tudományos készülék, egy mozgatható óra-
lap (cadran, Zifferblatt), melyet ha bármely, 
akár inga-, akár zsebórára alkalmazunk, tüstént 
át lehet számítani a helyi órát a kezdő délkör 
órájára. Tondini atya e zseniálás készülék hasz-
nálatának módját egy röpiratban ') ismerteti. 

A „British Association for the advancement 
of science" előtt is, a mely f. évi szeptemberben 
tar tot ta congressusát Bathban, nagy sikerrel fej-
tegette Tondini atya az ö ismeretes javaslatát. 
Jelentése kapcsán egy bizottság küldetett ki a 
következő indítvány tanulmányozására: 

„Meghagyva a tengerészeket és a csillag-
vizsgálókat szokott délköreik szabad használa-
tában, választassék mindazon más esetekre nézve, 
a melyek az idő egységesítését kívánatossá te-
szik, egy valóban nemzetközi délkör. Minthogy 
pedig a jeruzsálemi délkört ilyenül több tudomá-
nyos tekintély ajánlotta, vizsgáltassák meg, 
mennyiben tanácsos ezt a délkört nemzetközi 
kezdő délkörré választani." 

Ezek után nem foroghat fenn kétség az 
iránt, hog}7 az angol természettudományi tár-
sulat is el fogja fogadni a jeruzsálemi délkört 
— nemzetközi első délkörül. A tudomány ebben 
a tekintetben is egység után szomjúhozik. 

Ha Törökország, a melynek vallási érzékeny-
kedésétől lehetett eleinte tartani, beleegyezett: 
visszautasithatják-e a Jeruzsálemhez fűződő óra-
számitást a keresztén}7 államok? 

A regensburgi püspök pásztorlevele a „római 
kérdés" ügyében. 

(Vége). 

Ez a törvényjavaslat a régi terv, ujabb s élesebb 
alakban. Ilyennek hirdette ezt szentatyánk XIII. Leo is 
f. évi jun. 1-ei allocutiójában, ünnepélyes alakban, az egész 
világ előtt. Bűnöket költenek az állam, család, s a tár-

*) Czime : Cadran de l'heure universelle ou du méri-
dien italien, combinée avec l'heure locale, pour toutes les 
horloges et à toutes les longitudes, avec la liste des lon-
gitudes des principales localités du monde, d'après le mé-
ridien international de Jérusalem. Paris, Gauthier-Vil-
larsnál, ára 1 frk. 50 c. 

sadalom ellen s a legsúlyosabb büntetésekkel terhelik 
azokat; a papi kart mint az ily elvetemült bűnök szerzőjét 
állítják mások elé, szolgaságba sülyesztik a papságot, mig 
az államot védeni akarják ; a szentszék védelmezőinek 
jogát megrabolni szándékoznak, mialatt azokat mint a 
haza árulóit gyanusitják és büntetik. 

Szeretett hivek ! Kell-e, szabad, s lehet-e 1888-ban 
hallgatnunk a fölött, a mit 1859 óta oly hangosan elitéltünk ? 
Vájjon változott-e nézetünk, Ítéletünk és meggyőző-
désünk ? Nem, és ismét csak nem. Nézetünk és ítéletünk 
•mindez események fölött, 1859-töl fogva, nem változott, 
s öt minden által, mit emlékezetetekben felidéztünk, meg-
erősödött és megszilárdidtHa az igazság ellen vétettünk 
volna, most másképp kellene gondolkoznunk és beszél-
nünk. Most az igazságtalanságot igazságnak, az erő-
szakos tetteket jótékonyaknak, a feketét fehérnek kel-
lene neveznünk, s fel kellene hagynunk azzal, hogy 
az egyházi állam elfoglalását, Róma elvételét, az egész ke-
resztény egyházzal egyértelmüleg elitéljük, s újból és 
ismét visszaállítás és segítségért kiáltsunk. — Éppen az 
ilyen törvényeknek, mint a kérdésben forgók, kell min-
denkinek, ki Istennek egyházát e földön s annak fejét 
szándékosan nem üldözi s elnyomni nem akarja, szemét 
felnyitnia, s láttatni vele, hogy a pápának jelenlegi hely-
zete Rómában igazság szerint, tűrhetetlen és sürgős segélyt 
kiván. Nevezzék bár a pápát „szentségednek", tanúsít-
sanak bár iránta tüntető tiszteletet, mint bármely uralkodó 
iránt: a legközelebbi pillanatban még is érezni fogja, 
hogy ő egy ország nélküli fejedelem, hogy folyton s 
örökké ellenségei kénye-kedvétől függ. Avagy nem P Vagy 
mondjátok meg magatok: ugyan ki nyújt neki védelmet 
ellenséges sértegetések ellen, mikkel az egyházzal megha-
sonlott olasz országgyűlési többség őt illeti ? Vagy ki 
biztosithatna neki szabadságot, ha csak átmenetileg is, ha 
viszály és háború Itáliát eddigi barátaitól elszakítaná? 

Mindaddig tehát, mig a szentatya, ki legjobban 
ismeri s érezi helyzetét, igényeit és ítéletét a szent-
széknek a jóvá nem tehető jogtalansággal szemben ön-
maga vissza nem vonja, mi is, valamint előbbi óvástéte-
leihez, ugy követelései- és sürgető kéréseihez újból csat-
lakozunk, hogy végre az ő tűrhetetlen helyzete, sza-
badságát és függetlenségét visszaadó birtokának vissza-
rendelésével, enyhittessék. 

De mi a ti kötelességtek, szeretett hivek ? 
Röviden elmondjuk. 
Mindenek előtt maradjatok meg hiven azon néze-

teitek s meggyőződésetek mellett, melyet a római kérdés 
tekintetében majdnem harmincz év óta oly gyakran, s 
kiválóképen nyilvánítottatok. Ne engedjétek magatokat 
ebben semmi és senki által tévedésbe ejtetni! Jog s 
igazság mindenben ! Olaszország egysége nem képezheti a 
pápa s egyh áz szent birtoka elrablásának diját. Nem egye-
sittetett-e Németország is ? S az egyes szövetségi államok 
élén mégis ime önhatalmú uralkodók állanak. Vájjon a 
monacoi fejedelemségnek, mely világrészünk központi 
játékbarlangja, s vájjon a san-marinoi köztársaságnak, 

A megoldásnak erre a módjára utal t a „Religio" is, mióta 
szerkesztésünk alatt jelenik meg, szakadatlanul. Ezt tervezte IX. 
Pius is kezdetben. ^ *zerk. 
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Europa legkisebb államának, mely mindössze 8000 lakost 
számlál, nincs-e független, egyeduralmi alkotmánya, mely 
Itália egységének nem árt, s e mellett teljes önállóságot 
és önhatalmat biztosit ? 

Eddigi meggyőződésetekben legyetek tehát törhetlen 
szilárdsággal állhatatosak s a szentszék jogáért lépjen fel 
minden egyes alkalommal mindenki közőletek a mennyire 
teheti és képes rá. s amint országunk törvényei engedik 
és lehetővé teszik. 

Azután, mint eddig, ugy ezután is tanúsítsatok 
ezeken felül olyan érzületet és odaadást a szentszék 
iránt, a milyent a katholikus egység központja, a leg-
főbb pásztor és tanitó székhelye iránt, az összes or-
szágok hü keresztény hivei folyton és oly dicsőséges 
módon tanúsítanak. Emlékezzetek gyakran a szentatya 
szorongattatására, kettőzzétek meg az egyház iránti szere-
teteteket és vonzalmatokat. Folyton tartó kényszer helyzeté-
ben szeretetetek adományait mint eddig, ezután is adakoz-
zátok össze az ellen ; ha ellenségei megrabolták őt, ám 
barátai, hálás fiai, mit megerőltetés nélkül tehetnek, járul-
janak szivesen és barátságosan az egyház szükségleteinek 
fedezéséhez. Kapcsoljátok e szeretet-adományaitokhoz 
mindannyiszor imáitok vigaszát és segedelmét. Minél 
világosabban látjátok megfosztva Krisztus földi hely-
tartóját földi segedelemtől, annál hangosabban, annál 
állhatatosabban és bizalomteljesebben kérjétek számára 
az ég segitségét! 

Legyetek meggyőződve, szeretett hivek ! az Úristen 
földi helytartójáért nem enged hiába imádkozni. Eddigi 
imádságaitok között is egyetlen egy sem volt hiábavaló ; 
mert hiszen akkor jön el az Ur, mikor mi nem is 
gondoljuk. Az Isten fejedelmek és népek fölött mindig 
már e földön itél, ha várakozik is, hogy a jóvátételre 
időt engedjen. Talán sok katholikusnak hitetlensége, 
álnoksága, s éppen bűnei tar t ják vissza Istennek segit-
ségét. Azért mindig meg kell magunkat vizsgálnunk, elég-
tételül méltó gyümölcsöt teremnünk és felkiáltanunk a 
a szentírás szavaival : Senki se ijedjen meg a szerencsét-
lenségben, mely bennünket é r ! Legyetek meggyőződve 
róla, hogy ilyen körülmények nemünknek inkább javu-
lására, sem mint romlására szolgálnak. A szent jog 
azonban folyton Istennek mindenható védelme alatt áll ; 
ma sem rövidebb az ő karja, hogy az égbekiáltó jog 
talanságot a legiszonyubban megboszulja. Az egyház-
történelem sok példát nyújt arra nézve, hogy mint pusz-
tultak el gyászos halállal az egyház üldözői. Mily gyor-
san és borzasztóan érte el I. és III. Napoleont Istennek 
Ítélete, kik mindaketten a pápa és birtoka ellen vet-
kezének. 

De a szomorúságban is oldalán találja Isten különös 
segedelmét az, kire Krisztus Urunk ünnepélyes, el nem 
muló szavai illenek : „Te Péter vagy, s erre a sziklára 
épitem anyaszentegyházamat, s a pokol kapui nem vesz-
erőt rajta 

Adja az Isten, szeretett hivek, hogy a jogtalanság, 
mely igazán égbe kiáltó, jóvá téve, és a szentszék 
helyzete megsegítve legyen, még mielőtt fellángolna Isten 
haragja és sújtó ítélete iszonyúan, de feltartóztathatatlanul 
és biztosan előtörne ! 

Regensburgban, egyházmegyénk védszentjének. sz. 
Wolfgangnak ünnepén, 1888. október 31-én. 

* Ignácz, püspök. 

D E C R E T U M . 
SIN ARUM 

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Yen. Servi Dei 
Gabrielis Perboyre Sacerdotis e Congregatione Missio 
nis Sancti Vincentii a Paulo. 

SUPER DUBIO 
An constet de Martyrio et Causa Martyrii, necnon de Signis 

et Miraculis, in casu et ad ejfectum, de quo agitur ? 
Militantis Ecclesiae decus et gloriam insigni con-

stantia in Christi fi.de asserenda ac dilatanda sane auxit 
Venerabiiis sacerdos Ioannes Gabriel Perboyre, qui gen-
tes edocens ut salvae fierent, pretiosam martyrii palmam 
adeptus est, prodigiorum fulgore a Domino illustratam. 
Is parentibus antiqua pietate claris natus anno millesimo 
octingentesimo secundo, die Epiphaniae Domini, in op-
pido Puech Cadurcensis Dioeceseos, et integerrimis mori-
bus a pueritia ornatus, iuvenis adhuc inter alumnos Con-
grega t ions Missionis S. Vincentii a Paulo cooptatus est. 
Ibi brevi tamquam virtutum exemplar praelucens, ad 
Imperium Sinense missus fuit, ut paganorum ad christia-
nam fidem conversioni operáin daret. Quadriennio autem 
ab eius in earn regionem adventu, atrox in Christianos 
erupit persecutio, quae in primis operarium ipsum evan-
gelicum impetiit. Satellitibus advenientibus, Ven. Dei Fa-
mulus cum aliquot fidelibus aufngit ; sed pretio triginta 
argenteorum a neophyto proditore, Iudae haud absimili, 
inimicis traditue, vinculis arctissimis constringitur, verbe-
ribus contunditur, manibusque revinctis post terga attrahi-
tur . Horribili carcere exinde inclusus, identidem ab eo edu-
citur ut ad tribunalia feratur, non tarn judicia, quam atro-
ciores poenas, opprobria, convicia et impias exquisitiones 
subiturus. Catenis durissimis semper detentus, saepe etiam 
flagellis. tormentisque discruciabatur. donec carnis laci-
niae deciderent, et in eo propria viri species vix agno-
sceretur. A falsis testibus impudicitiae ac magicae artis 
accusatus, infamiae stigmatibus in fronte notatur, ac su-
perstitioso more canis cruorem bibere cogitur. Post 
diuturnum vero unius anni inter cruciatus maximos pro 
fide certamen, quod miram mansuetudinem cum invicta 
pectoris fortitudine coniungens, constanter pertulit : ita 
demum ad extremum supplicium perrexit, ac si ad tri-
umphum properaret . Ad trabem suspensus, in qua in-
flictae mortis causa inscripta inspiciebatur, fune eius collo 
circumducto, Martyrium gloriose consummavit, die unde-
cima Septembris, anni millesimi oetingentesimi quadra-
gesimi. Ubi Martyrii fama vulgata fuit, fideles sanctitatis 
eius, ac prodigiorum celebritate excitati ad supplicii lo-
cum confluxere, et potissimum curarunt, ut pretiosum 
inclyti martyris corpus a satellitibus redimeretur. Vicarii 
Apostolici, qui in iis regionibus versabantur, accuratas 
relationes conficere et idonea testimonia colligere satege-
runt de rebus a Dei Servo gestis, et Martyrii actis. Quae 
quum Romam delata essent, attenta temporum et loco-
rum summa difficultate condendi ordinarias iudiciales 
tabulas, sa. me. Gregorius Papa XVI, qui ea iam in 
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Consistoriali Allocutione nuncupaverat testimonia satis 
idonea, induisit, ut Ordinariae Inquisitionis instar habe-
rentur, ideoque sententiam peculiaris Congregationis Sa-
crorum Rituum apposite a Se deputatae approbans, Com-
missionem introductionis Causae ipsius Venerabiiis Dei 
Famuli , al iorumque plurimorum Servorum Dei in odium 
Fidei in Sinis in teremptorum, propria manu signavit die 
nona Iunii anni MDCCCXLIII. Verumtamen Ven. Gabrie-
lis Causa pluribus deinceps notabili tata portentis, ut ce-
lerius expediretur, a ceteris seiuncta fuit . Sed propter 
regionum distantiam, rerumque publicarum vicissitudines, 
non breve praeterii t temporis spatium in construendis 
Apostolicis Processibus iisque Sacrae Congregationi exhi-
bendis ac singulis praeliminaribus quaestionibus iuxta 
canonicas sanctiones rite pertractandis. Quibus feliciter 
absolutis, in Congregatione Antepraepara tor ia XI Kalen-
das Augusti anni MDCCCLXII de Martyrio et Causa 
Martyrii disceptatum fuit penes cl. me. Cardinalem Con-
stant inum Patrizi S. R. C. Praefectum Causaeque Rela-
torem. Successit Conventus Praepara tor ius babitus in 
Palatio Apostolico Vaticano pridie Nonas Iulii anni 
MDCCCLXXXVI, ubi Relatore cl. me. Cardinali Domi-
nico Bartolini, qui Cardinali Patrizi subrogatus erat, ad-
stantibus Rmis Cardinalibus Sacris tuendis Rit ibus prae-
positis, ex Pontificia venia sub unico dubio, etiam de 
caelestibus Signis seu Miraculis actum est, quae obitum 
pretiosum il lustrarunt tum in corpore et sepulchro de-
functi, eiusque mira apparit ione qua ethnicum hominem 
ad Baptismum invitavit, tum in resti tuta non uni aegroto 
sanitate. Tertio tandem in Generalibus Comitiis corum 
Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XII I in eodem 
Palatio Apostolico Vaticano coadunatis pridie Idus Iunii 
nuper elapsi, Rmus Cardinalis Carolus Laureuzi, Cardinali 
Bartolini e vivis sublato, in Causae Ponentem suffectus, 
Dubium proposui t : An constet de Martyrio et Causa 
Martyrii, nec non de Signis et Miraculis, in casu et ad 
eßectum de quo ngitur? ac singuli Rmi Cardinales et 
Patres Consultores ex ordine sufîragia dederunt. Quibus 
accepis, Beatissimus Pa ter decretorium suum iudicium de 
more differre voluit, monens adstantes in re tam gravi o 
assiduis apud Deum precibus insistendum esse. 

Hac porro Dominica ultima post Pentecosten, et 
die sacra tr iumphis praestantissimae Virginis et Christi 
Martyris Catharinae, quae per similem acerbissimarum 
passionum tramitem ad aeternas divini Agni nuptias 
pervenit, antea Eucharistico oblato sacrifici > ad Se, ad 
Pontificias Vaticani Aedes accersivit Rrnos Cardinales: 
Angelum Bianchi Sacrorum Rituum Congregationi Prae-
fectum, et Carolum Laurenzi Causae Relatorem, una cum 
R. P. Augustino Caprara Fidei Promotore, et me infra-
scripto Secretario, iisque adstantibus solemniter pronun-
ciavit: Consta) e de Venerabilis Servi Dei Gabrielis Per-
boyre Martyrio et Causa Martyrii, pluribus *Signis et 
Miraculis a Deo illustrati et confirmât i. 

Huiusmodi Decretum in Vulgus edi, et in acta Sa-
crae Ri tuum Congregationis eferri mandavit VII . Ka-
lendas Decembris anni MDCCCLXXXVIII. 
L I A. Card. BIANCHI S. E. C. Prafectus. 

" * ' L A U R E N T I U S SALVATI, S. R. C. Secretaries 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t 
Ivanóczi GYURIKOVITS MÁTYÁS 

nyitrai apát-kanonok. 

Midőn éppen levelet akar tunk a boldogultnak irni, 
ki a „Religio"-nak nagy olvasottságú és jeles tollú mun-
katársa vala, — érkezet t a következő gyászjelentés, me-
lyet mély részvéttel közlünk : 

A nyi t ra székesegyházi káptalan saját és az illető 
rokonok nevében szomorodott szivvel jelenti szeretett 
kar társának 

Nagyságos és Főtisztelendő 

ivanóczi Gyurik ovit s Mátyás urnák 
szt. Benedekről czimzett garammelléki apát, nyitrai székesegyházi 
olvasó kanonok, I. Ferencz József jeles rendje lovagjának, a nyitrai 
r. kath. főgymnáziunmál püspöki hitbiztos, a Szt.-István-Társulat 

irodalmi osztálya rendes tagjának stb. 

keresztény béketűréssel viselt több heti szenvedés s a 
haldoklók szentségeinek áj ta tos felvétele után folyó hó 
30-án reggeli xj{l órakor, tevékeny és érdemteljes éle-
tének 63-ik, áldozárságának 40-ik évében tör tént csendes 
elhunytát . 

A boldogultnak hiilt teteme f. évi deczember hó 
2-án délutáni 3 órakor fog a székesegyházi sirboltba örök 
nyuga lomra tétetni, az engesztelő szent mise-áldozat pedig 
ugyanazon hó 3-án reggeli 9 órakor ugyancsak a székes-
egyházban fog a Mindenhatónak bemutat tatni . 

Nyitrárj, 1888. évi november hó 30-án. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Budapest , decz. 4. I. A vallás- s közoktatásügyi 
minisztérium 1889-diki költségelőirányzatát a képviselőház 
pénzügyi bizottsága is letárgyalta, és igy idején van, 
hogy mi is foglalkozzunk vele, annál is inkább, minél 
nagyobb bizalmat tanusitott a nevezett bizottság e nagy-
fontosságú tárcza u j gondviselője, gróf Csáky Albin ur ő 
exczellencziája iránt. 

Őszintén s a legmelegebben csatlakozunk e bizalom-
hoz, amelyet igazoltnak s alaposnak kell elismerni és 
amely ekkép ugy tiszteli ama bizottság tagjait , mint 
megtisztelő a miniszter úrra nézve. E bizalom inditó 
okait mi épp ugy ta lál juk ő exczellencziája kimagasló 
személyes tulajdonaiban, mint eddigi rövid ugyan, de 
kihatásában máris általában érezhető kormányzásának 
kiváló érdemeiben. Amazok iránt való tekintet előlegezte 
a bizalmat ; ez utóbbiak emezt elismeréssé fokozták s 
nagy reményekre jogosítanak a jövőben. 

Gróf Csáky Albin miniszter ur ^.ugyanis már be-
bizonyította, hogy korának magaslatán álló gyakorlati 
államférfiú, aki sem az úgynevezett „principien-reiterei*-
nak, a vaskalapos megcsökönyösödöttségének nem az 
embere, mely a világi tudományok s módszereik folytonos 
fejlődésében a há t ramaradot t ságnak legbiztossabb jele ; 
amint másfelől az ide-oda kapkodó experimentálásnak sem 
barát ja , mely a legjobb szándékot is képes az igaz 
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útról eltéríteni. H a visszaemlékezünk például elődjének a 
töméntelen sok értelmezést megengedő „liberalismusára," 
melylyel annyi sok változáson á tment oktatásügyi elveit 
s rendszereit ékesíteni szokta ; ka elgondoljuk amaz el-
hamarkodot tságát , melylyel készségesen megragadot t a 
külföldön időközönkint fel-felmerült , de még ott sem 
kipróbált eszméket, például a Frary-fé léket : valóban 
jól esik lá tnunk utódjának higgadt meggondoltságát , 
melylyel nem koczkáztatva a meglevő jót , alapos meg-
fontolás alá veszi a febur jánzot t bajnak kigyomlálását és 
a helyébe állitandó javí tásnak megválasztását . Es ugy eme 
téren, mint resszort jának egyéb nem kevésbé nagy-
fontosságú ügyeiben követendő magatar tására nézve 
vajmi kedvező kilátást nvuj t a nagyszombati esetben 
tanúsí to t t tapintata , mely teljes kezességet látszik nyújtani , 
hogy a felmerülő kérdéseket egyoldalú elfogultságból 
vagy hatalmaskodási viszketegből soha sem engedi majd 
elmérgesedni, de elposványosodni sem. 

Teljes a remény tehát, hogy gr . Csáky Albin 
miniszter ur szigorú lelkiismeretességgel veszi közoktatás-
ügyünk javítását, és teljes tudatával bír ama magas 
állásának, melyet mint az apostoli királynak, a kath. egy-
ház jogai megóvását esküvel fogadot t védurnak képviselője 
elfoglal, aki mint ilyen nem ellentéteket keresni, hanem 
az egyház s állam, a haza javára és Isten dicsőségére 
fo ly ta to t t közös s egymást kiegészítő tevékenységének 
szabadságát s ezzel sikerét biztosítani s előmozdítani 
van hivatva. 

Ez — ismételjük — garancziát nyúj t a jövőre. 
Es e reményben kívánunk néhány megjegyzést 

előrebocsátani, mielőtt a jövő évi közoktatásügyi költségelő-
irányzat részletes fej tegetésébe bocsátkoznánk. 

Közokta tásügyünk bajai nem ismeretlenek ő exczel-
lencziája előtt : elég élesen s találón jellemezte azokat , 
midőn a képviselőház pénzügyi bizottságában tárczája 
budget-jének tárgyalása alkalmával ki jelentet te , hogy eltö-
kélt szándéka véget vetni a közokta tásügyben uralkodó 
„anarchiának 

Igen, anarchia az, valóságos zűrzavar az, a mi az 
összes közoktatás terén észlelhető. De nem volnánk igaz-
ságosak, ha ezen sajnálatra méltó ál lapotot csak a tan-
intézetekben látnók, s nevezetesen, hacsak az egyetemen 
észlelt s e lapok hasábjain már több év előtt szellőztetett 
bajok orvoslását sü rge tnők : tolebb, a közoktatásügy ve-
zetésének eddigi rendszerétől kell kezdeni ; mert az anar-
chia innen indult ki, mint az a legutóbbi tiz év alat t 
kiadott miniszteri rendeletekből s utasitásokból megál la-
pítható, amelyek az egységes és egészséges vezéreszme 
hiányában egymásnak ellentmondanak, egymást ellensú-
lyozzák, kijátszszák. Csak igy vált az lehetővé, hogy a 
tanulásban nincs eredmény, a tanításban nincs siker. Csak 
igy vált lehetővé, hogy egyetemeinken ugyanazon kathed-
ráról két t aná r -ugyanegy tudományágban egymást agyon-
bunkózza a tanuló i f júság nagy épülésére és a tanulmá-
nyok szégyenére. Csak igy vált lehetővé, hogy az egye-
temen oly tanok hirdettetnek, melyek az egész állami 
renddel, a kereszténységgel, sőt a vallásgyakorlatról szóló 
tényleges állami törvények szellemével, gyakran betűivel is 
ellenkeznek. 

Ez maga az anarchia. 
Hasonló tapasztalatokat szerezhetni a középiskolákon, 

nevezetesen az állami tanintézeteken. Amin nem lehet 
csodálkozni, lévén ezeknek tanárai az egyetemi anarchia 
neveltjei. 

Az eredmény minden téren mutatkozik. 
Az egyetemen a tanuló i f júság a tanárok ellent-

mondó tanításainak behatása alatt minden alaposság hiá-
nyával csak a vizsgálatnak tanul, előre készülve nem a tu-
domány elsajátí tására, hanem a vizsgáló tanárok egyi-
kének vagy másikának vesszőparipája szerint. Es ez any-
nyira fajul t , hogy menten megbukta t ta t ik , aki például a 
material is ta i rányú tanárnak keresztény szellemű feleleteket 
ád. Megtör tént az is, hogy a különben jó akara tú tanár 
a benyúj to t t dolgozatot azzal adta vissza, hogy az illető 
dolgozza á t , mer t nagyon „papos." Eszerint tehát 
az vétetik tudományszámba, a mi a magyar államot meg-
állapítot t kereszténységgel vagy a törvényeink által el-
ismert vallások közös alaptételeivel ellenkezik. 

Igy fejlődik ki a vallási anarchia ; a tanulásban a 
verbalismus, mely majdnem egész Európában virágzik, 
amióta a tudomány nem az igazságnak, hanem a sze-
mélyes feltűnési viszketegnek vagy a vallástalan pártos-
kodásnak szolgálatában áll. Michel Bréal franczia egye-
temi tanár már fölszólalt ez ellen, kijelentvén, hogy a 
tanulók korántsem szorí t tatnak lelkiismeretes s beható 
tanulmányozásra , mint inkább az erőltetett emlézésre 
a vizsga napjára . Az angol „Nineteenth Century" épp az 
imént közölt egy til takozást, melyben a tudomány s köz-
élet számos férfiúi, mint W . Crookes, sir Morell Mackenzie, 
lord Lyt ton stb. felszólalnak az ellen, hogy „a nevelés 
föláldoztatik a vizsgának," vagyis a vizsgálatra való készü-
lésnek, mer t ez által az i f jú az életet csak a vizsgálatok 
lemorzsolásának tekinti, ami ugy erkölcsi, mint értelmi 
tekintetben fölöt tébb hátrányos. 

Nem lehet föladatunk a kérdés összes részleteibe 
behatolni ; csak általánosságban utalni kívántunk a hanyat -
lásra, mely a közoktatás t jellemzi. Egyebekben elvi szem-
pontból hivatkozunk XII I . Leo pápa „Aeterni Pat r i s" 
kezdetű encyclicájára, mely az összes tanulmányok sikerét 
a bölcseleti alaptól teszi függővé, és méltán, mert ennek 
hiánya képezi az összes oktatás bajainak kutforrását . 
Amióta a tudományok előadása és elsajátí tása elhagyta 
a bölcseleti alapot, melyen az Istenség szolgál vezérelvül 
s egységi központul , azóta elforgácsoltatik a szellem, 
szétmállik az elme, és a tudomány — fejős tehénnek 
tekintet ik. 

A középoktatás terén azonfelül nagy a túlterhelés. 
Ez t már orvosaink is az i f júság egészséges fejlődésére való 
káros hatásaiban konstatá l ták. Az országos közegészség-
ügyi egyesület, egyik legutóbbi gyűlésén, Müller K. dr, 
egyetemi tanár , behatóan foglalkozott e kérdéssel, s a gyű-
lés bizot tságot küldöt t ki Császka György szepesi püspök 
ur ő nagyméltóságának elnöklete alat t annak egészség-
ügyi, paedagogiai s művelődési szempontból való meg-
világítására. Ugyané kérdés fölmerült a képviselőház 
pénzügyi bizot tságában a vallás- s közoktatásügyi költség-
előirányzat tárgyalása alkalmával, amidőn a német nyelv 
tanulásában mutatkozó rossz eredmény csakis a tul-
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terhelésnek volt betudható. Erre tehát nem kell több 
szót vesztegetni. 

Közoktatásügyünk mindezeknél fogva nem nyújt 
vigasztaló képet ; a külterjileg szélesre kiterjesztett 
tanitás belterjileg, a dolog természeténél fogva, veszített; 
a felületesség agyonöli az alaposságot. 

Gr. Csáky Albin, aki máris számos jelét adta magas 
hivatásra termettségének, bizonyára nem fog visszariadni 
a nehézségektől, midőn arról van szó, hogy ifjuságunk, 
a nemzet virága s jövője, alapos képzettséggel lépjen 
ki a közéletbe, tényleg biztosítandó a nemzet anyagi 
s szellemi érdekeit. 

E korszakot alkotni hivatott munkánál azonban az 
eddigi hivatali tényezők közreműködése vajmi kevés 
hasznára lehetne az ügynek : ők, akiknek nem csekély 
részük van a fönemlitett „anarchia" létrejövetelében) 
sem illetékesek, sem hivatottak nem lehetnek annak meg-
szüntetésében és az egészséges állajiotok megteremtésében. 
It t oly tényezőkre van szükség, akiknek nem kenyerük a 
paedagogiai pártállás, hanem akik önzetlenül s odaadással 
szentelik magukat az ifjúság oktatásának vagy ez utóbbi 
fővezetésének. 

A miniszter ur különben veleszületett tapintatával 
és lelkiismeretes buzgalmával bizonyára oly körültekin-
téssel fog a nagy munkába kezdeni, hogy annak sikere 
el ne maradhasson s hogy századokra szóló hihatással 
legyen. 

Ugy reméljük, és szabadjon igy szólnunk : ezt el 
is várjuk ! -f-

BéCS, november végén. Az osztrák katholikus nagy-
gyűlés elhalasztása, és az egyesült keresztények. — 

Nem szívesen, s csak vonakodva érinti tudósítójuk 
tárgyát, mely itt nagy és jogos feltűnést kel te t t : a 
második osztrák katholikus nagygyűlésnek elhalasztását a 
jövő évnek május havára, holott az köztudomás szerint 
november hóban volt volna megtartandó. Csak az utolsó 
pillanatban s a közvárakozás ellenére hozá e határozatot 
azon néhány személyiség, kinek kezére a katholikus 
gyűlésnek magának és az előkészületeknek vezetése 
bízatott. A bizottság munkálataiban résztvevő urak 
többségét éppúgy meglepte az elnapolás, mint akár a 
teljesen távolállókat. Sajnos, nem lehet tagadásba venni, 
hogy a nyilvános életben ez a feltűnő visszavonulás oly 
benyomást hagyott maga után, mely semmi tekintetben 
sem szolgál a conservativ-katholikus párt tekintélyének 
növelésére. S a hatás annál kedvezőtlenebb, mert éppen 
nem ismeretlen azon befolyások forrása, melyeknek a 
határozatot köszönhetjük. Eredetüket egy kicsiny, de 
hatalmas klikben lelik, mely a mostani kormányhoz való 
viszonya, s a magyarországi szabadkőművesség és a plu-
tokraczia fejeivel való összeköttetése folytán, képességgel bir 
arra, hogy mindent, még a legfőbb tényezőket is, tetszése 
szerinti működésbe hozza. Ismeretes előttünk a kilátás 
„az emberiség magaslatairól" a távolnak széles kerületé-
ben és a mélyen rejlő dolgokra; de az is, hogy ez nem oly 
határtalan, mint a mely a begyek csúcsairól nyilik. Ki ott 
fenn a magas trónusban ül, s a közvetlen közelségében 
levő nagyok, a napi rendre kerülő dolgokról és a be-

következendő eseményekről csak annyi tapasztalattal elfo-
itélhetnek, mennyit azoknak legfelső felülete épen elárul. 
Gyakran kénytelenek az igazságnak merő ellentétét 
gadni, s igy olyan eljárást követnek, melyek a tőlük távolabb 
állóknak — de kikben a tényleges valónak ismerete meg-
van — visszatetszőnek tűnik fel, bár másrészről teljesen 
következetes gondolatmenetnek eredménye, a melynek azon-
ban lényeges gyengéje az: hogy valótlanságon alapszik. 
A mit igy a bűnös hiba megkezd, s a csalódás tovább 
folytatott, azt az erkölcsi gyengeség, a túlhajtot t szol-
gálat buzgalma, többször a hirvágyó kapaszkodás, szol-
gálatkészen elfogadja : s igy létesülnek azok adolgok, melyek 
az elvtársakat csodálattal és lelkesüléssel, az ellenfeleket 
pedig gunynyal és megvetéssel töltik be. 

Ilyen cselszövénytől, mely a katholikus gyűlés meg-
tartását ez alkalommal meghiúsította, csak kevés évvel 
ezelőtt még nem kellett volna tartanunk. A katholikus 
egyház ellenei minden aggodalom nélkül tekintének azon 
gyülésezésekre s ájtatos nyilatkozványokra, melyeket hit-
buzgó papok s kivált némely egyházias érzelmű laikusok 
szűk köre rendezett. Megszokták látni a tisztes arczokat 
s hallgatni az egyhangú, épületes beszédeket, s a részt-
vevők jámborságáról a legjobb véleményt táplálni. De 
más hatásuk ezen összejöveteleknek nem volt. A katho-
likus népség túlnyomó többsége a legcsekélyebb figyel-
mére sem méltatá, hanem vakon tódult a liberális szabad-
kőművesség zászlaja nyomán, hiszékenyen olvasá a zsidó 
lapokban a katholikus egyház, annak papjai s szerzetes-
rendi tagjai ellen szórt szidalmakat és rágalmakat, s 
mindig szolgálatkész volt, ha a szabadelvű vezéreknek 
eszükbe jutot t néptüntetést rendezni a kereszténység s 
egyházias érzelmű politikusaik ellen. Ez az állapot itt már 
megszűnt. A keresztény társadalmi reformeszmék s az 
egyház által elkeseredett küzdelemben ostorozott zsidóság 
részéről előidézett közgazdasági kimerülés következ-
ményei közelebb hozták a népet a keresztény egyházhoz. 
Ez kezdi megvonni eddigi készséges jobbágyszolgálatát a 
„felvilágosult" szabadkőművességtől, s kezd minden alkal-
mat megragadni az egyházat gyalázó zsidó lapok iránti meg-
vetése kifejezésére ; nem tűri már hallgatagon össze-
jövetelein a vallás és az ősi uralkodó háznak kigunyol-
tatását. Elvtársakat lát a hitbuzgó katholikusok kis 
seregében, mely kezdettől fogva hplyes uton haladott, de 
minden politikai befolyás híjával volt. A katholikus vallás 
számára megnyertek nagy tömege, s annak kicsiny, de 
bátor kiérdemesült eredeti serege, egvgyé olvadt össze. 
A két tábor elütő, de jó tulajdonai ezentúl kiegyenlítik 
egymást, s erejük gyarapodni fog. A mostanig korlát-
lanul uralkodó szabadkőműves szövetkezettel szembe lép a 
keresztények uniója. 

Gúnyos lenézés, kevésre becsülés már nem lesz 
többé helyén. A szabadelvű párt a közgazdasági hatalom 
minden eszközét, a politikai cselszövény minden alakját 
felhasználta a nép körében a kereszténység felé közeledő 
e hatalmas áramlatnak visszaszorítására. Az „egyesült 
keresztények" fenn mint a dynasztia ellenségei s mint 
forradalmárok jellemeztetnek ; az uralkodóba olyan bizal-
matlanságot öntenek népe ellen, hogy negyven éves 
országlási évfordulóján legfeltűnőbb módon mellőztetni 
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kér minden ünnepies tüntetést, s erős szándékává lesz ; 
e napot székvárosától távol, szerencsétlen testévérének, 
Maximiliánnak mélabús tartózkodási helyén, Miramaréban 
az adriai tenger partjain tölteni. A katholikus gyűlés 
Bécs város keresztény lakosságának alkalmat szolgáltatott 
volna hódolatteljes nyilatkozásokra : már csak ezért is 
háttérbe kellett szorittatnia ! Alkalom lett volna még a 
keresztény érzületüek szövetségének szorosabbá fűzésére is: 
de ennek sem volt szabad megesnie! Az egész katholikus 
•világ feszülten várta a katholikus osztrák birodalom 
tiltakozását Krisztus helytartójának folyton tartó meg-
rablása, s az olaszországi katholikusok ellen hozott 
lealázó (sérelmes) törvényekkel szemben ; de ha a dolgok 
folyása a szabadkőműves-testület kénye szerint történik 
ezentúl is, még lesz időnk jó darabig, ha ugyan nem 
örökké, várakozni erre az óvástételre! 

Különösen nálunk, az osztrák főherczegségbeu, nagy 
számmal vannak olyan meggyőződésű emberek, kik 
szerint legjobb az igaz ügyet huzamos tétlenség, vissza-
vonulás s félrehuzódással szolgálni. Reménykedő ! ! A te 
igazi neved gyengeség! Ha csak egyszer is vállalkozott 
volna valaki kimutatni az uralkodó vagy legfőbb tanács-
adói előtt, hogy csak az nyújthat védelmet, a mi ellen-
állásra képes: egy csapással minden jobbra fordult volna 
a mi ügyeinkben, viszonyainkban ! 

„Virum non habemus!" 
Isten önökkel! 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Templom-restauratió. 

A cziszterczi-rendiek egri templomának f. év nyarán 
munkába vett megújítása mult november hóban befejezést 
nyervén, alulírt inditva érzem magamat, hogy a belső 
újítással és díszítéssel megbízott t. cz. Bader Károly (1. 
Budapesten, VI. Városligeti fasor, 2. sz.) festő ur mes-
teri sikere iránt, úgy a boltozatra festett eredeti képeit, 
mint az oldalfalak festésében és márványozása- és aranyo-
zásában kitűnt nemes Ízlését, és egyátalán a szent vál-
lalatban tanúsított ri tka önzetlenségét és valódi katholikus 
lelkesedését illetőleg is, méltó elismerésemnek nyilvá-
nosan is kifejezést adjak. 

Egerben, decz. 2. 1888. Szvorényi• József, 
cziszt. r. perjel. 

IRODALOM. 
*** L'ordre international par Charles Périn, 

correspondant de l 'Institut de France. 8-r. 1 köt. Páris, 
Lecoffre, 1888. 328 1. 

Périn, a löweni kath. egyetem tanára, a jogtudomány, 
társadalmi és nemzetgazdasági tudomány terén világhírű 
tekintély. Ir t a többi között egy két kötetes müvet „A 
gazdagságról a keresztény társadalomban," továbbá egy 
szintén két kötetes müvet „A keresztény társadalom 
alaptörvényeiről," melyet a budapesti közp. papnevelő 
intézet magyar egyházirodalmi iskolája a mi magyar 
irodalmunkba átültetett. Ezeken kivül még néhány ki-
sebb müvét ismerjük, melyeknek valamennyinek az a 
czélja, hogy jog-, állam-, társadalom- és nemzetgazdasági 

tudomány a kath. egyház által tisztán megőrzött keresztény 
elvek szellemében átalakuljon, a hol szükséges, és fejlőd-
jék áz egész világon. 

Most, az előttünk fekvő müvei, eddigi, világraszóló 
munkálkodásának épületét mintegy betetőzi. Ez a müve 
épp oly mesteri alkotás, mint az előbbiek. Megvizsgálta 
a nemzetek állami, társadalmi és nemzetgazdasági életét, 
és a mit abban a kereszténység elveivel ellenkezni látott, 
azt a tudományos kritika rostáján kirostálta. Most a 
keresztény nemzetek nemzetközi viszonyait veszi boncz-
kés alá, s konstatálja, hogy : mig a nemzetközi viszonyok 
gondozásában is a föld keresztény népei az igazság, 
szeretet, jog és méltányosság keresztény szellemtől ihletett 
felfogásához és — a mi dönt, — érvényesítéséhez vissza 
nem térnek : addig azt a rettenetes veszélyeket méhében 
rejtő kérdést, melyet társadalmi kérdésnek nevezünk 
mindnyájan, nem fog lehetni megoldani — az egyes álla-
moknak, az egyes államokban. A keresztény vallás 
az államok összességében oly solidaritást hozott létre, 
hogy bajok, melyek egy helyütt megrögzenek, kihatnak 
mindenüvé, és ha alapos javulást akarunk eszközölni és 
biztositani bármely államban külön-külön, — azt nem-
zetközileg kell kezdeményezni, folytatni és befejezni : a 
miből mint a fejünk fölött ragyogó nyári nap, oly vi-
lágosan következik a kath. egyház e tekintetben való 
nemzetközi nagy hivatása és jótékony befolyása — a 
legközelebbi jövőre nézve. Egyedül a kath. egyház bir 
nemzetközileg élő és ható — szervezettel. Ez tény ; ezzel 
számolni kell. Hogy erre rámatatot t , ez Périn legújabb 
müvének a főérdeme. 

H I V A T A L O S . 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére, az esztergomi főszékesegyházi káptalannál : 
Buhla Károly arbei választott püspöknek és olvasó-
kanonoknak nagyréposttá, — Majer István stagnai válasz-
tott püspöknek és éneklőkanonoknak olvasókanonokká, 
— dr. JDankó József őrkanonoknak éneklőkanonokká, — 
Sujánszky Antal főszékesegyházi főesperesnek őrkano-
nokká, — dr. Palásthy Pál sareptai felszentelt püspöknek 
és nyitrai főesperesnek főszékesegyházi főesperessé, és 
Szilányi Ferencz mesterkanonoknak nyitrai főesperessé 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ezáltal meg-
üresedő első mesterkanonoki javadalmat gróf Csáky 
Károly pápai kamarásnak és pozsonyi társaskáptalanbeli 
kanonoknak, — a második mesterkanonoki javadalmat 
dr. Csernoch János pápai kamarás, czimzetes udvari káplán 
és herczegprimási irodaigazgatónak, — a pozsonyi társas-
káptalannál üresedésbe jövő mesterkanonoki széket pedig: 
Poeck József pozsony-yirágvölgyi plébánosnak adományo-
zom ; továbbá a nagyszombati társaskáptalannál: Schulcz 
János őrkanonoknak éneklőkanonokká, és Klempa Simon 
idősb mesterkanonoknak őrkanonokká való fokozatos elő-
léptetését jóváhagyván, az ekképpen megüresedő ifjabb 
mesterkanonoki javadalmat : Völjinau József nagyszombati 
érseki konvikttisi alkormányzónak és főgymnáziumi tanár-
nak, . végre: Oljiauser Mihály nagyszombati társas-
káptalanbeli olvasókánonoknak a Keresztelő Szent Jánosról 
nevezett jszabolchi czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1888. nov. hó 27. 
IL Vallás- -és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére : Pribék István íorymai felszentelt püs-
pököt és olvasókanonokot a veszprémi székeskáptalan 
nagyprépostjává nevezem ki, s ugyanezen székeskápta-
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lannál : Tallián Lázár pharosi választott püspöknek és 
éneklőkanonoknak az olvasókanonokságra, Kemenes Fe-
rencz őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, — dr Palotay 
Ferencz sz.-Mihály arkangyalról nevezett hantai prépost-
nak és székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, — 
Vogronics Antal zalai főesperesnek a sz.-Mihály arkan-
gyalról nevezett hantai prépostságra s a székesegyházi 
főesperességre, — Devics József soniogyi főesperesnek a 
zalai főesperességre, — Jánosi Ágoston pápai főespe-
resnek a somogyi főesperességre. — Magyar János se-
güsdi főesperesnek a pápai főesperességre, és dr Fejérváry 
József idősb mesterkanonoknak a següsdi főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyom. 

Kelt Budapesten, 1888. évi nov. hó 26. 
III. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére, a gyulafehérvári görög szertartású kath. 
székes-főkáptalannál : Moldovanu M. János őrkanonoknak 
az éneklőkanonokságra, — dr Eatiu János iskoláskano-
noknak az őrkanonokságra, — Micu Sándor kanczellár-
kanonoknak az iskoláskanonokságra, és Popu-Mateiu 
Simon theologus kanonoknak a kanczellárkanonokságra 
való fokozatos előléptetését jóváhagyom. 

Kelt Gödöllőn, 1888. évi nov. hó 24. 
Ferencz József, s. k. 

Gr. Csáky Albin, s. k. 

VEGYESEK. 
f Dr Lenhossék József egyetemi ny. r. tanár 

elhunytáról, a ki vallását gyakorló katholikus volt, há-
rom gyászjelentés érkezett hozzánk: az egyetem rektora-
és tanácsától, az egyetemi orvoskar tanártestületétől és a 
gyászoló családtól. Im itt közöljük az elsőt: A budapesti 
kir. m. tudomány-egyetem rectora és tanácsa, az egyetem 
nevében, fájdalomtól meghatottan adja tudtul a gyászhirt 
azon súlyos veszteségről, mely az egyetemet érte azáltal, 
hogy felejthetetlen kartársuk, dr Lenhossék József kir. 
tanácsos ; az osztrák es. vaskorona-rend III. osztályú 
lovagja ; a portugalli kir. Krisztus- és a spanyol kir. 
katholikus Izabella csillagos-, valamint a III. Károly-, a 
szász kir. II. osztályú Albrecht- és a csász. török III. 
osztályú Medjidie rend közép keresztese; az olasz kir. 
korona-rend tiszti keresztese; a svéd kir. Wasa-, a ba-
deni nagyherczegi zähringi oroszlán I. oszt., a hesseni 
nagyherczegi nagylelkű Fülöp-rend I. oszt. és az anhalti 
berezegi medve-Albert érdemrend lovagkeresztese ; min-
denfoku orvos-sebésztudor ; a tudomány-egyetem 1878/79-ki 
tanévben volt rectora; a leiró- és tájboneztan ny. r. ta-
nára és az I. boneztani intézet és gyűjteménytár igaz-
gatója ; az orvoskari ösztöndíjügy vezetője ; a párisi 
„Société anthropologique" külső „membre associé"-ja; a 
párisi „Société anatomique" és az ottani német orvos-
társulat, a prágai csehországi „Societas medicorum", a 
müncheni ,Societas anthropologica", a flórenczi „Societá 
italiana di anthropologia e psychologia comparata", a 
brüsseli „Société d'Anthropologie", a finnlandi helsing-
forsi Societas medica Fennica, a temesvári délmagyar-
országi történelmi és régészeti társulat és a tiszafüred-
vidéki régészeti egylet tiszteleti tagja ; a budapesti m. 
kir. tudom, egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének 
disztagja ; a budapesti országos régészeti és embertani 
társulat rendes tagja, valamint annak ősrégészeti és em-
bertani szakosztályi elnöke; a m. tud. Akadémia, a kir. 
m. természettudományi társulat, a budapesti kir. orvos-
egylet, és a hallei „Academia Caesarea Leopoldino-Ca-

rolina germanica Naturae Curiosorum", a philadelphiai 
„American Philosophical Society", a német „Anatomische 
Gesellschaft" és a nagyszebeni természettudományi egye-
sület rendes t ag ja ; a m. orvosi könyvkiadó társulat ala-
pitó és igazgatósági tanácstagja; a cs. kir. bécsi „Ge-
sellschaft der Aerzte", a es. kir. „Zoologisch-botanischer 
Verein" és az ottani „anthropologische Gesellschaft", a 
párisi „Société de Biologie", a brüsseli kir. „Société de 
sciences médicales et naturelles", a berlini „Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte", a göt-
tingai kir. „Gesellschaft der Wissenschaften" és a phi-
ladelphiai Numismatic and Antiquarian Society" levelező 
tagja f. é. deczember hó 2-án, rövid és súlyos szenvedés 
után meghalt. A boldogult földi maradványai f. évi de-
czember hó 4-én d. u. 3 órakor fognak a halottas házból 
(IV. ker. muzeum-körut 33. sz.) a kerepesi köztemetőbe 
örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő sz. miseál-
dozat f. é. deczember 10-én d. e. 10 órakor fog az egye-
temi templomban az Urnák bemutattatni. Budapesten, 
1888. deczember 3. Áldás és béke poraira] 

— Nevezetes jelenség az, hogy a képviselőház köz-
oktatásügyi bizottsága a minap elnökévé egyhangúlag 
Firczák Gyula apátot, a munkácsi székeskáptalan nagy-
prépostját választotta meg. Mint halljuk, vele szemben 
jelöltek voltak és a maguk részére erősen agitáltak : 
Vadnay Károly a vaskalapos kálvinista, és Schwarcz 
Gyula a polyhistor rationalista. Gróf Csáky Albin köz-
oktatásügyi miniszter Firczák Gy. mellett nyilatkozott. Ez 
ismét egyike ama jeleknek, a melyek arra mutatnak, 
hogy a mostani kultusminiszter alatt egyház és állam között 
az állam részéről is előzékeny, jóakaró szellem fog 
uralkodni. 

— A bajor püspökök nemcsak a bajor regensher-
czegnek adtak át a „Pergrata Nobis" kezdetű pápai en-
cyklika alapján a bajor egyházpolitikai viszonyokról me-
morandumot, hanem ő szentségéhez is emlékiratot intéztek 
az egyház helyzetéről Bajorországban. 

— Oroszország és a Vatikán közt a „Moniteur de 
Rome" legújabb jelentése szerint megegyezésre fog ke-
rülni a dolog — egyelőre arra nézve is, hogy az 1844-ben, 
tehát még XVI. Gergely pápa alatt oly kevélyen meg-
szakított formális diplomacziai összeköttetés ismét léte-
süljön, legalább ugy mint Németország és a Vatikán 
közt létezik, t . i. hogy az illető kormány meghatalma-
zott minisztert tart ugyan a szentszék mellett, azonban 
ettől nuntiust nem kér, illetve nem fogad el. A szentatya 
mindenek előtt őszinteséget akar a szentpétervári kor-
mány részéről. Ha ennek legcsekélyebb bizonyítékát kapja, 
kész tovább folytatni a tárgyalásokat. 

— A szentatya megbízta Gibbons bibornokot, hogy 
Harrisonnak, elnökké történt megválasztása alkalmából, 
üdvkivánatait tolmácsolja. (Catholic Times.) 

— Az iskola-társak ! Gladstone e napokban Birming-
hamban járt . A mint jelenlétének hirét vette Newman 
bibornok, azonnal levelet irt neki, tudatva vele, hogy 
egészséges és üdvözlé őt. Erre Gladstone személyesen 
sietett a bibornok üdvözletére. 

— A madridi püspök közlönye, a „Moviemento 
Catolico" jelenté, hogy az általa megpendített spanyol 
kath. congressus eszméjéhez és tervéhez eddig 33 érsek 
és püspök csatlakozott. 

Szerkesztőségi telefon. 
Sz. I. Eger : Bármikor szolgálatára állunk. — N. I. Gavosdia 

Meglesz. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi 

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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gróf Bethlen Emil. — „A Megváltó," Buza Sándortól. — Vegyesek. 

Az isteni, istenes és istenies életről. 
„Nyelvében él a nemzet." 

Gróf Széchenyi I. 
„Unsere Sprache ist auch unsere Geschichte." 

Grimm. 
I. 

Az mondó voltam mindig, az mondó vagyok 
ma is, hogy a mely nép vagy nemzet a keresz-
ténységnek, magasztosságához, s Istent és a min-
denséget felölelő nagyságához méltó hittudomá-
nyi irodalmat nem adott, nem szentelt, az a 
nemzet a keresztény vallás iránt szent kö-
telességét még nem teljesítette egészen. Mert 
csakugyan, hogyha igaz az, hogy nyelvében él a 
nemzet : akkor az a nemzet, a melynek nyel-
véhen a kereszténység isteni tényei és kinyilat-
koztatott eszméi megfelelően tagozott s kellően 
kidomborított kifejezést még nem nyertek, mél-
tóan és teljesen még nem élte be életébe, — 
még nem élte át életén át a kereszténységet. Es 
ha Grimm szavait is ide alkalmazzuk : nemze-
tünk vallási életének belső története — vallási, 
hittudományi irodalmunkban van megörökítve. 
Majdnem azt mondhatnók tehát i t t is, a mit a 
jogtudomány princípium juris magaslatára emelt, 
mondván: quod non est in glossa, non est jure. 
A mi nincs meg nyelvünkben, irodalmunkban: 
az nincs meg életünkben. Es ahogy van valami 
meg nyelvünkben, irodalmunkban, t. i. szabato-
san, világosan, vagy kuszáitan és elmosódva, — 
ugy van meg rendesen az életben is. 

Ennyit bevezetésül, melylyel csak futólag 
akartam rámutatni annak a, ugy hiszem, mind-
nyájunk lelkében élő meggyőződésnek az alapjára, 
hogy nyelvünket és irodalmunkat szakadatlanul 

kell igyekeznünk a kereszténység eszméinek fen-
ségéhez, gazdagságához idomitgatnunk, és sza-
batosságához mérnünk, szabnunk. 

Most térjünk át a felvett tárgyra ! 
Czélom : kísérletképp kimutatni, hogy, ha 

szabatosan akarunk hittudományi irodalmunk-
ban beszélni, nekünk, midőn életről beszélünk, 
az isteni és istenes élet mellett, az „istenies 
élet" műszót is szokásjoggal kell felráháznunk 
nyelvünkben. 

Bizonyításom, mert csak kísérletet akarok 
tenni, rövid leszen. 

Először is világos, hogy ha isteni, istenes és iste-
nies életről beszélünk, két életről van szó: az 
Istenéről és a mienkről. Az isteni élet jelenti az 
Isten életét, a mint az neki benső és közölhe-
tetlen (incommunicabilis) tulajdona; az istenes 
és istenies élet pedig jelenti a mi emberi éle-
tünket, a mennyiben az Istenhez valami viszony-
ban van. Hogy mi a különbség az ember istenes 
és istenies élete között, épp ez teszi kutatá-
sunk tárgyát. 

Általában az ember, és pedig a keresztény 
ember életének jelzésére nézve theologiai ma-
gyar műnyelvünk régibb és ujabb mestereinél a 
következő kifejezésekre találunk, melyek vagy 
magához az élet szóhoz, vagy valamely evvel 
egy értékű kitételhez vannak fűzve. Pázmány 
használja a keresztyéni, megigazult, üdvösséges,1) 
istenes,2) tökéletes,3) szent,4) Isten szerént való,5) 

L) Kalauz, I. kiad. Pozsony. 1613. 759. 1. 
2) Kempis T. stb. Kassa, 1782. 23. 1. 
3) Kalauz, 71. stb. 1. 
4) U. o. 218. stb. 1. 
5) U. o. 73. 1. 
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„természet fölött való szent élet" szavakat.1) stb. 
Nogáll J. műszavai ezek szoktak lenni ; hitélet, 
keresztény hitélet,3) lelki élet,1) szent élet, iste-
nes élet. Lelki életet használ a többi között 
Karsch;5) természetfölötti, istenes életet találunk 
Ptépászkynál ;ü) természetfölötti élet előfordul Bi-
tánál. :) Tóth Mikénél találunk keresztény életet,8) 
és közönséges keresztény szent életet,9) ez utóbbit 
közönségesnek nevezve a szerzetesi keresztény 
szent élettel szemben. — Egyebütt használatosnak 
találtuk még a ker. vallásos, a keresztény katho-
likus, a vallás-erkölcsi, megszentelt, megszentűlt, 
malasztos, üdvös kifejezéseket. A protestánsoknál 
i t t -o t t igen találóan kegyesnek nevezik azt az 
életet, melyet a keresztény embernek élnie kell, 
nem a clemens vagy pius szó értelmében, mintha 
t. i. kegyeimest, kegyadót jelentene, hanem in-
kább isteni kegyelemmel felruházottat és abból 
élő embert akarnak vele jelezni. 

Mind e szavak ugyanazt , a keresztény em-
ber e földön töl tö t t életét jelentik. Hogy annyi 
és oly különféleképpen jelentik ugyanazt, az 
onnan van, mert a keresztény ember életét sok 
mindenféle viszony szálai fűzik a keresztény, 
vagyis természetfölötti világrendnek majd ehhez 
majd ahhoz a tényezőjéhez. A keresztény élet 
viszonyainak sokfélesége termet te tehát nyel-
vünkben is, éppen ugy mint más keresztény 
népek nyelvében, a keresztény élet jelzőinek 
hosszú, fényes sorozatát. 

En e jelzőket átvizsgálván, azt talál tam, 
hogy nyelvünk a közhasználatban a keresztény 
életnek egy igen életbe vágó viszonyából m eri tet t 
jelzőjét még mindig nélkülözi; vagyis azt ta-
láltam, hogy van ugyan a mi keresztény, hit-
életünknek Istenhez való összes viszonyaira al-
kalmazott egy igen jó, magyaros, kedvelt szavunk: 
az istenes szó ; ámde e szó minden szépsége és 
kedveltsége daczára sem képes velem elfeledtetni 
hittudományi magyar műnyelvünk szegénységét, 
keresztény kath. theologiánk két minta-irodalmá-
nak, a görögnek és latinnak, takaros műszavak-
ban bővelkedő gazdagságával szemben. *** 

1) U. o. 74. 1. 
2) Lelki kincstár, 3. k. Előszó, VIII. IX. X. 1. 
3) U. o. 
4) U. o. V. 244. 1. 
5) Fensőbb homiliák, Nagyvárad, 1884. 200. 1. 
p Altalános dogmatika, II. köt, Kassa, 1879. 227. 1. 
') A kath. egyház isteni szervezete. Budapest, 1883. 

61, 64. 1. 
8) A zárda. Kalocsa, 1883. 212. 1 
!>) U. o. 208. 1. 

Egyházi okmánytár. 
369. sz. Köztudomású házasságtörésböl született gyermekek 

anyakönyvezése iránt utasítás. 
A születés törvényes vagy törvénytelen voltának 

anyakönyvi bejegyzése felől a hazai biróság által ujabb 
időkben hozott némely feltűnő Ítéletek alkalmul szolgáltak 
arra, hogy a lelkész urak többször kérdéseket intéztek 
az egyházmegyei hatósághoz az iránt, minő eljárást kövesse-
nek a köztudomásu házasságtörő együttélésből származó 
gyermekek anyakönyvezésénél? 

Tekintettel a születés törvényességének, vagy törvény-
telenségének polgárjogi nagy horderejére s azon fontos 
körülményre, hogy a születés törvényességének polgárjogi 
feltételeit meghatározni az állam jogához tartozik : a főt. 
győri püspök ur ő nméltósága azon czélból, hogy a fel-
vetett kérdés polgárjogi oldalára nézve az anyakönyv-
vezető lelkész uraknak a szükséges legilletékesebb tájékoz-
tatást megszerezze a nm. vallás és közoktatási m. kir. 
minisztériumhoz még az 1885. év őszén a következő elő-
terjesztést intézte : 

,2826. szám. Nagyméltóságú vallás- és közoktatási 
m. kir. Minisztérium ! Hivatalosan tudomásomra hozott 
némely születési esetek arra késztetnek, hogy a születés 
törvényes vagy törvénytelen voltára vonatkozó anyakönyvi 
bejegyzések ügyében a nagymltgu Minisztériumnak tisztelet-
teljes előterjesztést tegyek. 

Fordulnak elő ugyanis oly testek, midőn a férjétől 
önkényesen elvált nő házasságtörő ágyasságban él egy 
másik férfival ; törvényes férjével semmiféle összekötte-
tésben nincsen évek óta, sőt egyik a másiknak hollétéről 
sem bir tudomással, vagy legalább azzal egyátalán nem 
törődik ; a házasságtörő együttélés az illető községben 
köztudomásu dolog; maguk a bűnös viszonyban élők sem 
csinálnak belőle titkot ; ezen házasságtörő viszonyból 
gyermek gyermek után születik ; ezekről a másutt élő 
törvényes férjnek tudomása nincs, sőt nem is lehet, vagy 
ha tán van is, az iránt nem érdeklődik, mert egyszerű 
természetes gondolkozásmódjával nem is képzeli, hogy 
azok ő általa nemzetfceknek tartathassanak ; ellenben a há-
zasságtörő asszonynak bűntársa megjelenik tanukkal az 
illetékes lelkészi hivatalban azon kijelentéssel, hogy a vele 
együtt élő férjehagyott nőtől született gyermeket ő nemzette, 
s követeli, hogy ő Írassék az anyakönyvbe, mint ezen 
gyermeknek természetes atyja ; — oly esetek tehát, midőn 
minden bírói vizsgálatot fölöslegessé tevő nyilvánvaló 
dolog az illető gyermek törvényes születésének fizikai lehe-
tetlensége, miután teljesen kétségbevonhatlan köztudomásu 
tény az, hogy az illető nőnek gyermeke semmikép sem 
származhatott az éveken át s mérföldekre távol levő vagy 
ismeretlen tartózkodásu törvényes férjétől, hanem csakis 
azon férfitól, kivel köztudomásúlag ugynevezettt vadházas-
ságban él. 

Hol ily körülmények hivatalos bizonyossággal consta-
táltatnak, ott az egyházi hatóság az illető gyermeket egy-
házjogilag törvényesnek el nem ismerheti, hanem azt, mint 
nyilvános házasságtörésből származottat, törvénytelennek 
kénytelen tartani s mint olyant beanyakönyveztetni. Ahol 
evidens a törvényes származásnak fizikai lehetetlensége, 
ott azt a gyermeket az anyakönyvbe törvényesnek, a 
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távollevő férjétől származottnak beírni, annyit tesz, mint 
az anyakönyvbe a valódi tényállással homlokegyenest 
ellenkező följegyzést tenni. 

A plébániai anyakönyvek első sorban az egyházéi, 
mely azokat behozta, és pedig saját czéljaira ; azok veze-
tésénél tehát első sorban az egyházi szabványok irány-
adók. Egyházjogi felfogás szerint az anyakönyvvezető 
lelkész testis authorisatus factorum : mint ilyennek tehát 
nyilvános valótlanságot az anyakönyvbe vezetnie nem 
szabad. Ezen szempontból fogadta el az állam is a plé-
bániai anyakönyveket teljes hitelességű köziratoknak ; mi 
által azonban azoknak eredeti egyházi jellegét s az egy-
házi szabványok alá tartozását meg nem szüntethette. 

A születés törvényességét illetőleg főjogelv az : 
„Pater est, quem justae nuptiae demonstrant," és kétség 
esetében ezen elv, mint törvényes jogvélelem, az egy-
házjog szerint szigorúan fentartandó mindaddig, mig az 
ellenkező vagyis a törvénytelen születés kifogásolhatlanul 
be nem bizonyittatik. Ámde kétség ez iránt csak ott for-
dulhat elő, hol a házassági kötelék nem csupán jogilag 
áll fenn, hanem a hitvestársi viszonynak legalább is er-
kölcsi értelemben vett folytonossággal való fentartásában 
tényleg is érvényesül. Hol a törvényes fér j apaságának 
fizikai lehetősége világosan ki van zárva, ott a születés 
törvénytelensége kétséges többé nem lehet, s azért az 
emiitett jogvélemény sem alkalmazható, mert köztudo-
mású evidens tényállással szemben azzal ellenkező jog-
vélelem meg nem állhat. 

A magyar törvényhozás az 1868. évi 54. törvény-
czikk 22. §-ában a születés törvényességének kérdését, 
annak polgárjogi következményei tekintetéből, a polgári 
biróság illetékességéhez utasította. S a magyar polgári 
törvénykezés is — mint az egyházjog — ragaszkodik a 
házasság fennállása alatt született gyermekekre nézve az 
emiitett jogvélelem fentartásához ; de alkalmazás egyes 
esetekben, mint a judicatura némely ujabb példái tanú-
sítják, nyilván túlhajtott , midőn t. i. ott is, hol a tár-
gyalás folyamán kifogástalanul kideritett ténykörülmények 
világosan kimutatják a törvényes születés fizikai lehetet-
lenségét, törvényesnek tartatni követeltetik a születés 
csupán azért, mert az birói Ítélettel törvénytelennek ki 
nem mondatott, s az anyakönyvvezető ellen, ki a kétség-
bevonhatlan köztudomásu tényálladékhoz képest lelkiis-
meretesen jegyezte be az igazságot, fenyitő eljárás ren-
deltetik, mert birói Ítélet nélkül jegyezte be az evidens 
törvénytelenséget. (Büntető jog tára, X. köt. 7. sz., 103. 
lap és 8. sz. M. 59. lap.) A törvényes jogvélelemnek ily 
merev alkalmazása nézetem szerint nem méltányos sem 
a törvényes fér j s annak jogutódai, sem az anyakönyv-
vezető irányában. Az igazságszolgáltatástól méltán meg-
várhatják az előbbiek, hogy köztudomásúlag törvénytelen 
gyermekek tartási terhe családi és egyéni jogaik sérel-
mével ne hárittassék ő reájuk, és ne soroltassanak azok 
tisztességes családjok törvényes tagjai közé; az utóbbi 
pedig, hogy köztudomásu tényen alapuló anyakönyve-
zésért fenyitő eljárás alá ne vonassék. 

Súlyosbítja a jogvélelem ezen túlhajtot t alkalma-
zásának sérelmességét azon körülmény, hogy a törvényes-
ség kérdése csak az érdekeiben sértett férjnek vagy 

jogutódainak panasza alapján vétetik birói tárgyalás alá-
Pedig ezek gyakran nem is bírhatnak tudomással a távol-
levő nő törvénytelen szüléseiről. Ily eljárás mellett nem 
ritkán a „summum jus summa injuria" lesz ; ugyanis a 
férj , ha el akarja kerülni, hogy tőle önkényt elvált nejé-
nek házasságtörésből származó gyermekei az ő becsületes 
nevére, általa nemzett törvényes gyermekek gyanánt, 
anyakönyveztessenek, esetleg eltartásuk terhe ő reá essék, 
és talán törvényes gyermekeinek legigazságtalanabb meg-
rövidítésével vagyonára örökösödési igénynyel ruház-
tassanak fel, — kénytelen volna folytonosan ügyelni 
és utánjárni, hol tartózkodik hűtlenné lett felesége, s 
nem szül-e itt is, ott is egy-egy fat tyut ; továbbá majd 
egyik, majd másik bíróságnál kellene pereskednie, hogy 
házasságtörésben élő feleségének fattyai ne anyakönyvez-
tessenek az ő nevére mint törvényesek. Világos dolog, 
hogy ily eljárás csak a női hűtlenségnek s botrányos 
életnek kedvez, a férjnek pedig igazságtalan zaklatásával 
és károsításával, a törvényes gyermekek jogainak meg-
rövidítésével jár . A törvényesség jogvélelmének a magyar 
judicaturábán észlelhető ilyetén merev alkalmazása akkor 
állhatna meg, ha az állam, nem mondom a házasság-
töréseket, de legalább a házasságtörő együttéléseket lehe-
tetlenekké tenné. Pedig sajnos, e részben annyi sem 
történik, amennyinek a közerkölcsiség érdekében okvet-
lenül kellene és lehetne történnie. 

Az előadottak alapján a családi jogoknak igazság-
talan csorbítások elleni kellő megvédhetésére, az anya-
könyveknek legalább a köztudomásu tényekkel ellenkező 
bejegyzésektől való megóvása, valamint a köztudomásu 
tényállást lelkiismeretesen bejegyző jóhiszemű anyakönyv-
vezetők méltánytalan megzaklatásának elkerülése végett 
bátorkodom a nagymltgu Minisztériumhoz azon tisztelet-
teljes kérelemmel járulni, méltóztassék alkalmas módon 
intézkedni : 

1. hogy az anyakönyvvezető lelkészek, kik a jelen 
előterjesztésem elején részletezett körülmények között az 
illető szülötteket törvényteleneknek jegyezték be, a feuyitő 
eljárástól megkíméltessenek legalább azon esetben, ha 
igazolják, hogy az anya köztudomásúlag más férfival 
házasságtörő együttélést folytatott ; 

2. hogy a köztudomásu házasságtörő együttélés 
esetében az illető nőtől született gyermek törvényessé-
gének kérdését az illetékes biróság ne csupán a nő 
törvényes férjének, vagy jogutódainak felszólamlására, 
hanem ennek hiányában az illetékes anyakönyvvezető 
lelkésznek hivatalos jelentése és felkérése alapján is 
tartozzék a helyes beanyakönyvezhetés végett azonnal 
hivatalból tárgyalás alá venni s itéletileg eldönteni. 

Minthogy pedig ilynemű intézkedés létrejötte, ha az 
annak indoklásául általam a fentebbiekben felhozott 
körülmények — mint remélem — alaposaknak s elég-
ségeseknek fognak találtatni s megfelelő magas figyelem-
ben részesülni, a tárgy mélyreható jogi s társadalmi 
fontosságánál fogva valószínűleg hosszabb időt veend 
igénybe, tiszteletteljesen felkérem a nagymltgu Minisz-
tériumot, méltóztassék aziránt is magas óhajtását velem 
közölni, hogy addig is míg ezen előterjesztésem érdem-
leges elintézést nyerhet, minő eljárást kövessek, ha 

46* 



<364 RELIGIO. 

lelkészeim a polgári judicatura érintett feltűnő határo-
zata által figyelmesekké téve, a többször emiitett különös 
körülmények közt jóhiszemüleg a köztudomásu evidens 
tényhez képest törvényteleneknek bejegyzett születési 
esetekre vonatkozó anyakönyvezést egyházhatósági elbí-
rálás és intézkedés végett nekem bejelentik. 

Fogadja stb. Győr, 1885. szeptember 28-án. Zalka 
János s. k. győri püspök." 

A nm. győri püspök urnák ezen előterjesztésére 
két év múlva érkezett hozzá a fentisztelt minisztériumnak 
irata, melylyel válaszkép közöltetett vele a nm. m. kir. 
igazságügyminiszteriumnak előterjesztése érdemében ki-
kért és következőleg hangzó nyilatkozata: 

Az igazságügyi m. kir minisztérium 1887. évi ju-
nius hó 30-án 20532, I. M. 1886. sz. a. kelt s a vallás 
és közoktatási m. kir. minisztériumhoz intézett átiratának 
másolása. 

„A győri püspök ur Nagyméltóságodhoz 1885. szept. 
28-án 2826. sz. a intézett felterjesztésében előadja, mi-
miszerint fordulnak elő oly esetek, hogy a férjüktől tényleg 
elvált nők köztudomásúlag házasságtörő ágyasságban 
élnek más férfival, férjükkel pedig évek során át semmi 
érintkezésben nincsenek s ennek távolléte miatt nem is 
lehetnek, s az ilyen viszonyból gyermek gyermek után 
születik s az ilyen házasságtörő asszony bűntársa meg-
jelenik a lelkészi hivatalban s követeli, hogy ezen gyer-
mekek természetes apjául ő vezetessék be az anyakönyvbe. 
Ily esetekben azt véli a püspök ur, hogy a hol evidens 
a törvényes származásnak physikai lehetetlensége, ott a 
gyermeket az anyakönyvbe törvényesnek, a távollevő 
férjtől származottnak beirni, annyit tenne, mint az anya-
könyvbe a valódi tényállással homlokegyenest ellenkező 
feljegyzést tenni. Es mégis ha ilyen esetekben a lelkész 
a gyermeket törvénytelennek irja be, ellene büntető el-
járás rendeltetik, mert birói Ítélet nélkül jegyezte be az 
evidens törvénytelen születést. 

A törvényes jogvélelem ily merev alkalmazása a 
püspök ur véleménye szerint nem méltányos és több rend-
beli inconvenientiára, a fér j jogainak és érdekeinek, csa-
ládi és örökösödési jogok sérelmére vezet. 

Kéri tehát a püspök ur, hogy alkalmas módon in-
tézkedés történjék, miszerint: 

1. Az anyakönyvvezető lelkészek a fölebbi esetekben 
a büntető eljárástól megkíméltessenek legalább azon 
esetben, ha igazolják, hogy az anya köztudomásúlag más 
férfival házasságtörő együttélést folytatott ; 

2. A köztudomásu házasságtörő együttélés esetében 
az illető nőtől született gyermek törvényességének kér-
dését az illetékes bíróság ne csupán a nő törvényes fér-
jének vagy jogutódainak felszólamlására, hanem ennek 
hiányában az illetékes anyakönyvvezető lelkésznek hiva-
talos jelentése és felkérése alapján is tartozzék a helyes 
beanyakönvvezhetés végett azonnal hivatalból tárgyalás 
alá venni és itéletileg eldönteni. 

Addig is, mig ezen előterjesztése érdemleges elin-
tézést nyerhet, utasítást kér az iránt, minő eljárást kö-
vessen, ha lelkészei az emiitett különös körülmények kö-
zött törvényteleneknek bejegyzett születési esetekre vo-
natkozó anyakönyvezést egyházhatósági elbírálás végett 

neki bejelentik. Nagyméltóságod f. évi junius 3-án 20133. 
sz. a. kelt nagybecsű átiratával ezen felterjesztést, ame-
lyet •/• a- idezárva van szerencsém visszaküldeni, néze-
teim közlése, esetleg a netalán szükséges intézkedések 
megtétele végett méltóztatott hozzám áttenni. 

E nagybecsű felhívásnak van szerencsém a követ-
kezőkben megfelelni : 

A győri püspök ur felterjesztésében maga is elis-
meri azon jogelv érvényét, hogy „páter est, quem justae 
nuptiae demonstrant," és hogy ezen juris praesumptio 
mindaddig fennáll, mig ezt birói Ítélet meg nem szün-
teti ; mert különben nem kérte volna a kormány intéz-
kedését azon irányban, hogy a bíróság a születés törvé-
nyessége felett az anyakönyvvezető hivatalos jelentése 
alapján is tartozzék Ítélni az anyakönyvek helyes veze-
tése czéljából. Idézi a polgári törvénykezési eljárás 22. 
§-át is, a mely a születés törvényessége iránti kereseteket 
kifejezetten a törvényszékekhez utasítja és mégis azon 
kérelmet terjeszti elő, hogy az anyakönyvvezetők ne bün-
tettessenek, ha bizonyos körülmények között a házasság 
tartama alatt nemzett gyermeket törvénytelennek vezetik 
be az anyakönyvbe, vagyis hogy ezt büntetlenül tehessék. 

Tiszteletteljesen kijelentem, hogy rendeleti uton fö-
lebb idézett egyik kérelme • sem teljesíthető, mert mind-
egyik a fennálló magánjog szabványaiba ütközik, melyek-
nek Frank a következőképen ad kifejezést: 

Ulegitimi sunt etiam, qui durante matrimonio sed 
extra illud generati sunt. Istud tarnen districtim proban-
dum est ; nam pro legitimis natalibus juris praesumptio 
pugnat, quam neque certissimum adulterium, neque jurata 
matris confessio convellit. Ceterum ejusmodi natales non 
tantum maritus, sed omnis, cuius interest, impugnare po-
test ; de nem az anyakönyvvezető, aki ezáltal érdekelve 
nincs. 

Ennélfogva addig, a mig a fennálló jogszabályok 
törvény által meg nem változtattatnak, a püspök ur nem 
tehet egyebet, mint azt, hogy a hozzáforduló anyakönyv-
vezetőket utasítsa, hogy a házasság tar tama alatt nem-
zett gyermekeket minden körülmények között törvényes 
születésüeknek irják be. A püspök ur által felvetett kér-
déseket törvényhozási szempontból tüzetesebb bírálat 
tárgyává tenni nem tartom szükségesnek. A kérdés meg-
oldást fog nyerni a megalkotandó magánjogi törvény-
könyvben, jelesen annak a családjogot tárgyazó részében ; 
mire vonatkozólag jelezni vagyok bátor csupán, miként 
a püspöki előterjesztésben kifejezett kívánalmakat, a lé-
tesítendő uj törvényes szabályozás szempontjából sem ta-
lálom teljesithetőknek ; s habár megengedem, hogy a 
magánjogi törvénykönyv vonatkozó részében a kérdés 
tüzetesebb szabályozást fog igényelni: mind a mellett 
mai jogunk azon vezérelvét, hogy a házasság tartama 
alatt született gyermekek törvényessége a törvényes vé-
lelem védpajzsa alá helyeztetik s hogy a születés törvé-
nyességének megtámadását, illetve a házasságon kivűli 
születésnek birói ítélet által való megállapítását csak az 
érdeklettek legyenek jogosítva kérni, az alkotandó u j 
törvényben is fentartandónak vélem. Fentartatandónak 
vélem ezt annak hangsúlyozása mellett, hogy az európai 
egyházi és világi régibb és ujabb törvényhozások bölcse-
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sége, a midőn a házasság tartama alatt nemzett gyer-
mekek törvényes származásának csak birói Ítélettel meg-
dönthető jogi vélelmét megállapították, ezt a vallás, az 
erkölcsiség, a családi béke és a minden esetben ártatlan 
gyermekek érdekében tették, és ezen szempontok sokkal 
nyomatékosabb sulylyal birnak, semhogy helyeselhetőnek 
tartanám azt, hogy a születésnek vélelmezett törvényes-
sége az ez által érdekelteknek szabályszerű fellépése 
nélkül kérdés tárgyává tétethessék. Teleszky István s. k., 
államtitkár. A másolat hiteléül: Lampe, aligazgató." 

Ezen nyilatkozatból megérthetni, hogy a magyar 
igazságügyi kormányzat, az előterjesztésben kifejtett nehéz-
ségek mellőzésével a házasság tar tama alatt született 
gyermekeket minden körülmények között, tehát a születés 
törvényességének köztudomásu evidens fizikai lehetetlen-
sége esetében is, az anyakönyvbe törvényes születésüek-
nek követeli beíratni. 

Igy állván a dolog, az előterjesztésben kifejtett s 
anyakönyveink vezetésénél általunk nem mellőzhető egy-
házjogi elvek nyomán, hogy a születés törvényes vagy 
törvénytelen voltának egyházjogi fontos vonatkozásai 
megóva maradjanak, oda utasít tatnak az anyakönyvvezető 
lelkész urak, hogy azon esetekben, midőn a gyermek 
anyja, törvényes férjétől elváltán, más férfival köztudomásu 
nyilvános házasságtörő együttélést folytat, s midőn köz-
tudomásu nyilvánvaló dolog az, hogy a gyermeknek a 
törvényes férjtől való százmazása evidens fizikai lehe-
tetlenség: róla a törvényesség rovatába ezt i r j ák : „polgár-
jogilag törvényes" ; a szülék rovatát pedig ezen minta 
szerint töltsék ki : „N. N. róm. kath. N-i lakos (ha lak-
helye nem tudatik : „ismeretlen tartózkodásu") varga neje 
szül. N. N. róm. kath. gazdasszony, N-i lakos. Végül 
az észvételek rovatába jegyezzék be : „Az anya törvényes 
férjétől önkényesen elváltán él", vagy a törvényes elválás 
esetében: „Az anya törvényes férjétől szentszéki ítélet 
alapján ágy- és asztalra nézve elváltán él." 

Ha a férfi, kivel az anya házasságtörő együttélést 
folytat, esetleg — mint már vannak rá példák — a 
lelkészi hivatal előtt önként beismeri, hogy a vele élő 
fér jehagyott vagy vált nőtől született gyermeket ő 
nemzette, s kérelmezi, hogy annak atyjául jegyeztessék 
be az anyakönyvbe : ezen kérelmet, nehogy a polgárjogi 
vonatkozásra nézve az esetleges birói Ítéletnek praeju-
dicálni láttassunk, nem kell teljesiteni, hanem az illetőnek 
atyasági beismeréséről és kérelméről külön hivatalos 
jegyzőkönyvet kell felvenni, s azt általa és legalább két 
tanú által aláirva, az anyakönyv mellett kell — később 
netán birói tárgyalásnál szükséglendő használat végett 
megőrizni. 

Kelt Szombathelyen, 1888. évi január hó 31-én. 
Kornél s. k., püspök." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 7. II. A vallás- s közoktatásügyi 

minisztérium 1889-diki költségelőirányzata — a kiadásoknál 
7.294,408 frtra rug, amihez hozzá számítva a katholikus 
egyház s vallástestületek által fentartott tanintézetek hoz-
závetőleges költségeit, a magyarországi közoktatás évi 

budget- jé t kerek huszonöt millióra tehetjük, ami min-
denesetre számot tesz, Európa államai sorában Magyar-
országnak a hetedik helyet biztositván. 

A költségelőirányzaton máris meglátszik az uj mi-
niszter szelleme. Igy nevezetesen a jövő évre uj épitke-
zés, egy tornacsarnokot kivéve, nem lett tervbe véve. 
Igaz, hogy a korábbi miniszter építkezéseinek nyomait 
még nem lehetett oly hamar eltüntetni. 

Az is gr. Csáky Albin kezére vall, hogy a buda-
pesti katholikus egyetemi alap jövedelme emelkedik. Ezen 
alap jövedelmi fölöslege czimén ugyanis 1889. évben be-
szállítandó összeg 12,222 fr t tal kedvezőbb eredményt 
mutat föl, mint az idén, ami főleg az ingatlanok és ha-
szonvételek jövedelmének emelkedésében (6937 frttal), 
valamint a gyümölcsöző tőkék utáni kamatjövedelemnek 
(4034 frt tal) növekedésében találja magyarázatát, és egy-
úttal abban is, hogy az alap bevételeit terhelő kiadások 
1119 frt tal alábbszállit tattak. Ez eredményt annál na-
gyobb örömmel üdvözöljük, mert egyfelől igazolja 
e helyütt korábban kifejezett ama véleményünket, hogy 
a vallás- s közoktatásügyi kormány kezelése alatt álló 
kath. alapok s alapítványok jövedelmei az eddiginél jobb 
gazdálkodással fokozhatok, és reméljük is, hogy az egye-
temi »lap jövedelmének emez emelkedésével lépést fog 
tartani a vallási és tanulmányi alap kezelésének eredmé-
nye is; — másfelől pedig ez a jövedelem^szaporulat ujabb 
alkalmat -s igényt nyúj t ismételve hangoztatni az egyetemi 
alap kath. jellegét,mely a nagyméltóságú püspöki kar által 
évenkint hangoztatni szokott tiltakozás s a jogfolytonos-
ság szerint nem tartozik az állami költségvetésbe, hanem 
addig is, mig az állami kezelés alatt álló kath. alapok 
s alapítványok a kath. autonómiának megfelelőbb tisztán 
katholikus kezelés alá jönnek, egyedül az ez alapok s 
alapítványok kezelését ellenőrző bizottság hatáskörébe 
volna vonandó. 

A vallás- s közoktatásügyi kormány jövő évi költ-
ségelőirányzatát tovább lapozva megdöbbenéssel veszszük 
észre, hogy egész rendszerré kezdi magát kinőni az isko-
láztatás szertelen megdrágítása és az ösztöndijak tetemes 
leszállítása. Már Trefort alatt jött divatba, hogy a tanpénzek 
fölemelése által a szegényebb sorsuakat eltérítsék a tu-
dományos pályáktól, és — mint a hivatalos kifejezés 
szólt — meggátolják a szellemi proletáriatus szaporo-
dását. A jelen költségelőirányzat is követi e példát, 
sőt tovább megy, és indokolásában panaszkodik, hogy a 
tanítóképző-intézetek terén is „proletáriatus mutatko-
zik" ; és éppen e proletáriatus megakadályozására szabta 
a minisztérium a tanitóképesitő vizsgálatok diját egész 
25 fr t ig terjedhető összegig. Sajnálattal veszszük ezt 
tudomásul és nem foj that juk el jogos felháborodásunkat 
ez illiberális, éppen nem keresztény és éppen nem er-
kölcsös eljárás fölött. A fölvilágosodottnak mondott XIX. 
százaénak volt föntartva, hogy a tehetséget s tudomány-
szomjat bizonyos censustól tegye függővé. Lám a sötét-
nek nevezett középkorban szegény s gazdag számára 
egyaránt nyitva állott a tudomány szent csarnoka és a 
papnövelő intézetek mai nap is ezt az elvet követik a nö-
vendékek fölvételénél. Ez az igaz jogegyenlőség ! Meg-
jegyzendő azonban, hogy az iskoláztatás megdrágitása 
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korántsem fog czélra vezetni; utóvégre is 10—20 frtnyi 
különbség nem fogja a tömeget, a legszegényebbeket 
sem, az iskoláztatástól elriasztani, csak az iskoláztató sze-
gény szülőkre ró nagyobb terhet és pedig indokolatlanul, 
mivel a néhány ezer frtnyi többlet, mely a fölemelt tan-
s vizsgálati dijakból befoly, az állam pénzügyein éppen 
nem fog lenditeni. Magok a vizsgálatok volnának szigo-
ritandók és pedig már a fölvételnél, hogy ekkép a megfelelő 
tehetség nélküliek már idejekorán más pályákon kereshessék 
boldogulásukat ; továbbá véget kellene vetni a zugisko-
láknak, és az, ilyeneket fentartó községeket rendszeresített 
iskolák állítására kellene szorítani ; végül módot kellene nyúj-
tani az állásnélküli képesített tanítóknak, hogy a posta- s 
távirda-intézménynél eddig alkalmazott nők helyett ke-
nyeret találjanak, mert az a természet rendjének fölforga-
tása, hogy a családot alapítani s fentartani hivatott 
férfiak a proletáriatust növeljék, mig a családi tűzhely-
hez utalt nők ezrével hivatalokban alkalmaztatnak. Ezt a 
magasabb erkölcsi szempont is követeli . . . 

A kultusminiszteri budget összes tételeit átböngészve 
sem tudtuk megtalálni ama kiadást, mely oly sérelmet 
képez az összes vallástestületekre nézve. Ert jük az isko-
lák elközösitését. A költségelőirányzat eddig sem adott 
soha fölvilágosítást e tekintetben : mindig az volt a 
szokás, hogy a szándékot elburkolták és vagy meg nem 
engedett virement utján, vagy pedig utólagos elszámolás 
mellett hajtották azt végre. Mintha csak szégvenlenék a 
dolgot és maguk is éreznék eljárásuk igaztalanságát-
Most is vagy tanintézetek, tanulmányi czélok, beruházások 
vagy átmeneti kiadások czime alatt lesz amaz összeg 
befoglalva, melylyel fennálló, tehát tiszteletet igénylő 
konfesszionális iskolák elközösitése czélba vétethetnék. 
Iskolával nem biró helyen az állam nem állit taní tót ; 
vagy ritkán tette eddig ; most sincs ilyennek nyoma a 
költségelőirányzatban. 

Avagy talán szabad remélnünk, hogy gr. Csáky 
Albin miniszter ur nem fog bizonyos tanácsosainak eme 
„csapdáéiban részt venni? Hozzá méltatlan volna esz-
közül szolgálni, nevezetesen a kath. népiskolák ellen 
bizonyos részről folytatott sötét akna-munkában; hozzá 
méltatlan volna a kath. iskolák illetékes főhatóságainak 
kijátszására irányult eme jellemezhetetlen fondorlatokba 
avatkozni ; egyenes lelkületével nem fér össze alattomban 
s orvszerüleg kath. népiskolákat hitvallásos jellegüktől 
megfosztani, — hiszen az elközösitésnek ez az egyedüli 
czélja, mint mindenki meggyőződhetik ; — gr. Csáky Albin 
nem fogja oly botrányokhoz helyeslését adni, mint például 
Esztergom-megyében történt, -hol a tanfelügyelő áskáló-
dásait mig idejekorán meghiúsították. 

Nem kívánjuk, hogy a miniszter ur szemet hunyjon, 
ha valamelyik kath. népiskola hátramaradna; tegye meg 
akkor a törvényes lépéseket az iránt, hogy annak fenn-
tartója a hiányokat pótolhassa; egyúttal pedig értesítse 
róla az egyházi főhatóságot: biztosra veheti, hogy 
minden igazolt igénynek elég lesz téve. 

Azt az összeget pedig, melyet eddig az összes adó-
fizetők pénzéből a hitvallásos iskolák elközösitésére 
fordítottak, használja föl arra, hogy az iskolával nem 
biró falvakban az egyházi hatóság hozzájárulásával a 

magyarságnak és közművelődésnek u j csarnokot emeljen^ 
és ekképp rövid idő alatt megvalósíthatja ama magasztos 
czélt, hogy nem lesz helység iskola nélkül. 

Az elközösitett iskola mindig és mindenütt a viszály 
szülő oka vala : az államnak azonban saját jól felfogott 
érdekéből nem szabad harczolni a hitvallásos meggyő-
ződéssel ; — egyébiránt a kul tura érdekében az egyház 
s állam egyértelmű összhangzatos működése a legelső 
feltétel. 

Gr. Csáky Albin bizonyára nem akarja ezt meg-
ingatni, ellenkezőleg a trón s haza javára mindinkább 
szilárdítani ; és ez alapon reméljük, hogy az ő bölcs 
vezetése alatt közoktatásunk nagy virágzásnak fog 
indulni. + 

Bern, nov. 24. A vasárnap megszentelésének x) köte-
lezővé tétele régóta foglalkoztatja a keresztény elméket 
egész Európában ; de mindannyi javaslat, mely e tekin-
tetben Németországban a kath. Centrumpárt, Belgiumban 
a kath. konzervatív párt, Francziaországban a kath. munkás-
egyesületek szövetkezetének kongresszusai részéről tétetett , 
mindez ideig sem birt a parlamentekben többségre ver-
gődni. 

Németországban még maga Bismarck is károsnak 
jelentette ki a munkásokra és a nemzetgazdaságra nézve 
a vasárnapi munkaszünetet, amint most is a „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung" utján háborút indított a legutóbbi 
német katholikus nagygyűlés ama határozata ellen, mely 
a nők s gyermekeknek a gyárakban való alkalmazását 
eltiltani kivánja. 

A mi századunk, mely annyira büszkélkedik vívmá-
nyaival, amelyek oly sokakat segítettek gazdagsághoz, 
épp azok iránt tanúsítja a legnagyobb érzéketlenséget, 
akik ama vívmányok által legtöbbet szenvedtek s akik 
mégis, nehogy éhen haljanak, leginkább hozzájárultak 
eme mesés gyorsasággal szerzett vagyon szerzéséhez. A 
munkások, akik arczuk verejtékével segítették a munka-
adót, a nagyiparost, hogy ennek tőkéje rövid néhány 
esztendő alatt milliókra növekedjék, még vasárnap és 
ünnepnapon is kénytelenek a munka jármát húzni ; mert 
— mint Bismarck herczeggel sok manchesteri nemzet-
gazdasági tudós elég szivtelenül mondja — vasár- s ün-
nepnap is élniök kell. Mily szégyen ez a fölvilágoso-
dottnak mondott XIX. századra, midőn az oly sötétnek 
rajzolt és a liberalizmus által annyira gúnyolt középkor-
ban a munkás megélt s aránylag jobban, mint most, 
pedig vasár- s ünnepnap nem volt kénytelen dolgozni és 
éji munka sem volt szokásban ! 

A nagy gazdasági fölvirágzásnak még nagyobb az 
árnyéka tehát, mint a fénye ; a munkások tömegének elé-
gedetlensége, a nyomor s ínség, meg őket gazdasági vál-
ságok alkalmával éri, mely betegség s aggkor esetében 
rendes osztályrészük, ez nagyobb nemzetgazdasági hát-

!) Különbéget kell tennünk a vasárnap munkaszünete és meg-
szentelése között. A munkás osztály, sajnos, csak munkaszünetet 
kíván, a megszenteléssel nem gondol ; holott keresztény nép a 
kettőt egymástól lelki kár nélkül el nem szakithatja. A papság 
hivatása minden országban a vasárnapi munkaszünetnek keresztény 
tar ta lmat , megszentelést adni — még a templomtól idegenkedő-
munkás osztály számára is. A szerk. 
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rány, mint mind az a sok vivmány, melyekkel századunk 
kérkedik. 

Ennek enyhítése szigorú kötelesség ; nem egészsé-
gesek s nem is vezethetnek jóra ama viszonyok, melyek 
a két keze munkájával saját s családja kenyerét kereső 
embert megfosztják attól, hogy egyszer hetenkint kipi-
henhesse testét s lelki s testi üdülést élvezhessen. 

A vasárnapi mankaszünet kérdését meg kell oldani : 
és amely állam elsőnek fog ezzel kisérletet tenni, nagyobb 
dicsőségre tesz szert, mint a legnagyobb hóditók. 

A kisded Svájcz máris megragadta a kezdemé-
nyezést. 

Igaz ugyan, hogy Ausztriában papiron létezik egy 
törvény, mely a vasárnapi munkaszünetet kimondja, de 
oly tágértelmü intézkedéseket tartalmaz, amelyek alól 
csak az nem búvik ki, aki nem akar. Amint ezt a té-
nyek is bizonyitják, mivel Ausztriában minden gyárban, 
melynek birtokosa a vasárnapi munkaszünetet nem akarja 
megtartani, épp ugy foly a munka e napon, mint bár-
mely hétköznapon. Az élelmesek nagyon jól ki tudják 
használni a törvény hiányosságát és az egyes esetekre 
vonatkozó intézkedések ingatag voltát. 

Svájczban, e kis köztársaságban, először is nem ke-
rítenek oly nagy feneket a dolognak, mint például Né-
metországban, hol már öt ülésszakon keresztül hosszú 
vitákat folytatnak anélkül, hogy eredményre jutnának. 
Svájczban a szövetségtanácsban az elnök, Welly, rende-
letet terjesztett elő, mely el is fogadtatott, és mely sze-
rint a vasúti igazgatóságok utasíttatnak, hogy alkalma-
zottaiknak felváltva minden második vasárnapjuk szabad 
legyen, és azonfelül minden vasárnapon félnapig mentek 
legyenek a szolgálattól. A svájczi vasúti társaságok nem-
csak nem remonstráltak a rendszabály ellen, henem ki-
adott rendeletükben azonfelül minden alkalmazottjuknak 
legalább nyolcz órai éji nyugalmat biztosítanak : s hozzá 
teszik, hogy ez intézkedés szükségessé teszi az alkalma-
zottak számának szaporítását, de másfelől tetemesen hozzá 
fog járulni a szolgálat rendezettségéhez és a vasúti köz-
lekedés biztonságának emeléséhez. 

A svájczi állam e szerint legfelül kezdi, hogy pél-
dát adjon a magánosoknak, és e példa annál vonzóbb és 
kihatóbb, minél inkább ragaszkodnak a vasárnapi munka 
védői amaz érvhez, hogy a vasúti közlekedés szerintük 
lehetetlenné teszi a vasarnapi munkaszünetet. íme a kis 
Svájcz bizonyiték rá, hogy ez az érv nem állhat meg 

Welly, szövetségi elnök pedig nem fog megálla-
podni ez első lépésnél. Az itteni „Vaterland", mely kath. 
svájczi lap, igen melegen üdvözli Welly urat e kezdemé-
nyezése alkalmából, azt jelenti ugyanis, hogy hasonló intéz-
kedések vannak készülőben a többi közlekedési és ipar-
ágakra nézve. 

Ez mindenesetre örvendetes esemény, mely annyit 
legalább is bizonyít, hogy a vasárnapi munkaszünetre 
vonatkozó mozgalom eg^re terjed s hódit ; és bár eddig 
csak a kezdet kezdeténél vagyunk, mégis alapos a re-
mény, hogy az itt szóban lévő kérdés végleges megol-
dásra fog jutni. 

Lám, itt a kézzelfogható példa reá, mit képes a 
kitartó kath. küzdelem, korunk e legfényesebb eszme-

harcza kivívni. Husz év előtt még kinevették a vasárnapi 
munkaszünetre vonatkozó indítványt, és ma már egész 
Európa foglalkozik vele, és Svájczban, meg Ausztriában, 
komoly kísérlet történik annak megvalósítására. 

Igy lesz az a többi keresztény eszmékkel is ! 
Azért nem kell soha bátorságot veszíteni : clama, ne 

cesses ; gutta cavat lapidem ! S. L. 

IRODALOM. 
= Nicolas Ágoston. Krisztus. Fordította gróf 

Bethlen Emil. Budapest, Szüts és társa, 1889. 346. 1. 
Nicolas világi katholikus létére hitvédiróink első 

sorába emelte fel nevét halhatatlan müvei által. Mi 
magyarok sajátságos viszonyba kerültünk Nicolas müveivel. 
0 maga laikus és a legelső munkáját egy magyar laikus 
fordította magyarra, Mayer Károly ur, aki e fordítása 
által elévülhetlen érdemet szerzett a katholikus ügy 
és irodalom körül. Most Nicolas egy másik fölséges 
könyvvel lepi meg a világirodalmat, s ezt a könyvét 
ismét egy laikus fordította magyarra, gróf Bethlen Emil 
ur, aki oly méltó, oly nemes és oly jeles munkát végzett 
forditásával. A textusban nem érezzük nyomát annak, 
hogy fordítással van dolgunk ; gróf Bethlen Emil urnák 
annyira sikerül behatolni Nicolas észjárásába, páratlanul 
szép nyelvezetébe, hogy teljes correctséggel adta vissza 
az eredeti szöveget, még pedig oly magyarsággal, mely 
gördiilékenységénél, lendületes erejénél fogva szerencsés 
müforditó kezeire vall. 

Üdvözöljük a nemes gróf urat a kath. irodalom 
terén. Nyereség az ő szelleme a nagy ügyre nézve, 
áldásos az ő tevékenysége a kath. értelmiségre, mert az 
igazságot segit közelebb hozni az elméhez, az örök 
észnek sugarait segit közvetíteni az emberi észszel, hogy 
a földön uralkodjék az isteni Lógosz, aki a világ 
világossága. 

Mily nagyszerű, mily meggyőző védirat ez — egé-
szen méltó a lángeszű szerző legelső müvéhez a „Keresz-
ténység Bölcsészeti Tanulmányaihoz." 

Krisztust a világ, a teremtés, az Istennek kifelé 
való működése központjára helyezi Nicolas és onnét, 
abból fogja fel és vezeti a világtörténeten át, a teremtéstől 
kezdve egész korunkig és ezen tul egész a világ végéig. 

„Ego sum, qui sum" — ez az első fejezet. Ez az 
Isten neve, amint ő maga magát nevezi Mózesnél. Yan 
tehát Isten, még pedig személyes Isten, akinek nemcsak 
hogy neve van, hanem aki maga magának adott nevet, 
aztán pedig minden általa teremtett lényt is névvel lát-
ván el. Emellett az Isten mellett bizonyit minden: a te-
remtés, a világ, az ember. A lelkiismeret szava nem sztinik 
meg hirdetni a gondviselés létezését. 

De a lelkiismeret az embert mai állapotában mint 
kegyvesztettet ismeri és mutat ja nekünk. Előbb, egykor 
az ember nem volt kegyvesztett. A mai állapot tehát 
nem eredeti állapot. Az embert visszahelyezni az eredeti 
állapotba, a kegyelem állapotába — ezért jött Jézus a 
világra. 

Van- e Jézus ? Létezik-e Krisztus ? A tagadás e kér-
désre „nemmel" felel. A történelem és a hit azonban azt 



<368 RELIGIO. 

mondja, bogy igen is van Jézus Krisztus. Ez okból Ni-
colas jelen müve két részből áll : az I. czime : A törté-
nelmi tudomány Krisztus felől. A II. cz. A hit tudomány 
Krisztus felől. 

Tételét bizonyitandó, szerző fel tár ja előttünk a Krisztus 
megjelenése előtti világot és a legmeglepőbb bizonyí-
tékokat huzza elő abból. A próféták jóslatai mellett, a 
pogány irók és bölcsek véleményeit, Titus Livius, Po-
lybius tanúságait , Tacitus, Suetonius, Virgil vallomásait. 

De a történelmi bizonyítékok mellett sorakoznak a 
lélektani, az anthropologiai , a bölcsészeti és észbeli bi-
zonyítékok is. Nicolas ezeket mind összehordja s az evi-
dentiával határos világossággal elénk állítja, bemutatván 
Krisztusnak megelőző életét a földön a népek hi tében, 
vallásaiban, áldozataiban, — azután tényleges földi életét 
amint az valóban megtörtént , végre pedig utólagos életét 
a kegyelemben és az igazságban, amelyet az egyházban 
és az egyház által tar t fönn számunkra. 

Ez a keret ! Es ebben a keretben összehalmozva 
mindaz, amit a lángész szépet és nagyot tud mondani az 
Istenről, mindaz, amit a hit az ő föllendülésében, boldog 
ihletében elrebegni tud az örök, az egyetlen, a halha-
tatlan Istenről, és mindaz, amit az emberiség élete év-
ezredeken át mond és tesz az Istenért és az Isten di-
csőségeért ! 

Kivonatokkal nem akar juk megcsonkitani azt a 
nagyszerű hatást, amelyet az egésznek az olvasása nyúj t , 
azért magára a könyvre utal juk a katholikus közönséget. 
Szebb az bármely regénynél, élvezetesebb a legszebb 
költeménynél, megragadóbb bármely drámánál, — mert 
az isteni igazság, szépség és szeretet felragyogása az az 
elmékben. 

Ára a csinosan kiállított és 22 l / 4 ivből álló könyv-
nek 2 frt , díszes vászonkötésben aranymetszéssel 3 f r t 
20 kr. Kapható Szüts és Társánál, hatvani utcza 4. szám, 
a Hunyady Mátyás m. irodalmi intézetben, valamint minden 
hazai könyvkereskedésben. Karácsonyi ajándéknak fel-
nőttebb s értelmesebb olvasók számára igen időszerű, 
igen alkalmas. 

= Irodalmi jelentés. „A Megváltó" czimü, vallásos 
tartalmú, népies irányú, husz ívnyi terjedelmű s huszonhét 
bibliai képpel illustrált könyv, melyet dr. Búza Sándor, 
papneveidei aligazgató irt, második kiadásban megjelent . 
Ara : fűzve 60 kr., egyszerű kötésben 70 kr., diszes 
vászon kötésben 1 frt . A megrendelt példányok után 
befolyó összes tiszta jövedelem a zámbézi misszió nemes 
czéljaira fog fordittatni. Megrendelhető: Szatmáron a 
jézustársasági atyák convictusában. Kitűnő karácsonyi 
ajándék. 

VEGYESEK. 
— Mgr. Boccali a szentatya nevében hirül adta 

Bausa Ágoston bibornoknak, hogy a flórenczi érsek-
ségre van ki szemelve. 

— Tisztelet az érdemnek ! Akit a jó Isten hosszú élettel 

megtisztel, az nekünk is tisztelet tárgya. Dr. Csajághy 
Károly, pécsmegyei áldozópap és érd. esperes-plébános, 
f. hó 9-én t a r t j a aranymiséjét a budapest-ferenczvárosi 
plebánia-templomban. Az ünnepi szónoklatot f t . Bán 
Sándor, a belvárosi sz.-ferencziek házfőnöke mondja. 
Csatlakozunk a nagyérdemű jubiláns tisztelőinek diszes 
sorához és szivből k ívánjuk: ad multoä annos ! 

— Az a megtisztelés, mely Magyarországot s benne 
a nagyérdemű szent-Benedek-rendet az által érte, hogy 
egy jeles tagja, Haudek Ágoston tudor s főapáti t i tkár, 
a pápa kívánatára Rómába hivatott , hogy ott a benczés 
rend u j Collegiumában az egyházjogot tanítsa, — a kö-
vetkező levél által init iál tatott . Közöljük, mint történeti 
becsű okmányt : „Collegio Di S. Anselmo In Roma. (Piazza 
Scossa cavalli, 65.) Romae, die quinta Augusti , 1888. 
Reverendissime Archiabbas ! Quae promisisti, et etiam 
dedisti, pro hoc Collegio Anselmiano, fidem mihi faciunt 
Te benignissime preces meas excepturum. Scio Te Mo-
nachum habere subjectum D. August inum Haudek, qui 
annos aliquot istuc Ju s Canonicum feliciter docuit, et 
quaedam de ipso J u r e in publicum edidit, multis laudi-
bus a spectatissimis viris commendata. Praestantissimum 
huic Collegio, Pa te r Rme, beneficiurn praebebis, etiam 
summo Pontifici pergratum, si istum Monachum hue mit-
tas in proximo mense Octobri. Optime Tu meritus eris 
pro studiis nostris, si hoc modo Alumnis nostris Oppor-
tunitäten! tr ibues etiam nunc lectionibus Jur i s Canonici 
incumbendi. De Caritate tua erga hoc ordinis nostri Col-
legium securus, omnia Tibi et tuis prospéra ominor. Me-
mor esto mei coram Deo. Paterni ta t is Tuae Rmae humil-
limus in X - t o s e r v u s : D. Cajetanus Bernardi Casin-Abbas 
et Rector . Illmo et Rmo Archiabbati Si Martini in Pan-
nónia." 

— Londonban az iskolaszékek megalapítására be-
adott szavazatokhoz katholikus részről jöt t 28,901, 
zsidó részről jö t t 19,305. Ez a két szám muta t ja London 
katholikus és zsidó lakosságának arányát . 

— Miss E. Satchwell, a hasonnevű angol tábornok 
leánya, Rómában visszatért a kath. egyház kebelébe. 

— Lavigerie bibornoknál a rabszolga-kereskedés 
megszüntetése czéljából eddig már 1 millió f rankon felül 
gyűlt össze. Legújabban a bibornok megalakít ja a Spa-
nyol bizottságot. Ausztr ia-Magyarországról még mindig 
hal lgat a krónika. A kath. hitélet, a ker. czivilizáczió 
ügyének előbbvitelére, mi álmosak vagyunk. Nincs hozzá 
közünk ! Nem marazmus senilis ez ? 

— Pannonhalmának áldozatkész főapátja, mélt. és 
főt. Vaszary Kolos ur, az ősrégi t ihanyi apátság templo-
mát a tihanyi apát, ngos Simon Zsigmond ur hozzájáru-
lásával, legközelebb restaurál tatni fogja . Megállapítás sze-
rint a restaurálás munká ja már 1889. kora tavaszszal fog 
megkezdetni. 

— A történeti hazugságok leálezázására és meg-
czáfolására — mint ismeretes — a Sz. Is tván-Társulat — 
az idevágó német munka alapján s magyar történelmi 
források igénybevételével is — nagyszabású mü kiadására 
vállalkozott. Talán nem teszünk rosszat, ha a kiküldött 
bizottság figyelmébe egy most e tá rgyban megjelent 
franczia munkát is a jánlunk. Ennek a czime a következő : 
„La Guerre aux erreurs historiques, par A. Lecoy de la 
Marche. Paris, Létouzey éditeur." A mü főfejezetei ezek : 
Vájjon a hazaszeretet u j eszme P — Kath . tudomány. — A 
szabadgondolkozásuak hogyan irnak történelmet ? — A va-
lódi történelmi haladás. — Á franczia forradalomról terjesz-
tet t hazugságok. — A társadalmi válság, stb. {Beküldetett.) 

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

Budapest 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az isteni, istenes és istenies életről. — Egyházi okmánytár : A pannonhalmi főapát-
sággal véglegesen egyesitet t szent Adorjánról czimzett zalavári apátságnak egyesítő okmánya. Egyházi Tudósítások : R ó^m a : A pápa 
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Fiu. Dr Karseb Lolliontól. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

Az isteni, istenes és istenies életről. 
„Nyelvében él a nemzet." 

Gróf Széchenyi I. 
„Unsere Sprache ist auch unsere Geschichte." 

Grimm. 
„Nobis ad certam regulám loqui fas est, 

ne verborum licentia etiam de rebus, quae 
his significantur, impiam gignat op in ionem/ 
S. Äug. De civ. Dei. 1. X. c. 23. 

II. 

Az istenes szónak nagy jó szépsége mellett 
az a hibája van, hogy gyökeresen, sőt lényege-
sen különböző dolgokat is egy kalap alá von, 
azaz: igen zavaros értelemben járja. Megcsendül 
itt, a szavak jelentésének és értelmének mezején, 
megcsendül fülemben egy hires mondás, mely az 
okoskodások és bizonyitások terén döntő tekin-
tély ly el bir, és igy szól : Qui multum probat, ni-
hil probat. Ez az emberi beszédnek egyik logi-
kai alaptörvénye. Nem mintha azt akarnám 
ezzel mondani, hogy a mely szó sokat jelent, 
hát annak alkalomadtán, valamely mondatban 
semmi értelme sincs; hanem czélom csupán fel-
ébreszteni a t. olvasó lelkében annak a tapasz-
talati ténynek tudatát , hogy a mely szónak ez 
is, az is, három, négy, öt sőt többféle jelentése 
is van valamely nyelvben, az a szó magában 
véve, jelzők, sőt néha hosszas kimagyarázások 
nélkül, sokszor legalább, elégtelen akár eme, 
akár ama, és igy valamennyi jelentményének 
szabatos és biztos jelzésére. 

A nyelv műveltségének, classicitásának, azt 
hiszem, egyik sarkalatos törvénye, hogy minden 
szónak meglegyen a maga, hogy ugy mondjam, 
plaszticitása : a maga saját, tulajdonképpi értel-
me, a mely, mihelyt e szót kimondjuk, mindenki 

előtt, a ki a müveit nyelvet keze ügyében ta r t j a , 
tüstént felragyogjon, mint a nap, midőn a de-
rült égen felkel. Ez teszi a beszédben azt, a mit 
a szavak £>ropWeMs-szának, typikus, csak egyféle-
képp való magyarázhatóságának — és az ily 
szavakból alkotott mondatok modus dicendorum-
jának neve alat t V. Incze pápa annyira kidicsért 
aquinói szent Tamás m ű v e i b e n . M e r t a beszéd-
nek is gazdálkodnia kell az idővel, ha élő, és a 
térrel is, ha irott . Beszéd, a mely csupa hatá-
rozatlan értelmű szavaknak és az ő jelzőik-
nek és kimagyarázásaiknak halmaza volna, — 
nem beszéd, legalább is nem müveit, nem 
műnyelven való beszéd, hanem fecsegés, valósá-
gos idővesztegető hivalkodás lenne. 

Az istenes szó, nyelvünknek az Akadémia 
által kiadott Szótára,2) és a köztudat, a nyelv-

*) „Hujus doctoris sapientia prae caeteris habet 
proprietatem verborum, modum dicendorum, veritatem 
sententiarum." 

2) Czuczor-íogarasi, A magyar nyelv szótára. Pest , 
1865. 3. k. V. ö. Ballagi M. Uj , teljes magyar és német 
szótár. 5. kiad. Bpest, 1881. 374. 1. — Szabad legyen itt 
t. olvasóimat figyelmeztetni a szintén a m. tud. Akadémia 
megbízásából megjelenő „Magyar nyelvtörténeti szótár"-ra, 
mely a legrégibb nyelvemlékek idejétől a nyelvújításig fel-
fedezett szókincsünket ismerteti. Tudja mindenki, hogy régi 
irodalmunk első sorban és kiválóan vallási irodalom vala. 
Es igy világos, hogy ez a szótár első sorban régi hittu-
dományi irodalmunknak, a hittudomány magyar nyelvé-
nek tesz szolgálatot. Elég ok arra, hogy a papság ama 
tekintélyes része, melynek a szükséges irodalmi termé-
kek árán kivül pártolásra is tetemes pénzösszege marad, 
ezt a nyelvtörténeti szótárt, annál is inkább felkarolja, 
mert eddig biztos tudomásunk szerint, egész Magyaror-
szágban, még csak vagy 300 példány van megrendelve. 
Bizony csekély nyelvszeretet, csekély hazafiság! De más 
részt nagy baj volna az is, ha e szótár szerkesztői régi 
nyelvünk minden ákom-bákomát összegyűjtenék, a vallási 
műszavakra pedig éppen a legkevesebb gondot fordítanák. 

47 
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érzék szerint, jelent: istenfélőt, istentisztelőt, is-
tenszeretőt, vallásost, jámbort, ájtatost, Istennek 
tetszőt. És ez a sok jelentés eddig az istenes 
szóra nézve nem baj. A baj reá nézve ott kez-
dődik, midőn akár istenfélőt, akár istentisztelőt, 
akár istenszeretőt stb. jelentsen az istenes szó, 
értelmét egymaga nem képes magának megadni, 
hanem jelzőt, vagy magyarázó mondatot kell 
hozzáadni, hogy megértsük : természetrendi vagy 
természetfölötti, az ó-szövetségbeli természetfö-
lötti ngyan de tökéletlen, vagy az uj-szövetségbeli 
tökéletes istenességről van-e a szó, midőn íste-
nességről, istenenes életről beszélünk. 

A közt az istenesség közt ugyanis, a melyre 
egy pogány ember is képes és köteles — és a 
közt, a melyre a keresztény ember a megszentelő 
malaszt s a beöntött erények által képesül, — 
oly nagy különbség van mint ég és föld között. Ez 
utóbbinak jutalma, koszorúja az örök boldogság; 
amaz evvel semmi arányban sincs. 

Egyébiránt, hogy a pogány emberiség is képes és 
köteles az istenességre, az kétséget nem szenved. 
Az örök isteni Igéről irva van. hogy ő mrnden 
ember számára az az igazi világosság, az igazság 
ama világossága, „lux vera, — quae illuminât 
omnem hominem venientem in hunc mundum." *) 
Szent Pál apostol pedig azt tanítja. hogy az 
Isten a végett népesité be ezt a földet egy 
emberpárból felszaporitva az emberiséget, hogy 
keressék*az Istent: „quaerere Deum, si forte attre-
ctent eum, aut inveniant, quamvis non longe 
sit ab unoquoque nostrum; in ipso enim vivimus, 
et movemur et sumus."2) Az emberi ész meny-
ből szakadt világa és az emberi akarat előkelő, 
magasba törekvő magatartása tehát minden em-
berben egyenlő. Minden ember esze, szive, kutat, 
keres: — keresi a legfőbb igazságot, a legfőbb 
jóságot: és természetesen, nem találja, mert nem 
találhatja meg nyugodalmát, csak az Istenben. 
Szent Ágoston az egész emberiség nevében szólt 
az Istenhez, midőn e világhírű röpimát bocsátá 
hozzá: „Fecisti nos ad Te; et inquietum est cor 
nostrum, donee requiescat in Te!"3) Hogy a 
pogány emberiség az ő Istentől való származá-
sának tényéről, és megfordítva, az ő Istenhez 
való törekvésének kötelességéről — tudomással 
birt és bir, arra nézve sz. Ágoston a következő 
döntő érvét hozza fel: „Si ergo Plato unius veri 

x) Sz. Ján. I. 9. 
2) Ap. csel. XVII-, 27, 28. 
3) Confess, e. 1. c. 1. n. 1. 

optimi Dei imitatorem, cognitorem, amatorem 
dixit esse sapientem. cuius (sc. Dei) participa-
tione sit beatus; quid opus est excutere cae-
teros ? ! " J) 

Az istenesség, az Istenhez való vonzódás, 
az életnek Istenre való irányítása tehát, hogy 
ugy mondjam, első alaphangja az emberi ter-
mészetbe Isten által beoltott ama világ-concert-
nek, a melynek czime : Isten dicsősége ; s ez az 
alaphang nem hiányzik egy ember lelkéből sem. 
Sajnos azonban, hogy a pogány emberiség, átlag 
véve, rútul elrontotta, majdnem elnémitotta lel-
kében ezt az alaphangot: ugy, hogy sz. Pál 
apostolnak, — akár saját lángesze akár a Szent-
lélek inspirácziójából tette, a jelenet magasztos-
ságára nézve mindegy, — az „ismeretlen Is-
ten "-nek emelt oltár feliratából kiindulva kellett 
a mintaszerűen müveit elméjű athénieket figyel-
meztetni, hogy ők az igaz Istent nem igazán 
ismerik, tehát nem is tisztelhetik igazán: „Quod 
ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis". 

Ettől az istenességtől lényegesen különbö-
zik, azaz egy egész létrenddel magasabban fekszik 
az ó-szövetség igaz embereinek és szentjeinek 
istenessége. Isten kiválasztott népének istenes-
sége, bár egy részt ugyanazon az alapokon nyu-
govók, a melyen a pogány népek istenessége 
fekszik : az emberi természeten, a természeti 
erkölcsi törvényen: „Deum time, et mandata ejus 
observa: hic est omnishomo," a mivel a termé-
szetrendi alap van kifejezve; ámde már ez a termé-
szetrendi alap maga is a természetfölötti isteni 
megnyilatkozás által van a zsidó nép előtt meg-
világítva. A tízparancsolat szintén, bár a szombatra 
vonatkozó rendelet kivételével^ nem foglal ma-
gában csak természetrendi erkölcsi törvényeket, 
azon módon természetfölötti fényben állítja a zsidó 
nép elé az istenességet ; és igy, a tízparancsolat meg-
tartása természetfölötti jelleggel ruházta fel az ó-
szövetség népének istenességét. Az ó-szövetségi 
istenességnek természetfölötti jellege azonban nem 
csupán abban gyökerezik, hogy az ó-szövetség 
népe természetfölötti kinyilatkoztatásból ismeré 
meg az istenességet, hanem abban is, hogy a 
kiválasztott nép már a természetfölötti rendbe 
vala, bárcsak anticipative és kezdetlegesen, 
felemelve, és igy az ő életének » már nem 
tisztán az Istennel való természetrendbeli egye-

x) De civ. Dei, VIII, 4. 
2) Ap. csel. XVII, 23. 
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sülés, nem csupán a természetrendbeli istenesség 
vala a czélja, mint a pogány népeknél, hanem 
az Istennel való természetfelett i egyesülés, és 
pedig, közvetlenül ugyan: Krisztus Urunk isten-
emberi ideiglenes megjelenésének méltó elfoga-
dása, közvetve pedig, Krisztus által, maga az 
üdvösség, a természetfölötti , örök boldogság el-
érése, a melybe azonban saját erejéből be nem 
vezethetett senkit. Miért: kiviláglik abból, hogy 
a kegyelem, mely az örök élet ú t j á t egyengeti, 
nem teljes jogú tulajdona vala az ó-szövetség-
nek, hanem csak alamizsnaképp szerepelt benne, 
előlegezve az uj-szövétség malaszttal való teljes-
ségéből. x) 

Világos tehát , hogy az ó-szövetségi állás-
pont istenessége lényegesen különbözik a pogány 
emberiség körében volt, levő és leendő istenes-
ségtől. De ugyanaz különbözik egyszersmind az 
uj-szövetségi álláspont istenességétől is, még 
pedig nagyban. A két szövetség istenességének 
különbözését röviden ugy lehet kifejezni, hogy 
az ó-szövetség istenessége csak nevelés volt az 
igazi istenességre, mintegy maga a megtestesült 
kezdetlegesség,*) kivételesség,3) és tökéletlenség,4) 
a miért is az Isten, — bár „cum honore," mi-
képp sz. Ágoston mondá, — de mégis mint ki-
száradt fá t eltemeté ezt az ál láspontot5) az idők 
méhébe; ellenben az uj-szövetség istenessége, 
minthogy gyökerei az örök élet kiapadhatat lan 
forrásából közvetlenül és teljes erővel táplálkoz-
nak, tökéletes, minden embernek szánt s az 
örök életre közvetlenül azonnal képesitő iste-
nesség, a melynek Isten azonnal a halál u tán 

*) „Et Verbum caro factum est . . . plenum gratiae 
et veritatis." S. Joa. I . 14. 

2) „ Umbram enim habens lex fu turorum bonorum, 
non ipsam imaginem rerum." S. Paul . Ad hebr. X. 1. 
„Introductio vero (erat lex) melioris spei, per quam pro-
ximamus (êyyiÇo[iev) ad Deum." S. Paul. Ad hebr. VII . 19. 

3) Franzelin, De Deo trino secundum personas. Ed. 
3. Romae, 1881. p. 650. „Verum est, gratiam in Veteri 
Testamento veluti praerogatam (Suarez azt mondá : emen-
dicatam) ante pretium actu persolutum et ante meritum 
completum sacrificio crucis generatim loquendo fuisse 
parciorem et minus universalem quam post meritum iam 
actu completum." 

4) „Nihil enim ad perfectum adduxit lex." S. Paul. 
Ad hebr. VII . 19. V. ö. Franzelin, i. k. 664. 1. „Post 
meritum Christi actu completum Spiritus Sanctus datur 
in remissionem peccatorum duplici modo, quo antea (tehát 
az ó-szövetségben) non dabatur ; primo in remissionem 
omnium privationum boni et poenarum, quae conseque-
bantur ex peccato ; sic non dabatur nisi post completam 
Christi passionem ac mortem etiam iustis antiquioribus, 
qui eo usque exulabant a patria beatae visionis Dei" stb. 

5) „Propter infirmitatem ejus et inutilitatem ejus." 
S. Paul. Ad hebr. VII. 18. 

(nem mint az ó-szövetségben, Krisztus Urunk-
nak az alvilágba tör tént külön leszállása, descen-
susa által) megadja az isteni boldogságban való 
részvevés teljes jogát és egyúttal élvezetét is. 

Ezekből következtetve én azt mondomy 

hogy : ha az ó-szövetségi istenesség az uj-szövet-
ségi álláspont istenességének (bár amaz a maga 
sajátos körében szintén természetfölötti iste-
nesség vala) csak „árnyéka" lehet, és igy te-
kintve e tényállást, az uj szövetségi istenességgel 
egy kalap alá nem vonható: akkor a pogány 
népek életében észlelhető, csupán természetrendi, 
át lag annyira el torzi tot t istenesség — annál ke-
vésbbé vonható egy kalap alá a keresztény, meg-
igazult, u j já született ember istenességével : és 
azért : meghagyva az istenes szót az Istenhez való 
általános emberiségi törekvés tágabb értelmű, kü-
lönösen pedig, ha tetszik, egyúttal az ó-szövet-
ségi, természetfölött i ugyan, de tökéletlen iste-
nesség szorosabb értelemben vett takaros mű-
szavának, emelkedjünk fel nyelvünkben egy 
külön theologiai műszó alkotása által az uj-szö-
vetségi tökéletes istenességnek szóban is meg-
különböztetett , mer t tényleg nagyban különböző, 
teljes joggal és érvénynyel isteninek mondható 
ál láspontjára — és nevezzük a mi keresztény 
istenességünket, az ő legbensőbb sajátos lénye-
géből meritve a szót, — nevezzük isteniesnek, 
isteniességnek. 

Ez i ránt való tételes bizonyításomnak váz-
lata ez: az istenies és isteniesség szó használa-
t á t a) nyelvünk megengedi, b) vallásunk meg-
követeli. De ennek kifejtése maradjon egy — 
következő, befejező czikkre. 

Egyházi okmánytár. 
A pannonhalmi főapátsággal véglegesen egyesitett szent 
Adorjánról czimzett zalavári apátságnak egyesítő okmánya. 

2673./1888. 
Mi első FereilCZ József, Isten kedvező kegyelméből 

austriai császár: Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, 
Halics, Ladomér országok apostoli, ugy Illyria, s. a. t . 
királya, Austria főherczege, Krakó nagyherczege, Lotha-
ringia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina. 
Fel- és Al-Slézia herczege, Erdély nagyfejedelme, morvái 
őrgróf, Habsburg és Tyrol gróf ja s. a. t. 

Emlékezetül adjuk ezennel jelentvén mindennek, 
akit illet, hogy Mi azon kegyes és különös hajlamunknál 
fogva, a melylyel miként dicső Elődeink, a magyar 
apostoli királyok, a pannonhalmi szent Benedekrend 
iránt viseltetünk, képessé óhajtván tenni a nevezett Ren-
det arra, hogy az if júság vallás-erkölcsi oktatása és 
nevelése terén visszaállítása óta szakadatlanul kifejtett 
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közhasznú működését tágabb körben folytathassa ; de 
azért is, hogy az istentiszteletnek és a szerzetesi fegye-
lemnek épségben maradását az ugyanazon rendbeli és 
királyi főkegyúri joghatóságunk alá tartozó szent Adorján-
ról czimzett zalavári apátságban mindenkorra biztosítsuk : 
indíttatva éreztük magunkat még 1885. évi julius hó 27-én 
kelt elhatározásunkkal, a mondott zalavári szent Benedek-
rendi apátságnak az ugyanazon rendi szent Márton 
püspök és hitvallóról czimzett pannonhalmi főapátsággal 
leendő egyesítését főkegyúri jogaink alapján kimondani 
oly föltétel alatt, hogy a Főapátság az egyesülésnek 
megtörténte után az általa eddig ellátott tanintézeteken 
fölül a zalavári apátság jövedelmeiből még egy ujabb 
főgymnáziumot föntartani és tanerőkkel ellátni, illetőleg 
addig, mig magyar királyi kormányunk azon helyzetben 
leend, hogy egy ilyen tanintézetet a Rend vezetésére 
bizhasson, ehelyett egy főgymnázium föntartási költségeire 
évenkint húszezer forintot a tanulmányi alapba befizetni, 
s az 1873-ik évi október hó 23-án kelt elhatározásunkban 
körvonalozott kegyúri és erre vonatkozó egyéb kötele-
zettségeknek eleget tenni tartozzék. 

Mivel pedig most őszintén kedvelt hivünk, tiszte-
lendő Vaszary Kolos, szent Márton püspök- és hitvallóról 
czimzett pannonhalmi főapát, vallás- és közoktatási magyar 
királyi miniszterünk utján azon alázatos jelentéssel járult 
Elénk, hogy a többször emiitett zalavári apátságnak 
a pannonhalmi főapátsággal való egyesítése, mondott 
elhatározásunk értelmében és minden érdekelt félnek 
közmegegyezésével már tényleg végrehajtatott ; s a pan-
nonhalmi szent Benedekrend nagykáptalana nevében is 
azon alázatos kérelemmel fordult Hozzánk, hogy a zala-
vári apátságnak a pannonhalmi főapátsághoz való jogi 
viszonyát, valamint a zalavári apáti szék betöltésének 
módozatát illetőleg jelentenők ki, miszerint ezekben az 
1802-ik évi márczius hó 12-én kelt, az egész szent 
Benedekrendet visszaállító királyi oklevélnek intézkedése 
éppen ugy mérvadó a zalavári apátságra, mint a bakony-
béli, tihanyi és dömölki fiókapátságokra nézve: Mi ezen 
alázatos kérelemre kegyelmesen hajolván, a hivatolt 
1802-ik évi királyi visszaállító oklevélnek idevágó ren-
delkezéseit és nevezetesen amaz engedményét, hogy a 
„fiókapátokat, midőn a körülmények ilyeneknek kineve-
zését javallják, a főapát nevezze ki, de mindenkor a 
konventtagok tanácsának előleges meghallgatásával, s 
igy terjeszsze föl Hozzánk királyi megerősítésünk kinyerése 
végett, amelynek megnyerése után foglalhatják csak el 
az illetők apáti székeiket" — a zalavári apátságra is 
kiterjesztjük és kiterjesztettnek nyilvánítjuk, s a többi 
fiókapátságok módjára a szent Adorjánról nevezett zala-
vári fiókapátságot is minden jogaival és hasznaival, a 
hozzá jogszerűen tartozó és tartozandó jószágokkal, helysé-
gekkel, pusztákkal és általában minden haszonélvezeteivel, 
illetményeivel és jövedelmeivel együtt, amint ezek a vallás-
és közoktatásügyi magyar kir. miniszterünk által kiállít-
tatott átadási leltárban és jegyzőkönyvben részletesen 
főlsoroltatvák, a szent Márton püspök és hitvallóról 
czimzett pannonhalmi főapátságnak alárendeljük, vele 
egyesitjük, s alárendeltnek és egyesitettnek nyilvánítjuk 
jelen levelünk erejénél és tanúságánál fogva. 

Kelt Bécsben, Nagy-Boldogasszonyhava 12-ik napján, 
az Ur ezernyolczszáz nyolczvannyolczadik esztendejében ; 
Magyar, Cseh s. a. t. országi Uralkodásunk negyvenedik 
évében. / 

Ferencz József . Trefort Ágoston. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, deczember hó 6. A pápa távozása Rómából, 

mely eshetőség most nem először vétetik számba, legutóbbi 
időben mindinkább előtérbe nyomul. 

Mint ismeretes, XIII . Leo már azon időben, midőn 
az olasz legfőbb semmitő-szék jóváhagyta a kormánynak 
a Propaganda javai ellen intézett merényletét, bibor-

•nokokból összeállított bizottságot küldött ki, mely tüze-
tesen tárgyalta a kérdést s a pápának jelentést tett. 
Legújabban, mióta az u j olasz büntető törvénykönyv 
megszavaztatott, a pápa még nagyobb merénylettel áll 
szemben, és — mint biztosan értesülök — a Vatikán 
körében élénk tárgyalások folynak a fölött, vájjon a 
szent atyának jelenléte Rómában, amely ellen irányul az 
emiitett u j törvényben a bitor olasz kormány által 
kontemplált minden erőszakoskodás, nem lesz-e meggátolva 
az olaszországi papsággal való viszonyában ? 

E kérdés éles jelleget öltött, tényleg föl van állítva, 
és amint egy kérdés tisztán fölállittatik, közel áll meg-
oldásához. Az idő megteszi hozzá a magáét. 

Hogy a dolog érdemét megközelítsük, mely egyéb-
iránt kizárólag az apostoli szék illetékességéhez tartozik, 
talán nem lesz fölösleges néhány sorban vázolni a híre-
ket, vonatkozásokat, szempontokat, melyek a vatikáni 
körökben erre vonatkozólag föl-fölmerültek. 

Az egyik hir szerint, Ausztria-Magyarország és 
Németoiszág azon vannak, hogy az Olaszországgal való 
hármas szövetséget kiterjeszszék azon értelemben, hogy 
Olaszország biztosítaná háború esetén a Vatikán korlátlan 
immunitását. I t t azonban ama kérdés merül föl, vájjon 
Olaszország képes-e ily biztosításokat nyújtani ? Rá 
nézve kedvező háború esetén — talán ; ha ugyan föl 
lehetne tételezni, hogy ily esetben az olasz forradalom 
nem válnék szószegővé, mint megannyiszor. Ámde ha a 
háború Olaszországra balul ütne ki, vájjon a hivatalos 
Olaszország, a forradalmi elemek, melyek IX. Pius holt-
tetemét a Tiberbe akarták dobni, tisztelni fogják-e ez 
immunitást? De Cesare tagadja ezt „Conclave di Leone 
XIII.* czimü müvében : ugy véli, hogy a pápa nem 
távozhatik Rómából, mert az olasz kormány útját állaná; 
de nem is maradhatna, mivel a szekták megrohannák a 
Vatikánt. 

Ezen hir azonban inkább alapszik induction, sem-
mint tényeken. A „Grezbote," — melyet a zsidó 
Busch szerkeszt, s mely néha a német kanczellár su-
gallatainak szokott jó zsoldért tért engedni, mint 
minden zsidó lap, mikor a katholiczizmust kell meg-
támadni, — megtámadja a német s osztrák katholiku-
sokat a pápa világi hatalmának helyreállítására irányult 
törekvéseikért, azt állítván, hogy a római kérdés meg 
lett oldva, mikor Viktor Emmánuel elfoglalta Rómát ; 
egyúttal vádolja a francziákat, hogy komolyan számba 
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vették a pápai állam visszaállítását; kapcsolatba hozza 
ezt Izwolski, olasz meghatalmazottnak a Vatikánban 
való többszöri fogadtatásával, valamint a franczia be-
folyásnak túlsúlyra emelkedésével Madridban ; amihez a 
, ,L'Indépendance Belge11 megjegyzi, hogy e három hatalom 
egyetértése a római kérdésre is kiterjed. 

Az olasz liberális lapok szintén foglalkoznak ez 
ügygyei s negélyzik, mintha nem hinnének a pápa 
távozásának eshetőségében, mert — szerintük — ez 
lemondás volna. Ez azonban nagy önámitás : a pápa 
távozhatik Rómából, de soha sem fog lemondani jogai-
ról ; ő csak menedékhelyet fog keresni másutt a vihar 
elől. Mikor VI. Pius kénytelen volt elhagyni Rómát, 
korántsem változtatta meg végleg az egyház központ já t ; 
pusztán a Vatikánon kivül bevárta a forradalmi orkán 
elvonulását. Olaszország helyzete is ezt mutat ja . Bense-
jében forradalmi rángatózásokban szenved, melyek elől 
Umberto s Crispi a Németországgal való szövetségben 
keresuek oltalmat, de ez a hadi költségvetés oly bor-
zasztó emelését teszi szükségessé, mely a különben is 
óriási budget-je alatt roskadozó Olaszországot, amely 
iszonyú agrárius s ipari válságban van, a tönk szélére 
hozza előbb, mint bármely más európai államot. Ez a 
„fegyveres béke ' is szaporitja a forrongást a félszigeten, 
melynek még forradalmárai is bevallják, hogy a szavoyai 
dynasztiának uralma csak Custozzát volt képes az olasz 
népnek nyújtani, most pedig a rokon francziákkal keveri 
bajba. Ennek a politikának legelső kudarcza csak idő 
kérdése, és akkor Umbertónak nincs más választása, 
mint lemondani vagy a forradalom út já t fölcserélni a 
konzervativ politikával. Az olasz parlament jobboldala 
nem osztja Crispi politikáját, és e párton mind többen 
fölszólalnak amellett, hogy a katholikusokkal kellene 
szövetkeznie amannak megbuktatására. Ez Crispit s 
barátait nem csekély mérvben aggasztja, és ha a pápa 
az ő miniszterkedése alatt távoznék Rómából, ez a bel-
s külpolitikai helyzeten nagy változást idézne elő, mely-
nek következményei kiszámithatatlanok. Crispiről azt 
hirlik, hogy avval fenyegetőzik, hogy megszállja a Vatikánt, 
ha a pápa elhagyná Rómát. Azt az ürügyet azonban 
nem veheti majd igénybe, hogy a pápa eltávozása esetére 
a Vatikán örizetéről akarna gondoskodni, mivel a pápa 
apostoli vicariust fogna kinevezni, ki a Vatikánra a 
pápai őrséggel felügyelne és tel jhatalommal birna Róma 
fölött. A római Kúria egyébiránt teljes leltárt vett föl a 
Vatikán kincseiről, melynek egy-egy hiteles példányát 
minden hatalomnak kézbesittette ; azonkívül V. Sixtus 
példájára „tesoro pontificio"-t (pápai kincstárt) alakított 
a jubileum alkalmából befolyt szeretet-adományokból. 

Amidőn még fölemlíteném, hogy hír szerint két 
hatalom (Franczia- vagy Spanyolország, Ausztria-Magyar-
ország vagy Anglia ?) a pápa menekvése esetére föl-
ajánlotta a pápának az oltalmat, körülbelül kimerítem 
az itt keringő appreciatiátiókat erre a kérdésre nézve. 

A döntés a pápától függ. 
Minden katholikust szomorúan fog érinteni, hogy a 

Vatikánban sincs többé biztosságban közös szent atyánk, 
aki bizonyára csak legvégső esetben s az egyház érde-
kében fogja Rómát elhagyni. 

Valóban szégyenérzet fogja el a mélyen érző lelket, 
midőn ez eshetőséggel kénytelen számot vetni. Mert 
Európa népeinek többsége katholikusokból áll, mégis 
az erőszakos forradalmi kisebbség uralkodik, szorongatja 
az egyházat és ta r t ja fogva a pápát s talán arra fogja 
kényszeriteni, hogy az angol birtokot képező Malta szi-
getén keressen menedéket. 

Vájjon meddig lesznek a katholikusok érdekeik 
iránt érzéketlenek? S—y L—ó. 

Páris, deczember hó 1. Egy kath. lap eltiltása. — 
A tours-i érsek következő főpásztori levéllel tiltotta 

meg papságának a megyebeli lap olvasását. 
„Tisztelendő munkatársak és igen kedves testvérek ! 
Püspöki tisztünk szomorú kötelességét teljesitjük, 

amidőn itt érdeme szerint minősítünk és kárhoztatunk 
egy iratot, melyet mi botrányosnak és perfidnek ítélünk. 
Négy évi meg-megujuló támadások után végre eltö-
kéltük magunkat, hogy nyilvánosan, lelki hatalmunk té-
nyével sujtsunk egy irót, aki buzgó katholiczizmust vallván, 
mégis súlyosan vétkezik az egyházi fegyelem ellen, Ítélvén 
s bántalmazván püspökeit, a saját főnökeit s atyáit, és 
lapjában oly hatóságot bitorolván, mely csak a püspökök 
s hivők legfőbb fejét illeti, aki egyedül bízatott meg ve-
zetni s igazgatni ugy a juhokat , mint a bárányokat. 

Delahay ur, a „Journal d'Indre et Loire11 főszer-
kesztője, azon czikkek egyikének alkalmából, melyekben 
az egyházellenes hírlapirodalom egyszerre tudatlanságát 
s fékvesztett szenvedélyeit kimutat ja , jogos és megér-
demelt szemrehányásokkal kezd ugyan a papságellenes 
radikális lapok ellen, de ekkép csak álczázni akarja egy 
másik támadását „az uj püspökök s u j egyházmegyék" 
czimü közleményben. 

Több izben közvetve s közvetlenül hivatalosan meg-
intetvén, hogy alkalmazkodjék polémiáiban az illendőséghez 
s egyúttal az egyházi szabályokhoz és tisztelje az igaz-
ságot, ő mindazáltal nyíltan félreismerte mindezen intel-
meket. Hiába mondtuk s ismételtük, hogy ha a nevezett 
irónak alapos panaszai vannak a püspökök s papok ellen, 
fejtse ki azokat a souverain pápa előtt és várja be hall-
gatag s alávetetten a pásztorok pásztorának véleményét, 
határozatait , útbaigazításait, ítéleteit. 

Ennek daczára lapjában hat hasábra terjedő pam-
phletet tet t közzé, amelyben különbséget tevén a püspökök 
közt, azokat, kiket ujaknak nevez, rágalmazza őket magavise-
letükben és működésűkben és egyúttal csökkenteni akarja 
tekintélyüket s befolyásukat oly vádakkal és inszinuá-
cziókkal, melyek épp ugy híjával vannak az igazságnak, 
mint a jogosságnak. Még tovább ment. Miután önmaga 
emlékiratot terjesztett a sz. atya elé, melyet bizalmasan 
köröztetett világiak s papok közt, egy egyházi férfiú ellen, 
a ki a kánoni informáczio után poitiers-i püspöknek 
neveztetett a kormány által, Delahay ur, daczára annak, 
hogy a lapjára felügyelő bizottság egyik tagjának közvetíté-
sével, aki legtöbb befolyással bírhatott , figyelmeztetést intéz-
tünk hozzá, megtagadta azt, hogy bevárja XIII . Leo ítéletét, 
amely közel áll, és amely nyilvánulni fog a kinevező 
bulla elküldése vagy megtagadása által a fönjelzett székre 
kinevezett egyházi férfiút illetőleg. 
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Tekintve, hogy e magaviselet s cselekedetek hatá-
rozott ellentmondásban állanak XIII. Leo ő szentségének 
1884. évi nov. 4-iki keletű körlevelével (mely a kath. 
sajtónak magatartását körülirja a püspökök irányában), 
melyet alább közlünk; — tekintve, hogy ha hasonló 
cselekedetek megtüretnek s nem kárhoztattatnak, az egy-
házi kormányzat lényeges szabályai nagy hátrányt szen-
vednének, sőt e kormányzat maga is lehetetlenné válnék, 
kivált mivel nincs itt szó oly hirlapiróról, aki nyilatko-
zatai által az egyházon kivül helyezkedik, hanem oly 
férfiúról, aki hő vallásos és igazhivő érzelmeket vall; 
tekintettel továbbá 1885. évi okt. 10-iki intézvényünkre, 
mely a „Journal d'Indre-et-Loire" eltiltásával fenyeget, 
ha nem tartózkodik ezentúl minden támadástól ellenünk 
és papjaink ellen : mi kárhoztattuk a nevezett pamfletet, 
melynek czime: „uj püspökök s uj egyházmegyék" mely 
hat hasábot foglal el a „Journal dlndre-et-Loire" nov. 
22-diki számában s alá van irva : Jules Delahaye. 

Azonfelül a szükséges elővigyázatot akarván alkal-
mazni egy napilap ellen, mely az isteni hierarchia elleni 
u j támadások s hánytorgatások által zavarja egyházme-
gyénket, mi jobbulásáig s a botrány jóvátételéig meg-
tiltjuk minden egyházinak, ki egyházmegyénkben tartóz-
kodik, és az összes hitközségeknek, melyek lelki jogha-
tóságunk alá tartoznak, a „Journal d'Indre-et-Loire" ol-
vasását és elfogadását, az elsőkre nézve ipso facto a 
sacris való felfüggesztés, a többiekre nézve a pápa által 
a tiltott könyvek olvasóira s tartóira szabott bün-
tetés terhe alatt, megtiltjuk az egyháziaknak a közvetett 
vagy közvetlen közremunkálást e lapnál. Ami a világiakat 
illeti, erősen kötelezzük őket oly olvasástól való tartóz-
kodásra, amelyet mi veszélyesnek jelentünk ki, fentartván 
magunknak súlyosabb rendszabályokhoz nyúlni, ha ez 
szükségessé válnék. 

Azon esetben, ha a kárhoztatott czikk szerzője a 
szentszékhez felebbezne, kinyilatkoztatjuk, hogy e fe-
lebbezés nem függeszti fel jelen rendelkezésünket, és hogy 
Ítéletünk azonnal foganatba lép, minden felebbezés da-
czára. 

Nem akarván, habár szándékunk ellenére, ártani a 
„Journal d'Indre-et-Loire" anyagi érdekeinek, habár itt 
szorosan joghatóságunk lelki körébe szorítkozunk, még 
sem kívánjuk, hogy e lap, mely főszerkesztőjének van 
egészen alárendelve, tovább is meg legyen tiltva a hi-
vőknek, mint föltétlenül szükséges, kijelentjük s köte-
lezzük magunkat a tilalom megszüntetésére, mihelyt 
Delahaye ur kötelezi magát beszüntetni vallási polémiáit 
a papság tagjai ellen. De azon szoros föltételt kötjük 
ehhez, hogy nekünk s nem másoknak irott nyilatkozatot 
tesz, hogy addig, mig a szentatya szólni fog, tartózkodni 
fog minden polémiától, minden közleménytől ama vá-
dakra nézve, melyek szigorunkat megérdemelték. Mi e 
nyilatkozatot ki fogjuk nyomatni az egyházmegyei lapban 
(Semaine religieuse), és az előző alávetés e közzététele 
lesz a lap betiltásának megszüntetésül tekintendő. 

Sürgősen felhívjuk a lap felügyelő bizottságát, mely-
nek kath. érzelmei előttünk ismeretesek, és kötelezzük 
őket, hogy felhasználva befolyásukat oly irányt ad-
janak a lapnak, melyért ők viselik az erkölcsi felelősséget, 

mely nagyobb tisztelettel viseltetik a jogok s szemé-
lyek iránt. 

Nem kételkedünk, hogy papjaink, kiknek szellemét 
s érzelmeit ismerjük, amelyek teljes jóindulatunkat s be-
csülésünket érdemlik, élni fognak erkölcsi hatalmukkal, 
hogy véget vessenek egy maroknyi vagy még kevesebb 
eltévelyedett ember izgatásainak, kik magukat az egész 
egyházmegyének, sőt az egész egyháznak gondolják, és bi-
torolják a küldetést nevében beszélni. Mi minden alka-
lommal, mióta az egyházmegyébe jöt tünk, irántuk oly 
elnézéssel s nagylelkűséggel viseltettünk, hogy szemre-
hányással illetnek minket, nem merem mondani joggal, 
de amely mégis azt eredményezhetné, hogy amazt meg-
bánjuk. 

Jelen intézvényünk, valamint XIII . Leo ő szentsé-
gének fönnemlitett, alább közlött levele, a szószékről 
felolvasandó s kihirdetendő nagy mise alatt az egyház-
megye minden templomában s nyilvános kápolnájában 
vasárnap, november 25-én. 

Adatott Tours-ban, érseki palotánkban, pecsétünkkel 
s aláírásunkkal, érsekségünk főti tkárának ellenjegyzésével. 

1888. évi november 22-én 
* Vilmos Renatus 

tours-i érsek. 
Meghagyás szerint: 

Sellier «/., kanonok, főtitkár. * 

Delahaye szerkesztő Párisba ment a legitimisták 
fejeinek véleményét kikérendő ; de ezek aligha bátorí-
tották eddigi magatartásában, mivel a tours-i egyház-
megyei lap legutóbbi száma már közölte az érsek által 
kivánt nyilatkozatot, mely szerint aláveti magát, nem 
folytatja polémiáit, de az ügyet a szentszék elé terjeszti. 

A tényállás megvilágítására szolgál az, hogy a 
tours-i érsek, valamint több püspök, nevezetesen pedig a 
fönebbi pásztori levélben emiitett Intau, a kormány által 
a poitiers-i püspöki székre proponált tours-i kanonok, 
nem tartoznak a legitimisták pártjához, hanem a köz-
társasági kormánytól is annyi engedményt gondolnak 
nyerhetni, amennyit éppen lehet. 

London. A katholikus vallás Angliában. — 
„Eppur si muove" — „s mégis mozog!" — E 

mondás, melyet Galilei szájába adnak, melyet azonban ő 
sohasem mondott vala, a maga egész terjedelmében al-
kalmazható a katholikus egyházra, mely minden ellen-
séges megtámadás daczára bensőleg mindinkább megerő-
södik, külsőleg pedig napról-napra nyer kiterjedésben. A 
bősz pártharczok lármája, s a visszavonások közepette 
ezen tényre (körülményre) irányozni a tekintetet fel-
emelő, s egyszersmind megerősítő a katholikus emberre 
nézve. 

Es erre nézve a magasztos példát valamennyi többi 
országokat megelőzve Anglia tár ja elénk. Az itteni pro-
testáns körökben aggodalommal tekintenek a felsőbb 
rendekhez tartozó személyeknek, kik a katholikus vallásra 
lépnek át, egyre növekvő számára. Egy protestáns irói 
M. G. A. Froude, e jelenségnek egy csak nem régiben 
kiadott müvében következő megjegyzéseket szentel: 



RELIGIO. 375; 

„Elvitázhatlan tény, hogy ama vidékeken, hol e 
század elején oly kevés volt a katholikus hivő, mint a 
jégcsap julius hóban, s hol a pápaság visszatértét őrült 
gondolatnak tartották, oly erővel s gyorsasággal lép az 
ismét fel, hogy szinte felhívja a figyelmet és magya-
rázatot követel. Csak pár éve még, hogy egy katholikus 
lap e czimén : „Ujonczok" egy czikket közölt, mely fel-
tűnést kelte. E czikkben több mint 1500 egyénnek a 
magasabb rendekből foglaltatott benn jegyzéke, s ezek 
mind e század kezdetétől fogva léptek át a katholikus 
hitre. A mű szerzője M. W . Gordan Gorman, ki a czikket 
röpirat alakban bocsátotta a nyilvánosság elé, és sok-
szorositá, s ennek ötödik kiadása, mely 1884-ben jelent 
meg, 1500 helyett már 3000 megtért angol protestáns 
nevét sorolta fel. S e mellett nem szabad elfelejteni : hogy 
olyan 3000 convertitáról van szó, akik magas állásokat 
töltenek be. S a valóságban az áttérőket nem annyira 
számítani, mint inkább mérlegelni kell, különösen mikor 
oly országról van szó mint Anglia, hol rang és születés 
oly nagy befolyással bir. 

Csak ha e jegyzéket olvassuk, nyerünk fogalmat a 
hatalmas mozgalomról, mely a lelkeket a katholikus val-
lásra tereli. Nincs jelentős országos testület, nincs oly te-
kintélyes család, mely az áttérők névsorához ne szolgál-
tatná a maga osztályrészét. Képviselve van itt minden 
osztály : a nemesség, a polgári rend, a hadsereg s ten-
gerészet, az orvosok, a bírói kar, a tudomány emberei, 
a papok, az egyetemek ; s ez osztályok mindegyike ki-
tűnő férfiakat adott, kik ma világi vagy papi állásban 
szolgálják az egyházat. E pillanatban a főrendiházban 
40 „pair"-t számit a katholikus vallás magáénak, s ennek 
többsége áttértekből áll. Egyik-másik nagyon ismertté 
is lőn, mint gróf Bute (áttért 1860-ban) s Ripon marquis 
(áttért 1874., miután előbb a szabadkőművesek nagymes-
tere volt,) kevéssel előbb még India alkirálya. 

A hadsereg közel 150 tiszti névvel járul a név-
jegyzékhez, ezek között 12 tábornokkal s 20 ezredessel. 
Az anglikán lelkészek, s az egyetemek szintén nagy szá-
mot tesznek, s ezek között vannak Manning és Newman 
bibornokok. A nők hasonlóképen szép számban szerepelnek, 
s lehet állítani, hogy manapság nincs előkelő, s nagy 
angol család, mely egy-egy családtagja révén nem állana 
a katholikus vallással érintkezésben. A protestáns püspö-
köknek testvérei, nővérei, unokái, részben még gyermekei is, 
ott vannak a katholikus egyház kebelében. Ama 3500—3600 
áttért között, kik a „római ujonczok" jegyzékébe fel 
vannak véve, a jelenkori Angolország minden nagy nevét 
elvonulni látjuk szemeink előtt. 

Gróf Granville több nővérét adá az egyháznak át, 
Nelson két vagy három unokaöcscsét ; az utolsó canter-
buryi protestáns érsek s a mostani oxfordi püspök két 
sógorral szerepelnek ; ott van magának Byron lordnak 
is unokahuga; a mi M. Gladstone-t, Angliának több 
izbeni vezérpolitikusát illeti, egyik testvér rokona ez 
idő szerint papképző szemináriumban folytatja tanulmá-
nyait. Egy nyilvános levélben, melyet Eszakamerika 
Egyesült Államainak katholikus püspökei felelet gyanánt 
az ausztráliai püspökökhöz irtak, olvassuk : Jogos büsz-
keséggel sorolhatjuk fel ama mérhetetlen tájakat, melyeket 

az utolsó három század alatt az angol nyelvű katho-
likus hitnek megnyerénk. A trienti (1545-től 1563-ig) 
zsinaton csak négy püspök találkozott, a mi nyelvünket 
beszélő; az 1870-iki vatikáni zsinaton már 120 van be-
lőlük, kik a tanácskozásban résztvettek. E pillanatban 
pedig 170-re megy számuk, és tévedés nélkül mondhatjuk, 
hogy ez a szám századunk végével több mint 2()0-ra fog 
felemelkedni." 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
= A Szent-László-Társulat 1888. decz. hó 13-án 

(csütörtökön) d. e. 10 órakor a központi papnevelő-
intézet dísztermében (I. emelet) ta r t ja XXYI. rendes 
közgyűlését, melyet 9 órakor csendes szent mise előz meg 
az egyetemi templomban. E közgyűlésre a társulat minden 
t. tagja tisztelettel meghivatik. 

IRODALOM. 
*** Mária-Lant. III. Oltár-virágok. Fűzte a kalo-

csai J . t . érseki főgymnasium nagyobb Mária-gyülekezete. 
1888. decz. 8., 16-r.*90 1. Ára 30 kr. 

Elmondjuk, hogy mily kellemes órát szerzett ne-
künk ez a kedves kis piros füzetke. Este volt, késő 
este ; mondhatni mélyen bent az éjszakában. Még Buda-
pest világvárosi zaja is kifáradt már és némán hanyat-
lott le Morph'eus karjaiba. Csak a dermesztő téli szél 
süvöltése csapdosta meg olykor-olykor lakásom ablakait. 
Ekkor került a sor erre a piros kis füzetre. A mint lap-
jait egymásután átforgat tuk, ugy éreztük magunkat, 
mintha a tavasz életet keltő, madárdalos levegőjébe ke-
rültünk volna. Ugy tünt fel előttünk ez a füzet, mint 
egy terebélyes fa, melynek hol ezen hol azon az ágán 
kezdett az anyamadár egy-egy remek dal ra ; mig az apró 
kis madárfiókok, bent, a fa lombozatának mélyén, vigan 
csicseregték közbe, a mire őket az anyamadár dallamos 
lelke serkentette, buzdította, tanította. — Es csakugyan, 
t . olvasó ! e füzetnek nagyobb felerészét Rosty Kálmán 
S. J . Mária-költeményei teszik, kisebb felerészében pedig 
„Szemelvények (vannak) a Congregatio Major vallásos 
szépirodalmi zsöngéiből." — Próbáld meg nyájas olvasó, 
hátha a te lelkedet is visszavarázsolja e füzet olvasása a 
csattogó-pattogó madárdal és csicsergés — tavaszába ! 

= Alkalmas karácsonyi és újévi ajándékok : 
(kaphatók a Szent-István-Társulatnál, Budapest, IV. lö-
vész-utcza 13.) Fabiola, vagy a katakombák egyháza. 
Ir ta Wiseman Miklós bibornok. Angol eredeti után 
fordította Haudek Ágoston. Steinle Ede lovag által rajzolt 
képekkel. Kapható kétféle kiadásban a) díszkiadás, fényes 
kötésben 3 frt 50, fűzve 2 f r t 40 kr. ; b) egyszerű ki-
adás, díszes vászonkötésben 1 f r t 80 kr, fűzve 1 fr t 20 kr. 
Levelek húgomhoz az olvasásról. I r ta Kisfaludy. Árpád. 
Budapest, 1888. Ára diszkötésben 1 frt , fűzve 60 kr. 
Az ifjúság öröme. Olvasmányok az i f júság számára. I. 
és II . kötet. Egy-egy kötet ára diszkiadásban 1 fr t 20 kr., 
félvászon-kötésben 80 kr. Katholikus oktató és épületes 
könyv. I r ta Goffine Lénárt. Ára bőrkötésben arany-
metszéssel 3 fr t , félvászon-bötésben 2 fr t , fűzve 1 f r t 50 kr. 
Szent irás. Fűzve 4 frt, félbőrkötésben 6 frt , egész bőr-
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kötésben 7 fr t 50 kr. Tárkányi, Lelki manna. Diszes 
vászonkötés fekete nyomással 35 kr, arany nyomással 
50 kr., bőrkötés aranymetszéssel 80 kr. Pázmány Péter, 
keresztény imádságos könyv. Egyszerű kiadás, fűzve 80 
kr, fekete bőrkötésben 1 fr t 80. Finom kiadás fűzve 1 
frt, Chagrin-bőrbe kötve 2 fr t 50 kr. A Jézus isteni 
Szive iránt való ájtatosság katekizmusa. Ir ta Costa-Ro-
setti Gyula, a J . t. tagja. Ára 10 kr. Mindszenty Gedeon, 
Legújabb költeményei. Fűzve 30 kr. Hoványi, A fensőbb 
katholiczizmus elemei. I. II. k. 60 kr. Hoványi, Ujabb 
levelek a fensöbb katholiczizmusról. 75 kr. Füssy T. XI 11. 
Leo pápa élete. Ára 1 fr t 20 kr. Fraknói Vilm., A ma-
gyar nemzet története. 3 füzet. Ara 1 fr t 20 kr. Füssy T., 
Családi olvasmányok. I. II. füzet. A kettőnek ára 40 kr. 
Maszlaghy Ferencz, TJtivázlatok Dél-Francziaországból. 
25 kr. Ipolyi Arnold, Veresmarti Mihály XVII. századi 
magyar iró élete és munkái. I. II. 60 kr. Szentimrei 
Márton, Svédországi Krisztina. 20 kr. Apró népiratok (a 
nép közt való kiosztás czéljára). Az eddig megjelent 14 
füzet árai változnak 2—5 krajczár közt. Több forintra 
menő megrendeléseknél 4 0 % engedtetik. Szent képek 
mindenféle kiállitásban. Köztök színezettek arany alapon. 
Kívánatra mutatványok küldetnek. 

A Sz.-István- Társulat ügynöksége. 
— Irodalmi értesítés : Alulírott tisztelettel értesítem 

a főt. lelkészeket, középiskolai hittanárokat, valamint az 
egyházi szónoklatnak minden lelkes barátját , hogy mai 
nappal egy nagyböjti beszédkört (egy nagypénteki beszéddel 
megtoldva) adtam sajtó a lá: A Tékozló FÍU czim alatt. 
A jól ismert, örökszépségü példabeszéd alapján, kiváló 
gonddal kidolgozott és csinos kiállítású füzet ára — 
bérmentes szétküldés mellett — 80 kr., vagy megfelelő 
számú int. Szétküldési határidő : jövő évi január hó. 
A megrendelések, illetve előjegyzések alulírotthoz inté-
zendők. Nagyvárad, 1888. november 30. Dr. Karsch 
Lollion akad. hiszónok. (Nagyvárad, Papnövelde.) 

VEGYESEK. 
— Bámulatos találkozása az eseményeknek ! Épp 

most folyik egy német lapban bizonyítása annak, hogy 
a német nemzeti szellem újjászületése e században össze-
esik annak az óhajnak felélénkülésével, hogy a német 
nemzet vallásilag is újra egygyé legyen. Ennek az esz-
mének vala egyik leghatalmasabb képviselője a nagy 
Görres, a ki Nagy-Napoleonnal szemben a német szel-
lemet és politikai önállóságot, Napoleon szavai szerint, 
mint egy nagyhatalom képviselte. — Nálunk is a magyar 
nemzeti újjászületés korába esik a sola salvifikáról keltett 
vita, és Guzmics Izidor, a magyar irodalomnak tespedéséből 
való kikelése után azonnal, fenkölt szellemmel napi-
rendre tűzte a magyar nemzet vallási egyesülésének nagy 
müvét. Kár volt ezt a mozgalmat eltemetni ! 

— Az éjszak-francziaországi katholikusok Lilieben 
f. hó 27-én ismét egy nevezetes congressusba ültek össze 
mgr Freppel arrasi püspök és Coulaincourt gróf kettős 

elnöklete alatt. Nincs a világon, egy-egy zsinaton kivül, 
semmi, a mi oly mélyen volna képes felszántani azt a 
földet, a melyet Isten az emberek lelkében a maga szent 
igéjének és az ő boldogságuknak vetése számára kijelölt, 
— mint az ily katholikus nagygyűlések. Az egyház tör-
vénye még nem avult el, a mely elrendeli, hogy minden 
évben egyházmegyei és minden harmadik évben egyháztar-
tományi zsinat tartassék ; az usus azonban ezt nem tartja. A 
hitélet emelésére tehát, s az egyház önvédelmének erősítésére, 
kivált 1848 óta, midőn a trónok csaknem mindenütt meg-
ingottak, a kath. hivő nép minden elemeit magába fel-
ölelő kath. nagygyűlések kezdtek szokásba jönni, s azóta 
egyes országokban a virágzás és hatékonyság igen magas 
fokára emelkedtek. Ezeken a nagygyűléseken az elmék 
az égető kérdésekre nézve egy-két nap alatt csodálatosan 
szabatos felvilágosodást szereznek s az akaraterők, me-
lyek elszigetelten mind kárba vesznének, korszerű reso-
lutiók köré csoportosulnak — és előkészítik a népek ke-
resztény újjászületését a kath. egyház vezetése alatt. 

— Hajmeresztő as az állapot, a melynek iszonyu-
ságai Európára fognak zúdulni, hogyha kitör az a nagy 
nemzetközi háború, a melyre földrészünk országai oly 
kegyetlen következetességgel fegyverkeznek. A sötét jövő 
félelme még a protestánssal is elfeledteti, hogy protestáns 
— és megnyitja a szemét oly igazságnak belátására is, 
a mely előtt a protestantizmus 350 és egynehány év óta 
következetesen szemet hunyt eddig, t. i. hogy kell lenni 
egy nemzetközi birónak, a ki a népek egymás ellen dü-
hödt pusztító gyűlölködését kötelezöleg birja tekinté-
lyével fékezni. Ez csak a pápaság lehet. S ez iránt tett 
nyilatkozatot e napokban a londoni „Sunday Times" cz. 
protestáns hetilap, a mely „kereszt és kard" czim alatt 
hosszú czikkben fejtegeti, mennyire szükséges volna most 
a pápát nemzetközi bíróságra felkérni, hogy eltávoztassa 
a háború veszedelmét, a mely oly dermesztőleg hat az 
európai nemzetek közéletére minden irányban. Londonban 
ez a czikk nagy feltűnést okozott. Nevezetes is, hogy 
onnan jöt t ki a szózat: „fel a pápához," a hol még nem 
régen „no popery"-vel igyekeztek megakadályozni a kath. 
hierarchia visszaállítását ! 

Szerkesztőségi telefon. 
K-nak Valahol : Ha színaranyos keble alatt nem tudnók, 

hogy oly tiszta lélek lakik, hizelgésnek vennők, a mit a mi „nagy 
mester"-ségiinkről mondott. Mind a két kívánsága teljesül. Egyszer, 
alkalomadtán, panaszát országos kívánattá domborítjuk ki. A má-
sodik, gyorsasága által, igazán meglepett. — A „Népnevelő" főt. 
szerk.-ben Z. V. : Szívesen. A viszonzás reményében. — A „Földm. 
Érdekeink" s „Falusi Gazda" tek. szerk. : A „Religio" azon a pa-
píron, melyet előfizetői megfizetnek, nem nyit külön jövedelmi for-
rást magának, hirdetések számára lefoglalt tér ál tal ; hanem, az előfi-
zetők által megfizetett minden papirt az előfizetők olvasmányának 
szenteli. — Mária kalocsai lantosának: Emlékezzék meg néha, 
hogy a „Religio" kertjének kipróbált talaja igen alkalmas oltár-
virágok termesztésére. Profán termékek it t el nem szívják el a talaj 
erejét. — Az egri növendékpapság m. e. i. t.-nak : Köszönet a szí-
ves megemlékezésért. — G. J. : Oda fog járni. Hálás tiszteletünk 
kíséri uj helyére. Legyen a görög szentatyák klassziczizmusának 
tolmácsa a „Religio"-ban. Nem könnyen találunk erre rátermet-
tebbet széles e hazában. — H. K. ; Az a fogoly-pecsenye igazán 
à propos jöt t s pompásan ropogós lehetett hires triasunknak. Csak-
hogy az András-okkal ez egyszer elkéstünk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Bél», hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Elnöki beszéd, 
melylyel f t . dr S c h l a u c h LÖrinCZ nagyváradi l. sz. püs-
pök ur ö exja a Szt-L.-T. ez évi közgyűlését megnyitotta. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Örömmel üdvözlöm a Szent-László-Társulat 

tagjai t a mai közgyűlésen. Örömem annál őszin-
tébb, minthogy egyrészt számot adhatok ama 
megbizatás felől, melylyel a t. társulat engem 
az által tüntetet t ki, hogy személyesen jelenjek 
meg Rómában, és anyaszentegyházunk dicső fe-
jének lábaihoz letegyem fiúi mély hódolatunk-
s ragaszkodásunkat, és változatlau hűségünket 
az egység központja i ránt ; de másrészt örvendek, 
hogy társulatunk a nyári hónapok szünete után 
ismét kettőzött buzgalommal folytatja műkö-
dését azon czélok valósitására, melyeket alapitói 
eléje tűztek. 

Voltam Rómában ; és bámulattal szemléltem 
ama lelkesedést, melylyel a szentatya környezve 
volt. Nem kételkedtem ugyan soha, hogy az 
egység öntudata minden katholikus szivben él; 
de láttam, éreztem, hogy öntudatosan vagy ön-
kénytelenül a keresztény világ eme központja 
felé hajlik minden, ami keresztény nevet visel. 
Mert még azok is, akiket, fájdalom, az ellen-
tétes nézet ma még tőlünk különválva tart, 
e nagy elvnek, ezen eszmének ily meglepő 
nyilvánulása előtt, bárha kivételekkel is, tisz-
telettel állottak meg. Mintha az egység sejtelme 
lerázta volna egy időre azon bilincseket, me-
lyeket az elhalaványult szeretet, az ellenséges 
nézetek keserűsége, a közöny, és a sokat han-
goztatott türelem kovácsoltak. — A közöny 
pusztitóbban hat, mint a negélyezett atheismus; 

a türelem pedig nem keresztény, nem is egy-
házi fogalom, ez politikai eredetű és egyedül 
ott alkalmazható, ahol a polgári törvény van 
hivatva a hiányzó szeretetet pótolni. — Ja j a 
békének, mely csak türelemből élősködik ! mert 
tűrni csak azt lehet, ami nyomasztó s amit ma-
gamtól elhárítani, vagy megsemmisíteni nem áll 
hatalmamban. 

A keresztény név traditio! visszanyúlnak 
csaknem kétezred évre; s bár az an}Taszentegy-
háztól sokan elszakadtak: még is e név által 
magukkal vitték a nagy múltnak emlékét, egy 
nagy intézménynek kitörülhetetlen bélyegét. 

Nevelés, tudomány, előitélet sokszor elta-
karják az ember szemei elől a dolgok mélyében 
rejlő lényeget; mi azonban, midőn az anyaszent-
egyház látható feje előtt meghódolnunk: tanú-
ságot teszünk tiszta és határozott benső meg-
győződésünkről, melylyel az egyház ős szerke-
zetéhez ragaszkodunk. 

A látottakkal szemben lelkem a mult em-
lékeibe merült. A nagy pápák szellemei mintha 
föltámadtak volna sírjaikból, s ugy tetszett, 
mintha egy tiszteletreméltó aggastyán szemé-
lyében újra megtestesültek volna. Más körülmé-
nyek közt ugyan, de épp oly nehéz időkben áll ma 
szemben egy hatalmas erkölcsi erő, nem a kor 
civilisatiójával, nem az emberiség jogos és ma-
gasztos törekvéseivel, nem is saját honosaival; 
hanem egy irányzattal, mely egy nagy nemzeti 
eszményt vél megvalósíthatni annak lerombolá-
sával, ami ezredéves traditióinak legkimagaslóbb 
pontját képezte, — félreismerésével azon ha-
talmas tényezőnek, mely nemzeti fennállásának 
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szilárd és tartós alapjául szolgálna: a világon a 
leghatalmasabb erkölcsi erőnek. 

Nem szuronyokra támaszkodik ő, hanem a 
lelkiismeret és szabadság elévülhetlen jogaira, 
melyek még a legutolsó emberben is tiszteletre 
méltók. A szó hatalma az, melylyel küzd; a mér-
séklet geniusa az, mely bámulatra ragad; és 
emellett a gyöngeséget nem ismerő szilárdság, 
s a megtört testben a fáradhatatlan tevékeny-
ség: ezek azok, melyek e nagy szellemet jellem-
zik; — s lelkemben önkénytelenül fölmerül a 
kérdés: mindez hiu erőlködés volna-e?! 

S amidőn láttam a régi Róma lerombolását : láttam, 
mint dőlnek össze a munkások csákányai alatt házak, 
mint tűnnek el utczák, melyeknek tán mindegyikéhez a 
mozgalmas múltból egy-egy történelmi emlék fűződik ; 
— s kérdeztem : a modern aspirátiók eltemethetik-e 
a múltnak, népeket és nemzeteket mozgató eszméit is, 
hogy végre eltemessék a legfönségesebbet, mely a katho-
licismus élén álló pápaságban nyer kifejezést ? 

A történelem már annyiszor ismétlődött ; s a pápa-
ságnak már sok szomorú napjai voltak. „Non est disci-
pulus supra magistrum." Avagy hányszor nem volt már 
a pápák Rómája ellenségek martaléka? hányszor nem 
kényszerültek a pápák azt elhagyni ? 

VII. Gergely, e nagy pápa, számkivetésben halt meg. 
„DUexi justitiam et odi iniquitatem, propterea morior in 
exilio,u — A 70 évig tartott távollét Avignonban, 
hol a pápák souverain jogai a franczia királyok hatal-
maskodásai miatt — sokat szenvedtek ; — a napoleoni 
korszak, midőn a becsvágyó Caesar végleg elmerültnek 
hitte a pápaságot, — mindezek végzeteseknek látszottak ; 
s mégis az isteni szó : „non praevalebuntmeghiusitotta 
az emberi törekvéseket, melyekkel egy isteni intézményt 
megsemmisithetni reméltek. 

S azért nem jogosulatlan a remény, hogy Az, aki 
Rómát jelölte volt ki azon helyül, hol Péter széke 
álljon ; aki azt annyi század viszontagságai közepette 
fentartotta : Az teremteni fog egy oly politikai helyzetet, 
mely lehetővé teendi, miszerint Péter széke Rómában ma-
radjon, kibékülve — a nemzetközi u j alakulásokkal szemben 
is, — az olasz nemzet aspiratióival ; fenntartva egy oly 
politikai exigentia által, mely a pápának teljes szabad-
sága és korlátlan függetlensége mellett is megtalálja ér-
dekeinek kielégittetését ; — amit megfontolni azok fognak 
leginkább, akik az emberi dolgok változandóságairól s a 
politikai koczka megbizhatlanságáról elmélkedendnek. 

Ha a nemzetközi érintkezésekben nem mindig esz-
ményi szempontok határoznak is, mert itt az érdekpo-
litika a döntő : ám az is bizonyos, hogy tények nem al-
kotnak mindig jogokat. Váljon I. Napoleon, midőn Olasz-
ország koronáját e szavakkal tette saját fejére: „Isten 
adta Tiekem, ja j annak, aki érinti !" gondolt-e arra, hogy 
nem minden szó, nem minden tett Isten szava? 

Eme gondolatok vonultak át lelkemben, midőn a 
tiszteletreméltó aggastyán elé léptem. Átnyújtot tam az 
•önök megbizásából szerkesztett és magyar művészek által 

diszesen kiállított hódolati feliratot ; átnyújtottam a tár-
sulatunk által felajánlott és a híveink szeretetadomá-
nyából begyült szerény ajándékunkat. 

S ő szeretettel és nagy érdeklődéssel fogadta hó-
dolatunk eme jeleit. Kiemelte a szentatya: mennyire jól 
esik atyai szivének, hogy a magyar nemzet részéről most 
már harmadízben járulnak hozzá a zarándokok, nem te-
kintve az idő zordonságára, nem törődve az ut fáradal-
maival. Különösen hangsúlyozta, miszerint a magyar nemzet 
múltja ezer emlékekkel fűződik a római szentszékhez, 
nemcsak a nemzet fénynapjaiból, hanem és kiváltképen 
azon időből, midőn a kereszténység közös ellensége el-
leni küzdelemben a magyar és a pápa voltak az egye-
düli őszinte szövetségesek, — akik minden utógondolat 
nélkül szálltak sikra ; — az egyik, hogy a kereszténység 
megvédésével megmentse a nyugat-európai kulturát, — a 
másik, hogy egy vad barbár ellen megvédje hazáját, faját 
és nemzeti életét. 

Azon, mintegy kétkedőleg tett kérdésre : „tehát ez 
Magyarországon, Budapesten készült?" hazafiúi önérzettel, 
mely minden magyart, ha hazájától távol van, fokozottabb 
mérvben hat ja á t ; de egyszersmind az igazságnak teljes 
tudatában is válaszoltam : hogy nemzetünk dolgozik, és 
halad ; hogy ama percztől fogva, midőn önmagának 
visszaadatott és sorsa iránt önmaga rendelkezik: lázas 
tevékenységgel igyekszik pótolni a mulasztást. Az okok, 
melyek e mulasztást előidézték, — mondám — a nem-
zeten kivül állanak, a nemzet azokért nem vonható fe-
lelősségre. De érzi azt most, midőn államéletének, alap-
intézményeinek gondos fenntartása mellett, az előhala-
dottabb nemzetek vivmányait átültetni kívánja a saját 
talajába, melyben az idők viszontagságai mély barázdákat 
vágtak. E nemes, ezen, minden magasztosért lelkesedni 
tudó nemzet, melynek szellemi s erkölcsi tulajdonságai 
őt már a múltban is jobb sorsra tehették volna méltóvá, 
ma a létért való küzdelemben is, lankadatlan szorga-
lommal iparkodik magát a kultura terén érvényesiteni. 
— Mi pedig, kiket az isteni Gondviselés a nemzet hagyo-
mányainak s a reánk bizott hivek hitéletének őreiül 
rendelt : mi kötelességünknek tart juk odahatni, hogy a ha-
ladó kor közepette is, nem zárkózva el a nemes eszmék elől, 
de latba vetve erőnket a romboló törekvések ellen, — ősi 
magyar erényeink : a vallásosság, a régi becsületesség föntar-
tassanak ; hiveink lelkében pedig mindig ébren tartassék a 
hazaszeretet mellett ama kegyelet, melyet a római szentszék 
iránt táplálnak ; miután mélyen kell érezniök, hogy nem-
zeti történelmünk nem egy lapot őrzött meg, melyeken 
a római pápák gondossága és szeretete a magyar nem-
zet iránt arany betűkkel van följegyezve. 

Áttérvén ezután társulatunk működésére: alkalmam 
nyilt annak czéljait behatóan megvilágítani. 

Az országon kivül, különösen a keleten lakó ma-
gyaroknak oly iránybani támogatása, miszerint mind 
nemzetiségüket, mind vallásukat megtarthassák, a leg-
nagyobb mérvben felköltötte szentséges atyánk figyelmét. 
S bárha társulatunk szerény anyagi viszonyok mellett, 
távolról sem versenyezhet a külföldi, jelesül a franczia 
hasonczélu, de honosaik segélyezésére százezrekkel ren-
delkező egyesületekkel ; bárha tevékenységünk csak a 
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hazánkat határoló országokra van korlátozva, és első 
sorban magyar fajunkra terjed : mindazonáltal áthatva 
levén s megértvén törekvéseink magasztosságát, azokat 
nemcsak dicsérettel halmozta el, hanem szeretettel a 
kitartásra buzdítva, munkánkra apostoli áldását adta. 

Bevégezvén igy szerény küldetésünket : alig ecse-
telhetjük rövid szavakban azon mély benyomást, melyet 
magunkkal hoztunk. 

A világ központja ma is Róma ! Nem a Caesarok 
Romája ez, hanem egy nagy erkölcsi hatalom székhelye, 
melylyel összehasonlítva bármely souverain világi hatalom 
eltörpül. Aki látta azon százezreket, kik a világ leg-
távolabbi vidékeiről ide zarándokoltak, hogy egy világi 
hatalommal nem rendelkező aggastyán lábaihoz letegyék 
hódolatukat ; aki a vatikáni kiállitásnak milliókat érő 
kincseit szemlélte, melyekben a tudomány a munkával, 
az ipar az Ízléssel, a nagyszerű a finomsággal párosulva 
feltüntették nem egy vidéknek, hanem egész földrészek-
nek, nemcsak a művelt nemzetek, hanem a műveltség 
legalsóbb fokán álló népek által a szent atyának fel-
ajánlott adományait ; — aki végighaladva a nagyszerű 
termeken észlelhette, hogy mily gyermekdeden nyilvá-
nul a hódolat és szeretet a vadságból alig kiemelt 
néptörzsek egyszerű kézimunkájában, — valamint a. 
czivilizáczio legmagasabb fokán álló európai és amerikai 
művészek csodálatraméltó alkotásaiban, ugy hogy az 
egész tárlat nem egy modern kiállítást, hanem egy nagy 
kultur-képet tüntet fel : az meggyőződhetett arról, hogy 
itt egy erkölcsi hatalommal áll szemben, mely szellemi 
fenségével ma is még páratlanul áll a világon ; hogy a 
szellemi hatalom több, mint a nyers erő, s hogy a 
vallásosság eszményképe még élénken honol a keblekben. 

Igy e nagy kincsek között önkénytelenül lelkünkbe 
tódult azon gondolat, hogy a müvelődésbeni haladás még 
sem önczél, hanem eszköz magasabb javak elérésére s 
élvezetére ; hogy csak az eszményi átszellemülés nemesit-
heti az ember művelődési törekvéseit. 

A tudomány, művészet, mely a nagyszerű tárlatban 
szemünk elé állítja bámulatos termékeit, magasabbra 
emeli lelküuket ; mert elvontan a mezetlen realizmustól, 
tekintettel a czélra, itt szebbet és tökéletesebbet nyúj tot t 
lelkünknek. A gondolat, mely e müveket teremtette, 
keresztény volt, mely lerázta a mély álmot, melyben a 
közönséges lelkeket a realizmus fogva tart ja , s szolgá-
latába ejtvén a természetet s annak geniusát; az ipart s 
annak u j vívmányait: reá nyomta saját keresztény jel-
legét, ugy hogy az egész tárlat egy teljes fényben 
ragyogó keresztény gyűjtemény hatásával birt. 

Mi is az ember, ha tudományos törekvéseiből, 
művészi alkotásaiból kihalt az idealizmus P Ha a tudomány 
csak hasznossági szempontból indul k i ; ha a művészet 
a puszta realizmusnak hódol: akkor az emberi művelődés 
csak formai lesz, mely alakiságban egy határozott vissza-
esés rejlik. 

Es ezt annál nagyobb joggal lehet állitani, mert 
hiszen a naturalizmus volt már egykor az emberiség 
művelődési fejlődésében az uralkodó eszme ; de éppen a 
természeti realizmusból való kiemelkedés és az eszményi 
szempont elfogadása, éppen ez képezte a haladást. A 

haladásnak érdeme abban állott, hogy megtartva az aesthe-
tikus szépnek formáit, ezeket szellemi és erkölcsi bel-
értékkel egészítve ki, a természeti életbe egészséges 
morált ültetett, mely a betudás és felelősség elvével az 
élet komolyságát a léleknek öntudatára emelte. Es ha 
ezen fejlődési irányban, melyet az emberiség föltartóztat-
hatatlanul követett, na azon utakon, melyeket iszonyú 
fáradsággal és küzdelemmel tett meg, a kereszténység 
magasztos aesthetikájával párosulva, a benső az egyedül 
reális erkölcsi béltartalommal találkozunk : nem sülyedés-
nek kell-e vennünk, ha korunk fentartván változatlanul 
a naturalizmus aesthetikáját, a külforma alatt elveszti 
az eszményi, vagy mondjuk ki egyenesen, a természet-
fölötti erkölcsi béltartalmat ? 

Bocsánat e ki térésért! de nem tartóztathatom ma-
gamat, hogy összehasonlítást ne tegyek a vatikáni tár-
lat szemlélése alkalmából annak keresztény, magasztos 
és sok tekintetben a tiszta eszményi lelkesedés alkotta 
termékei s azon köznapi dolgok között, melyek oly 
nagy számban állíttatnak elénk, amelyekben pedig oly 
kevés a mélység, oly kevés a komolyság. — En az 
életet csak synthetice tudom felfogni, melynek csúcs-
pontja a vallás és különösen a keresztény vallás, mely 
egyszersmind föltünteti az emberi szellemet, amint ez 
magát a természeti erők nyomása alól emancipálja és 
eszményei fölfogásával átszellemíti a tudományt, a mű-
vészetet s magát a munkát. Véghetetlen szerencsétlenség 
az, hogy századunk egyik legszebb jelenségeül tartat ik 
a Rousseau-féle visszatérés a természeti állapotra, mely 
a puszta naturalizmus, mely lerontja a lelkekben a vallást,, 
s ezáltal lealacsonyítja az embert annyira, hogy a ter-
mészettel mint ok az okozattal függvén össze, at tól 
többé el nem választható. Igy törpül el a gondolatnak 
magas röpte, igy vész el az erkölcsi nemes érzelem, igy 
válik rideggé az élet és minden, ami annak vidorságával 
egybefügg, mert elveszett az élet költőisége. 

Jogosult volt tehát a lelkesedés, mely áthatotta a 
világot, mert midőn a katholikusok egyházuk feje előtt 
hódolatuknak és szeretetüknek adtak kifejezést: egyszer-
smind tanúságot tettek azon meggyőződésről, hogy a 
művelődés csak akkor bir értékkel, ha az ember egyéni 
léte, életének lefolyása, törekvései, küzdelmei és munkája 
egy természetfölötti princípiumhoz vannak kötve, mely 
magában és tárgyilagosan igaz levén ; biztos alapját 
képezze szellemi és erkölcsi fejlődésének. 

Ezen érzelmekhez csatlakozik társulatunk is, mi-
után egyik czélja levén, hogy hazánk művelődését, bár 
szerény eszközökkel, előmozdítsa, — ebbeli ténykedése 
is azon nagy elvek szolgálatában áll, melyeket anya-
szentegyházunk magáénak vall mindenha. 

A gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 14. Ft. dr Schlauch Lörincz püspök 

ur ö excjának szt.-László-társulati elnöki beszéde a fővá-
rosi nem-katholikus napilapokban. -— 

Átnéztük valamennyit, a melyek, midőn ily neveze-
tes enunciatio kerül napirendre, számba vehetők ; s azt 
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találtuk, hogy bármennyire igyekeztek valamennyien di-
csérni a jeles főpap nagy tudományát, finom szellemét s 
tapintatát, formás és tartalmas ékesszólásának szépségeit és 
erejét, — mégis egy sem volt képes közőlük felemel-
kedni arra a magaslatra, melyen ez a mily időszerű, épp 
oly tanulságos beszéd mozgott. Éppen legszebb, mond-
hatni igazán páratlanul magasztos eszméjével szemben, 
avval t. i. mily bámulatos erkölcsi egysége az emberiség-
nek nyilvánult a pápa iránt, a jubileuma ünnepein tanusi-
tot t tiszteletben, — valamennyien érzéketlenek maradtak. 

Azonban mégis, mig a kormány magyar félhivata-
losa, a „Nemzet," legalább a mai napon, vezérczikke szá-
mára tárgyat más téren keresett, mint a melyen a nemzet 
közvéleménye a nagyváradi püspök ur beszédének hatása 
alatt foglalkozott: addig a nagyobb napilapok közöl a 
„Napló" és a „Budapesti Hirlap," a P. Lloyd" és a „N. 
P. Journal" — vezérczikkekben mondták el mondókáju-
kat a nagy beszédről, a magyarok magyaros hetvenke-
déssel, a németek németes csűrés-csavarással kerekítve 
maguknak álláspontot azzal az igazán bölcs nyilatkozat-
tal szemben, melyet ő excja az egész világot, barátot és 
ellenséget egyaránt nyugtalanító római kérdés minden 
nemes és jogos érdeket kielégítő megoldásának óhajára 
nézve tett. 

Különösen feltűnt a „P. Napló" magatartása. 0 
Magyarország 9 millió katholikusa legfőbb pásztorának, 
a pápának helyzetét Rómában „idegen állam belügyének" 
tar t ja , s azt mondja a többi között, hogy „hallgassunk 
róla mentől többet!" 0 , a ki a „kiegyezést pápa és ki-
rály, egyb áz és állam között Olaszországban" oly pro-
blémának tartja, melynek megoldását „Olaszország szilár-
dulása érdekében is kívánni lehet," megmaradást tanácsol 
sőt követel a puszta kívánat mellett, és még az Olasz-
ország megszilárdulására való tekintet sem képes őt rá-
bírni arra, hogy többet engedjen meg másnak, mint a 
mennyit az ő inaszakadt „kívánsága" elégnek tart . Fél 
az „olasz szövetség megrontásától," sőt még Trieszt és 
Trentinót is félti, hogyha, a mit „Olaszország megszilár-
dulása érdekében is kiván," tisztességes módon a meg-
valósítás útjára tereltetnék. 

Meddig fogja a „Napló" a meddő kivánatok mal-
mára hajtani a vizet oly ügyben, a mely az általa any-
nyira szeretett Olaszországnak is megszilárdulására szolgál-
na ? — „A mit, úgymond tovább, a világesemények eldön-
tötték, meg nem történtté még a pápa sem teheti." Kongó 
phrasis ! Hiszen a római kérdés még nincs eldöntve. 
Éppen a „Napló" maga is azt mondja, hogy az „pro-
bléma," hogy annak megoldása Olaszország megszilárdu-
lásának érdekében is kivánatos. Hajh ! Schmerling ver-
wirkungstheoriája is evvel az argumentummal élt Ma-
gyarország joga ellen egykor. S vájjon Deák s a „Pesti 
Napló" azt felelték-e neki annak idején, hogy a mit az 
események elkövettek, azon nem lehet már semmiképp 
se változtatni ? . . . Epigonok, milyenek vagytok ti ! 

A „Budapesti Hirlap", melynek annyi pap elő-
fizetője van s a mely katholikus hirek és ügyek iránt 
oly gyakran szeret .érdeklődést és tiszteletet mutatni, 
még hetvkebben bánik el a pápa ügyével. „Hát (!) a mi 
azt illeti, a római kérdés minket nem éget. . . A római 

szentszék gondja, nem a mi gondunk!" Ugyan ugy-e ? ! 
Csak azt szeretném tudni, kath. olvasói nevében is 
mondta-e e hetvenkedő phrasist, vagy csak a maga 
szakállára. Ha csak ez utóbbira mondta: nos akkor de 
gustibus nem fogunk vele disputálni ! 

A „N. P. Journal" és a ,.P. Lloyd" versenyt fut-
nak egymással az igazi német gemüthlichkeittel űzött 
csűrés-csavarásban. Hanem ezúttal a Lloyd a Journált 
három lófejjel megelőzte. A Journal az a csavarása, 
mely „geistvollst" beszédben „zuletzt nichts Bestimmtes" 
talál, csak kis Miska a „Lloyd" csavarásainak halmazához 
képest. Még jó hogy csak két csillagos ur irta azt a 
vezérczikket a Lloydban; mert ha három csillagos irta 
volna, komolyan kellene foglalkoznunk avval a kérdéssel, 
hova lett a P . Lloydból a logika és a tisztelet Magyar-
ország egy püspökével szemben, midőn ez a római 
kérdésről az ország és az egész világ szine előtt ünne-
pélyesen nyilatkozik ? ! 

A Lloyd vezérczikkirója nem kevesebbet erőködik 
bebizonyítani, mint hogy a Szent-László-Társulat apostoli 
lelkű, nagyeszű főpásztor-elnöke, midőn kijelenté, hogy 
„bámulattal szemléltem (Rómában) ama lelkesedést, mely-
lyel a szentatya környezve volt" — evvel elismerte, 
hogy — a pápaság az ő tényleges souverainitásának 
és a megfelelő államterületnek elvesztése által — nem 
vesztett, hanem nyert. Az elcsavarás oly kolosszális és 
hozzá oly mesterileg van leplezve, hogy érdemes lesz azon 
végig tekinteni, azután az egészet a sophistika boncztaná-
rai számára spiritusban eltenni. A jó hosszú gondolat-
menet kezdete ez: 

„Midőn dr Schlauch egy vakitó dithyrambusban a 
szentszék jelenlegi tekintélyét és hatalmát dicsőíti ; midőn 
elragadtatva felkiál t : „nagy bámulattal láttam a lelkese-
dést, melylyel a szentatya környezve volt" — evvel nem-e 
elismerte, hogy a világi uralom attribútumainak eleste a 
pápaság befolyása és tekintélyében semmi veszteséget sem 
jelent . . . " Nos, hát a tekintélylyel igy áll a dolog. Hisz 
Krisztus Urunkat is ki kellett előbb még ruháiból is vet-
kőztetni, azután jó sokáig megostorozni, azután keresztre 
feszíteni, azután pláne mennybe kellett neki felmennie, e 
„föld salakjából® az ideálok ideáljának trónusára, hogy az 
egész világon nemcsak bámulat, de imádat tárgya legyen 
ebben, a „föld salakjától" — „megszabadított" ideális 
alakjában ! . . . Hja, csakhogy a pápák nem Istenek ám ! 
Ok nem mehetnek fel a mennyekbe az ő ellenségeik elől. 
Nekik itt kell maradni a „föld salakjai" között : a Crispik és 
társaik körében, a kik oly nagy tisztelettel viseltetnek a 
„föld salakjaitól" (értsd a P. Lloyd világos magyarázata 
szerint) a világi hatalomtól megszabadult" pápa „hilflos" 
tekintélye iránt, hogy IX. Piusnak még holttestét is a 
Tiberisbe akarták dobni, a ki pedig egykor az olasz 
egységnek, de a foederativ és legitim olasz egységnek, 
oly lelkes tervezője és barát ja volt ! Hát még XIII. Leó-
val, az élővel, mit tennének, ha közibök kimenne, és hí-
vei elkezdenének ewivázn i? ! 

Nem, nem ! isteni tekintélyéből és a kath. híveknek 
szeretetéből, ragaszkodásából, nem vesztett a pápaság 
semmit ! Ámde elvesztette tekintélye gyakorlásának min-
den emberi garancziáit. Hazug, csalfa, a pápaság meg-
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semmisítésére törekvő emberek, nem igértek-e neki a 
világi fejedelemség elvétele után teljes sérthetetlenséget, 
teljes souveraini tást? És mit ta r to t tak meg igére tökből? 
Semmit. Hal lot tuk-e valaha, hogy a pápa személyének 
megsértése miat t saj tópört indított volna az olasz kor-
mány ügyésze valaki el len? Soha. Bánta t lanul lehet sér-
tegetni , gúnyolni, akár le is durrantani a pápát Rómában. 
A pápa védtelen! Az olasz bíróságokhoz nem fo rdu lha t ; 
mer t hiszen ő souverain, területen kívüli, az olasz ga-
ranczia-törvények világos szavai szerint ; maguk az olasz 
bíróságok pedig hivatalból nem járnak el a pápa ügyében, 
mert azt vár ják, hogy a pápa forduljon hozzájok s ez 
által maga mondjon le a souverainitásról, mely őt még 
az olasz törvények szerint is megilleti. Tessék ilyen 
„idealizmusban" megélni a P . Lloyd két csillagos, költői 
kedélyű írójának ! Igazán gyönyörű gúnyt mondott a P . 
Lloyd erre az á l lapot ra : „gewiss, das Paps thum, welchem 
die weltliche Herrschaf t genommen ist, erscheint wie der 
verklärte Ausdruck eines ewigen Gedankens," Istenemre, 
igaza van ! A pápa tisztelete, becsülete, biztonsága, élete 
az ő halálos gyűlölettel eltelt ellenségeivel szemben — 
igazán csak „örök gondolat ," egy perezre sem biztos 
valóság ! Am csak egy pillanatig ülne a P . Lloyd czikkirója 
ennek a „reine Idee"-nek „Kraf t " - jáná l fogva Rómában 
Çrispi ravaszságával és gonosz terveivel szemben mint a 
pápa, bizonyára más czikket irna vagy Íratna a Lloydba ! 

És még azt meri a czikkiró kérdezni : „micsoda oka 
van valakinek a pápaság világi ha ta lmának elvesztése 
fölött panaszkodni ?" 

A „Lloyd" czikkirója „incompatibilis* -nak t a r t j a a 
pápai államot vagyis a pápa világi souverainitását. 

Mivel incompatibilis ? 
Az egyházzal ? 
Csak hagyja ezt az egyházra ! Ha ezer éven tul nem 

volt incompatibilis ; ezután sem lesz az ! 
Yagy az olasz egységgel, az olasz királysággal ? 
Há t San-Marino és Monaco terri toriális souveraini-

tása miért nem incompatibilis sem az olasz egységgel, sem 
az olasz királysággal — Olaszország területén ? 

Há t Porosz-, Bajor- , Szászország, W ü r t t e m b e r g , 
Baden és a többi német államok szövetsége miért nem 
incompatibilis a német egységgel és a német császár-
sággal ? 

A „Lloyd" esze végre azon töprenkedik leginkább, 
hogy : „wie kann der unfehlbare Paps t seine Gewalt mit 
der Bevölkerung thei len?" 

Csak hagyja, kérem, azt is a pápára . Tévmen-
tességét, mely az isteni hitre vonatkozik, s melyet a 
néppel meg nem oszthat, megta r t j a magának ; világi ha-
talmának gyakorlását pedig megosztja a néppel, ha ez 
czélszerü lesz. 

Egyébi rán t Bismarck nem is fejedelem, hanem csak 
miniszter, azonfelül bizony semmi tekintetben sem tév-
mentes, hanem nagyon is fehlbar , és ő még sem osztotta 
meg mindig minden, még csak nem is fejedelmi, hanem 
csupán miniszteri hatalmát a néppel. E r g o a souverain 
hatalom megosztása a néppel annál kevésbé szükséges 
arra, hogy valaki azt bir ja . 

Szóval: A Lloydnak sokkal jobban sikerült volna a 

debut, hogyha a „tiszta eszmék" és „örök gondolatok" 
eldoradója helyett szépen megmarad logikájával a reális 
világban. ? ? 

VáCZ, decz. 9. 1888. Az uj püspöki stallum. — 
Múltkori igére temet ezennel beváltom, s az immár Vaczra 
érkezet t s a székesegyházban feláll í tott u j püspöki t ró-
nusról tüzetes leírást adok. Schikedancz műépítész terve 
szerint Vályi és Bronecz budapest i jóhirü műasztalosok 
czége által készített t rónus a mily impozáns egészben 
véve, oly nemes egyszerűség ömlik át annak fő részein. — 
80 centimeternyi magasságú parket i rozot t talapzat fölött 
diófából készült 6 '4 méter magasságú diszes falzat, e fö-
lött ismét félkör alakban emelkedő mennyezetszerü bolto-
zat. Öt szék, egy a püspök, négy az assistensek részére 
s imazsámoly a püspöki ülőhely előtt. í m e ezek a stal-
lum egyes részei. A falzatot és mennyezetet aranyozás és 
pompás faragványok díszítik. A székek és imazsámoly 
teljesen disznélküliek. Valóban találó gondolat volt Schi-
kedancztól a t rónus hát terének pompájával a magasrangu 
egyházfejedelmet, a székek és a térdeplő egyszerűségével 
az apostol u tódot jelezni. Az egész alkotás eredetiség után 
való törekvésre muta t , a mennyiben harmonicusan egye-
síti a román stylt az olasz renaissance al s némileg a 
góth modorral . A román stylból a köralakot , a renaisan-
ce-ból a nem túlságos ornament ikát észleljük, egyes rész-
letekben pedig a góthikus csucsivességgel találkozunk. — 
Aranyozást az egész művön csak gyéren látunk, mig a 
faragványok számosabbak. A falzat felső részén két an-
gyalfő, három bizanczi kereszt ; továbbá palmellák és 
rozetták tűnnek szemünkbe ; oldalon mindkét felül ke-
hely és ostya diszlik. — Az olasz stylre valló faragványok 
nem annyira egyes részleteikkel, mint inkább összessé-
gükkel gyakorolnak ránk hatást , épp ugy mint a több 
helyüt t lá tható dór avagy korinthusi Ízléssel a lakí tot t osz-
lopocskák is. — Az egész alkotás általán véve összhang-
zásban van a kanonoki s tal lumokkal ; csak az kár, hogy 
mig ezek »színe vi lágosabb, a t rónusé ellenben sötétebb. — 
Az U r házának díszét szerető főpásztorunk, — ha egye-
bet nem te t t volna is, — a művészet igényeinek megfe-
lelő, mint hal l juk körülbelül 5000 f r tnyi költséggel ké-
szült e pompás trónus felállítása által is megörökítet te 
volna nevét egyházmegyénk évkönyveiben. Dr K. I. 

Róma, decz. 10. Az éjszak-amerikai Egyesült-Álla-
mok uj elnökéről, egy londoni lap itteni levelezője azt a 
hi r t közölte, hogy a Vat ikánban nem éppen a leg-
kedvezőbb véleménynyel volnának róla. Az „Osservatore 
Romano" sietett e roszakaratu hírnek elejét venni, anélkül 
azonban, hogy az u j elnök személyére nézve határozot t 
nyilatkozatot tenne. 

Ez most vajmi nehéz is volna, amennyiben a napot 
is csak lenyugta után lehet dicsérni ; az u j elnök napja 
pedig csak most kél fel a két oczeán által határol t nagy 
birodalomban. Harisson ur, az u j elnök, jövendő maga-
tar tásáról majd a tények fognak beszélni. 

Addig is azonban a Vat ikánban nem mellőzhetik 
személyével kapcsolatosan az éjszak-amerikai Egyesül t -
Államokban oly szépen virágzó katholikus egyház sor-
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sával foglalkozni. A napokban itt több éjszak-amerikai 
praelátus járt , és természetesen szóba jött az elnök sze-
mélyes politikai iránya. 

Msgr Keane, ki az imént jött egyenesen Baltimore -
bői, hol az éjszak-amerikai püspökök értekezletet tar-
tottak, Harisson ur személyére nézve nem adhatott ugyan 
teljesen megnyugtató nyilatkozatot, de kijelentette, hogy 
az ottani viszonyok közt vallásügyi kérdésben szemé-
lyes uralomról s igy annak veszélyeiről sem lehet szó. 

A san-francisko-i érsek még határozottabban nyi-
latkozott. Az elnöki székben történt változás — mondá 
jól értesült forrásom szerint az érsek — nem lehet be-
folyással az éjszak-amerikai katholikusok vallási viszo-
nyaira. Mert ámbár Harisson buzgó presbyterianus, mégis 
követni fogja Cleveland, a lelépő elnök példáját, aki 
úgyszólván barátságos neutralitást tanúsított a katholi-
kusok iránt. Az éjszak-amerikai katholiczizmus — tevé 
hozzá a főpap — ama változások és pártvillongásokon 
felül áll ; azonkívül minden pártnak, ugy a republikánu-
soknak, mint a demokratáknak szükségük van a katho-
likusokra, akik különben a közjog s törvények oltalma 
alatt állanak. 

Mily nyilatkozat ez ! Melyik európai államban szól-
hatna igy az egyház férfia ? Olaszországban most egyre-
másra gyártják a közjogellenes törvényeket az egyház 
ellen ; Poroszországban a vallási béke a kormány discre-
tiojától íügg. Bajorországban álnok s alattomos kultur-
harcz foly. Francziaországban a köztársaság a vallás-
talanságot állami vallásnak hirdeti s a szerint bánik a 
kath. egyházzal. Ausztriában a katholikusok nagygyűlését 
„állami tekintetekből" betiltják. Magyarország viszonyait 
is ismerik itt. Hol élvezi tehát a kath. egyház a közön-
séges jog (ius commune) oltalmát ? Nemde mindenütt 
kivételes törvényekkel mint bilincsekkel béklyóztatik ! 

Éjszak-Amerikában az elnök lehet presbyteriánus, 
quäkker, methodista vagy bármi más, az egyház teljes 
szabadságot élvez ; s ha az elnök egyebet is akarna, a 
törvény út ját állja ebbeli akaratának. Egyébiránt az 
éjszak-amerikai parlamenti viszonyok, hol két párt közt 
a katholikusok nemsokára a mérleg billentyűjét kezükbe 
vehetik, nem engednek helyet az elnök ily akaratának. 
Azonfelül, hir szerint, Blain államtitkár épp emiatt is a 
katholikusok iránt jó indulattal viseltetik és annak idején 
igen élesen nyilatkozott az olasz kormányról, midőn ez 
rátette a kezét a Propaganda javaira. 

Páris, decz. 9. A rabszolgaság elleni keresztes had-
járat, melyet Lavigerie biboros karthagói érsek XIII . Leo 
pápa buzdítására indított meg, mind nagyobb medret váj 
magának az európai közvélemény körében, miután a 
nagyhatalmak egy részénél majd kedvező, majd kedve-
zőtlen fogadtatásra talált. 

Ez a mai viszonyok között, midőn egyfelől a háború 
réme vámpírként nehezedik a nemzetekre s midőn más-
felől a szabadkőművességgel szövetkezett zsidóság minden 
magasztosabb eszmét csirájában elölni igyekszik, bizonyára 
máris nem csekély vívmány, mely újra s fényesen tanús-
kodik a katholiczizmus örökifjuságáról és szellemi emel-
kedettségü suprematiájáról. 

Az itteni főbizottság körében serényen foly a 
szervezés munkája, mely hivatva van keresztes hadat 
vinni a szerecsen földre, megóvandó egyúttal az ottani 
katholikus misszió-állomásokat, valamint gátat vetni a 
rabszolgakereskedésnek. 

De a vállalat súlypontja Rómában van, aminthogy, 
mint már megírtam, Lavigerie bibornok a szent atyánál 
merített erőt s bátorságot a nagy kezdeményezéshez. Itteni 
beavatott körökben hire jár annak, hogy XIII. Leo pápa 
a bibornok-államtitkár utján körjegyzékben föl akarja 
hivni a hatalmakat eme nagy vállalat támogatására ; 
másfelől tudni akarják, hogy a keresztes expediczió, mely 
a földközitenger valamely franczia kikötőjéből fog ki-
indulni. Civita-Vecchiában horgonyt fogna vetni s kül-
döttséget meneszteni Rómába a pápa áldását kikérendő. 
Ez utóbbi hir oly nagy rémületbe ejté az itteni olasz 
nagykövetet, Menabreát, hogy azonnal táviratilag értesité 
róla Crispit, aki tüstént mozgásba hozott mindent, hogy 
„a pápa megszabadítására siető" ez expeditiót megaka-
dályozza, sőt hir szerint az olasz had- s a tengerészet-
ügyi miniszterek rögtön utasításokat küldtek az említett 
olasz kikötőbe amaz expeditio partraszállásának meg-
gátlására. íme a rossz lelkiismeret legújabb bizonyítéka. 
Természetesen, még szó sincs amaz expeditio hajóraszál-
lásáról, sőt még arról sem, vájjon a mostani idő kedvező 
volna-e annak megindítására. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a Vatikánban semmiféle kalandokba bele nem egyez-
nek s még kevésbé hajlandók ürügyet szolgáltatni arra, 
hogy a szóban lévő vállalat ellen bármely részről nyíl-
tan fölléphessenek. 

Alattomban máris akadályokat gördítenek eléje. Igy 
Németország, amelynek kanczellárja a nyilvánosság előtt 
nem tagadhatta meg rokonszenvét tőle, tényleg a német 
afrikai expediczióval s a hatalmakkal ez ügyben folyta-
tott diplomácziai akcziójával nyilván amannak létrejöve-
telét kívánta meggátolni. Hogy a hivatalos Olaszország 
ellene van, az kétségtelen, hiszen a rabszolgaságelleni 
pápai keresztes hadjárat sikere annál inkább feltünteti a 
maszauahi olasz expediczió amugyis ösmeretes kudarczát, 
nem is szólva arról, hogy a pápaság elleni őrjöngő dü-
hében mindent ellenez, ami ennek részéről jő. Angolor-
szág hivatalosan közömbös álláspontot látszik elfoglalni, 
de a londoni rabszolgaságelleni egyesület megígérte La-
vigerie bibornoknak a vállalat támogatását, csakhogy az 
anglikán szektárius szellem ezt nagyon megbénítja. Csu-
pán Francziaország s Belgium mutat föl nagyobb ered-
ményeket ; itt is nem is a hivatalos körök, hanem a kath. 
közszellem terjeszti s fejleszti a müvet, holott az olasz s 
német bizottságok eleddig legalább nem igen jutottak a 
kezdeményezés stádiumán tul. 

Nem kevésbé gátlólag hat a vállalatra Zanzibar kö-
rülzárolása, mely a német s angol hajóhad részéről talán 
ez ideig már foganatosíttatott. Valószínű, hogy ennek 
lefolyásáig a rabszolgaságelleni keresztes hadjárat elha-
lasztatik, de végkép el nem marad ; sokkal nagyobb a 
buzgalom iránta és sokkal nagyobb czélokat tűzött ki 
eléje a dicsőségesen uralkodó XIII. Leo pápa, semhogy a 
félúton megállhasson. 

Sokat lendítene annak siettetésén, ha például Ausz-
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tria-Magyarország hivatalosan fölajánlaná a szent atyá-
nak szolgálatait amaz expediczió vezetésére ; tehetné ezt 
saját jól fölfogott érdekében és pedig ugy közgazdasági, 
mint politikai tekintetekből. Külkereskedelmünknek sza-
loniki u t ján az afrikai partokon nagy szolgálatokat te-
hetne ez ; politikai tekintetben pedig Ausztr ia-Magyaror-
szág, melynek Afr ikában nincsenek gyarmatai , ez idő 
szerint nem is gondolhat olyak alapítására, mintegy hi-
vatva látszik lenni ily expediczió vezetésére, mivel az ott 
versengő hatalmak egyikét sem tenné féltékenynyé, más-
felől pedig emelhetné Európában megfogyatkozot t tekin-
télyét oly vállalat által, melynek erkölcsi s emberbarát i 
czélja föléleszthetné a habsburgi dynasztia nimbusát egész 
Európa előtt. De hivatalos köreink sokkal inkább meg-
hunyászkodnak Crispi szemhunyori tása előtt, semhogy a 
pápa által meginditott vállalatnál akár csak segédkezni is 
mernének ; legfölebb ugy a suba alatt fognák sajnálko-
zásukat kifejezni a „kényszerítő" körülmények miatt , 
melyek az osztrák kath . gyűlés megtar tásá t is elnapol-
tat ták. • 

A nehézségek azonban nem fogják meghiúsítani ama 
nagy kihatású vállalatot, sőt még inkább biztosítani fog-
ják sikerét, mivel erősebb s életképesebb szervezetet igé-
nyelnek a korszakot alkotni hivatott mű számára, mely 
az akadályok elhárítása után, mit az idő okvetlen meg 
fog hozni és amit a németek afr ikai gyarmatosí tásának 
és a Kongo-ál lamnak düledezése siettet, annál nagyobb 
erővel meg fog indulni a szerecsen föld bensejének czivi-
lizácziójára, 

Addig is fölemiithetem az ide Lavigerie bibornok 
környezetéből jövő hírt, mely szerint Leo pápa a jövő 
év kezdetén encyklikát bocsátana ki a rabszolgaság elleni 
keresztes hadjárat érdekében. 

E hírekhez hozzáadhatom a „VObservateur Français" 
következő római tudósí tásá t : „Nemrég több kabinet meg-
kereste a pápát, venné kezébe a kezdeményezést. S a Vati-
kán haj landónak mutatkozot t tárgyalásokba bocsátkozni 
a közös akczió iránt. A megbeszélések megindit tat tak a 
kormányokkal . Ugy látszik azonban, hogy Crispi sokat 
aba jga t ja a diplomácziai testületet ama czélból, hogy 
meghiúsítsa a pápa keresztes h a d j á r a t á t ; és hozzá tesz ik , 
hogy Németország, ámbár kedvez a vállalatnak, közép-
utat keres a hivatalos Olaszország féltékenykedésének 
eloszlatására." 

A Vatikán bizonyára nagyon jól tudja, hogy Crispi 
és berlini bará t ja i aligha nem egy búron pendülnek. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

f . é . deczember hó 13-án 
tar tot ta közgyűlését 10 órakor a közp. papnevelőintézet 
dísztermében. Megelőzőleg dr Való Simon, pápai ka-
marás, mondott csendes szt.-misét az egyetemi templomban, 
számos társulati tag jelenlétében. 

Agyülés- teremben azután összegyűltek: Arndorfer A. 
vecsési esperes-plébános, Barta Béla tábl. tanács-elnök, Bar-
tay Ede, dr Bita D., dr Breznay B., Bogisich M., Bundala 
M., dr Csajághy K., dr Firczák Gy., dr Fraknói Vilmos, 
Frey J. , Gervay M., dr Gabler L. P., P . Hiesz B., Ka-
iiovics M., dr Kerékgyártó, dr Klinger J . egyetemi rektor, 

Koller K., Lipthay Kornél, Németh Péter , Melczer István, 
Odray J. , Romeiser J . prép.-plebános, Somoskeőy Antal, 
dr Steiner Fülöp praelatus. báró Stockinger János, dr 
Schwaiger R., dr Való S., dr Zimády Ign., Rudnyánszky 
Gy., a közp. napnevelde növendékei és még számosan a 
társulat rendes tagjaiból . 

Tiz órakor dr. Balogh S. commendatore alelnök 
indí tványára Melczer István ő excja vezetése alatt kül-
döttség menesztetet t a nmlgu püspök elnökért. Dr . 
Sch lauch L. püspök-elnök ő excja, gróf Zichy Nándor 
vil. elnök és Markus Gyula prelátus alelnök kíséretében 
megjelent a teremben, lelkes éljenzésekkel fogadtatva. 
Elfoglalván az elnöki széket, gyönyörű, eszmékben gazdag 
beszédben előadta római ú t já t , a Társulat hódolatát a 
pápa előtt, a pápa válaszát és áldását. Szellemdus mo-
dorában remekül adta elő a tör ténteket és saját igen 
jeles reflexióit, melyekkel a hal lgatóság figyelmét mind-
végig lekötötte. A legélénkebb tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó beszéd után Barta Béla igen lelkes felszólalás-
ban hálát mondot t a nmlgu elnöknek, hogy a társula t 
hódolatát és ragaszkodását a szentséges atya előtt kife-
jezte, mikor az egész világról összesereglettek Pé ter 
t rónja körül. „Jól tudjuk és ne feledjük soha — ugy mond — 
hogy a Sz.-L.-Társulatot a vallásos humanismus müveinek 
gyakorlására a ker. szeretet hozta létre, hogy az egyház 
talaján keletkezett , virágzott és csak ezen állhat fenn : és 
ez a kulcsa a római zarándoklatnak." Indítványára a köz-
gyűlés há lá já t kifejezi és az elnök beszédét teljes te r je -
delmében közölni határozza. 

l)r Wolafka Nándor, társ. t i tkár, beható jelentésé-
ben ecseteli a társulat működését és ennek egyes ágait . 
A jelentés tudomásul vétetik és dr Balogh Sándor indít-
ványára a t i tkárnak köszönet szavaztatik, jelentése pedig 
az évkönyvbe felvétetni határoztatot t . 

Venczell Antal, pápai kamarás és társ. pénztáros, 
előterjeszti a pénztár ál lapotáról szóló kimutatását . 1887. 
volt az összes bevétel 19,288 f r t 93 kr. 1888-ban 9497 
f r t 44 kr. és 903 f r t alapítványokban. Miután az 1887-iki 
számadásokat a számvizsgáló bizottság megvizsgálván rend-
ben találta, a közgyűlés erre nézve a pénztárnoknak megadja 
a felmentvényt. Az 1888-iki mérleg a következő : bevé-
tel 10,400 írt 44 kr., kiadás 7923 f r t 94 kr, marad 2476 
f r t 50 k r ; ebből a lapí tványokra esik 903 fr t , marad 1513 
f r t 50 kr. — Az összes alapítványok tesznek jelenleg 
készpénzben : 13,567 f r t 61 krt, é r tékpapírokban 45,625 fr t , 
összesen: 59,192 f r t 61 kr. Dr Schlauch L. püspök elnök 
ő excja ugy a t i tkárnak, valamint a pénztárnoknak, akik 
önzetlenül viszik a társulat ügyeit, fáradságukért elisme-
rést és köszönetet szavaz a közgyűlés helyeslése mellett. 

A számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztat tak 
az eddigiek : Maszlaghy F. prépost , Frey József, Kürcz A. 
vál. tagok, kiknek eddigi fáradozásukért köszönetet szavaz 
a közgyűlés. 

Az igazgató választmány részint elhalálozott, részint 
eltávozott tagjai helyébe, közfelkiáltással az- elnök javas-
latára megválaszta t tak: F t . P . Bán Sándor, b. Barkóczy 
Sándor, Bundala Mihály, Gabler Lajos Pál, Horváth Pius, 
báró Stockinger János, dr Winkler József. 

Ft . Odray A. gödöllői esperes-plebános tetszéssel 
fogadot t felszólalásában arra kéri az elnökséget, hogy a 
közgyűlést oly időben hivja össze, melyben a vidéki tagok 
és különösen a lelkész urak nagyobb számban megje-
lenhetnek. — Az elnök ő exczja teljesen méltányolja a 
felszólalást és arra utal, hogy eddig is mindig figyelemmel 
volt e körülményre, és csak a viszonyok miatt lett a 
közgyűlés egy-két ízben elhalasztva. Jövőben azon lesz 
az elnökség, hogy ezen óhajnak is eleget tegyen. Df . 
Balogh S. ezzel kapcsolatosan említi szt. László ünnepét 
és az azon való tömegesebb részvétel czéljából az áj tatosság 
idejének korábbi kihirdetését sürgeti, mit a közgyűlés 
helyesléssel fogadott . 
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A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte az elnök ő 
excja Barta Béla, Gervay Mihály vál. tagokat. 

A főpásztori áldás kiosztása után, melyet a köz-
gyűlés térden állva fogadott, az elnök a közgyűlést 
lelkes éljenzések között befejezettnek nyilvánitá. 

IRODALOM. 
*** A vén bakter életkátéja a földnépnek boldog-

ságára. Irta Mórocz Antal. Veszprém, 1888. 8-r. 601. Ára 
20 kr. Kapható Lovászpatonán, Veszprémmegyében, a 
szerzőnél, ki ott plébános. 

Czélja : a népben anyaszentegyházunk s papsága 
iránt a meglazult tiszteletet s ragaszkodást föléleszteni. 
Melyik lelkipásztor nem érezné ennek szükségét ? Tehát 
ez a kitűnő, ropogós versbe foglalt népirat valóságos 
mennyei hirnöke lehet minden lelkipásztornak az ő hivei 
katholikus öntudatához és lelkiismeretéhez. Igen melegen 
ajánljuk terjesztését. 

= Pap az ö kántorának alkalmasabb karácsonyi 
ajándékot a kis Jézus szeretetének emlékére alig ad-
hatna, mint ha meglepi őt, — ha t. i. reá nézve ez 
meglepetés lehet, — a Szemenyei-Kapossy-féle énekes 
vezérkönyvvel, melynek következő czime van : „Római 
kath. egyházi énekek az isteni szolgálat összes 
ágaira, részint a régibb énekeskönyvek-, részint a nép 
és a kántorok ajkán élő hagyományos énekek-, ugy sa-
ját szerzeményeikből szerkesztették" — t. i. a nevezettek. 
Épp most jelent meg az I. köt. 4. füzete. Tartalma : Ad-
venti és karácsoni énekek. Ara 1 frt . Megrendelhető Nakon, 
Tolnamegyében, kiadó-tulajdonos Kapossy Györgynél. 

— Előfizetési felhívás a dr Komlóssy Ferencz, orsz. 
képviselő szerkesztésében megjelenő „Népnevelő" kath. 
nevelésoktatásügyi közlöny VIII. 1889. évi folyamára. 
Megjelenik e lap minden hó 15. és 30-án ; a szünidőben 
egyszer. — Előfizetési ára egész évre 2, félévre 1 frt, 
vagy megfelelő számú int. elvállalása^ — Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Budapest, VI. ker. Érsek u. 2. sz. — 
Melegen ajánljuk e tanügyi lapot t. olvasóink b. párt-
fogásába ! 

VEGYESEK. 
Lapunk zártakor vesszük a „Moniteur de Rome" 

decz 13-iki számát, mely közli XIII. Leo pápa „Quam 
aerumnosa" kezdetű körlevelét Amerika érsekeihez és 
püspökeihez az oda kivándorlott olaszok lelki üdvének 
gondozása iránt. 

— Hatalmas gyűjtemény jelent meg Rómában. 
Összegyűjtve megjelentek XIII. Leo actái a római kérdés 
ügyében. 

— A római Campo dei Fiorin vagyis virágok terén 
Crispi ur és a római városi képviselő urak többsége gyö-
nyörű virágot akarnak termeszteni a pápa gunyjára és bo-
szantására. A községtanácsban 35 szavazattal 29 ellen el-
határozták, hogy Giordano Brúnónak szobrot emelnek, 
aki egy becstelen életű, istentagadó volt. Ezt a hatá-
rozatot a csőcselék éljen Crispi, éljen Brúnó Jordán, le a 

pápával ! kiabálásokkal fogadta, s ez utóbbival különösen 
megadta az egész atheus komédiának az értelmét, mely-
ből azonban az Isten még tragédiát csinálhat Crispi ur és 
kenyeres pajtásai számára. Már az is felhangzott a tö-
megből : fel a Vatikánba ! De egy szó még azt felelte : 
„Majd később megyünk !" — Gyönyörű ideális állapotok ! 

— Fényes jóvátétel ment végbe Brüszelben decz. 
2-án a sz. Guduláról nevezett kollegiális templomban. 
Schalrbeck-ben ugyanis kirabolták a recollectisták tem-
plomát s ez alkalommal több ostya profanáltatott. Ennek 
kiengesztelésére Belgium primása ünnepélyes expiatorius 
sz. misét tartott, mely alatt több ezeren járultak a sz. 
áldozáshoz, ugy hogy ez egy óránál tovább tartott ; végül 
a néptömeg, mely az egész templomot betölté, térden 
állva ismétlé a szószékről felolvasott engesztelő imát. 

— Paul-i sz. Vincze főegyesületének tagjai f. hó 
6-án kezdték meg lelki gyakorlataikat Párisban. Az ez 
alkalomra kiadott évi jelentés szerint 1887. évben be-
folyt 9.527,635 frank, kiadatott 8.678,586 frank. A be-
vételekben Francziaország 2.662,130 frankkal, a kiadá-
sokban 2.130,281 frankkal szerepel; a többi, más or-
szágokra esik. 

— XIII. Leo pápáról egyes lapok azt híresztelik, 
hogy a nagy fegyverkezések ellenében encyclikát szán-
dékoznék kibocsátani. Ebből csak annyi igaz, hogy a 
pápa csakugyan szólt környezetében a népek csontve-
lejét kiszivattyúzó rémséges fegyverkezésekről, mint a 
jelen idők állapotok jellegzetes tanúságáról, szembe 
állítva ezzel az egyház békés befolyását minden évszázad-
ban. „Azon hatalmak, melyek csak a fegyver erejében 
bíznak — tevé hozzá — nem bíznak ügyük igazságában. 
Aki fegyverrel él, fegyver által vész el. . 

— A Vatikán s Spanyolország közi megegyezés 
jött létre a kanonoki stallumok adományozására nézve. 
Eddig ezeket a kormány adományozta, ezentúl ehhez a 
püspökök beleegyezése is szükséges. 

— Az éjszak-amerikai kath. egyház jövő évi nov. 
elején üli meg az első kath. püspöki széknek, a balti-
moreinek alapítását s százados fennállását Baltimoreben. 
Innen az egész püspöki kar Washingtonba fog rándulni 
az uj kath. egyetem ünnepélyes megnyitására. 

— Az afrikai rabszolgaság megszűntetése czéljából 
tervben van a kath. nők közt egyesületeket alakítani. 
Valóban a női sziv nem találhat e földön nemesebb 
czélt, mint a rabszolgaságban szenvedők felszabadítását. 
Ez uton majd lehetséges lesz a pogány soknejűség ellen 
is sikeres hadjáratot indítani, mivel a háremek a rab-
szolgakereskedők utján telnek meg. 

— Az uj kath. egyetem Washingtonban közel áll 
befejezéséhez. Msgr Keane, annak rektora, most Rómá-
ban van, hogy a pápának az alapító oklevelet s a tanul-
mányi szabályzatot előterjeszsze. 

Felhivás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva itt is t. olvasóinknak és munka-

társainknak a végéhez közeledő év folytán tanusitott szíves tá-
mogatásukért, és számítva e támogatás folytonosságra jövőben is, 
kérjük t. olvasóinkat, hogy a kik még nem tették volna, az előfi-
zetést a jövő évre mennél előbb megújítani szíveskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1888. decz. 15. A szerkesztő. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S , 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Quam aerumnosa et calamitosa sít eorum 
conditio, qui ex Italia quotannis in Americae 
regiones ad vitae subsidia quaerenda turmat im 
commigrant, tarn compertum Yobis est, ut nihil 
attineat id fuse per Nos explicari. Imo- vero 
mala, quibus illi premuntur, vos quidem ex pro-
pinquo intuemini, eaque, datis non semel ad 
Nos litteris, commemorata dolenter sunt a pie-
risque vestrum. Deflendum sane, quod tot miseri 
Italiae cives, solum mutare inopia coacti, in 
mala plerumque graviora incurrant, quam quae 
effugere voluerunt. Ac persaepe ad labores 
varii generis, quibus vita corporis absumitur, 
longe miserior adiungitur animorum pernicies. 

Prima ipsa demigrantium transvectio perieulis 
plena ac detrimentis est; incidunt enim ple-
rique in cupidos homines, quorum quasi mancipia 
fiunt, et gregatim in naves coniecti, atque in-
humane habiti, ad depravationem naturae sensim 
impelluntur. Ubi vero ad destinatas oras appu-
lerunt, linguae et locorum ignari quotidianis 
operis addicti, improborum insidiis, et poten-
tiorum, quibus .sese mancipari nt, patent insidiis. 
Qui autem industria sua satis sibi parare po-
tuerunt unde vitam tueantur; versantes tarnen 
assidue inter eos, qui omnia ad questum et uti-
litatem suam referunt, nobiles humanae naturae 
sensus paullatim exuentes, eorum vitam vivere 
discunt qui omnes spes et cogitationes suas in 
terra defixerunt. Hue accedunt obvia passim ir-
ritamenta cupiditatum, fraudesque sectarum, 
quae istic late grassantur religioni infensae, et 
plerosque in viam trahunt quae ducit ad in-
teritum. 

In his autem malis illud longe luctuosius 
est, quod in tanta multitudine hominum, ampli-
tudine regionum, difficultate locorum, haud fa-
cile praesto esse iis potest ea, quae par esset, 
salutaris cura ministrorum Dei, qui italicae com-
potes linguae, ipsis verbum vitae tradant, sacra-
menta administrent, et opportuna subsidia im-
pertiant, quibus eorum erigatur animus in spem 
bonorum caelestium, et vita spiritus sustentetur 
ac vigeat. Hinc multis locis rari admodum sunt 
ii, quibus secerdos adsit morituris, non rari 
quibus nascentibus minister deest ad regenera-
tionis lavacrum: plurimi sunt quibus nuptiae 
nulla habita Ecclesiae legum ratione ineuntur, 
unde similis patribus propagatur proles, atque ita 
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passim apud hoc genus hominum oblivione delen-
tur christiani mores, pessimi quique inolescunt. 

Haec omnia Nos reputantes animo, ac mi-
seram tot hominum vicém dolentes, quos quasi 
oves pastore destitutas deerrare cognoscimus per 
avia abrupta et infesta locoriim, simulque cogi-
tantes Pastoris aeterni cari tatem et monita. 
Nostri muneris esse duximus, omnem quam pos-
sumus eis opem afferre, salubria pascua parare, 
ac omni qua datur ratione, eorum bono et saluti 
consulere. Quod eo libentius aggressi sumus, quod 
Caritas hominum, quos eadem ac Nos regio túlit , 
ad id proniores faciat. ac certa spes teneat, 
numquam def'ore Nobis studi vestra operamque 
adiutricem. Quapropter curavimus, ut in sacro 
Consilio christiano nomini propagando hac super 
re consultatio haberetur, eique mandavimus, ut 
quaesitis et diligenter expensis remediis, quibus 
to t mala et incommoda possint depelli, sin mi-
nus, allevari, quod maxime e re foret proponeret 
Nobis, utrumque spectans, ut animarum saluti 
prodesset, atque migrantium molestias, quatenus 
fieri posset, leniret. Cum vero causa potissima 
invalescentium malorum in eo sit, quod infeli-
cibus illis desit sacerdotale ministerium, per 
quod caelestis gratia impert i tur et augetur, plu-
res ex Italia presbyteros istuc mit tere decre-
vimus, qui conterraneos suos noto solentur al-
loquio ; doctrinam fidei ac vitae christianae prae-
cepta doceant ignorata aut neglecta, sacramen-
torum apud eos salut a ri ministerio fungantur, 
sucrescentem sobolem ad religionern, et huma-
ni ta tem informent, oranes demum ex quovis or-
dine, consilio ac ope iuvent, cunctisque f'oveant 
curae sacerdotalis officiis. Quo id commodius ac 
plenius ef'fici posset, per litteras Nostras XVII. 
Kalendas Décembres anno superiore datas sub 
annulo Piscatoris, Apostolicum Sacerdotum Col-
legium Placentiae Episcopali in Sede, curante 
Yen. Fratre Iohanne Baptista Placentinorum 
Episcopo constituimus, quo ecclesiastici viri quos 
Christi Caritas urget, ex Italia conveniant, ut iis 
excolantur studiis, iis exerceantur muneribus eaque 
disciplina, per quam strenue et feliciter penes dis-
sitos Italiae cives legatione pro Christo fungantur, 
et idonei fiant dispensatores mysteriorum Dei. 

Inter alumnos autem huius Collegii, quod 
quasi Seminarium haberi volumus ministrorum 
Dei ad salutem Italorum Americam incolentium, 
iuvenes etiam a vestris regionibus, italis paren-
tibus natos, recipi et institui volumus, modo in 

sortem Domini vocati sacris cupiant initiari, 
ut deinde sacerdotio aucti et istuc remeantes, 
sub vestra pastorali potes cate, omnes quarum 
usus fuerit, Apostoliéi ministeri partes expleant. 
Neque vero ambigimus, quin et reduces isti pa-
terna cum caritate excipiantur a Yobis, i temque 
f'acultates impetrent opportunas sacri ministerii 
caussa in cives suos, monito parocho, exercendas : 
quippe ad Yos venturi sunt quasi auxiliares 
copiae, ut sub auctoritate cuiusque vestrum, 
cuius in Dioecesi versantur, sacrae militiae ope-
rám navent. Prof'ecto in primo operis exordio 
t an ta haec auxilia haudquaquam erunt, quanta 
res ac tempus flagitant, neque eorum qui mit-
tendi sunt opera, par esse i ta poteri t numero 
et necessitatibus fidelium, ut singulis et remo-
tioribus in locis sacerdotes constitui possint, qui 
curam animarum gérant. Quamobrem optimum 
f'actu censemus; si in Diocesibus, quae advenis 
ex Italia magis abundant, communia habeantur 
domicilia sacerdotum, qui exinde digressi circum-
iaeentem regionem peragrent, et sacris expe-
ditionibus excolant. Qua ratione autem, quibusve 
locis opportunius ea possint constitui, id erit 
prudentiae vestrae decernere. — Haec omnia 
quae Apostolicae Xostrae providentiae esse 
duximus, Yobis hisce litteris significanda cura-
vimus. Si quis autem ex Yobis compererit sive 
sensu et iudicio suo, sive collatis cum Fratribus 
consiliis, aliquid praeterea praestari a Nobis 
posse ad eorum uti l i tatem et solatium, quorum 
causa haec scribimus, sciât se Nobis gratum fa-
ct urum, si de hoc ad sacrum Consilium fidei 
propagandae praepositum studiose retulerit. 

Ex hoc autem opere, quod ad curam et 
praesidium plurimarum animarum, omni catho-
licae religionis solatio carentium suscepimus, 
fructus Nobis pollicemur uberes, maxime, si ac-
cesserint, uti confidimus, ad illud sustentandum 
tuendumque fidelium, quorum pietat i pares sup-
p étant opes, studia et subsidia. — Caeterum 
adprecati Deum benignissimum, qui omnes ho-
mines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis 
venire, ut hisce coeptis propitius adspiret, ac pro-
spéra det incrementa, Apostolicam Benedictio-
nem intim ae dilectionis testem Yobis, Yenerabi-
les Fratres, et universo Clero ac Fidelibus, quibus 
praeestis, peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die X De-
cembris A. MDCCCLXXXYIII. Pontificatus Nostri 
Undecimo. LEO PP. XIII. 
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Egy német pásztorlevél a római kérdés tárgyában. 
Nagymélt. dr Haffner, a nagytudományu mainzi 

püspök egy pásztorlevélben adja püspöki megyéje hívei-
nek tudomására, hogy a szentatya helyesnek és ajánla-
tosnak tar t ja azt, hogy jubileuma zárkövéül ez év utolsó 
napján Jézus szent szivénekimádása végett a legfelségesebb 
oltári szentség egy időre kitétessék, előtte a szent rózsa-
füzér elmondása és a Tedeum eléneklése után a szent ál-
dás kiosztassék s végül az ez ájtatosságokban résztvevők-
nek gyónás és bűnbánat után az oltári szentség vétele 
által teljes bucsu nyujtassék. Ezek után a szentatya ró-
mai helyzetét következőleg beszéli meg : Az erőszak, melyet 
az olasz kormány szolgai pár t ja által támogatva a papság 
és a pápaság ellen alkalmazásba vesz, igen világos kifeje-
zésre jutot t a már 1871-ben tervezett kivételes törvény-
ben, melynek uj alakját a kamara csak nem régiben 
fogadta el. Az mondatik, hogy a papi hatalom vissza-
élései ellen irányul a törvény ; valóban azonban nem 
egyéb ez, mint az államhatalom visszaélése, melynek 
erősítésére szolgál, mialatt az olaszországi papságnak 
megtiltani akarja, hogy igazsággal szerzett jogait védje, 
a vallás alaptanait tanitsa és a rágalmakat visszautasitsa. 
Korunk, sajnos, más országokban is látott ily kivételes 
törvényalkotásokat létesíttetni a klérus ellen. Czéljukat 
azonban sehol sem ér^ék el, hanem csak a törvényszerző 
tekintélyének, kitől eredtek, váltak kárára. Itáliának sem 
lesz egyéb haszna belőle. A pápaság és klérus azonban 
folytonos üldöztetésnek kiszolgáltatva, melynek tartama 
beláthatatlan, mert az okul adott büntetés alá vonandó 
cselekmény a legtágabb körű s meghatározatlan tételekbe 
van foglalva, ugy hogy önkényes magyarázat előtt tárva-
nyitva a kapu. 

Még az elfogadás előtt tiltakozást emeltek e tör-
vények ellen az összes európai államok püspökei. A po-
rosz és a többi német főpap is erélyes nyilatkozatokban 
adtak rosszalásoknak kifejezést ellene. En szivből csatla-
kozom ezekhez, és reménylem Istentől, hogy ily nagy igaz-
ságtalanság nem birand hosszas tartóssággal. 

Legújabb időben a katholikusokat vissza akarták 
tartani attól, hogy az itáliai kormány ellen panaszt 
emeljenek. Azt az ürügyet hozták fel ellenünk, hogy 
magatartásunkkal, mit az olasz kormánynyal szemben 
tanusitunk, veszélyeztetjük ennek a német kormánynyal 
ez idő szerint fentartott jó viszonyait s megzavarjuk azt 
a szövetséget, mely a német birodalom hatalmi állására 
és a békére nézve főfontosságu. Igen, még az is mon-
datott legújabban, hogy a pápa és a Vatikán hivei szán-
dékot táplálnak Orosz- és Francziaországgal szövetkezni a 
német birodalom hátrányára. Ezt is megengedték ma-
guknak. 

Ez utolsó állítás magán viseli a hazugság és dőreség 
bélyegét, még pedig olyannyira, hogy nem is szorul vissza-
utasításra. Hisz a pápának, ki a német állammal a leg-
jobb viszonyban áll, nincs is érdekében ez ellen szövet-
séget léptetni életbe. Ha Oroszországgal mégis tárgyalást 
folytat, ugy ennek nincs más czélja, mint a mely volt a 
Németországgal folytatott tárgyalásoknak, melynek eddig 
az volt az eredménye, hogy a májusi törvény egy része 
revisio alá vétetett. Bizonyára Oroszország katholikus 

polgárainak sanyarú vallási helyzetén éppúgy enyhíteni 
fog, a mint enyhített a berlini kormány a német katho-
likusok helyzeten. 

A mi pedig a Vatikán itteni híveit, a német püs-
pököket s katholikusokat illeti, mi hazafias érzelmünket 
s hűségünket a birodalom iránt oly gyakran és fényesen 
tanusitottuk már, hogy ilyen gyanúsítások ellenünk sértés 
nélkül egyáltalában nem emelhetők. 

Másrészről ne kívánjanak tőlünk hallgatást ott, a 
hol beszélnünk kell kötelességből, s ne tulajdonítsanak 
nekünk czélzatokat, mikre semmi alap sincs. Az egyház 
és a pápa örökké élő ügye, melyet mi meg fogunk vé-
deni, nincs semmi összefüggésben a pillanatnyi politikai 
viszonyokkal. Ha Németország Itália fegyveres támoga-
tását politikai tekintetekből biztosítani akarja magának, 
a római kérdés felett ez nem képezhet döntést. Az egy 
házellenes tábor találmánya az csak, tul és innen az Al-
pokon, hogy a német és olasz kormány között átmeneti, 
időleges esetlegességekkel szemben megkötött szövetséget 
és az azzal járó udvariasságot akként értelmezzék, hogy 
ez az olasz forradalom müvének elismerése és végleges 
visszautasítása legyen a pápa igényeinek. Tényleges alap 
nincs arra a feltevésre, hogy a német kormány Olasz-
ország iránti jelenlegi viszonyaiban ez értelmezéshez 
hozzájárulni akarna. Ha igy lenne, akkor Németország 
összes katholikusainak ellene óvást kellene tenni minden 
körülmények között ; mert a pápa joga a német katho-
likusoknak is joga, joga a német nép egy harmadának; 
és ez olyan jog, melyért kormányunk védelmét is igénybe 
vehetjük. Es ez I. Vilmos király, majd császárnak 1867. 
évi máj. 25-iki trónbeszédében a legünnepélyesebb módon 
el is ismertetett a következő szavakkal : 

„Ama súlyos kérdéssel szemben, mely ott (Itáliá-
ban) megoldásra várakozik, kormányom törekvése oda-
irányuland, hogy az egyház fejének méltósága és füg-
getlensége iránt alattvalóim igényei a tőlem várt gon-
doskodáshoz képest kielégíttessenek s egyszersmind elég 
tétessék ama kötelmeknek, melyek Poroszországnak poli-
tikai érdekeiből és nemzetközi viszonyaiból rá háram-
lanak." 

Nincs okunk tehát kételkedni és jövőre is remény-
leni, hogy ez az alapelv mostani kormányunkat is vezérli, s 
nem is aggódhatunk amiatt, hogy az Olaszországgal kö-
tött szövetség megsérti a pápa s a német katholikusok 
jogait , valamint másrészről nem tartunk attól sem, hogy 
e jogoknak érvényesítése az Európa pillanatnyi helyzeté-
nél fogva szükségessé vált jó viszonyokra köztünk és az 
olasz katonai hatalom közt, befolyást gyakorolni képes 
legyen. 

A politikai viszonyoknak ama feszültsége, melyben 
ez időszerint Európa és Olaszország van, sokkal jobban 
megnehezíti a római kérdés megoldását, mint valaha; de 
sürgősebbnek is mutatja, mint valaha. 

Ezt a kérdést nem lehet elutasitani, sem hallgatással 
eltemetni. Minél hosszabb ideig hagyatik a pápa mostani 
méltatlan helyzetében, annál nagyobb lesz az európai 
államok politikai viszonyaiban a zavar. Csak a pápával 
egyetemben érheti el Európa a nyugalmat. A lefolyt 
száz év történelme eléggé igazolta ezt. A pápa királyi 
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felségének visszaállítása a béke visszatértének elenged-
hetetlen feltétele és betetőzése, ugy a franczia forra-
dalom mint a 48 iki forradalom után. A béke nem lesz 
fenntartható vagy helyreállítható, mig az égbekiáltó jog-
talanság jóvá nem tétetik, melyet a szentszéken az olasz-
országi forradalom elkövetett. Ha a mi kormányaink 
katholikus alattvalóinak egyházuk fejének méltósága és 
függetlensége iránt táplált igényeik tekintetében igazsá-
gosak akarnak maradni, akkor legalább arra kellene töre-
kedniök, hogy rábírják az itáliai kormányt, hogy saját adott 
szavához hü maradjon. Nem kellene megengedniük, hogy a 
pápa szavai az olasz büntetőtörvények alá helyeztessenek ; 
közös eljárás által, a forradalmárok fenyegetéseivel szem-
ben késedelem nélkül ki kellene nyilvánitaniok, hogy az 
egyház feje, mint a ki minden nemzethez hozzászámí-
tandó, az összes hatalmaknak védelme alatt áll. 

Nincs most itt a helye és ideje a meghatározásnak 
a tekintetben, hogy miképen alakulhatnak Italia politikai 
viszonyai a jövőben, hogy a nemzeti egység el nem uta-
sítható érdeke miképen volna kiegyeztethető az egyes 
tartományoknak a jogban s történelemben gyökerező 
önállóságával. A gondviselés, mely mindenütt hatalmasan 
nyilvánítja erejét s mindent szeretetteljesen intéz (Bölcs. 
8, 1.) meg fogja adni újból a társadalmi rend adományát 
ezen a természet és isteni kegyelem által kedvelt ország-
nak oly mértékben, hogy saját történelmének és az egy-
ház történelmének is meg fog felelhetni. Ily rendezett 
állapotban a pápa is elfoglalandja majd megillető helyét. 
Hogy a pápa önhatalommal rendelkezzék s ne legyen 
másnak alattvalója, ez olyan követelmény, mely kérlel-
hetetlen szükségszerűséggel folyik hivatala természetéből, 
melyet Isten rendeletétől mint az összes nemzetek katho-
likusainak szellemi feje visel. 

Hogy mint ilyen székhelyét Rómában tartsa, nem 
kevésbé Isten végzésén alapuló kívánat. A gondviselés, 
melynek világánál a népek életváudorlása történik, s mely 
az évszázadok egyetemét átöleli, a szent Péter vére által 
megszentelt Rómát a kereszténység székvárosává emelte, 
és végzését kitörölhetlen írással jegyzé be a világtörté-
nelem könyvébe, és soha sem engedé lábbal tiporni bün-
tetlenül ezen ősi rendeletet. 

A tizenkilenczedik századbeli bűntény, mely az ezer 
éves jogot és birtokot készül felforgatni, szintén nem 
marad büntetés nélkül. Annak karjai, ki az első század-
ban hatalommal birt Péter bilincseit feloldani a tizenki-
lenczedik századbam sem lettek rövidebbek. 

Mialatt rendíthetlen bizalommal tekintünk Isten 
félé, ki a földgolyót és annak népességét méltányos igaz-
ságossággal kormányozza (Zsolt. 97, 9.), másrészről min-
ket illetőleg mindent meg kell tennünk Isten irgalmának 
megindítására, hogy rövidítse meg a megpróbáltatá-
sokat, melyeket az egyháznak és fejének tűrnie kell. 
Istennek utai kifürkészhetetlenek és ítélete megfoghatat-
lan. A hit világánál csak annyi bizonyos, hogy a keresztények 
minden szenvedései arra rendelvék, hogy megtisztítsák 
őket bűneiktől és Istenhez vezessék. Valamint azonban 
az emberi testben az egyes tagok épsége szükségképen 
feltételezi az egésznek egészséges voltát, ugy a keresztény 
egyházban is minden lélek üdvözülése az egész keresz-

ténységnek üdvére válik. Azért tehát, ha mi a szoronga-
tott szentatyának és az egyháznak segélyére akarunk 
sietni, akkor azzal kell kezdenünk, hogy magunkat is 
megszenteljük Jézusban. 

A sok külső kellemetlenség, mely jelenben a ke-
resztény világra oly nagyon sulyosodik, csak ugy győz-
hető le, ha a népek a hit szellemében megifjodnak, ha a 
keresztény erények gyakorlatában és Isten szeretetében 
megujulnak. 

Csak akkor lesz fohászunk Isten előtt meghallgatva, 
ha bűneinkért alázatosan kérelmezünk bocsánatot s meg-
bánó lélekkel borulunk eléje. Az önmagát megalázó em-
bernek imája áttör a felhőkön, nem nyugszik meg, mig 
oda nem ér s nem tér meg onnan, mig a legfőbb Ur 
meg nem hallgatja. (Sirák fia 35, 21.) 

Kedves hívek! Ilyen lelkülettel imádkozzunk mi is 
szentatyánkért és a mélyen szomorkodó egyházért! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 18. A „Moniteur de Rome" a nagy-

váradi püspök ur beszédéről — és még valami. 
A villám-gyorsaságok korát éljük. Alig hangzott el 

f. hó 13-án szent László városa püspökének szent-László-
társulati beszéde a budapesti közp. papnevelő-intézet 
dísztermében, a távíró villamfolyama azonnal széthordta 
annak eszméit, szellemét és hatását az egész világon. 

Rómában az „Agenzia Stefani" olasz távirati ügy-
nökség hirdette Crispinek és az egész hivatalos olasz vi-
lágnak, hogy Magyarország oly helyzetet kiván a pápa 
számára Rómában, a melyből az olasz nemzet nagyha-
talmi aspirácziói is erőt merithetnek. Nem lévén e táv-
iratban t. olvasóink előtt semmi ismeretlen, közöljük azt 
eredetiben, ugy a mint azt a „M. de Rome" közölte és a mint 
Magyarország katholikusainak legújabb votuma az anya-
szentegyház feje, XIII. Leo pápa szemei elé került. A 
távirat szövege ez : 

„Dans une réunion de lAssociation de Saint La 
dislas, Mgr Schlauch, évêque de G r o s s w a r d e i n , e n rendant 
compte de la remise au Pape de l'adresse des catho-
liques hongrois, a parlé de la situation du Saint-Siège, 
en relevant l 'enthousiasme général qui s'est manifesté 
pour le Pape, et a ajouté : „II y a certainement raison 
d'espérer que celui qui a destiné Rome comme siège de 
Saint Pierre, et qui l'a maintenue au milieu des diffi-
cultés de tant de siècles, créera une situation politique 
qui permette au Siège de Saint Pierre de rester à Rome, 
et de mettre d'accord les aspirations de la nation ita-
lienne avec l'intérêt que celle-ci a de laisser une pleine 
liberté et une indépendance absolue au Pape. Voilà ce 
que prendront en consideration particulière ceux qui 
sont habitués à réfléchir sur les changements des desti-
nées humaines et sur l'incertitude des événements po-
litiques." 

Nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy ne kö-
zöljük a magyarázatot is, melvlyel a Vatikán köreihez 
oly közel álló „M. de Rome" e tudósítást kisérte. Látni 

') Miért nem Nagyvárad? A külföld még mindig németül 
ismer bennünket. Magunk vagyunk az okai. 
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fogjuk abból, hogy mi lett az egykori gyarmatai esperes-
plebánosból, a miből azután a magyar katholikus lelkészi 
kar ra nem csekély dicsőség sugárzik vissza. 

„Mgr Schlauch e beszéde, úgymond a M. d. R. 
ugyanoly visszhangot fog kelteni, mint az keltett , a me-
lyet mult évben Budapesten a par lamentben (azaz: a 
delegáczióban) mondott Olaszország érdekéről a szent-
székkel való kibékülés iránt, Ez a magas értelmi és po-
litikai műveltségű főpap a püspöki zélust tapinta t ta l és 
államférfiúi okos bölcseséggel egyesíti. Beszédei az egyház 
és állam érintkezéseiről és a katholikusok hivatásáról 
társadalmunkban, mig egyfelől mintái az előadásnak, ugy 
másfelől mindegyik egy-egy alkotása a buzgóságnak, 
hitnek és mérsékletnek. 

Hogyha a magyar püspök a franczia nyelvet 
használná, a szabatosság és világosság e csodaszerü 
közegét, neve európaszerte bámulat tá rgya volna. 0 egy 
nagy püspök, ki mint Manning, Dupanloup, Ketteler , 
Gibbons, ismeri az idők változatait és a gyógyszereket , 
melyeket az egyház nevében használni kell. 

Mgr Schlauch jelen beszéde magas politikai jelen-
tőséggel bir. Az apostoli szentszék jogai revindikáczió-
jának mozgalma napról-napra nemcsak ter jedelemben 
nyer, hanem egyúttal a pápai ügyre mindig több vilá-
gosságot, szabatosságot és kidomborodást dérit. Mond-
hatni, hogy napról-napra szélesedik e kérdés látóköre. 
Tegnap hallot tuk, miként szoritotta a belgák congressusa 
a pápaság vitás helyzetének tisztázását szűkebb mederbe. 
Ma egy püspök lép elé, országának minden rangú kép-
viselete előtt és felállítja, még az olasz érdek szem-
pontjából is, mint szükségletet, azt hogy vége szakadjon 
ennek a viszálynak, a mely annál gyilkolóbb lesz, minél 
inkább erőködnek az olasz hivatalos körök, abban a 
reményben, hogy az egyházat egy képtelen kapituláczióra 
szorítsák, megörökíteni ezt a kérdést. 

A katholikus Magyarország revindikácziója kiváló 
sulylyal esik a latba, mert hiszen Magyarország szenve-
délyes szeretettel viseltetik az olasz nemzet iránt . Ez 
rokonszenves figyelmeztetés egy szövetséges társ, egy 
barát részéről." 

Eddig a kommentár . Hogy meg lehetünk vele elé-
gedve, világos. 

Es it t be is fejezhetném e sorokat , ha nem Ígértem 
volna még „valamit" ott fent a czímiratban. 

Ugyan mi lehetne az a valami egy dicső hungar i -
cum után más, mint a hires osztrák czopf tisztességes 
k i p o r l á s a ? ! De ne i jedj meg, nyájas olvasó; nem én 
végzem e műtéte t . Elvégezte azt az osztrák par lament-
ben Zallinger képviselő. 

A dolognak nagy a feneke, de én nem kerekítem 
ki az egészet. Nem is tudom hamar jában , hogy czimez-
zem az osztrák külügyi politika vezetését. Mert ez az 
oka, hogy most római kérdés létezik. Volt ugyanis idő, 
mikor a világbéke e kulcsa erővel maga tolakodott Ausz-
tria keze felé, hogy ez őt megragadja és magáévá tegye. 
Ez akkor történt , midőn I I I . Napoleon megveretve Né-
metország által seregeit Rómából visszahívta. Ha ekkor 
Ausztr ia-Magyarország mint katholikus nagyhatalmasság 
kezébe veszi a pápa ügyét, ma a forradalmi Olaszország 

nem bonyolí taná Európa poli t ikáját abban az i rányban, 
hogy franczia, német, orosz, osz t rák-magyar okvetet lenül 
összeveszszen és ő játsza közöttük az egyensulytar tó 
nagyhatalom machiavellisztikus érdeksovár szerepét. 

Ausztr ia-Magyarország a hígvelejű protestáns Beust 
vezetése alatt elszalasztotta az alkalmat, hogy a világ-
politika kulcsát magához ragad ja és gyáván-e vagy 
csupán szórakozottságból, de minden esetre páratlan 
könnyelműséggel lesülvesztette magát első kath. nagy-
hatalmi állásáról — a forradalmi Olaszország csatlósává 
ez egyházi poli t ikában. 

Most már érted, nemde szives olvasó, miért aka-
dályozták meg Bécsben a kathol ikus nagygyűlést és 
miért nem „lehet" az osztrák püspöki karnak nyilatkozni 
a római kérdésben. É p p most veszekednek az osztrák 
kath . lapok, hogy lesz-e vagy nem lesz püspöki konfe-
renczia Bécsben s fognak-e nyilatkozni a pápa helyzeté-
nek ügyében ? A legújabb hir azt ta r t ja , hogy se konfe-
renczia, se nyilatkozat nem lesz. Egyes püspökök ugyan 
leveleznek még egymással e t á rgyban , de egy „igen ma-
gas állású" főpap azt mondta, hogy nem lesz, mert 
„fent" nem ta r t j ák időszerűnek. Azaz félnek Olaszország-
tól, a melynek kiszolgáltat ták a pápát . 

Ezt a, nem tudom hogy nevezzem, ezt a valamit osto-
rozta Zall inger képviselő az osztrák par lamentben minap. 
Szavai a mily férfiasak, épp oly méltók az osztrák katho-
likusok önállóságához vallási ügyeik gondozásában. 

„A római kérdés, úgymond, oly valami kérdés, me-
lyet le lehet ugyan venni valamely gyűlés napirendjéről , 
hanem elnapolni azt a végtelenig nem lehet ; föltétlenül 
megoldást követel e kérdés. Maga Olaszország sem lesz 
soha nyugodt , mig csak ez a kérdés meg nem lesz oldva. 
Ausztr ia katholikusai a szentszék elidegeníthetlen jogai-
ról ugy gondolkoznak mint Németország, Olaszország, 
az egész világ katholikusai ; és midőn mi a kereszténység 
legrégibb t rónjának jogai t védjük, egyben védjük azokat 
az alapokat is, a melyeken nyugszik ő felsége Ausztr ia-
Magyarország császárja, k i rá lyának t rónja ." 

Férfiasan volt mondva. Bravo ! ? ? 

B e m , nov. 23. Küzdelem, egy katholikus templomért. 
— Miután az 1882. nov. 26-iki, a keresztény iskola 
szabadságáért folytatot t nagy, elvi jelentőségű döntő-
küzdelem óta a dolgoknak nyugodtabb és békésebb fej-
lődése iránti szükségérzet a svájczi nép összes rétegeiben 
érvényesülni kezdett, s a békülési szellem még a szö-
vetséges tanácsokba is benyomult , egy templom feletti 
vita viharos erővel gyu j tá ismét élénk lángra a politikai 
s vallásfelekezeti meghasonlás üszkeit. 

A nemzetközi svájczi idegen-forgalom központ jában, 
a mintegy 22,000 lelket számláló Luzernben, 9 katholikus 
templom van. Ezek eddig valamennyien a katholikus 
névre különös igényt táplálva, Isten házainak használ-
ta t tak . A luzerni „ó-katholikusok" kisded tábora ez állapot-
tal szemben pár évtizeden keresztül, a vatikáni zsinat ide-
jétől kezdve, ügyében semmi előhaladást nem tőn. Nem-
rég hirtelen másként alakult a helyzet. A berni „ó-ka-
tholikus" püspök, Herzog Eduárd , születésre luzerni s 
egykoron ugyanot tan theologiai tanár, az ő felekezeti 
egyházának befolyását egyre tűnni látá ugy püspöki szék-
helyén, mint Ju rában , Genfben és Szt.-Gallenben. Azok a 
kantonok, melyekben a lakosság többsége protestáns, s 
melyekben a kath. lakosság a bázeli püspökséghez tar-
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tozik, Lâchât Jenő bázeli püspököt „letették," és a 
Bernben székelő ó-katholikus „ p ü s p ö k i n e k állami fize-
tést szavaztak meg, a kath. egyház ellen vívott küzdel-
mükben mindinkább kimerültek, s végtére is kénysze-
rítve a katholikus néposztályok erélyes fellépése s még 
közvetlenebbül az egész Svájczban megindult katholikus 
mozgalmaktól, melyek az ó-katholikusok tervezeteit oly 
határozottan tönkre sújtották, a bázeli püspökség recon-
structióját maguk is elősegiték. Lachat utódja, dr Fiala 
Frigyes a püspökségéhez tartozó összes kantonok által tör-
tént elismertetés után elfoglalá a bázeli püspöki széket, s 
igy államjogilag is elismertetett az előző bázeli püspökök 
jogos utódának s a püspökség valódi főpásztorának. 

Ez egy érthető intelem volt a 'be rn i „ó-katholikus" 
püspöki palota felé. Remegés fogta el dr Herzogot berni 
székhelyéért, mely már csak a berni (protestáns) kormány 
segedelmével tartható fenn. Luzernre irányzá tehát tekin-
tetét, a honnan az „ó-katholikus" mozgalom Svájczban 
1871-ben kiindult. Luzern neki, ha esetleg egyebütt kényel-
metlenné a l a k ú j á n a k a viszonyok, végső menhelyül szolgá-
landott. Ez időszerint bár csak 131 emberre megy a luzerni 
„ó-katholikusok" száma (hivatalos adatok szerint az egész 
svájczi szövetség területén épen igy leapadt a számuk), 
mégis e testület Weibel jogtudor és Steiger orvos személyé-
ben oly férfiakat bir, kik nemcsak anyagilag állanak jól, 
hanem oly tüzes és szenvedélyes vérmérsékletüek, hogy kez-
dettől fogva valódi rajongással léptek a mozgalom terére, 
mint az „ó-katholikusok" védurai. A magára hagyott 
berni „ó-katholikus" püspök számára menhelyet beren-
dezni Luzernben elég volt ez uraknak arra, hogy ez 
ügynek lángbuzgalommal szenteljék magukat. 

Semmi sem lehet természetesebb, mint hogy az 
ó-katholikusok Luzernben templomot építenek maguk-
nak, a mint a római katholikusok a Jurában, Genfben, 
Frickthalban, s egyebütt többször megtették, miután jogos 
templomaik az „ó-katholikusok" által elraboltattak. Ez 
azonban nem lett volna Weibel és elvtársainak tetszése 
szerinti dolog. Azt követelék tehát, hogy Luzern 9 ka-
tholikus temploma közöl egy nekik használatra átenged-
tessék. Erre a katholikusok rá nem állhattak a nélkül, 
hogy a templomot az egyházi átoknak ki ne tennék, s 
ez okból a kérelmet megtagadták. 

E miatt dúl most nagy a lárma a svájczi nép 
közt. Az alig álomba merült politikai s vallásfelekezeti 
szenvedélyek ismét felébredtek, s a radikális táborban 
orgiákat ült a fanatizmus. A szövetségi-, állami- s kan-
toni tanácsok egyenkint ismerkedének meg az ügygyei, 
ugy hogy a parlamenti tárgyalások folytán Svájcznak ez 
egymagában olyan összegbe került, mely egy tisztességes 
templomnak épitését már maga lehetővé tette volna. Hosszú 
időn át nem volt más tárgya a beszélgetéseknek egyik tá-
borban sem, mint e gyászos meghasonlás. 1887. évi ápril 
18-án, a szövetséges tanácsban megelőzőleg lefolyt he-
ves viták után, döntésre került az ügy a rendek taná-
csán. Ez a „szövetségi tanácshoz" utasitá az ó-katholiku-
sokat, hogy az döntsön a felett, miszerint van-e joga 
megtagadni a luzerni katholikus kormányzatnak ^magán-
jogi11 alapon a máriahilfi templom használatát az „ó-ka-
tholikusok "-tói, a mennyiben az a lakosság politikai 
értelemben vett községének és nem az egyházközségnek 
képezi tulajdonát; „közjogi" indokok alapján a tagadás ér-
vénytelennek nyilváníttatott a rendi tanácsban. Az „ó-ka-
tholikusok" szitkozódtak iszonyú haragjukban s utolsó 
reményüket a szövetségi tanácsba vetették. Ujabb közvetitő 
javaslatok siker nélkül maradtak, hiszen éppen a békét 
nem akarják az „ó-katholikusok" s ennélfogva azokat 
Irivétel nélkül elvetették. E mai napon, november 23-án, 
teriti le a tengeri kigyót a „svájczi szövetségtanács." 
Egynek kivételével (Kopp, Luzern-bői) csupa protestán-
sok, felvilágosultak, s „ó-katholikusok"-ból áll az. Katho-
likus részről tehát semmi üdvöset nem lehetett tőle várni. 

És csakugyan a katholikusok ellenére döntött a „szö-
vetség-tanács." Èzzel a kérdés, hogy a luzerni kormánynak 
az 1800. évi nov. 4-iki elkülönitő okmány erejénél fogva 
fennálló felügyeleti joga érvényes-e ahhoz, hogy az ó-ka 
tholikusoknak a máriahilfi templom használatát megta-
gadja, tagadó értelemben lett eldöntve. A küzdelem tehát 
most egész váratlanul egészen más térre csapott át. Jelen-
leg tehát Luzern község lakóinak gyűlésbe hivása kezd tért 
hódítani, és e pillanatban értesülök, az ottani kormányzat 
a kantonális szervezeti törvényben biztosított felügyeleti 
jogánál fogva meg fogja tagadni a templomnak kiszolgál-
tatását az ó-katholikusok számára. A felsőbb (visszavető) 
tekintély itt a nagy tanács, ez pedig 91 conservati^, 
31 haladó és 10 mérsékelt szabadelvűből áll. Általános 
hit szerint tehát ez az uj ösvény végérvényesen el 
fogja most zárni az ó-katholikusokat a máriahilfi temp-
lom kapujá tól ; miután a kantoni hatóságok illetékes-
sége kétségen kivül áll s a szövetség részéről nem mel-
lőzhető. Ha pedig éppen erőszak fenyegetné a katho-
likusokat, akkor mint hangzik, végső mentségre mindig 
lehetne a községi testületre hivatkozni, a mi azonban 
most még nem lép előtérbe. 

IRODALOM. 
Jus Ecclesiasticum peculiari respectu habito 

ad Hungáriám. Ex fontibus et pluribus praeclaris aucto-
ribus concinavit Georgius Demkó, archidioecesis agriensis 
presbyter, SS. Theologiae Doctor, in lyceo archiepiscopali 
agriensi juris canonici et históriáé ecclesiasticae professor 
publicus Ordinarius. Két köt. 

Hogy kiválólag jogász nemzet vagyunk, eklatansul 
bizonyítja az is, miszerint egyházirodalmunk legtermőbb, 
előkelő müvekben leggazdagabb vidéke a jogi. Különösen 
a legutóbbi két évtizedben egymást érte e téren a siker. 
Örvendetes jelenség az is, miszerint kanonistáink be 
kezdik látni, hogy ami üdvös kánonjogi irodalmunk 
gyarapítására s emelése érdekében ezentúl még történ-
hetik, azt nem a száraz tankönyv-kompilácio, hanem a 
kánonjog akútabb s magyar kath. egyházunk legújabb 
viszonyait különösen érintő kérdések felölelése s azoknak 
jogtörténeti alapon monographiák alakjában való meg-
oldása képezi. Szórványosan egy-egy ilyen monographia 
az egész viszonyok kényszeritő hatása alatt ezelőtt is 
megjelent, s vannak köztük kitűnőek, melyeknek, mint 
Danielik János a magyar kath. egyház birtokjogáról, 
dr Schopper György a polgári házasságról irt mono-
graphiáinak, most is van aktualis becsök ; de az a spontán 
törekvés monographiák után, amelynek már egy-két 
eseményszerű mü is köszönhető, határozottan a leg-
utóbbi két évtized érdeme. Nem is említve a nagy-
szabásban dolgozó világhírű egyházjogtudósunkat, Rosko-
ványit, a fénylő napot : illustris kanonistánk a nagyváradi 
püspök ur, kiben a magyar jogérzék a magyar ékesszó-
lással oly remekül párosul, e téren a világitó meteor, 
aki mesterileg mutatta meg, mily irányban s mint kell 
magokat az ujabb kanonistáknak érvényesíteniük. Nyomá-
ban, ragyogó példájának hatása alatt egész kanonista 
nemzedék támadott. S eltekintve két jeles tankönyvirónk-
Szeredy és Kazalytól, dr Hamvas, Kovács Gyula, Timon 
Ákos, Várossy Gyula, Haudek Ágost, kik közöl a ne-
gyedik a kánonjogot és ez őt akadémiánkba is bevitte, 
mongraph kánonjogi irodalmunk mezején ismert és ünne-
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pelt nevek. És ha ezek üdvös buzgólkodása daczára is 
még igen sok a kivánni és tenni való, ha kánonjog-
történeti bővebb ismereteinket a szomszédok forrásaiból 
kell merítenünk, ha szentszéki judikaturánk körében sokat 
lehet és kell is még diskusszio tárgyává tenni, ha a 
kánonjog nemzetgazdászati és társadalmi jelentőségének 
a modern szociális alakulatok által követelőleg provokált 
s hazánkra sem értéktelen ismertetése még mindig embe-
rére vár : ugy ez mind a mellett bizonyít, hogy a talaj nem 
meddő, hogy szakerőink széles munkakörnek, egyház-
jogirodalmunk ily hivatott művelőkkel szemben szép 
jövőnek néznek elé. 

Jóllehet a fent irt müvek, mely ugyan nem mint 
monographia, de mint tankönyv egyházjogi irodalmukban 
számot tenni hivatva van — bemutatandó, mindjárt in 
médias res kellett volna mennem, jólesett konstatálnom 
e kedvező és sokat igérő lendületet akkor, mikor a 
„Porubszky-jog"-ról mint redivivusról akarok szólani. 
Hazánk kánonjog-irodalmára e század második felében 
Egerben hasadt az uj korszak hajnala. Nem is csoda, a 
hol oly fénylő nap ragyogott mint Roskoványi, várni 
lehetett, hogy bűvkörében támadnak majd fénylő csillagok. 
Porubszky műve amidőn megjelent, korszakot alkotónak 
lön elismerve mindenütt. E lapok akkori szerkesztője, 
Danielik, a tudós Ruzsicskát hivta fel, hogy recenseálja 
azt. Ruzsicska kitörő lelkesedéssel üdvözlé a szerzőt, 
hogy az egyházjogot honunkban is a juridico-metho-
dologicus zsarnokságtól felszabaditván, dr Phillips rend-
szerét elfogadta. 

Es azután saját rendkivüli egyházjogi appara-
tusának ragyogtatásával tiz számon keresztül ismerteté 
annak „remekségét". Volt azonban egy óhaja, melynek 
kifejezést is adott mindjárt a recensio elején. „Szabadjon 
azon szerény óhajtásunkat kifejezni, vajha a t. sz. — ha 
szerencsés leend, amit tiszta szívből kívánunk, müvének 
2-ik, 3-ik kiadását rendezhetni — kitűnő kapaczitások, 
p. o. Phillips, Permaneder példájára mindenek előtt a 
religioról, egyházról, ennek fogalmáról, természete és 
társadalmi formájáról velős czikket bocsátana előre. Ez 
csak világosságot árasztana az egyházi jog fogalmára, 
és a t. sz. által elfogadott rendszer egyszersmind az 
ennek alaposságáról való meggyőződést ís könnyebbítené." 
Technikai szempontból pedig figyelmezteti : „lehetne 
véleményem szerint némely §§-nál előforduló sok osztó 
számot, mi a tanulóknak nem kis nehézséget szerez, 
kevesebbre leszállítani, másokat egygyé olvasztani." Ezek 
és egyéb észrevételek kapcsán Danielik megjegyzé : «hogy 
a t. sz. jelen munkájának recensiojára a „Religio" ennyi 
gondot fordított, azt a t. sz. vegye jeleül azon reá nézve 
hízelgő véleményünknek, mely szerint mi annak teljes 
meggyőződésünkből epochalis fontosságot tulajdonítunk s 
igy kívánatossá találtuk részünkről is megtenni mindent, 
hogy a második kiadásban a sajtót már a lehető leg-
tökéletesebb tartalommal és alakban hagyhassa el." Mind 
eme óhajoknak a tudós szerző csak részben tett eleget ; 
egyházjoga dogmatikus része még mindig hagyott hátra 
kivánni valót, lényegesen a technikus berendezésen sem 
változtatott; ehhez járult, hogy ujabb hazai viszonyaink 
ujabb alakulásai között időről-időre valósággal tatarozni 

kellett azt, ami ha a tanárnak meg is járta, de a tanu-
lóra s mindenki másra kellemetlen volt egyaránt. A 
példányok is koptak és fogytak, ujabb kiadáshoz nem 
volt remény s igy valóságos tortura volt a tanárra, 
akinek, hogy hallgatóinak kézi könyvük legyen, ugy 
kellett azt idősebb papoktól összekéregetnie. Arra pedig, 
hogy német auctor honosíttassák meg, némely tanár nem 
volt rábirható. Ily körülmények között s egyre kiáltóbb 
lévén a szükség, valódi benső örömmel olvastuk dr 
Demko jelentését, miszerint Porubszky jogát az igényelt 
kibővítések és átdolgozásokkal a szerző engedélye és segít-
ségével közre fogja bocsátani. Ami mégis tör tént ; és ez 
dr Demkonak nagy érdeme. Eleget tett egyrészt a pie-
tásnak, melylyel minden magyar kanonista Porubszky 
iránt viseltetik, de másrészt nagy hasznára vált hazai 
papnevelő intézeteinknek is. 

A kivitelről szólva nem akarunk oly szőrszálhasogatók 
lenni mint a „Magyar Sión" kritikusa, hogy minden 
egyes §-nak megnézzük a keresztlevelét ; a szerző elő-
szavában az eredetet illetőleg úgysem titkolódzik nagyon, 
konstatáljuk azonban, miszerint a dualizmus nagymesteré-
nek is becsületére vált volna a magyar és német latin 
styl olyatén elegyítése, aminőt a t. sz. müvében repro-
dukál. Nem más okból, csak paedagogiaiból kifogásoljuk 
azt. Sokkal nagyobb a t. szerzőnek a tanitástan terén 
tett tapasztalata, hogysem ne tudná azt, egy magyar 
ember által latinul és egy német ember által latinul irt 
§-nak megtanulása mily különböző fáradságba kerül. 
Ha a t . sz. azokat a §-kat, melyeket Aichnerben Permaneder, 
Walter, Schulte és másokból német latinsággal lefordítva 
talált, nem írja le szorul szóra, hanem a maga stylusán 
önállólag feldolgozza, ugy érdemét még dicsőséggel is 
tetőzi vala. Igy azonban csak az érdem az övé, de 
amelyet sem eltagadni, sem kicsinyelni nem lehet. Es 
éppen azért csak perhorreskálni tudom azt a kíméletlenséget, 
amelylyel szerzőt a „Magyar Sión" kritikusa megtámadta, 
mondván : „ha valaki kérdené tőlem, érdemes-e meg-
szerezni, azt felelném, ha nincs meg Aichner, Porubszky 
és Kazaly vagy Szeredy, akkor igenis érdemes ; de ha 
ezek megvannak, akkor fölösleges." Dr Demkó szolgálatot 
tett hazai papnevelő intézeteinknek, fáradott, sőt az 
anyagi áldozat esélyeinek is kitette magát, az önálló 
alkotás dicsőségét, — kivéve müvének az ujabb hazai 
jogviszonyokat tárgyazó részleteit, amelyekért az teljes 
joggal meg is illeti — nem szomjúhozza: oly magas 
cothurnusról, oly fitymálólag szólni müvéről tehát jogo-
sulatlan és nem illő. Es én nem a kettős kegyeletnek 
hódolok csupán, hanem a collegiális jóindulat s a sikerrel 
végzett fáradságos munkát megillető tisztelet érzetét is 
követni vélem, amidőn ama szavakkal végzem rövid 
ismertetésemet, melyekkel feledhetetlen tanárom, Ruzsicska 
bocsátá hajóra Porubszky müvét : „Ezek után szivemből 
kivánom, miszerint a t. sz. aranymüve Isten dicsőségére, 
a kath. egyház és feje, jogai és hatalmának szilárdítására 
szolgáljon és terjedjen honunk minden részére. Óhajtom, 
hogy a t. sz. müvét minden pap, de kivált a világiak, 
publicisták stb. naponkint forgassák, elvei fölött ko-
molyan elmélkedjenek, hogy igy magoknak Krisztus 
egyháza, isteni szerkezete — hatalma és méltóságáról 
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tiszta s alapos fogalmakat s ismereteket szerezhessenek, 
következőkép az egyházhoz rendületlenül ragaszkodhassa-
nak, törvényeinek pedig fiúi engedelmességgel hódol-
hassanak." Dr Véner Pál. 

— A magyarországi vatikáni okirattár szer-
kesztőbizot tsága decz. 16-án a Szent-István-Társulat 
dísztermében ülést tar tot t . Megjelentek, Schlauch Lőrincz 
nagyváradi püspök ő excja elnöklete alatt, Dankó József, 
Fraknói Vilmos, Sieiner Fülöp és Bunyitay Vincze ka-
nonokok, Csaplár Benedek kegyesr. áldozár és Rapaich 
Rajmund egyetemi hit tanár. Levélben kimentet ték el-
maradásukat Vaszary Kolos főapát , Rómer Flóris és 
Pór Antal kanonokok. Bemuta t ta to t t az okirat tár I . 
sorozatának imént elkészült I I I . kötete, mely IX. Boni-
fácz pápa Magyarországot illető bulláit tar talmazza 
1389—1396. Magyarország XIV. századbeli egyházi 
helyzete, a pápai t izedlajstromok alapján, dr. Ortvai 
Tivadar akad. tag szerkesztése alatt közelebb elkészül és 
az egyházmegyék térképeiből négy már készen áll. 
Továbbá sajtókész IX. Bonifacz bulláiból a második 
kötet. Es bemuta t ta to t t „A római sz. Lélek-konfráterni tás 
magyarországi tagja inak névsora 1 4 4 6 - 1522," Bunyitay 
Vinczétől. Mind a három kötetnek a jövő év folyamán 
kinyomatása határoztatot t . A vatikáni levéltárban meg-
indított kutatások és másolások folytatására dr. Kará-
csonyi János nagyváradi s.-lelkésznek és Schönherr Gyula 
a m. k. Muzeum levéltárnál a lkalmazot t dijnokok Ró-
mába küldése elhatároztatot t . Dr. Ortvai Tivadar akad. 
tag a bizottság tagja i sorába választatott . A bemutatot t 
számodások szerint az alapnak 1887/8-ik évi bevételei 
13418 f r t 78 kr. kiadásai 10046 f r t 88 kr. tesznek. Az 
alap jelenleg 14027 ít. 86 krral rendelkezik földhitel-
intézeti záloglevelekben és készpénzben. Az 1887/8-ban 
következő adományok folytak be : Az esztergomi fő-
káptalantól 2400 forint, nmélt. Roskoványi Ágoston 
nyitrai püspöktől 2000 forint, főm. Haynald Lajos 
bibornoktól, nm. Bonnáz Sándor csanádi püspöktől, az 
egri és nagyváradi káptalanoktól egyenként 1000 f r t ; 
nm. Csúszka György szepesi püspöktől 900 f r t mélt, 
Vaszary Kolos főapát tól és nagys. Supka Je romos zirczi 
apáttól 600—600 f r t . Mélt. Dankó József praelatustól 
300 f r t . Nagys. Fraknói Vilmos apát-kanonoktól 250 
íórint. Néhai Kovács Zsigmond veszprémi püspöktől, 
nagys. Rimely Károly lekéri apáttól , a zalavári apát -
ságtól és a pozsonyi káptalantól egyenként 200 f r t . A 
székesfehérvári káptalantól 150 f r t . nmélt . Dulánszky 
Nándor pécsi püspöktől, mélt . Kaczvinszky Viktor jászói 
préposttól, a szatmári és szepesi káptalanoktól egyenként 
100 frt , ngs. Kalmár Endre kegyesr. tar tományi főnöktől 
60 frt , ngs. Kuncz Adolf csornai préposttól a besztercze-
bányai és rozsnyói káptalanoktól egyenkint 50 fr t . v^sz-
szesen : 12610 f r t . 

H I V A T A L O S . 
Pályázati jelentés.x) 

A budapesti m. kir. tudomány-egyetem hit tudomá-
nyi kara által 1887. november 18-án ta r to t t II . r . ülésben 
kitűzött , a Répászky-dijjal jutalmazandó e pályatételre : 

„Készittessék a müveit világi közönség igényeihez 
alkalmazott oly behatóbb értekezés, mely bebizonyítván 
a vallás és valódi erkölcs közötti szoros összefüggést, 
mutassa ki egyút tal alaposan az úgynevezett független 
morál elméletének tar thatat lanságát ." 

F. é. november hó l - ig , mint kijelölt határnapig, 
két pályamű érkezett be, ily jeligékkel : 

Kéretnek a kath. lapok e sorok szíves átvételére. A sserk. 

I. „Velle non discitur." 
II . „Sicut Palmes" stb. 
F . évi november hó 30-án ta r to t t I l - ik rendes kari 

ülésen a két pályamű szabályszerű bírálatra kiadatott , 
melynek eredményéről a t. közönség annak idején érte* 
sittetni fog. 

Budapest , 1888. decz. 9-én. 
Dr Aschenbrier Antal, 

a hittudományi kar e. i. dékánja. 

VEGYESEK. 
— A református népiskolák elmaradottságát a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter XVII . jelentése a 
közoktatás állapotáról eképp adja tudtu l a törvény-
hozásnak : „Kitűnik, hogy a 2344 ref. népiskola közül 
csak 1887-ben taní t ta tot t az irva-olvasás paedagogiailag 
helyesen, hogy ugyani t t anyanyelvet csak 1911 iskolában 
taní tot tak helyesen, hogy beszéd- és ér te lemgyakorla tok 
csak 1816-ban voltak helyesen tanítva. Annál szomoritóbb 
ez, mivel ez iskolák nagy többsége magyar; e lmaradott-
ságuk a magyar f a j elmaradottságát vonja maga után." 
— E r r e a hivatalos m. kir. statisztikára a debreczeni 
„Prot . Lap "-ban egy falusi pap vezérczikkében ezt 
m o n d j a : „Súlyos vád ez, mert ebben az foglaltat ik, hogy 
a magyar fájnak reformátusokból álló része „elmaradott", 
s e lmaradot tságuknak mi, a tanügy vezetésével foglal-
kozó lelkészek s tanitók vagyunk okai . . ." Hanem hát 
nincs oly baj, a halált kivéve, a mely ellen orvosság 
nem teremne a kertben, mondja a latin közmondás. Az 
idézett falusi prot . pap is megtalál ta a prot . népiskolák, 
tehát a prot . magyar nép elmaradottságának az okát. 
Hal l juk csak! „A tanfelügyelők között (a kiknek jelen-
tésein alapszik a miniszter statisztikája) vannak hivatalos 
kötelmeikből kevés lelkiismeretet csináló egyének." Ő 
legalább 11 évi lelkészségének ideje alat t csak egyszer 
vala szerencsés tanfelügyelőt látni ! Hát csakugyan ilyen ere-
detű volna-e az a magyar kir. statisztika ? Vagy hát kinek 
van tu la jdonképpen igaza ? ! 

— Sajnos eseményről kell tudósítani olvasóinkat. 
Amsterdámban a katholikusok nagygyűlését socialista ban-
dák megakadályozták. Több százan behatol tak a terembe, 
verekedést kezdtek, ugy hogy a rendőrségnek a gyűlést 
fel kellett oszlatnia. A vértanuh korszaka kezd beállni. 

— Würtl Antal, a főváros II . kerületének plé-
bánosa, f. hó 15-én érte meg papságának 40-dik évfor-
dulóját. Ez alkalommal tisztelői óvácziókban részesítették. 
Mikor aznap az oltárhoz lépett , hogy csendes miséjét 
elmondja : felhangzott a kóruson a raedve-utczai elemi 
iskola 80 leánynövendékének ajkairól a „Téged Isten 
dicsérünk" éneke. Kamermayer Károly polgármester , az 
ünnepeltnek gyermekkori barátja, a főváros közönsége 
nevében, egy szép üdvözlő iratot nyúj to t t át Wür t lnek . 
Cselka Nándor prépost, mint a főváros esperese, Bogi-
sich Mihály prépostplébános, mint egykori káplánja, és 
még sokan üdvözölték az agg plébánost ez alkalomból. 
Mi is csatlakozunk hozzájok. Ad multos annos ! 

Felhívás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva itt is t. olvasóinknak és munka-

társainknak a végéhez közeledő év folytán tanúsított szíves tá-
mogatásukért, és számítva e támogatás folytonosságra jövőben is, 
kérjük t. olvasóinkat, hogy a kik még nem tették volna, az előfi-
zetést a jövő évre mennél előbb megújítani szíveskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1888. decz. 15. A szerkesztő. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Dicsőség Istennek, Békeség velünk! 
Mintán Isten a teremtés müvét befejezte 

nevezetesen az embert alkotván, őt abba a felül-
ről fényesen kivilágitott palotába, melynek föld 
a neve, bevezette, benne nagy kényelemmel el-
helyezte, a szentirás megjegyzi: „És láta Isten 
mindent, amit alkotott vala, és igen jók valchiak." 
(Móz. I. 1, 31.) A szentirás evvel az emberinem 
gyermekes észjárásához mérten azt akarja érté-
sünkre adni, hogy a teremtésmű részenkint és 
egészben véve olyan, aminőnek a teremtő Mes-
ter tervezte. Eszme, a maga nemében, és annak 
megtestesztése páratlan, tökéletes, fönséges össz-
hangba olvadnak. Különösen az ember, a terem-
tés koronája, csakugyan olyan amilyennek akarta: 
az ő képmása és hasonlatossága, kiben természet 
és malaszt, ész és vágy isteni harmóniában 
egyesülvék. S épp azért dicséret, magasztalás, 
dicsőség illeti meg a Mestert. És a Teremtőnek 
eme dicsőségét bizonynyal — habár a szentirás 
nem említi — hirdették, megénekelték az an-
gyalok. Hogyan ? Miként? Nem tudjuk, de gondol-
hatjuk, hogy dicsőitő énekükben az alapeszme, a 
refrain csak ez lehetett : „Dicsőség Istennek, 
békeség a teremtménynek !" Békeség az embernek! 
Oh vajha örökké összhang, béke, boldogság 
uralkodnék az emberi szivben ! Vajha ne zavarná 
meg soha — szabadságánál fogva — az igaznak, 
a jónak, az isteni szépnek rendjét, harmóniáját! 

Az első emberpár csakugyan boldog volt 
egy ideig, miként a jó angyalok óhajtották. Össz-
hang, béke lakozott szivükben. Meddig tar tot t 
a békének ez aranykorszaka, melynek emlékét 
valamennyi népek hagyományai megőrizték ? Nem 

tudjuk ; de azt már tudjuk, hogy egy titokzatos 
hatalomnak befolyása alatt, melynek természete: 
chaost, zavart idézni elő mindig és mindenütt, 
ama fönséges harmóniát megzavarta, a békét 
szivéből száműzte, a boldogság édenét maga és 
ivadéka részéről elvesztette, — de nem örökre, 
minthogy az irgalom Istene megkegyelmezett 
neki. A szentirás nem mondja, de azt, ami 
annyira természetes, el lehet képzelni; gondol-
hatjuk : mekkora mozgalom, örömzaj támadt a 
jó angyalvilágban, mikor a könyörületes Isten 
ajkáról a megváltási szándékot leleplező ige 
ellebbent: „0 (az én egyszülött fiam) megrontja 
fejedet!" (Móz. I. 2, 15.) Bizonynyal újból fel-
zendült az égben a régi hymnus refrainje : 
„Dicsőség Istennek, és békeség a megváltott em-
bernek !" 

Négyezer év tűnt tova a bukott emberinem 
fölött, miközben egyrészt a bűn, a romlás özö-
nének hullámai szédítő magasba emelkedtek a 
bálványozásba sülyedt népek között; másrészt 
az isteni vigasztaló Ígéretek egy jobb kor felől 
egyre világosabb és határozottabb alakban meg-
meguj ultak. 

„Csillag támad Jákobból— jövendöli Bá-
lám próféta. (Móz. IV. 24, 17.) „Íme egy sziiz 
méhében fogan és fiat szül," (Iz. 7, 14.) énekli 
Izaiás látnoki tekintetét a B. Szűzre függesztve. 
„Kisded született nekünk .. és hivatik az ő neve 
csodálatosnak, tanácsadónak, Istennek ... békesség 
fejedelmének — zengi ugyanazon nagy próféta, 
akit prófétai bizonyságtételeiért keresztbe fűré-
szeltek. (9, 6.) A bethlehemi pásztorok elődje: 
Amosz, a Bethlehem melletti Thecua pásztora, 
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látja : miként magasztalja fel és dicsőíti meg 
majdan a Messiás Dávid „beesett sátorát" vagyis 
az ő elszegényedett, alacsony sorsra jutott csa-
ládját. (Ámosz 9, 11.) Igy beszélnek a többi pró-
féták is valamennyien. 

A negyedik évezred végén, Dániel nevezetes 
időadatával egybevágóan, a jövendölések mind 
teljesedésbe mennek: a názáreti Szűz fogan és 
fiat szül Bethlehemben ; napkeleti bölcsek csillag 
vezérlete alatt hódolni jönnek; Dávid ivadéka, 
a Messiás Jézus, a dicsőség és fény oly polczára 
emeli az aláhanyatlott királyi családot, melyen 
soha sem volt ; békésig fejedelmének, Istennek 
vallja magát, és e vallomását számtalan csodával 
erősíti meg. Szóval, valamennyi igéret valósággá 
lesz abban, akire vonatkoztak. Isten egyszülött 
fiában, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkban. 
És ennek látására ismét megzendül az angyalok 
kara, énekelvén: „Dicsőség magasságban Istennek, 
és békeség a jóakaratú embereknek!" 

Attól fogva, hogy a mennyei karok ekként 
énekeltek fent a magasban és lent a bethlehemi 
szegény hajlék körül, közel kétezer év surrant 
tova megettünk; és eme két évezred folyamában 
szállt az ének szájról szájra, a megváltás jó-
téteményére hálásan emlékező társadalom kö-
rében, főleg karácsony tá ján : „Dicsőség Istennek, 
békeség velünk!11 

Ez az ének jár ta be hazánkat is a fejlődő 
kultúra minden irányában; és az a mély böl-
cseség, mely amaz angyali dicsénekben ju t ki-
fejezésre, szolgált szilárd alapul a régi keresztény-
magyar századok dicsőségéhez és nagyságához: 
„Dicsőség Istennek, békeség velünk." 

Valóban, hazánk kulturája, vagyis amaz 
erkölcsi tőke, melynek kamatából adddig-amed-
dig most élünk, ama meggyőződés alapján jött 
létre, hogy minden áldásért, mely a keresztény-
ségből a társadalomra árad. Istené a dicsőség 
és az ő egyszülött fiáé ; valamint minden meg-
aláztatásért, szégyenért, mely a zűrzavar szelle-
méből származik, emberé a gyalázat. E felfogás 
volt uralkodó meggyőződés hazánk régi dicső 
napjaiban, a sz. Istvánok, sz. Lászlók, a nagy 
Lajosok, a Hunyadyak és Zrínyiek korszakában, 
mindenütt : a paloták fényes termeiben és a 
sárgunyhók sötét odújában. Sőt valahányszor 
a nemzeti jólét érdekeit politikai szempontból 
mérlegelték, és annak szüksége merült fel, hogy 
a megtámadott nemzeti jólétet fegyverrel biz-

tosítsák: az intéző hatalmi tényezők előtt állan-
dóan egy czél lebegett, — az a czél, hogy ér-
vényre juttassák azt az elvet, mely az angyalok 
következő hymnusában van kifejezve: „Dicsőség 
Istennek, békeség embereknek" 

Azonban, amióta hazánk egy egészen idegen, 
visszataszító — mert alapjában pogány, vagy 
legalább is eretnek és zsidó — szellemi áramlat 
hatása alatt hajlandó arra, hogy — Zrínyi 
szerint — „elárulja a Krisztust " vagyis szakítson 
mindazon elvekkel, melyeknek proklamálása az 
ő nevéhez van kötve ; ellenben csodálatos rokon-
szenvvel és bolondos kedvvel rokonszenvez min-
dennel, ami nem keresztény: tapasztaljuk, mi-
ként kerekedik felül a magán és nyilvános 
életben egyaránt, a zűrzavar, a meghasonlás, a 
békétlenség — az igazi béke hiánya! 

E borzasztó erkölcsi és anyagi ziláltságnak, 
zűrzavarnak, vagy — b. Trefort szerint — disz-
szolucziónak jelenségei, bizonyítékai azok a bűn-
lajstromok, melyeket a napi események hű 
iktatói: az újságok közölnek. 

Bizony ideje már, talán legfőbb ideje, hogy 
a társadalmi és politikai életnek irányadó körei 
a mostani karácsonyünnepek alat t eszméljenek, 
gondolkozzanak s evvel egy jobb jövő alapját 
megvessék. „Dicsőség Istennek, békeség velünk!" 

Lollius. 

Hora est iam nos de somno surgere. 
A pápák a szentolvasóról. 

A tárgyhoz, melyet a nagyságos pápai kamarás szer-
kesztő ur megtisztelő felhívására1) három közleményben 
kezelni kívánok, méltóbb czimet alig tudtam volna vá-
lasztani. 

Nem én, a pápák intézik az olvasóközönséghez e 
szózatot. 

Mert amiről negyven pápa vagy congregatiója ir 
vagy határoz ; amit összesen kétszáztizenkilencz decretum, 
breve vagy decisio ajánl a keresztény világnak : azt még 
nem méltattuk elég éber figyelemre. 

A pápák e csodás összhangzása ugyanegy tárgy 
körül, kell, hogy mindenkit gondolkodóba ejtsen és ku-
tassa e világra szóló eseménylánczolat okát. 

Legékesebb színekben e nagyszámú rendeletek szó-
szerinti közlése ecsetelné e fönséges tárgyat. 

De kötetekre terjedne közleményem, ha mindazt el 
akarnám mondani, amit a pápák e tárgyban 1258. óta a 
keresztény világ lelkére kötöttek. 

Meg kell azért elégednem azzal, ha a dicsőségesen 
szenvedő XIII. Leo pápát beszéltetem. Hiszen a Lumen 

') Mert az ön működését a b. Szűz tiszteletének terjesztésé-
ben sikerrel koronázta. A szerk. 
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in coelo ragyogó fénye is annyi világosságot nyújt ne-
künk, hogy az elől nem zárhatjuk el többé lelki sze-
meinket. 

Hora est iam nos de somno surgere . . . . De itt 
is meg kell elégednem néhány halvány vonással, mely 
meg nem felel ama fénynek, melyben az olvasó pápá-
jának lángesze ragyog. 

Hiszen öt év óta, mióta ugyanis e nagy pápa ne-
künk az olvasót ajánlja, tizenegy szózat hangzott el e 
tárgyban, részint ő szentsége Brevéjében, közvetlen rende-
leteiben, részint a nevében működő szent Congregatio 
határozmány aiban. 

Ezeket kivánom ez első közleményben, e becses 
lapok kerete által kimért rövidséggel érinteni. 

Es habár csak halvány visszfényt nyújthatok, még 
is jobbat adok annál, mint ha — bár minden szellemi 
erőmet összeszedve — saját eszméimet adnám elő az 
olvasó ajánlására. 

1883. évi szeptember 1-én ő szentsége a katholikus 
világ összes pátriárkáihoz, primásaihoz, érsekeihez és püs-
pökeihez körlevelet intéz, melyben a következő gondo-
latok nyernek kifejezést: 

Az ő apostoli hivatala és a jelen szomorú idők arra 
intik őt, hogy minél szorongatottabb az egyház helyzete, 
annál inkább gondoskodjék annak védelméről és épségben 
tartásáról. E gondoskodásának pedig legbiztosabb sikert 
a mennybéli segedelem leesdése nyújthat . Ezen czélra 
leghatalmasabb eszköznek látja az Isten anyjának tiszte-
letét, aki azért lett a hatalom és dicsőség trónusára 
emelve, hogy közbenjárónk legyen Isten előtt, akik annyi 
sok nyomorúság és veszedelem közt zarándoklunk mennyei 
hazánk felé. Annak okáért azt kivánja ő szentsége, hogy 
a jelenévi olvasóünnepen, mely a keresztény népet a 
boldogságos Szűztől nyert jótéteményekre emlékezteti, az 
olvasóimádságot különös buzgalommal mutassuk be. A 
kath. egyházban mindig megvolt ama dicséretes szokás, 
hogy szorongatott napjaiban Máriához fordult segítségért. 
Es miután ő előtte kimondhatlanul édes és kedves dolog 
segélyt és vigaszt nyújtani azoknak, akik hozzá egyen-
ként folyamodnak, azért nem lehet kétség a fölött, hogy 
annál szivesebben hallgatja meg az egyetemes egyház 
kérését. Különösen pedig az elharapódzó erkölcsi rom-
lottság és tévtanok kiirtásában mutatkozott a legszentebb 
szűz pártfogása. A szűz Máriához való esedezés legbiz-
tosabb módja pedig mindenkor az olvasóimádság volt. A 
legnagyobb győzelmeket a fegyveres ellenségekkel szemben 
a fegyvertelenek jámbor csapatai vivták ki, üdvözölvén 
Máriát az olvasóval, a mint ezt a világesemények iga-
zolják. Azért ő szentsége egyházunk jelen küzdelmeiben 
ezt az ájtatosságot ajánlja és óhajtja, hogy az október 
hónap különösen ez ájtatosságnak legyen szentelve. 

1883. deczember 10-én egy Decretum Urbis et Orbis 
dicsérettel emlékszik meg Guzman Domonkosról, aki első 
terjesztette szét minden irányban az olvasóimádságot és 
jelenti, hogy a domonkosi atyák kérelmét, mely a lau-
retomi litániának e könyörgéssel: „Szent. Rózsafüzér Ki-
rálynéja könyörögj érettünk" kivánta megtoldani, örömest 
teljesítette. 

1883. deczember 24-dikén ő szentsége ugyan e tárgy-

ban Brevét adott ki, melyben határtalan örömét fejezi ki, 
hogy felhívására a püspökök és nép siettek tisztelni szűz 
Máriát, buzgalommal hallgatva a prédikácziót, járulva a 
szentségekhez és ájtatosan imádkozva a szent olvasót. 
Szükségesnek találja azonban ő szentsége minden jóknak 
szivébe vésni azon igazságot, melyet a szentírás oly sok 
helyen elénk ad , hogy tudniillik valamint minden 
más erénynél, ugy azon erénynél is, melyet az Istenhez 
küldött imával gyakorlunk, a legtöbb függ a kitartástól 
és állhatatosságtól. Az imádság különféle formái közöl 
pedig, mint legüdvösebbet, az olvasóimádságot ajánlja. 
Egyút ta l azon óhajtását fejezi ki, hogy az olvasó minden 
egyházmegyei főtemplomban naponkint, a plebánia-tem-
plomokban pedig minden vasár- és ünnepnapon nyilvá-
nosan elmondassák. Egyszersmind elrendeli, hogy ezentúl 
a lauretomi litánia könyörgéseihez e fohász csatoltassék ; 
„Szent Rózsafüzér Királynéja könyörögj éret tünk!" 

1884. junius 19-én a szent Congregatio egy dec-
retumot közöl, mely szerint azon alkalomból, hogy az 
Őrangyalok és asziszi szent Ferencz üunepe magasabb 
fokú ünneppé emeltettek, több püspök kérelmére ő szent-
sége az ezen ünnepekkel netalán összeeső olvasóünnepnek 
elsőbbséget ad. 

1884. augusztus 30-án kiadott Brevében ő szentsége 
azt az óhajtását fejezi ki, hogv az olvasóimádság ez 
évben az egész világon különös ájtatossággal végeztessék 
a legszentebb Szűz tiszteletére, aki „oly kegyelemmel és 
hatalommal van felruházva az ő szent Fia által, hogy 
ennél nagyobbat sem emberi, sem angyali természet nem 
ért el és nem érhet el soha." Ismételi a breve, hogy a 
legnagyobb kedve telik a szűz Anyának abban, ha a 
szorongattatásukban hozzá folyamodóknak segítségére 
lehet, és hogy minden időben az ő közbenjárása sze-
rezze vissza az egyháznak a békét, amiért is az egyház 
oly sokféle tisztelet-czimmel illette az Isten Anyját. 
Ismétli azon bucsukegyelmeket, melylyekkel a mult évben 
is lelkesitette a világot az olvasóimádságára, különösen 
lelkesíti az olasz népet, melyet az ázsiai ragály meglá-
togatot t , hogy a betegek gyógyítójától kérjen segélyt. 

1885. augusztus 20-dikán a szent Congregatio egy 
Decretumot közölt, mely hivatkozva ő szentségének eddig 
kiadott rendeleteire, ő szentségének abbeli óhajtását fe-
jezi ki, hogy a katholikus világ még nagyobb serény-
séggel, még buzgóbban folyamodjék a kegyelem any-
jához az olvasóimádsággal ; ő szentsége elrendeli egyúttal, 
hogy a szűz Mária ily segítségül hívása minden évben 
mindaddig folyt attassék, mig az egyház szorongatott 
helyzete tart , és mig vissza nem adatik az egyház sza-
badsága. Óhaj t ja tehát, hogy minden évben ünnepélyesen 
mondassék október hó minden napján a szent olvasó litá-
niával és szentség-kitétellel. 

1885. deczember 22-én ő szentsége rendkívüli jubi-
leumot hirdet, mely körlevélben az olvasóról e szavakkal 
emlékezik m e g : „Amiért is, tisztelendő testvérek, ma-
gatok mindnyájan megítélhetitek, mily kedves nekünk a 
ti tanúsított buzgóságtok, különösen az olvasóimádság-
ban, mely kezdeményezésünk folytán az utóbbi években 
gyakorlatba vétetik. Nem mellőzhetjük hallgatással e 
tekintetben a nép buzgalmát, mely mindenütt felpezsdül ; 
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de nagy gondot kell fordítani arra, hogy e buzgalom 
kitartó legyen. Azért ha nem szününk meg erre buzditni 
titeket, mint ezt már többször tettük, ne csodálkozzatok 
rajta, mint akik átértitek mily fontos a keresztényeknél 
az olvasoimádság gyakorlatának felvirágzása, mely áj ta-
tosság formája legszebb, az időviszonyoknak megfelelő, 
könnyen végezhető és gazdagon gyümölcsöző." 

1886. augusztus 20-dikán a szent Congregatio, hi-
vatkozva az e tárgyban eddig kiadott Brevékre, Decre-
tumokra, azokat ő szentsége rendeletéből ezen jubileumi 
évre is kiterjeszti, elrendelvén, hogy október hónap 
minden napján az olvasó a lauretomi litániával a katho-
likus világ minden székes- és plébánia - templomában 
végeztessék: „Idem sanctissimus Dominus noster exoptans, 
ut quo magis ingruunt publicae et privatae calamitates, 
eo firmiori fiducia et proposito auxilium ac remedium 
quaeratur, et per Mariam quaeratur a Divina misericordía, 
quae totum nos habere voluit per Mariam." . . Hogy 
pedig a szegényebb templomok látogatóira is kiterjesz-
tessék a sok bucsukegyelem, elhatározza a szent Con-
gregatio, hogy ott, ahol nincs monstrantia, ciborium 
kitétele mellett is lehessen végezni az ájtatosságot. 

1886. október 31-dikén ő szentsége Róma vicariu-
sához levelet intéz, melyben kifejezi, hogy még nem eléggé 
mozdította elő — ő a pápa — e különösen kedvelt imád-
ságot, az olvasóimádságot, és most azt kivánja, hogy 
Rómának minden Mária-templomában, minden nap a lehe-
tőség szerint végeztessék az olvasóimádság, miután a 
gondviselés különösen e várost kegyeli, Krisztus e várost 
tette utódjai székhelyévé, e város lakói különös kegye-
lettel viseltetnek a szűz Anya iránt, és különösen e 
várost szemelte ki a szabadkőmüvesi szekta üldözése 
czélpontjául. 

1887. szeptember 20-án őszentsége Olaszország püs-
pökeihez levelet intéz, melyben ismételi, mily kimondhatlan 
bizalommal viseltetik az olvasóájtatosság iránt, e szomorú 
időkben meg levén arról győződve, hogy ez ájtatosság a 
leghasznosabb a mi időnkben; azért óhajt ja, hogy az 
mentől nagyobb elterjedést nyerjen az egész világon. 
De különösen Olaszországot kell, hogy tartsa szem előtt, 
melynek népe oly közel áll Krisztus helytartójához és 
legjobban érzi a keserűséget, mely a pápát környezi. 
Kéri az olaszokat, kettőztessék meg imabuzgalmokat az ő 
eltévedt olasz testvéreikért ; e reménységben ajánlja új-
ból az olvasóimádságot. Miért ne várhatna csodát most 
is az olvasóimádság erejétől, mely csodát müveit az 
albigensi tévely idejében ? ! Hogy pedig a legszentebb 
Szűz az olvasóval még jobban tiszteltessék, az olvasóün-
nepet duplex secundae cZassis-ünnepre emeli az egyház 
minden templomára nézve. Es különösen elvárja, hogy 
az olasz nép különös bizalommal ostromolja a közelgő 
október hóban Mária szivét az egyház és apostoli szék 
felmagasztaltatásaért, Krisztus helytartójának szabadsá-
gaért és a közbékeért. 

1888. augusztus 5-dikén egy Decretum Urbis et 
Orbis ismételve ő szentségének szavait, mely bizalmat kelt 
az olvasóimádság ereje iránt, mint ez ima győzelmét 
hirdeti az ő szentsége aranymiséje alkalmából és az 
egész jubileumi éven át tanúsított hódolatát az egész 

keresztény világnak a pápa lábai előtt. Újból és újból 
sürgeti és ajánlja az állhatatosságot ez imádság gyakor-
latában, az ellenség fokozódó vakmerőségével szemben. 
Azért ő szentsége részint hálából a nyert kegyelmekért, 
részint pedig, hogy a mindinkább fenyegető veszélylyel 
szemben a legszentebb Szűz pártfogását annál inkább 
biztosithassa, az olvasóünnepre külön officiumot és szent 
misét rendelt. 

Eddig a pápa. 
Ezek után ki ne venné magára e buzdító szózatot: 
„Hora est iam nos de somno surgere." 

P. Angelicus. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A protestantizmus madártávlatból. 
„Malgré moi l'infini me tourmente." 

„Akárhogy kergetem magamtól, a végte-
len gondolata nem szűnik meg kínozni." 

A. Musset, L'Espoir en Dieu. 

Van nekem egy furcsa könyvem. 
Se szerzője, se előszava, a melyből legalább követ-

keztetni lehetne arra, hogy szerzője mely táján lakik a 
földgömbnek. 

Hogy franczia lehet a szerző, abból következtetem, 
mert a könyv francziául van írva. 

Különben megjelenni is Párisban jelent meg; de 
hogy írni nehezen írták Párisban, az világos. 

Egy szóval : ez a könyv valóságos — senki könyve 
volna, hogyha a gondos párisi E . Pion, Nourrit et C-ie 
könyvkiadó czég rá nem nyomtatja vala, hogy „minden 
jog fenn van tartva !" 

Egyébiránt ez a furcsa könyv, melyet én már itt 
elöljáróban aranyos kis könyvnek merek hirdetni, még 
akkor sem volna senki könyve, ha messieurs Pion, Nourrit 
et comp, semmi jogot sem tartottak volna fenn reá nézve 
maguknak. 

Ez a kis könyv — nem dobálózom a phrasisokkal ! 
— könyve a katholiczizmusnak, könyve a protestantiz-
musnak, könyve az egész világnak. 

Mert hiszen a protestantizmus csak bir annyi önér-
zettel, hogy a katholiczizmussal vívott küzdelme iránt 
legalább is a félvilágot érdeklődni hiszi — a másik fél-
világgal egyetemben ! 

A protestantizmusé ez a könyv azért, mert konsta-
tálja, hogy a protestantizmus mindenütt már elért odáig, 
a hová jutnia kellett, t. i. hogy nincs igazi kálvinista, 
nincs igazi lutheránus éppen ott, a hol leginkább vár-
hatná az ember. 

Egy német kálvinista lelkész, úgymond szerző, nemrég 
Genfbe ment, hogy hitsorsosai között hitében felfrissül-
jön. Azt gondoljátok, hogy talált Genfben kálvinistát ? 
Egyet sem talált, és szomorúan távozott, hogy többé 
már Genfben sem talált egyetlen kálvinistát, egy igazi 
kálvinistát sem ! „S'en est allé tout triste de n'avoir pas 
plus trouvé, même à Genève, un seul calviniste réelment 
calviniste." 

De habár igy e könyv a protestánsokkal és az ő 
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hitküzdelmeikkel foglalkozik csupán, mégis egészen a 
katholiczizmus könyvének mondható, azért, mert végtől-
végig kidomborítja, nem fejből vett okoskodásokkal, ha-
nem tényekkel és protestáns vallomásokkal, hogy meny-
nyire igazat szolgáltatott a történelem a kath. egyháznak, 
a mely kezdet óta figyelmeztette a protestánsokat, hogy 
térjenek vissza, mert különben elvesztik még azt a né-
hány isteni igazságot is, melyeket Luther és Calvin még 
hittek és vallottak. 

En e kis könyvet a ker. hit és a józan ész egy 
telidesteli gyűjtöt t magtárának tartom ; s feltettem 
magamban, hogy a jövő évben bőven meritek a tapasz-
talatok e gazdag magtárából és szétszórom a magvakat e 
haza termőföldjére, hátha az Isten legalább annyi termést 
fog adni, hogy támad majd valaki, akár protestáns akár 
katholikus részen, a ki komolyan eszébe fogja venni a 
hit ügyét a magyar protestantizmus körében — és bak-
terként ki fogja kiáltani a protestánsok hitéletének ziva-
taros éjjében, hogy hányat ütött viár az óra! 

Isten akár hová tegyen : én a magvetés mesterségét 
kimondhatatlanul szeretem. Rendkívüli élvezetet találok 
abban, ha az elvetett mag kicsírázik, kihajt és azután 
találkoznak, kik a zsenge csira oltalmát, ápolását lelke-
sen felkarolják. 

Igy voltam én a Szent-István-Társulat tudományos 
és irodalmi osztályának eszméjével is. Evek óta hangzott 
a buzdítás, hol riadó, hol hívogató, tavaszt hirdető ha-
vasi kürt hangján, hogy alakítsunk kath. akadémiát, Páz-
mány-egyletet, kath. szépirodalmi társulatot, Mindszenty-
kört, szóval valami országos kath. irodalmi társulatot. En 
évekkel ezelőtt elvetettem egy magot : azt az eszmét, 
hogy hiszen ott van a Szent István-Társulat ; hajtsuk 
végre annak eredeti alapszabályait; állitsunk fel benne egy 
tudományos és irodalmi osztályt ! 

Mikor Istenben boldogult Lonkay Antal kezébe 
vette az országos kath. irodalmi társulat megvalósítására 
az agitáczió gyeplőit : én egyre azon voltam, hogy az álta-
lam elvetett mag kikeljen és hatalmas ápolóra találjon. 
Talált is az egyre: ugy hogy habár az 1885. év nyarán 
tartott katholikus irók gyűlésének napja előtt este az 
összegyűltek óriási többsége még egy a Szent-István-
Társulattól különálló országos kath. iró-társaságot óhaj-
tott létre hozni, másnap már két-három emberre apadt 
le a számuk. Hogyan ? Mert Lonkay hirül hozta, hogy a 
Sz.-I.-T. tudományos és irod. osztályának eszméje (a 
Religio által elvetett mag) hatalmas patrónusra talált — 
Esztergomban. 

Már megmondtam előbb, hogy én a senki-könyv éböl 
merített magvetésnél nem oly magas patrónusra gondo-
lok, mint a szent-István-társulati magvetésnél ; hanem 
csak bakterre, a ki minden falusi plébános, káplán, sőt 
bármely hite fölött gondolkozó katholikus ember lehet. 
Annyit bizonyára mindenki tudhat közölünk, hogy hányat 
ütött a XIX. század végén, a magyarok letelepedésé-
nek ezredik évfordulóján, Magyarországban, katholikusok 
és protestánsok közt hitre nézve az óra! 

Ez a bakter-szózat remekül fog szólni, ha ugy szól 
majd a magyar értelmiséghez, mint Mórocz lovászpatonai 
plébános ur bakterje a néphez: 

„ Hallja minden háznak ura és szolgája ! 
Meg ne álljon soha hitének órája /" !) 

Es evvel végzem én is a mostani mondókámat, — 
el nem árulva a világért sem, hogy hívják azt a — 
senki-könyvét. 

A jövő esztendőnek is kell valamit fenntartani ! 
* * * 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

t 
M A S S A E L E K , 

esztergomi kanonok. 

Az esztergomi főkáptalan saját és az összes rokonok 
nevében fájdalmas szívvel jelenti szeretett tagtársának, 
nagyságos és főtisztelendő Massa Elek urnák, az eszter-
gomi főszékesegyház mesterkanonokjának, szentszéki ül-
nöknek, sat. f. hó 17-én, éjjeli órakor, a szentségek 
ájtatos felvétele után, élte 70-ik, áldozárságának 47-ik 
évében, vízkór következtében történt gyászos elhunytát. 
A boldogultnak hült tetemei f. hó 19-én délután 3 órakor 
fognak saját lakásán beszenteltetni s a főszékesegyházi 
sírboltban örök nyugalomra elhelyeztetni; — lelke üdveért 
mondandó ünnepélyes gyász szentmise pedig ugyanazon 
napon délelőtt 9 órakor fog a főkáptalani magánkápolná-
ban a Mindenhatónak bemutattatni. 

Budapest, decz. 20. Népünk erkölcseit egész álta-
lánosságban jellemzik amaz állapotok, melyeket Vesz-
prémmegye közigazgatási bizottsága előtt a kir. tanfel-
ügyelő jobb sorsra érdemes buzgósággal ostorozott, és 
amelyek ellen Sopronmegye soproni járásának főszolga-
birája hivatalból föllépett. Mert bár mindakettő tulajdon-
képen csak azt találta kifogásolandónak, hogy falu helyen 
a tánczmulatságoknál s tivornyázásoknál tanköteles kor-
ban lévő gyermekek is jelen szoktak lenni; már maga 
eme körülmény is mutat ja , hogy e mulatozások tulmen-
nek a jó erkölcsök által kiszabott tisztesség határain. 
Liberális lapjaink ugyan azzal vigasztalták magukat, hogy 
a fönnemlitett tanfelügyelő s szolgabíró föllépése csak az 
ország nyugati határszélén lévő, részben németajkú ka-
tholikus lakosságra vonatkozott; mi sajnálattal kénytele-
nek vagyunk ebbeli örvendezésüket megzavarni, utal-
ván egy tiszamenti vegyes vallású megyére, hol a bel-
ügyminisztériumhoz intézett panasz szerint több száz 
„vadházasság" mételyezi a közerkölcsiséget, valamint a 
református egyetemes gyűlésen elhangzott följajdulásra 
az erkölcsök hanyatlásáról, végül — fölös legképen— az 
úgynevezett „erkölcsnemesitő társulatra," mely nagyobb 
zajt ütött czimével, mint eddigi működésével. 

A közerkölcsök hanyatlása tehát nem lehet kétség 
tárgya ! 

Nagyon helyes volt azonban, hogy ama tanfelügyelő ' 
és szolgabíró e hanyatlás egyik kútfejére fölhívták a köz-
figyelmet, amiért elismerésre kötelezték mindazokat, akik 

l) A vén bakter életkátéja a föld népének boldogságára 
stb. 59. 1. 
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nemzetünk jövőjét az ősi erkölcs tisztaságának megóvá-
sában, helyreállításában, minden egyébnél inkább bizto-
sítva lát ják, látni óhajtanák. 

Igen is az ifjúságnál, a serdülő és fölserdült if jú-
ságnál kell a jó elvek becsöpögtetésére, a tisztesség meg-
őrzésére és a rossznak kerülésére gondot forditani. Az 
iskola azonban csak az előkészület az életre, és ha a 
rossz példa az iskolás vagy iskolából kikerülő ifjúságot 
az oktatásnál nyert jó elvek ellenkezőjére tanitja, ott 
vajmi gyakran felülkerekedik a rossz és elöli a jó magot. 

Szabad-e tehát az államnak megengednie s megtűr-
nie, hogy az általa elismert iskolában tanított, általa is 
czélszerünek, sőt szükségesnek tar tot t valláserkölcsi igaz-
ságok botrányosan s büntetlenül megsértessenek? 

A középiskolai törvény tárgyalásánál a főrendiház-
ban a Tisza-kormány visszautasította ugyan a valláser-
kölcsi nevelésre vonatkozó módositványt ; ennek daczára 
szabadjon remélnünk, hogy sem a kormány feje, sem az 
u j vallás- s közoktatásügyi miniszter nem barátjai az er-
kölcstelenség terjedésének ; ezért joggal elvárhatnék, hogy 
a reájuk bizott hatalmat is ennek megakadályozására 
fogják fölhasználni, ami kötelesség. Sajnos azonban, hogy 
a belügyminisztérium mindeddig egy árva szóval sem 
válaszolt a vadházasságok ügyében hozzá intézett fölter-
jesztésre. Tegye meg ezt végre s kezdje a Veszprém- s 
győrmegyei tanfelügyelő s a soproni szolgabíró által 
megrótt állapotok alkalmából — mert a vadházasságok a 
csapszékekben köttetnek, az erkölcstelenség innen ered s 
innen terjed. Altalános szabályzat, belügyminiszteri sza-
bályrendelettel út já t vághatná ennek, megszabhatná a 
korcsmák, vendéglők s nyilvános mulatóhelyek számára 
a zárórát, érvényre emelhetné az uzsora elleni törvény-
nek csak a papiroson lévő ide vonatkozó szakaszait, ne-
vezetesen azt, hogy serdületleneknek italt adni nem sza-
bad, valamint olyanoknak sem, kik már beteltek vele; 
továbbá, hogy a zárórán tul szeszes italt kiszolgáltatni 
egyáltalán tiltva legyen, és hogy a szigorú ellenőrzést a 
csapszék tulajdonosának költségén a helyhatóság gyako-
rolja büntetés terhe alatt ; végül, hogy a zene s táncz 
ily nyilvános helyeken csak tetemes összeg lefizetéséhez 
kötött hatósági engedélylyel legyen tartható, minthogy 
a méltányosság megköveteli, hogy a mulatozók s mulat-
ságokat rendezők nagyobb mértékben járuljanak a köz-
terhek viseléséhez, mint azok, kik az adók alatt gör-
nyedve a szükséggel küzdenek, vagy bölcs takarékosság-
gal és józan munkálkodással a nemzet vagyonosodását 
előmozdítják. 

Egyébiránt minden helyhatóságnak joga van ily irá-
nyú szabályrendeletek kibocsátására. 

Láttuk azonban, hogy Veszprémmegye intéző körei 
nem hajlandók a tanfelügyelő által panaszolt bajok meg-
szüntetésére. Ezeknek nincs érzékük a jó erkölcs meg-
óvása iránt, vagy ha van, az csak saját családjukra szorít-
kozik, ami esetleg igen érzékenyen megboszulhatja magát. 
Lehetséges tehát, hogy egyes hatóságok vagy hatósági 
személyek részint gondatlanságból, részint a csaplárosok 
iránti conniventiából tovább is szemet akarnak hunyni 
amaz állapotok fölött ; ezek ellenében a jóérzelmüek a 
választások alkalmával megóvhatják magukat s a köz-

erkölcsiséget. Nevezetesen faluhelyen a biró helyes meg-
választása kellő biztosítékot nyújthat arra nézve, hogy az 
erkölcstelenség ne ülhessen tivornyát, még szolgabírói 
engedélylyel sem. Alig van Magyarországon falu s község, 
hol az erkölcsös polgárok nem képeznének többséget, és 
ettől függ a biró. Ahol pedig még nagyobb erőkifejtésre 
volna szükség, ott a nőknek, a házi ex'kölcs eme hivatott 
őreinek befolyása a férfiakra nagyon üdvös hatással 
lehet a közerkölcsiséget fenyegető visszaélések gyökeres 
megszüntetésére. Az anyák, a magyar anyák nem fognak 
szemet hunyni a veszélyekre, melyek gyermekeik földi s 
mennyei üdvét fenyegetik ! Különben a kihágásokról szóló 
törvény a kisebbségnek is elegendő fegyvert nyújt köz-
csendháborítás czimén amaz orgiák ellen.*) 

Valóban általános romlottságnak kellene bekövet-
keznie, mely a társadalmi rend felbomlásának kezdete 
volna, ha a fennálló törvények alapján mindeme bajokon 
nem lehetne segíteni. 

Okkal-móddal minden akadály legyőzhető, de követ-
kezetes és kitartó közreműködés nélkül a veszprémmegyei 
tanfelügyelő ismeretes föllépésének sorsa aligha lesz el-
kerülhető. 

Mégis a kormánytól kell a jó példát ' a törvény-
hatóságokra nézve is elvárnunk ; a kormánynak, mely 
az italmérési jog megváltásával az összes csapszékek 
fölött fog rendelkezni, kötelessége lesz eme bajok meg-
akadályozásáról, valamint a közerkölcsiség megóvásáról 
gondoskodni, ha — mint f. é. nov. 10 diki 38. számunk 
e helyén kifejeztük — nem akar a csapszékek által 
terjeszthető romlottság részesévé lenni. -f 

Erdélyi egyházmegye. Hivatalos egy Rituale-ki-
vonat kiadása ügyében. — „A főtisztelendő róm. kath. 
esperesi hivatalnak. Miután a legújabban megjelent ka-
locsai Rituale a közhasználatba átment ; több oldalról 
azon óhaj nyilvánult, vajha ezen szerkönyvnek egy csupán 
a gyakrabban előforduló szertartásokat magában foglaló 
kisebb alakú és olcsó kiállitásu kivonata készülne, mely 
egyrészt a diszesebb és értékesebb jkiállitásu egész Rituálé 
épentartását tenné könnyebbé, mésrészt pedig csekély 
súlya és terjedelme által a lelkészkedő papság nagyobb 
kényelmére szolgálna, valamint a plébániai kántorok által 
is használható lenne. Ezen óhajnak kivánt a kalocsai fő-
tisztelendő érseki iroda eleget tenni, midőn à bibornok 
érsek ur ő eminentiájának magas jóváhagyásával „Manu-
ale Rituum" stb. czimén egy legfeljebb 160 lapra terjedő, 
Rituale-kivonat kiadását határozta el, mely, ha 6—7 száz 
példányban való elkelése biztosíttatik, fűzött példányon-
ként csak 30, chagrin bőrkötésben pedig 80 krajczárba 
fog kerülni. Ennélfogva felhívom a főtisztelendő esperesi 
hivatalt, hogy folyó hó 15-ig nekem bejelenteni szíves-
kedjék, hogy a kerületi papság és kántortanítók a ki-
adandó Manualéból hány példányt rendelnek meg? 
Károlyfehérvártt, 1888. deczember 10-én. f Ferencz 
püspök." (Közművelődés.) 

l) Ajánlatos a mértékletességi egylet férfiak, és sz. Monica 
védelme alat t az anyák egylete nők számára. 
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Paris , decz. 17. Pápai memorandum az afrikai 
rabszolgaság ügyében. — 

Az itteni hivatalos egyházmegyei lap (Semaine Ré-
ligieuse) i r ja : 

„Az összes hata lmak emlékiratot kaptak a szent-
széktől. E memorandumban a szentszék ünnepélyes föl-
hívást intéz a hata lmakhoz a rabszolgaság elleni keresztes 
háború ügyében, fölszólitván őket, értekezzenek egymás-
közt ily kiválóan czivilizatiórius vállalat előmozdítá-
sának és sikerének támogatására . E czélból ama javaslatot 
teszi nekik, tar tsanak nemzetközi kongresszust, melyben 
a szándékba vett vállalat minden oldalról tanulmányozás 
t á rgyává tétetnék és ahol különösen ama gyakorla t i esz-
közök megvi t ta tnának s megállapi tatnának, amelyek leg-
alkalmasabbak arra, hogy a sikert biztosítsák. 

Magától érthető, hogy e javasolt kongresszusban a 
szentszék képviselve lesz és hogy az ő meghatalmazot t -
jának ott az őt megillető vagyis első rangja lesz nov. 
22-én, mikor Lavigerie biboros kar thagói érsek hosszas 
kihal lgatáson volt a szentatyánál, meg lett vitatva ama 
nemzetközi konferenczia összehívásának kérdése, amelyre 
e pápai memorandum vonatkozik. 

Lavigerie bibornok Rómában léte alat t kétrendbeli 
csatlakozási nyilatkozatot vett : az egyiket Kölnből , mely 
tudat ta , hogy a német katholikusok rabszolgaság-ellenes 
társulata végleg mega laku l t ; a másikat a lille-i ka tho-
likus egyetem küldte, köszönetet mondván a biboros fő-
papnak, hogy társul vette a saját nagy vállalatához. A 
bibornok ugyanis ezen egyetemre bizta volt az arabs s 
kabyl árvákat , akik itt orvostudorokká képezték ki ma-
gukat és akik Algériában s Tuniszban fogják gyakorolni 
az orvosi tudományt , amely a papi hivatás mellett a leg-
hasznosabb az emberekre." 

Francziaországban a rabszolgaságellenes egyesület 
szervezése ma már teljesen be van fejezve, kivéve né-
hány mellékes körülményt. Az egyesület egész Franczia-
országban felolvasásokat fog rendezni, melyeknek elsejét e 
napokban ta r t j a itt Pár isban Jules Simon. 

Az itteni egyesület reméli, hogy Az első expeditio 
Afrikába jövő tavaszszal fog útnak indíttatni . De a ren-
delkezésre álló pénzeszközök még elégtelenek. A franczia 
kormány valószinüleg bele fog egyezni abba, hogy az 
expeditionalis csapatot hadi szállító hajókon vitesse át az 
afrikai par tokra . Ezér t az egyesület minden emberbarát i 
szívhez bizalommal fordul. 

A párisi főbizottság minden hét szombat ján ülést 
tart . Minden ügyben erre vonatkozólag az egyesület szék-
helyére (11, rue du Regard, Paris) czimezve msgr Brincat 
Lavigerie bibornoknak főhelynökéhez fordulhatni , akitől 
meg van bízva az ő képviseletével mindabban, ami illeti 
a rabszolgaság-elleni vállalatot." 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— A Sz.-István-Társulat ezidei utolsó választ-

mányi Ülése f. hó 20-án dr Steiner F. p. praelatus el-
nöklete alatt az alelnök-praelatus jelentésével kezdődött 
a szentatyának felirat kíséretében küldöt t társulat i szere-
tetadományról. Az 1888-iki számadások és a pénztár 

megvizsgálására Bar ta B. elnöklete alat t megválasztattak : 
Gervay M., Frey J . és dr Balogh S. A gazdasági és 
pénzügyi bizottság, melybe az elhunyt Rudnyánszky F . 
helyett dr Balogh S. választatott be, megbízást kapot t , 
hogy az 1889. évi költségvetést készítse el. Hummer N. 
jelentést te t t a társulat i házkölcsön ügyében, továbbá a 
hagyományokról , az 1889-re belépett 49 u j tag-, és a tár-
sulat által gyakorol t jó tékonyságról . Venczell A. pénz-
tárnok jelentése szerint a társulat novemberben bevett 
13301 f r t 96 kr t , kiadott 12808 f r t 14 kr t ; marad tehát 
493 f r t 82 kr. Bejö t t továbbá a társ. házra 11 fr t 69 
kr, sz. István ol tárára 26 f r t 85 kr, a tud. és irod. osz-
tály részére 95 f r t 64 kr, vatikáni okmánytárra Fraknói 
Y.-tól 250 fr t , a szepesi káptalantól 50 fr t , a rozsnyói 
káptalantól 50 frt. A lefolyt évre visszatekintve Somos-
keoy A. kúriai biró mondot t köszönetet a társulat elnök-
ségének és t iszt ikarának buzgó, lelkes munkálkodásukért , 
mi re dr Steiner F. p. praelatus hálásan emlékezett meg 
a választmány kegyességeért , Isten áldását kérve a tár-
sulat összes működésére. A jegyzőkönyvet gr Zichy N. 
és dr Wolafka N. hitelesítik. 

IRODALOM. 
*** Dante b ö l c s e l e t e összehasonlítva a Kelet, va-

lamint az ó-, közép- és u j -kor bölcseleti iskoláival. I r ta 
Csicsáky Imre. Temesvár, 1888. 8-r . 56 1. 

Csicsáky I. f iatalabb iró nemzedékünk körében 
azon jelesek közé tartozik, a kik élénk érzékkel birnak 
műveltségünk szükségletei iránt és azoknak kielégítésére 
finom tapinta t ta l törekszenek a tárgy megválasztásában 
és annak kidolgozásában egyaránt . Csicsákynak nagy ér-
deme kezd lenni, hogy kath. i rodalmunkat monografice 
műveli s ez által sok anyagot hord össze egy kath. szel-
lemben irandó magyar vi lágirodalom-történethez. 

= Világ Tükre. Képes havi folyóirat. Szerkeszti 
Kulcsár Ernő. Kiadja Rózsa Kálmán és neje. Budapest , 
Szentkirályi (ősz-) utcza, 30. 

Mennyit ronthat egy vallástalanul szerkesztett szép-
irodalmi lap, azt, ugy hiszem, nem kell bizonyítani. S 
ha most azt kérdem, hány nagyobb képes folyóirat 
(mert én az illusztrált szépirodalmi lapokat tar tom itt 
szem előtt) jelenik meg széles Magyarországon, mely 
keresztény szellemben van szerkesztve, a felelet nagyon el-
szomorító ; mert bizony Diogenes lámpájával kellene 
keresnünk olyan képes lapot, mely hitünk sz. ti tkait, 
egyházunk intézményeit és szolgáit, vallásunk szertartásait 
ha nem is minduntalan, mégis néha-néha, legalább is elő-
kelő ignorálásával, meg nem sértené. Annál inkább 
kötelességünk tehát pártolni azon lapokat, melyek nem 
úsznak az árral, hanem keresztény alapon állva, azon 
vannak, hogy a magyar népet keresztény szellemben 
műveljék. S ilyennek ismerem én a Kulcsár Ernő által 
szerkesztett ,Világ Tükrét . ' Pá lyafutása alatt lelkesen 
bizonyította életrevalóságát, s ha i t t -ot t némi hiányok 
mutatkoztak, ezeket a kezdet nehézségeinek és a ki nem 
elégítő pár t fogásnak kell betudni. Bebizonyította életre-
valóságát, mert daczára a nem éppen tömeges párto-
lásnak, mégis végig küzdötte az első évet és pedig ugy, 
hogy minden elfogulatlan olvasóját kielégíthette. Mutat-
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ványszámában nem igért mesés dolgokat, de a mit igért, 
azt megadta. Azért második évfolyama kezdetén méltán 
számithat a kellő pártolásra. Ismervén a t. szerkesztő ur 
nemes szándékát, biztosithatom a ,Religio1 m. t. olvasóit, 
hogy kellő szellemi és anyagi pártolás esetében a ,Világ 
Tükre' el fogja érni czélját, mely abban áll, hogy meg-
közelítse az ,Alte and neue Welt ' czimü eléggé ismert 
kath. lapot s hogy hasznos és mulattató katb. lappá 
fejlődjék. Mérsékelt ára (egész évre 4, félévre 2, negyed 
évre 1 forint) lehetségessé teszi, hogy a szűkebb ellátá-
suak is megszerezhessék. Minimus.*) 

VEGYESEK. 
*** A pápa menekülése Rómából mindinkább nyer 

valószínűségben. Tény, hogy ez eshetőséggel a pápa fog-
lalkozik. Crispi és a szektáriusok harcza mindinkább tart-
hatatlanná teszi a helyzetet. Crispi meg akarja törni a 
pápaságot. De ez nem fog sikerülni. A pápa menekülni 
fog. Es meg fogja tanulni Crispi belőle, hogy az sem 
lesz megoldása a római kérdésnek, a mint nem volt meg-
oldása sem a Porta Pián ejtett rés, sem II. Vilmos csá-
szár látogatása. 

— A franczia katholikusok körében az Observateur 
Français erélyesen sürgeti a különféle politikai pártokhoz 
tartozó katholikus hiveket, hogy e német Centrum min-
tájára franczia kath. Centrumot szervezzenek. 

— A bádeni katholikus Centrum-párt magában az 
ország fővárosában nagygyűlést tartott. A jelen voltak 
száma meghaladta a 6000-et. 

— Köszönettel vettük eddig a magyar cist, rend, a 
b. Szűzről nevezett sz. Fer. r. tartomány, a kapuezinusok, 
és a magyar kegy. tanitórendiek Névtárait az 1889 ik évre. 

— A halál sűrűn szedi közölünk áldozatait. Leg-
újabban Illés Elek tápió-bicskei pleb. és ker. esperes 
haláláról érkezett hozzánk gyászhír. R. i. p. 

— A pápa helyzetére vonatkozólag jellemző adatot 
olvasunk a „La Croix" czimü lapban. E szerint a Gior-
dano Bruno-nak emelendő szobor ügyében Rómában tar-
tott gyűlésen a szektáriusok egy része, a mint már je-
lentettük, ezt kiáltozta : Al Vaticano ! Morte ! (A Vati-
kánba! Halál!) A rendezőség azonban ezzel csitította a 
kiáltozókat : „Várjatok! Még nincs itt annak az ideje! 
Az tehát az olasz szektáriusok vezetői szerint csak idő s 
alkalom kérdése, hogy a Vatikánba nyomuljanak, a halált 
ott terjesztendők ! 

— Egy kath. lap eltiltása czimü, — lapunk decz. 
12-diki 47. számában megjelent — párisi tudósításunk ki-
egészítéséül közöljük, hogy a tours-i egyházmegyei lap 
deczemb. elején a hivőkkel értesítvény alakjában tudatta, 
hogy „a pápa mindazt elitéli, amit a tours i érsek is-
meretes egyházmegyei körlevele elitéi." Delahaye, az 
elitélt szerkesztő, erre a biróság utján a nevezett egyház-
megyei lapban közzététette tiltakozását, ugy tüntetvén 
föl a dolgot, mintha a pápai elitéltetésről szóló közléshez 

l) Beküldte. Szava raj ta . Szivesen adjuk hozzá pártolásunkat. 
A szerk. 

kétség férhetne. Mire a tours-i érsek ugyancsak a Dela-
haye által biróság utján kierőszakolt közlemény végén a 
következő levelet nyomatta ki : „Főtisztelendő Érsek Ur ! 
Miután a szentatyának egy uditore által bemutattam a 
levelet, melyet Nagyméltóságod hozzá intézett a „Jour-
nal d'Indre-et-Loire" czikke és saját pásztorlevele ügyében, 
mely utóbbi kimondja a kárhoztatást ama lap fölött : 
föl vagyok hatalmazva önnek kijelenteni, hogy a szent-
atyát igen fájdalmasan érintette ez az inczidens, s hogy 
Nagyméltóságodnak jogában vala kimondani ama meg-
rovást Örvendek, hogy ez alkalomból, mely lehetővé teszi 
kifejeznem iránta mély tiszteletemet, jó indulatomnak bi-
zonyságát adhatom, maradván Nagyméltóságodnak hódoló 
szolgája Schiaffino P. M. bibornok. Róma, 1888. decz. 4." 

— XI11. Leo pápa közelebb fogadta Izwolski, orosz 
meghatalmazottat, aki az orosz czár sajátkező levelét 
adta át ő szentségének. Ezzel a Vatikán s Oroszország 
közt a hivatalos diplomácziai viszony valószínűleg állan-
dóan helyreállott ; ennek bizonyságául, hir szerint, a kö-
zelebbi consistoriumban néhány lengyelországi püspök 
praeconisatiója várható. 

— A mezopotámiai s környékbeli katholikusok hely-
zetéről a Propaganda Rómában nyugtalanító hireket vett. 
A protestánsok pénzzel s a török kormány utján nagy 
befolyással a katholikusokat és a jacobitákat, nestorianu-
sokat el-eltéritgetik, pedig ez utóbbi sectariusok lassanként 
kezdtek visszatérni már a kath. egyház kebelébe. A pro-
testáns prozelita-csinálás nem a pogányokat téritgeti! 
A mezopotámiai apostoli delegatus fölhívást szándékozik 
intézni Európához ez ügyben és segélyt kér a protestáns 
pénz ellensúlyozására. 

— Az olasz bitor uralom legújabb kudarcza ama 
tervének meghiúsulása, hogy az olasz trónörökös szá-
mára a belga királyi családban keresett nőt megtagadták, 
többszöri és német részről is támogatott utánjárás daczára. 
A belga kath. lapok nagy hálával adóznak Lipót király-
nak, hogy önmagát, családját és az országot megkímélte 
e szerencsétlenségtől. Ez már a harmadik kudarcz, 
melyet az olasz bitor uralom szenved. II. Vilmos 
császár római utja után ez nem csekély megaláztatás. 
Csak azon kell csodálkozni, hogy a Quirinálban föl-
teszik katb. uralkodókról, hogy leányaikat egyenesen egy-
házi átok alá kényszerítsék . . . 

Szerkesztőségi telefon. 
Innsbruck. Köszönet a szives megemlékeze'se'rt. — S. K. V.-

ban : Sajnálom. Hát nincs módja a dolognak ? — H. G. Z-U-ban : 
Nem tesz semmit. Annál többet várunk. — Zs. I. F-L. : Éljen ! 
Csak akarat és lelkesedés kell az ügy iránt, és bárki legalább is 
egy jó bará t ta l többet szerezhet a Religiónak. De akarni és tenni, 
beszélni kell. Velleitás nem ér semmit. — I. F. Sz. : Forró köszö-
net. — K. K. Sz. : Hasonlóképp. — P. S. S.-A.-U. : A levelező lap 
megjött , de mást semmit sem kaptunk. 

Felhívás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva i t t is t . olvasóinknak és munka-

társainknak a végéhez közeledő év folytán tanúsított szives tá-
mogatásukért, és számítva e támogatás folytonosságra jövőben is, 
kér jük t. olvasóinkat, hogy a kik még nem tették volna, az előfi-
zetést a jövő évre mennél előbb megújí tani szíveskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1888. decz. 15. A szerkesztő. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

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

NEGYVENHETEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
îudapesten a szerkesz-
őnéi, és Rudnyánszky 
l. könvvnvomdájában. 
V., Papnövelde-utcza 
1. sz. alatt, hova a ne-
aláni reclamatiók is, 
>érmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

B u d a p e s t e n , d e c z e m b e r 2 6 . 5 1 . II. Félév. 1888. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Jézus jászolyánál. Költ. I r ta Kálmán Károly. — Hora est iam nos de somno surgere. — 
Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : A pápa jubileumi évének vége. — B r ü s s z e l : Aromái kérdésben. — P á r i g : A szabadkőművesség 
jellemzéséhez — Irodalom : A német nép története s első sorban műveltsége, összehasonlítva a protestantizmust közvetlen megelőző 
és követő idők állapotait- — Jézus Krisztus a papok példaképe. I r ta Frassinett i József. — Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. — Felhívás 

előfizetésre. 

I l l u s i á s z o l y í n a l 
„Mint az angyal ajka 

Ébredőre zengte: 
„Pólyákba takarva, 
Jászolyba helyezve 
Találtok kisdedet, 
Ez lett nektek jelül!" 

Nagy Isten ! mily jelek, 
Hát ekként teljesül 
Mért ugy epedtenek 
Minden nép s ezredek ! 

Költeménynek merész, 
Valóságnak való ! 
A gyönge ember-ész 
Két ezred éve néz, 
S holott megértni jó, 
Még most se értsen, ó! 
Legfensőbb dicsőség, 
Legmélyebb szegénység! 
Leggazdagabb Isten, 
Legszegényebb kisded ! 
Angyalok zengzete, 
Barmok lehellete ! 
Dicsőség Istennek, 
Békesség embernek! 
Isteni fényesség 
Az emberi éjben, 
Mennyei bölcseség 
Éjféli sötétben, 
Nem szól, csak tesz maga, 
Szólj hát te angyala, 
Hogy az égi fénynél 
Oszoljon az éjfél! 

„Ha égi fényét, 
Teljes fölényét 
Tárná elétek, 
Épp úgy, miként te t t 
Villámló hajdanán, 
„Ne úgy, mert meghalunk!" 
Nem úgy tesz hát napunk, 
Szelídeden ragyog, 
I t t nem kell halnotok, 
Inkább élednetek, 
Ujjá születnetek, 
Ne félj, e kisded i t t 
Magához édesit. 
Hosanna, Gloria 
Istennek egy fia!" 

Oh értem, értelek, 
Szivünk i t t nem remeg, 
Szegények, gazdagok, 
Kicsinyek és nagyok 
Hozzád bátran megyünk, 
Tőled nem rettegünk 
Szivünknek kisdede, 
Üdvünknek Istene! 
De mégis ily jelek, 
Nagy Isten ! kis gyerek ! 
Oh mily jel, mily csoda, 
Szólj áldott szűz Anya! 

„Magasztalja lelkem 
A mennyei Atyát, 
És örvend a keblem 
üdvöm-Istenemben, 
Mert megtekintette 
Szívem alázatát, 
lm ezentúl engem 

40 
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Áldottnak dicsérnek 
Mind a nemzedékek!" 

„Kérdezd meg az atyát, 
Gyermek szülésinél 
Legjobban érti át. 
Hogy i t t egy Isten él ! " 

„Kérdezd a gyermeket, 
0 is megösmeri, 
Más Isten nem lehet, 
Csak az lehet neki 
Valódi Istene, 
Ki gyermek is vele!" 

,.Kérdezd meg szívedet, 
vS dobogja: Istened 
Csak Ő lehet neked, 
Ki ily rokon veled!" 

Ah értem, értelek 
Szűz Anya Tégedet! 
A szűz tisztaságban 
Örök anyaság van. 
Te oly szép szűz voltál, 
Hogy szépséged miatt 
Kebled im az oltár, 
S az Isten lett fiad! 
Áldottnak zengenek 
Minden nép s nemzetek. 
Hogyne zengenének, 
Hogyne áldanának, 
Hála, hála Néked 
Szűznek és Anyának, 
Ki e földre szülted 
lm mi Istenünket ! 

Es értem, értelek 
Szent Isten Tégedet, 
Érzem, hogy csak Te vagy 
Az embernek való 
Isten, valódi nagy, 
Édes szerelmű, jó ! 

A pogány istenek 
Holott nem érezék 
Létünk természetét, 
Emberhez hidegek, 
Hideg téli árnyak, 
Idegen istenek, 
Bálványok valának, 
Melyek jövetedre 
Mint napra a rémek 
Mind össze remegve 

Megsemmisülének ! 
Ki f'ölvevéd nemünk, 
Hogy átérezd im itt 
Ember-természetünk 
Minden keserveit, 
Csak Te lehetsz nekünk 
Egyetlen Istenünk! 
Hódolás, dicséret, 
Imádás, dicsfenség, 
Dicsfény illet Téged 
Egy igaz Istenség! 
És úgy van ! halld csak ott 
A fényes angyalok, 
A legfensőbb egek 
Dicsedre zengenek, 
De lent a földkerek? 
Szent Isten, mily jelek! 
Fent fényes glória, 
Lent egy barom-tanya, 
Ez i t t a tisztelet ? ! 

Oh nevelő atya ! 
Hát jobb hely nem vala?! 

„Nem, jobb hely nem vala! 

Isten egyszülöttje 
Hogy leszállt a földre, 
Jobb helyet nem talált 
Hogy bámuld, áldd, csodáld ! 
Istállóba szállá, 
Barmok közé téve, 
Mert a bűn átkára, 
Szörnyű éjjelére 
E földi világa 
Istállóvá vála, 
Holott az emberek 
Barmokká lettenek, 
És az ember-fiak, 
Merő barom-fiak, 
Leszálla hát ide, 
A barom-tanyára, 
Legmélyebbre szállá, 
Hogy innen fölvigye, 
Legföllebbre vigye 
Saját fönségire 
Növelje e nemet. 
Nem lelt hát jobb helyet." 

Oh értem, értelek, 
Itt, most látom csak át 
A végtelen csodát. 
Végtelen szeretet 
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Mely ennyit tehetett, 
Mely ilyen mélyre tér t 
Nememnek üdveért. 
Oh csak Isten lehet, 
Ki minket igy szeret. 
Annál jobban áldom 
Ot e jászoly-ágyon. 
Én áldlak, oh áldlak 
Te szegény istálló, 
Te nekem drágább vagy 
S magasabban álló, 
Mint minden királylak. 

Es te szalma-jászoly 
Kedvesebb vagy százszor, 
Mint a legszebb nász-tor ! 

És te kemény fekhely, 
Kis Jézusom ágya 
Kedvesebb ezerszer, 
Mint a puha párna. 

S mit szóljak, mit mondjak, 
E szalmán kitárva 
Oh Te választottak 
Kedves gabonája 
Bethlehembe szállva, 
Ide, kenyérházba 
Égből szállott kenyér, 
Mely mindennel felér, 
Örök éltű szép jus, 
Légy áldva, oh áldva 
Kedves kicsi Jézus! 

Oh ha a bálványok 
Kegyetlen istenét 
A régi pogányok 
Annyi imádattal, 
Élet áldozattal 
Oly buzgón tisztelék: 
lm én hát Téged, 
Az üdv, az élet 
Egyetlen Istenét, 
Téged, örök valót, 
Legfőbb szerelmi jót 
Miként dicsérlek, 
Miként imádlak, 
Miképen áld, imád 
Az ujjá szült világ?! 

Kálmán Károly. 

Hora est iam nos de somno surgere. 
Az olvasótársulatok. 

0 szentségének szavaira kell, hogy áldás teremjen a 
szívekben. 

A sir szélén álló aggastyánnak oly sokszor han-
goztatot t ha tár ta lan bizalma az olvasóimádság ereje 
i ránt kell, hogy bizalomra hangol ja a sziveket amaz 
imaeszköz hatása iránt, melynek neve Olvasó. 

A szentemlékü IX. Pius és a jelenlegi dicső utódja 
a pápák tör ténetében kimagaslanak Mária-kultusokkal. 

Es bámulatos dolog, hogy egymást mintegy ki-
egészitik. A csodálatos lurdi megjelenés jelölte ki mind-
kettőnek a kör t , melyet a Mária-tiszteletben el kell vala 
foglalniok. 

Az elsőnél utólag szentesitette a szeplőtelen fogan-
tatás nagy dogmájá t , emennél a jövő ú t j á t egyengette, 
Olvasót tar tva kezében a kis Bernadet tnek megjelenő 
szeplőtelen fogantatás. 

A szeplőtelen fogantatás nagyszerű lourdesi bazili-
ká jának homlokzatáról messze el ragyog IX. Pius pápa 
mozaik mellképe, mintegy hirdetvén, i o g y ime e nagy 
mü az övé. Leo alat t pedig még díszesebb templom 
épül az előbbi mellé : az Olvasó temploma . . . 

Az egész keresztény világ feszült figyelemmel ki-
séri azt, ami Lourdesban történik, lesi, vár ja az ott 
tör ténő csodák hirét és — amit eddig talán nem ismert 
— szent kegyelet tel kezdi tanulmányozni azt a csodálatos 
imaeszközt, melynek neve Olvasó. 

Minthogy pedig a jó Isteu is közelebb van azok-
hoz, a kik egyesülnek az imában, a Mária-tisztelet egyes 
társulatok zászlaja köré kezd csoportosulni, egyesült 
imájával ostromolván az irgalom Anyjának szivét. 

Megtudván pedig a keresztények milliói a lourdesi 
jelenésből, hogy az Isten Anyjának legkedvesebb imád-
sága az Olvasó, kiválóan az Olvasótársulatokban van 
most bő aratás annál is inkább, hogy e szent mozgalmat 
az Olvasó pápá ja XII I . Leó kiválóan elhalmozta ki-
mondhatlan nagy kegyelmekkel . 

Szervezkednek mindenüt t . . . egy szent áramlat 
keletkezik a kárhozat ta l fenyegető áramlat ellenében. 
Érz i a világ, h o g y h a valaha, ugy mos t : „Hora est iam 
de somno surgere." 

De vessük tekinte tünk a nagy földgömb ama pa-
rányi pont jára , melyet Magyarországnak nevezünk. Mi 
történik itt ? ! . . . 

Éppen nekem nehéz e kérdésre felelni, akinek sze-
rény kezdeményezése adta ezelőtt negyedfél évvel az im-
pulsust az „ Ú j o n n a n alakult Elő Rózsafüzérek" létesí-
tésére. Ma már közel hatszáz helyen alakult ; a tagok 
száma megközelíti a másfélszáz ezeret. És e mozgalom 
napról -napra jobban és jobban terjed minden irányban. 

Nagyon csalódnék, aki azt hinné, hogy ez impulsus 
egy, -gyarlóságokkal terhel t embernek gondolatmüve. 

Ez az impulsus, mely gyúj tó anyagot vitt a szi-
vekbe, onnét felülről keletkezett . É n csak öntudatlan 
gyarló eszköz voltam a Gondviselés kezében. 

Es ha én nem szólok, akkor a kövek megszó-
lamlanak. 

Hogy pedig valaki álszerénységnek ne vélje e mon-
51* 
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dásomat, lelkiismeretemmel igazolhatom, hogy midőn 
1885. év tavaszán szerény füzetem első számának tar-
talmát összeállitani kezdém, még fogalmam sem volt a 
domonkosi „Elő Rózsafüzérröl. " 

Igy lettem figyelmessé e társulatra, melyet ma az 
egész ország bámul az ő eredményeiben. íme néhány 
tudósítás : 

1. Megalakítottam a lehető legnagyobb ünnepélylyel 
az Élő Rózsafüzér-egyletet ; a nép öröme, valamint az 
enyém felette nagy volt. A nép legnagyobb kedvvel 
imádkozza a szent olvasót : buzditólag hatott ez a be 
nem iratkozottakra is. Jánk, Rusznák István pleb. 

2. Őszintén megvallva lelkem sir örömében, midőn az 
iskolások minden szombaton, levén ez Mária napja, olva-
sott szent mise alatt orgonás-tanitó előimádkozása mellett 
mondják az olvasót; ezen a napon mindiga hivők közöl is 
nagyobb számmal jelennek meg a szent misén, mint 
egyéb köznapokon. Ubrezs, Csecbticzky József plébános. 

3. Mi lelkipásztorok, kik híveinkkel folytonos szel-
lemi érintkezésben állunk, naponként édes örömmel észlel-
jük mindazon üdvös hatásokat, melyeket a mind sűrűbben 
alakuló Rózsafüzérek ájtatossgi gyakorlatai a nép közt 
szülnek. 

4. A fáradhatlan plébános ft . Varjú Sándor most 
újonnan szervezi az „Élő Rózsafüzért" és a nép látható 
örömmel készül a nagy ünnepélyre. Palást. 

5. Isten kegyelméből megkezdette az „Élő Rózsa-
füzér" működését, mely alkalommal az egész vidékről 
mint egy csodás ihlettséggel jöt tek össze szegény sóvárgó 
magyar véreink. Bólya, Szélyes J . pleb. 

6. Ez idén nagyban készült a fiatalság az utolsó 
farsang megünnepléséhez, ugy hogy a már rég beszün-
tetett bohóságokat is életre akarta hozni. Felhívtam ek-
kor a társulat tagjait, hogy számba véve a sok testi és 
lelki rosszakat, melyek a farsangi bolondsággal összeköt-
vék, tartóztassák vissza ezektől nemcsak magukat, ha-
nem másokat is. S íme ! ennek az lett a következménye, 
hogy a három utolsó farsangi napon még csak „muzsika" 
sem volt a faluban. Gácsfalva, Stubendeck káplán. 

7. A társulat megalakítása egy lurdi szobor felállí-
tásával lett megpecsételve. Ez óta híveimnek az a buzgó 
szokása, hogy vasárnap délelőtt az istentisztelet előtt és 
délután az isteniszolgálat után tömegesen gyülekeznek a 
szobor elé, hol térdre borulva a legszebb énekekkel és 
egy olvasó elmondásával dicsőitik a szent Szüzet ; min-
denkor igazán megható jelenet ! Bánokszentgyörgy, Kel-
ler F. pleb. 

8. Azt a hatást, mit az Olvasótársulat megalakítása 
a nép hitéletében előidézett, tények igazolják. Ezt bizo-
nyítja és fényesen hirdeté a mai nap is, a hamvazószerda. 
Itt látszik meg mit eredményezett a buzgó rózsafüzéri-
társulat a hitélet terén. Ha előbb ily alkalmakkor a tem-
plomban megjelent tíz, ma száz, ha előbb száz, ma ezer. 
Páka, Balaton J . pleb. 

9. Alig hogy megalakult társulatunk, már is érez-
zük áldását. A sziveket Isten kegyelme ihleté itt, mert 
köznap is sokkal nagyobb számmal jelennek meg a szent 
áldozásokon, több bűnbánót lehet látni, s töredelmeseb-
bek a gyónások mint eddig. A megalakulás óta az egész 

község felett egy kimagyarázhatlan ünnepi hangulat ural-
kodik, mely a kősziveket is megragadja. Láttunk oly 
szemeket is könyekbe borulni, melyekben előbb csak 
kéj égett. Andocs, Lepsényi M. sz. fer. r. 

10. Bámulatos, miképp éledt fel egyszerre a hitélet, 
az egyetemes gyónások kihallgatását alig győzöm. A köz-
ségi elöljáróság tagjai egytől-egyig ott vannak a Rózsa-
füzérben. Trsztena, Pironcsák Istv. pl. 

De legyen elég ennyi a tömérdek levélből, melyek 
igazolják, hogy itt az újonnan alakult élő Rózsafüzér 
áldozatkészséggel kereszteket emel, ott oltárokat épít, 
amott üresen hagyta a hat korcsmát farsang idején, meg-
töltvén a templomot, holott azelőtt másként állott a do-
log, emitt zászlókat vettek, amott sokan áttértek a kath. 
hitre, egyik helyen hétköznapon is szorgalmasan látogat-
ják a templomot, holott ezt azelőtt nem tették, a másik 
helyen az erkölcsök javultak, harmadik helyen látogatot-
tabbak a gyónószékek, a negyedik hely tudósítója a 
Hunyady János Mária-tisztelő korszakát látja visszatérni, 
az ötödik helyen már a férfiak is felbuzdulnak, a ha-
todik helyen a tagok szent fogadást tettek, hogy egymást 
semmiféle viszontagságban el nem hagyják, a hetedik hely-
ről azt irják, hogy „alig van nagyobb hatású eszköz a 
hitélet emelésére, a kath. érzület fejlesztésére, a terjedő 
hitközöny meggátlására mint az „Élő Rózsafüzér" ter-
jesztése, a nyolczadik azt irja, hegy akik az Élő Rózsa-
füzérben vannak, azok mind jók és állandók. És így 
tovább. 

Nem is említem itt azon, nagy számmal hozzám ér-
kező leveleket, egyszerű földmivesek tollából, mely le-
velek uincsenek a nyilvánosságnak szánva, de jellemzik 
az áldást, melyet az újonnan alakult Élő Rózsafüzérek 
mindenütt előidéznek. 

Nem zárom be szememet a kép másik oldala elől 
sem, számitásba veszem az eshetőleges visszaéléseket, 
egyesek hiúságát, melyet a nem eléggé ellenőrzött tár-
sulat ápol . . . egyiknek-másiknak önzését, mely a szent 
dolgokból is tőkét szokott faragni magának . . . de kü-
lönösen magyar népünknél fel-feltünedező szalmatüzet, 
melynek ellenében éppen hathatós orvosságot találunk 
XIII. Leo pápa magasztos körleveleiben, az állhatatosság, 
a kitártás ajánlásával. 

De a visszaélések miatt, melyeket bár szük kor-
látok közé szorítni lehet, de teljesen megszüntetni soha, 
magát a lényeget mellőzni nem volna üdvös dolog. 

Önmagam és mások vigasztalására és buzditására 
meg kell említenem, hogy hasonlithatlanul több jóról 
értesitenek a legelőbb alakult Élő Rózsafüzérek vezetői 
is, hogysem az itt-ott tapasztalható árnyak számitásba 
jöhetnének ! 

Igy állván a dolgok, csak örvendhet annak minden 
jó lélek, hogy ezen az áldott magyar földön is megfo-
gamzott a szivekben az újonnan alakult „Elő Rózsafii-
zérek" eszméje. És az ügyek jobbra fordultának nagy 
szolgálatot tesznek azok, akik e szent társulat mellett 
apostolkodnak. 

Hisz még csak a kezdetnél vagyunk. Még nagyon 
sok a tenni való. 

A sátán szelleme áthat minden réteget. Behatol 
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ugy a szegény kunyhójába, mint a nagyok palotáiba, 
hogy megmérgezze a lelkeket. Nincs az a társadalmi 
osztály, ahová be ne tolakodott volna. Ugy látszik a jelen 
századnak lett fentartva, hogy a sátán minden erejét meg-
feszítve álljon szemben az örök üdvösség szent ügyével. 

Szerződik a borzasztó tábor Isten, egyház, a lelkek 
ellen. Es j a j annak, akit e tábor készületlenül talál ; 
elsepri azt, mint az orkán a pelyhet. Nem hiába imád-
koztat XIII. Leo sz. Mihály főangyalhoz ! 

Nekünk is szervezkednünk kell tehát a gonosz 
ellenében. Állítsunk a settenkedő tábor ellen imádkozó 
tábort ! Es meg lehetünk győződve a felől, hogy az a 
tábor, melyet ajánlok, győzni fog, mert vezéréről meg 
van irva, hogy „Cunctas haereses interemisti in universo 
mundo". 

Ily imádkozó tábor a Rózsafüzér tábora, zászlóanyánk 
a „Legszentebb Rózsafüzér királyné"-ja Mária! 

A zászló már kibontva ; másfélszázezernyi ima-harczos 
várja a jelszót, és más is harczol a sátán ellen az ima, 
az önmegtagadás, az erkölcsös élet fegyverével. 

De ez még csak kisded csapat. Ennek gyorsan kell 
felnövekednie. 

Hiszen nyolcz millió vagyunk ! 
„Hora est iam nos de somno surgere." 

P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 24. A pápa jubileumi évének vége 

immár küszöbön áll. Rómában maga XIII. Leo pápa 
fogja ünnepélyesen berekeszteni sz. Péter templomában 
ugyanazon valóban a szó szoros értelmében katholikus, 
egyetemleges szertartással, mely ez év lélekemelő meg-
nyitását oly fönségesen jellemezte és amely annak egész 
folyamában oly csodálatraméltó módon nyilvánult. 

A katholikus népek zarándoklatai, melyek közt 
Mária s sz. István országának három rendbeli zarándok-
lata éppen nem maradt a legutolsónak, nem kevésbé ta-
núskodnak erről, mint a vatikáni kiállítás ; és ha az első 
méltán mondható a katholikus világ szóbeli, élő és az 
egész világon visszhangozó ünnepélyes hódolatnak Krisztus 
földi helytartója, Péter egyenes utódja, az áldozópapi ma-
gasztos jubileumot ért XIII. Leo i ránt : ugy ama kiállítás 
valósággal kézzel fogható, ékesen s meggyőzőn szóló 
testvéries versengése vala az áldozatkészségnek, szere-
tetnek s fiúi ragaszkodásnak a közös atya, a világ nagy 
mestere s tanítója iránt. Mindakettő pedig együttvéve az 
óriási nagy erkölcsi hatalomnak volt önkéntes nyilvá-
nulása, minőt e világ még nem látott s mely mint a 
tizenkilenczedik század legnagyobb erkölcsi s hitelvi moz-
galma még a késő utókort is bámulatba fogja ejteni. 

Amit az emberiség örökbecsű eszményekként tisztel, 
mindaz képviselve volt a Vatikánban e jubiláris esztendő 
lefolyása a la t t : a hit, tudomány, művészet kiséretében 
minden emberi erény seregestül oda özönlött, hogy az 
örök igazság legfőbb őrének lábaihoz rakja hódolata 
adóját, és mindnyája, egyenkint s együttesen vigaszt, bá-
torítást s uj erőt nyújtott az élet határához közel álló 
szentséges atyának, viszont tőle ujult bátorságot, u j ké-
pességet, bőséges áldást nyervén. 

Ami az ott jelentkezett erényeken kivül még jó 
tulajdonság az emberiség keblében netán honol, az vagy 
parlagon a burján között elcsenevészedik s elvész vagy 
ha virágot hajtana is, u j termőképességgel elszigeteltsé-
gében nem bir. 

Amily világra szóló nagy jelentőségű vala ama 
katholikus tüntetés, épp oly nagy hatással volt a köz-
szellemre. 

Első sorban megállapítható ama tény, hogy az 
imént emiitett s jellemzett csekély kiterjedésű közönyön 
kivül, az emberiség mintegy két táborra oszlott had lát-
ványát nyújtot ta. 

Egyfelől a kitüntetőleg békeszerető, de jogérzetes 
keresztes had, másfelől a mindig zavargó s kavargó, 
örökháboruban álló uj pogány tábor. 

Amaz a kivivott nagy erkölcsi győzelem tudatában 
serényen munkálkodik s békés jövő érdekében, orszá-
gonkint, tartományonkint, vidékenkint csoportosulva, ré-
szint a katholikus gyűléseken, részint a közélet minden 
terén érvényt igyekszik szerezni az örök igazságnak, a 
jognak, a méltányosságnak, mérsékelve józanul az erőst, 
óva s támogatva a gyöngét. 

Emez, a folyton viszályt hintő, garázdálkodó had, 
szakadatlanul, az erőszakoskodás, a megfélemlítés, az el-
nyomás mindennemű eszközeivel szitja a háború üszkét, 
vámpírként szipolyozza a polgárok vérét s vagyonát, el-
t iporja a gyöngét, erőszakra izgatja példájával giz erőst, 
nem ismer igazságot, nem jogot vagy méltányosságot, 
lázong s lázadásra bujtat , fegyverkezik szüntelen, anyagi 
erőkészletben iparkodván mindenkit túlszárnyalni, mert 
csak erőszakon alapul s csak ebben van bizalma ! 

Amott a béke nemtöje int olajágával, nyomdokain 
a jólét s boldogság harmata száll a földre ; emitt a há-
ború duló szelleme nekivadulva űzi orgiáit, melyeknek 
színhelyén ezerek meg ezerek halálhörgése, százezer se-
besült fájdalomkiáltása, népek millióinak kétségbeesett 
panasza és országok pusztulása kiséri a harczi riadalmat, 
amely nem hogy véget érne, oh nem ! helyében a boszu 
kaján szelleme üli tivornyáit, ujabb, még iszonytatóbb 
népgyilkos harczra készülvén. 

A béke képviselője fogva van a Vat ikánban! 
Annál inkább agyarkodik ellene az örökös viszály 

szelleme, mely békét hord hazug ajakán, békét igér a 
népeknek, a békét mondja szünetlen s szertelen fegyver-
kezéseinek okául, holott maga sem ismeri a békét ; — 
miként is adhatná azt, a mije nincsen ? ! 

Nem ez az eszme sugalja-e mindama fölszólalásokat, 
melyeket faji s vallási különbség nélkül mind sűrűbben 
hangoztatni kezdenek gyűléseken a zöld asztalnál, a tu-
dósok s a sajtó körében, amidőn a pápa bíráskodása s 
eldöntése alá bocsátandóknak mondják a fennálló versen-
géseket s a föl-fölmerülő vitás kérdéseket ? ! 

Nem e józan gondolat képezi-e bár csak ön-
kéntelen sejtelem gyanánt amaz óhajok tárgyát, melyeket 
a munkás, — de nem a mások véres verejtékén piócza-
ként csüggő ! — az igazán tisztességes ipar s kereskedelem 
annyiszor meg annyiszor sóhajként rebeg, fáradalmas 
munkálkodása közepette ? ! 

Nem e követelés nyilvánul-e öntudatlanul ama 
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szeretetteljes imában, mely hő fohászként száll az Éghez 
az aggódó szülők, a hitves, a gyermekek ajkáról, kiknek 
hadköteles korban, hadseregben lévő vagy abba közelebb 
jutandó hozzátartozójuk élete s halála vagy iszonyú rneg-
nyomoritása vigyorog minden fegyverről, melyet az álla-
mok millió meg millószámra az adófizető nép immár el-
viselhetetlen megterheltetésével gyártatnak ? ! 

Mily fordulatot venne az egész világ folyása, ha ez 
eszme, e gondolatot, e józan követelés megvalósulna! 

Nem kell ezt hosszasabban ecsetelni : érzi mindenki, 
ha csak gondolkozni képes, hogy most az erőszak s nem 
a jog dönt a népek s országok jóléte fölött. Es ha a 
középkort akarják némelyek az erősebb, az ököl joga 
korszakának nevezni, habár ez éppen nem felel meg 
egészen a valóságnak, — hogyan kell a jelen kort 
jelölni ? A rendszerré emelt s minden térre, minden 
állami, családi, kereseti, gazdasági viszonyra kiterjedő erő-
szakos hatalmaskodás annak a neve, ami a legtöbb 
országban az úgynevezett népakaraton alapuló parlamen-
tárizmus örve alatt csak azt ismeri el jognak, ami 
vaskényszerrel sulyosodik az intéző körökre, amelyek 
ismét más, még erőszakosabb hatalmaskodás súlya alatt 
állanak, folytatván egymás között s egymás ellen az 
irtóháborút a kés hegyéig. 

Vájjon maradhat e ez igy, csak az elviselhetetlen 
hadi kiadások miatt is ? ! 

Azért szükséges a pápa döntő bíráskodása, hogy a 
népek s államok megszűnjenek óriási, még a vízözön 
előttieknél is borzasztóbb vadállatok lenni, amelyek mindig 
arra készülnek s mindig készek, hogy egymást elnyomják, 
letiporják, szétmarczangolják. 

A katkolikusoknak, a lelki béke fiainak jutot t osz-
tályrészül az a szép föladat, hogy a pápai döntő bírás-
kodásnak propagandát csináljanak, mi által a pápa vi-
lági hatalmának visszaállítása is egyéb vallásügyi tekin-
tetek mellett oly általános politikai, nemzetgazdasági, 
szellemi, nemzetközi érdek szinében tűnnék föl, melyet 
minden békeszerető, munkás és jogtisztelő nemzet annál 
inkább sietne a magáénak vallani, mennél többet veszthet 
egy háború által, még ha ennek reá nézve szerencsés 
kimenetele talál lenni. 

A katholikusok megmutatták az utóbbi két évtized 
alatt, hogy erkölcsi erejükkel s önkéntes, minden anyagi 
érdektől ment áldozatokkal képesek a pápaságot fenn-
tartani ; XIII . Leo jubileuma alkalmából megmutatták, 
hogy a világtörténelemben páratlan erkölcsi mozgalmat 
képesek megindítani s győzelemre vezetni. 

Rajtuk áll, a pápai döntő bíráskodás érdekében még 
nagyobb mozgalmat létrehozni s annak segélyével jó 
végre vezetni, aki mondá : Pax vobis, ego sum, nolite 
timere ! 

A szent karácsoni ünnepek s XIII . Leo jubileumi 
évének befejezése alkalmából ennél nagyobb s jobb kí-
vánságot nem lehet az emberiségnek s önmagunknak 
tolmácsolnunk, melynek megvalósulását a kath. kon-
gresszusok, a sajtó és az eszmék propagandája hatal-
masan előmozdíthatja amaz angyali jelszó alat t : 

„Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békes-
ség a jó akaratú embereknek!" 

El a háborúval : éljen a béke, éljen a pápai döntő 
bíráskodás ! -j-

BrÜSSZel, deczember 13. A római kérdésben Bel-
gium katholikusai is hallatják szavukat. Tegnap Gande-
ban (Gent-) a belga Péter-fillér-egyesület nagygyűlést 
tartott , mely hatalmas tüntetéssé vált a pápaság világi 
hatalma érdekében, méltó párját képezvén a német 
katholikusok idei nagygyűlésének, a hollandi katholikusok 
két rendbeli manifestácziójának és franczia hitsorsosaink 
legutóbbi négy s fényes revindikácziójának. 

Miért maradt el Belgium idáig? 
Ennek igen mély dynasztiko-politikus okai vannak. 
Ha a liberális lapok nem ujongtak volna már 

annyit a belga katholikusok eme tüntetésének elmaradása 
fölött, én is, mint az itteni összes katholikus lapok, 
tartózkodnám emez okok szellőztetésétől ; igy azonban 
kötelességem elhárítani a buzgó belga katholikusokról, — 
kik egész Európában az egyedüliek, akik a kozmo-
polita liberálizmust szervezett választási akczióval le-
gyűrték, — ama vádat, mintha akár a mostani katholikus-
konzervativ kormány, akár a belga katholikusok egy-
házi vagy világi vezérei Crispi s a bitor olasz uralom 
iránti meghunyászkodásból mellőzték volna azt, ami 
az összes katholikusok kötelessége, hogy tiltakozzanak a 
pápa szabadságának, világi hatalmának megcsonkitása elle-
nében. 

Az egyedüli ok volt az olasz udvar részéről Lipót 
belga király leányára nézve tett házassági ajánlat 
vagyis az ezt ért kikosaraztatás. Belga részről amaz 
óhaj nyilvánult, hogy e házassági ajánlat, tulajdon-
képen kétszeri ajánlat tárgyalását ne zavarja oly tün-
tetés Belgium részéről, mely a Rómát bitorló olasz ki-
rályi családra nézve megelőzné a belga királyi ház 
visszautasító válaszát. A kosarat legalább oly módon 
akarták átnyújtani, hogy még látszata se legyen annak, 
mintha a belga királyi pár elhatározására a belga katho-
likusoknak a római bitorlás elleni egyidejű tüntetése volt 
volna befolyással, nehogy a Quirinálban vagy az európai 
kozmopolitiko-liberális sajtóban azt mondhassák, hogy 
Lipót király szívesen odaadná leányát az olasz trón-
örökösnek, de katholikus alattvalói gátolják benne és 
pressziót gyakorolnak még a legbensőbb családi ügyek 
elintézésére is. 

Természetesen, a belga katholikus vezérférfiaknak 
elő kellett sigiteniök ama mód keresztülvitelét, mely eme 
kikosaraztatás önkéntes, minden idegen befolyástól ment 
színezetét s tényét megóvni képes volt. És ezért maradt 
el annak idején a belga katholikusok tüntetése a pápa-
ság világi hatalma érdekében, hogy most amaz inczidens 
szerencsés elmultával nem kevesebb hatályossággal, sőt 
annál nagyobb jelentőséggel érvényesüljön. 

E gyűlésen jelen volt a belga püspöki kar, részint 
személyesen, részint képviselők által ; azonfelül kevés 
kivétellel az összes belga kath. vezérférfiak: volt minisz-
terek, szenátorok, képviselők, tanárok, gyárosok, keres-
kedők, iparosok, munkások, gazdagok és szegények 
egyaránt. 

Lammens szenátor, Verspeyen szerkesztő s mások 
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hatalmas szónoklatokat tartottak a pápaság világi hatalma 
érdekében, mely iránti óhaját végzéskép kimondta az igen 
látogatott gyűlés, egyúttal a már begyült és az ott, a 
hely szinén gyűjtött tetemes összegű Péter-fillért a szent 
a tyának elküldetni határozván. 

A beszédeket nem akarom ismertetni, mert rövid 
foglalatban elvesztenék értékük nagy részét, pedig meg-
érdemelnék a teljes szöveg közlését. 

És itt nem mulaszthatom el megjegyezni, mily nagy 
szónokokkal bővelkedik s mily szónoki s irodalmi remek-
műveket hozott létre a katholikus közérzület és a fiúi 
ragaszkodás a pápa iránt csak a római kérdésben ! 
Chesnelong, Lucien Brun, Mun Albert gróf, Niolaï gr. 
franczia részről; Windthorst , Franz, Schorlemer- Alst 
báró, Bachem német részről ; Schaepman, Alventade, 
Van der Mul holland részről ; Pidal y Mon, Sachos, 
Corduras spanyol részről; Mermillod, Hedger svájczi 
részről; Croke, O'Brien ir részről; Yaughan, Nortingale 
angol részről ; az éjszak-amerikai katholikus szónokok 
legjava is mind egy vagy több beszédben lándzsát tört a 
pápaság világi hatalmában letéteményezett legitimitás 
mellett, kik mellé méltán sorakozhatnak belga kath. 
szónokaink : Jacobs, Woeste, s a fönnemlitettek. Másfelől 
egész könyvtárt képeznek a püspökök feliratai, pásztor-
levelei s nyilatkozatai a római kérdés ügyében, elkezdve 
a vatikáni zsinatra egybegyűlt atyáknak e tárgyban tett 
nyilatkozatától egész a mai napig. Mindezt egybegyűj-
teni s megóvni, valóban nem csekély feladat, de nem 
csekély érdem volna ; kincsesbányája ez a tizenkilenczedik 
század kath. közérzületének, melylyel szemben öszhangra 
nézve elenyész minden más irodalom. 

Es a népek milliói, a tisztelt s szeretett főpászto-
rokkal és a csodált szónokokkal együtt, mind a Vati-
kánban fogva lévő szentséges atya körül sorakoznak ! 

Mi ehhez képest Nagy Sándor, Dzsingiszkán, I. 
Napoleon hata lma? 

És mily nagy a népek eme világot átölelő tüntetése, 
tekintve azt, hogy IX. Piussal nem halt ki, XIII . Leóval 
nem fog megszűnni, hanem halhatatlan mint a pápaság, 
legyőzhetetlen, mint Péter sziklája, mérhetetlen, mint 
az égboltozat. 

Mily dicső, katholikusnak lenni, mily lélekemelő, 
résztvenni e nagy tüntetésben ! 

De részt kell venni benne; — nem pedig némán 
meghuzkodni ! 

Páris, decz. 15. A szabadkőművesség jellemzéséhez. — 
A Taxii Leo által szerkesztett „La Petite Guerre, 

organ populaire de lutte contre la franc-maçonnerie" 
czimü hetilap 99. számában érdekes leleplezést közöl, me-
lyet sietek t. szerkesztő úrral megismertetni. 

Egy levél ez, melyet Coulon, a franczia posta- s 
távirda-ügy főigazgatójához e napokban intézett Bossane, a 
„Les Amis des Hommes" nevű szabadkőműves páholy 
volt tagja, saint-félicien-i postamester Ardèche megyében, 
ki minap szolgálatától fölmentetett. 

A levél igy szól : 
Főigazgató ur ! 

Egy ideig azt hittem, hogy ön meg fogja tagadni 
tőlem a tiszteletet, hogy fölmentsen szolgálatomtól. 

F. évi junius 9-én egy posta-főfelügyelő, Belloe ur, 
a becsületrend lovagja (ami szerencsétlenségre nem tesz 

többé nagy hatást, amióta Wilson e kitüntetésekkel ke-
reskedett) Párisból ide jött , vagyis legalább 400 frankot 
költött el az adófizetők pénzéből, hogy nekem szemre-
hányást tegyen a két látogatásért, melyeket plébániám 
lelkészénél tettem, és ama magárahagyatásért melyet az 
itteni pipogya maire (polgármester) iránt a legközelebbi 
törvényhatósági választások alkalmával tanúsítottam, va-
lamint ama támogatásért, melyben két levélhordót része-
sítettem, akik azzal gyanusittattak, hogy reakcziouáriu-
sok. Szükséges-e mondanom, hogy Belloe ur egyáltalán 
nem foglalkozott hivatali szolgálatom teendőivel? 

Az ellenem emelt vádak oly megtisztelők voltak, 
hogy fölöslegesnek találtam magamat igazolni. Mégis 
némi magyarázattal tartozom önnek. 

Szabadkőműves,- vagyis kiközösitett létemre tehettem 
látogatást egy kath. papnál, ki mint lelkész mindenki által 
tiszteltetik, türelmes s jó tanácsadó ; — mint hő lelkű s épp 
oly őszinte republikánus, én megvetéssel mellőzhettem egy 
republikánus mairet, mivel ez a maire egy barom vala, 
kit meguntam vezetni. Az igazat megvallva, ami engem 
arra birt, hogy e buta maire-t magára hagyjam, az volt 
az ok, „hogy hiába iparkodtam őt a helyesirásra megta-
nitani. On meggyőződhetik róla: mindig igy i r : jetions 
mecieu le mère. *) 

Ami a két levélhordót illeti, akik kiszolgált altisztek, 
ők csak dicséretet érdemeltek ; soha, értse meg, soha 
senki sem emelt ellenük panaszt, soha adóhivatal vagy 
posta-felügyelő egyetlen egy szabálytalanságot sem hoz-
hatott föl ellenük, és pedig tizenhétévi szolgálatuk alatt. 
Hozzá kell tennem, hogy egyiküknek a karját golyó 
törte össze a buzenvali csatában s hogy munkaképtelen. 

Ön engemet fölmentett szolgálatom alól, mivel a 
szabadkőmivesség, mely engem lanyhának talált, önnek 
megparancsolta, hogy engemet sújtson. Alighogy föl 
lettem mentve, a szabadkőművesség önnek megparancsolta, 
hogy előzékeny legyen irányomban, és csakugyan a leg-
kategorikusabb ajánlatokat tették nekem ; de szerencsésnek 
érezvén magamat, hogy megszabadultam a nemtelen 
egyénekkel való érintkezéstől, szégyenelvén multamat és 
óhajtván azt jóvátenni, ön tudja, hogyan válaszoltam 
önnek ez ajánlatokra. Négy hónap alatt több lapban 
megírtam, hogy mit gondolok önről és az ismeretségem-
beli republikánusokról : önök megijedtek. Onök]azt remélték, 
hogy a családomnak nyújtandó kenyér gondja engem 
vissza fogna vezetni abba a társulatba, rneív összetöri a 
feszületeket, — holott ön azelőtt mindig meghagyott a 
szolgálatban, amikor a fölmentést tizszer megérdemeltem 
volna. n 

Őszintén szólva, uram, ez elnézés s várakozás ke-
resztény eljárásnak volna vehető, ha nem volna oly zavarnak 
az eredménye, melyet az éleslátású emberek könnyen 
fognak minősíthetni. 

Önök azt hihették, hogy vissza fogok jönni, amint 
hivatal nélkül leszek ; önök sokszor tettek ajánlatokat, 
melyeket nem akartam elfogadni, mert szabad akartam 
maradni, hogy ostorozhassam azokat, kik engem sújtot tak ; 
meg akartam tartani tollamat, mivel a csatazajba kíván-
tam vegyülni s megóvni fegyveremet. 

Most hát szabad vagyok s jóvá tehetem hibáimat ; 
szabadon fölvilágosíthatom a szegény embereket, kiket 
megcsalnak, hogy tönkre tehessék ; szabadon leleplezhetem 
a nemtelen machinátiókat, melyekkel botrányokat akarnak 
előidézni a rágalmazott egyháziak hátrányára ; szabadon 
elmondhatom, hogy a szabadkőművesség egy hir-köz-
vetítő intézet (agence de renseignement = kémkedő iroda) 
e haza ellenségeinek szolgálatában. 

Vegye őszinte köszönetemet, melylyel egyidejűleg 
sajnálattal állapítom meg, hogy a postahivatalnokok 

l) Én valánk az ur anya ; e helyett : „j'étais monsieur le 
maire," én valék a polgármester ur. 
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az ő fölebbvalóik által a páholyoknak vannak alávetve, 
ami őket nem igen teheti büszkékké arra, hogy magukat 
franczia tisztviselőknek mondhatják. 

Fogadja stb. B os s ane Henrik, 
volt postamester. 

IRODALOM. 
*** A német nép története s első sorban mű-

veltsége, összehasonlítva a protestantizmust közvetlen 
megelőző és követő idők állapotait. — Tudvalevőleg 
ez teszi Janssen János Frankfurtban élő kath. pap, pápai 
praelatus világhírű könyvének tárgyát. A könyv általános 
czime : Geschichte des deutschen Volkes seit dem Aus-
gang des Mittelalters." Éppen most jelent meg a VI. 
kötet, következő saját czime a la t t : „Culturzustände des 
deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters bis 
zum Beginn des 30-jährigen Krieges." Egyszerre jelent 
meg az 1. egész 12. kiadás, vagyis egyszerre 12,000 
példányban nyomatták. Tudományos műnél ez hallatlan 
eset; csakis kapós regényekkel szokott történni. Ez a 
könyv valóságos szellemóriás ; az egész világon érezteti 
hatását. A francziák, kik pedig a németeket nem igen 
szeretik, már fordítják nyelvükre. Rendkívüli elterjedé-
sének természetesen megfelel a tartalom rendkívüli becse. 
It t a történelem nem készül ; hanem a maga természetes 
valóságában, és a megtörtént események és kortársi íté-
letek hü egymásutánja szerint, bámulatos áradatban fo-
lyik le szemeink előtt. Itt a történelem a protestantizmus 
fölött kimondta az Ítéletet, melyet megváltoztatni épp 
ugy nem lehet, mint a tényeket. Az egész világ szem-
lélete elé oda van állítva, hogy a német nép, mely a 
protestantizmust megelőző időben nagy virágzásnak in-
dult minden irányban, a protestantizmus hatása alatt le-
sülyedt minden téren. Ne legyen müveit magyar ember, 
a ki e könyvet ne olvasná. A német eredetű protestan-
tizmus magyar dicsekedése avval, hogy mennyit köszönhet 
az emberiség kulturája a protestantizmusnak, — Janssen 
könyvében erős leczkét kap — a szerénységből s az igaz-
mondás kötelességéből. 

-f- Fischer Ágoston budapesti hitoktató előf. fel-
hívást hirdet ily czimü mü magyar kiadására : „JézUS 
Krisztus a papok példaképe," irta Frassinetti József. 
A 8 ivre terjedő mü ára 40 kr, növendékpapoknak 30 kr. 
A tiszta jövedelem a Jézus legsz. szive tiszteletére 
Bpesten épülő templomra fog fordíttatni. Megrendelhető 
a mü szerzőnél, Bpest, VIII. Szigony-utcza 34. sz. a. 

= A socialismus. Ez a czime annak az eredeti 
magyar munkának, melyre előf. hirdet Dr Ambrus István 
tan. felügyelő az egri érs. papnev. intézetben. Pálya-
dijas mü. A 14—15 ivre terjedő könyv ára 1 frt 30 kr, 
növ. papoknak 80 kr., bérmentes küldéssel 

Ezt a két müvet mind a kettőt igen melegen 
ajánljuk. 

— Megjelent és beküldetett : „Magyar Szemle. Kath. 
iársad. és irod. folyóirat. 1. sz. Szerk. Rudnyánszky 
Gy.u Budapesten. Nyomatja a „Szent-István" müintézet. 
Ara egész évre 6 frt. Megjelenik hetenkint egyszer. 

Mikor az egyháznak valamely, tollát ügyesen for-
gató fia fölajánlja a szolgálatot: az egyház nem utasítja 
vissza a lelkesedést; csakis azt kívánja, hogy a mely 
toll Istennek szentelte magát, maradjon annak szentelve. 
Ha ezt a M. Szemle megtartja, be fog válni kath. lapnak. 

VEGYESEK. 
*** Örömmel hirdetjük, hogy a Jézus szentséges 

szive tiszteletére Budapesten épülő templom mellett a 
szerzetes atyák részére szánt lakóház a téli munka-szünet 
előtt szerencsésen tető alá került. 

— Az osztrák katholikusok hatalmasan kezdik ma-
gukat kiszabadítani a bürokratikus kormány szellemölő 
atyáskodásának karjai közöl. Arra, hogy a tervezett kath. 
nagygyűlést nem lehetett megtartani, avval feleltek, hogy 
gyors egymásutánban két kath. nagygyűlést tartottak : az 
egyikben az „egyesült keresztények" Vogelsang báró 
kath. publicisztát ünnepelték vagy hatezeren ; a másik-
ban, szintén több ezeren, az iskola-egylet tagjai és hivei 
demonstrálták a mai vallástalan osztrák népiskola tart-
hatatlanságát. A német Miska messze eldobta magától a 
háló sipkát. É l j en ! 

— Hogyan csinálja a napisajtó a történelem 
adatait ? . . . Azoknak számát, kik decz. 2-ikán Baudin 
síremléke előtt felvonultak, a különböző lapok a lehető 
legkülönbözőbben becsülték fel. És pedig a „Voltaire" 
350.000 személyt számlált, a „Lantern" 300.000, „Evé-
nement," „Parti Ouvrier" és „Estafette" 200.000, „Ra-
dical" 150.000, „La République Française," „Matin," 
„Gil Blas" és „Le Peuple" 100.000, „XIX Siècle" és 
„New-York Herald" 50.000, „Presse" 35.000, „Parti Na-
tional" 30.000, „Gaulois," „Débats" és L'Intransigeant" 
20.000, '„Figaro" 15.000, „Indépendance Belge" 10.000, 
„Petit Journal" 7000, „Cri du Peuple" és „L'Autorité" 
6000. íme huszonkét lap hányféleképen tud számlálni ! 
Adataik közt mindössze csak 294.000 az eltérés. Hja ! a 
napisajtó — nagyhatalom ! 

— Crispi a végét járja! Alig hogy az olasz mi-
niszterelnök a hatalmakhoz amaz ismeretes jegyzéket 
szétküldte, melyben a katholikusoknak a pápaság világi 
hatalma melletti tüntetését mintegy megtiltani akarja, 
otthon egyik csapás a másik után éri : a parlament nem 
hajlandó megszavazni a hadibudgét és az ehhez szüksé-
ges uj adókat; az egész félszigeten tüntetéseket rendez-
nek külpolitkája ellen ; a külföldön pedig nem képes 
nagyobb olasz kölcsönt kötni ; egy genfi bankár utján 
kapott rövid lejáratú kisebb kölcsönt a hadikészülődések 
folytatására. íme ismétlődik, amit VI. Pius mondott 
I. Napoleonnak, mikor ez fenyegetőzött: Comediante — 
Tragediante ! 

Kegyeletes adakozás. 
Khál József Pécsről Jézus szents. szíve templomára Bpesten 10 frk ar. 

(Főösszeg : 20 frk ar. Az ünnepek alatt személyesen adjuk 
át a templom-építő bizottság nagyérdemű elnökének, ngs és ft. 
Cselka N. prépost-esperes urnák.) 

Felhivás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva itt is t. olvasóinknak és munka-

társainknak a végéhez közeledő év folytán tanúsított szives tá-
mogatásukért, és számítva e támogatás folytonosságára jövőben is. 
kérjük t. olvasóinkat, hogy a kik még nem tették volna, az előfi-
zetést a jövő évre a szent ünnepek alatt tömegesen megújítani szí-
veskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1888. decz. 15. A szerkesztő. 

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

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenít e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása / Buda-
pest, VIII., Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
N E G Y V E N H E T E D I K É Y F O L Y A M . 

Előázethetni 
minden 

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

Budapesten, deczember 29. 52. II. Félév. 1888. 

TARTALOM. Vezér eszmék és Tanulmányok : Az isteni, istenes és istenies életről. — Hora est iam nos de somno surgere. — Egyházi 
Tudósítások . - B u d a p e s t : Boldog újévet ! — R ó z s a h e g y : Karácsonyfa-ünnepély az irgalmas-nénék intézetben. — Irodalom : 

Az ask etikai irodalomról. — Vegyesek. — Felhívás előfizetésre. 

Az isteni, istenes és istenies életről. 
„Nyelvében él a nemzet." 

Gróf Széchenyi I. 
„Unsere Sprache ist auch unsere Geschichte.* 

Grimm. 
„Nobis ad certam regulám loqui fas est, 

ne verborum licentia etiam de rebus, quae 
bis significantur, impiam gignat opinionem." 
% Aug. De civ. Dei. 1. X. c. 23. 

III. 

Evet is, czikket is egyszerre kell befejeznem. 
Ezúttal a befejezendő tanulmány tárgya, 

szerencsére, igen alkalmas arra, hogy az év 
végére oly annyira illő lelki épüléshez meg-
felelő magasztos eszméket szolgáltasson. 

Az istenes és istenies életnél mije is van az 
embernek, a mire többször kellene gondolnia, a 
mit jobban kellene gondoznia, a mit inkább 
kellene féltenie? . . . Ilic est omnis bomo. 

De térjünk a tárgyhoz ! 
Be kell mutatni vázlatban bizonyitását 

annak, hogy az istenies és isteniesség szavak 
használatát magyar hittudományunk műnyelvé-
ben a) nyelvünk megengedi, b) keresztény hi-
tünk megköveteli. 

a) Nyelvünk, as, es, os, ös stb. képzővel, az 
i-vel alkotott melléknevekből, uj, és pedig mint 
a magyar akadémia szótára mondja, „olyansági, 
h a s o n l a t i " m e l l é k n e v e k e t képez. Istenies e 
szerint tehát nem csupán azt jelenti, a mit az 
istenes szó, a melynek nyelvünk akadémiai szó-
tára szerint alapérteménye „összekötés, egye-
sítés" például valamivel :aló foglalkozás alak-
jában, hanem az istenies fokozza az istenes szó 

*) Czuczor-Fogarasi, A magyar nyelv szótára. I. köt. 
Pest. 1862. 200 lold. 

értelmét, és az Istennel való foglalkozás, az 
Istennel való egyesülés eszméjéhez még hozzá-
köti azt az eszmét is, hogy ez az egyesülés 
Isten és ember között, a mint az isteni élethez 
való hasonultságból indul ki e földön, épp ugy 
betetőzését is a, mennyekben az isteni életben 
való részvevés boldogságában éri el az örök 
élet végtelenségében. 

Nem fojthatom el bámulatomat, midőn látom, 
hogy nyelvünk miképp tolja keze ügyünkbe ke-
resztény vallásunk egyik legfenségesebb vívmá-
nyának, a7 mi Isten szentsége életéhez hasonlóvá 
t e t t emberi életünk legfényesebb oldalának, az 
ő isteniesség ének kifejezésére a legalkalmasabb és 
legtakarosabb magyar szót : és mi azt eddig 
még figyelműnkre sem mél ta t tuk! En legalább 
nem találtam theologust, a ki vele tüzetesen 
foglalkozott volna, vagy ha használta, rendsze-
resen, következetesen és cum proprietate hasz-
nálta volna: a Czuczor-Fogarasi-íele akadémiai 
magyar és a Ballagi-féle „teljes" magyar-német 
szótárban pedig, még csak nyomát sem találtam. 
Igy tesszük mi a mi szép, hajlékony, a legma-
gasztosabb eszmék kifejezésére gazdag készlettel 
rendelkező magyar nyelvünket szántszándékkal 
— szegénynyé! 

b) Ha nyelvünk szeretete nem volt képes 
meginditani, hogy keresztény életünkről az iste-
niesség jelzőjét hirdessük: inditson meg tisztelete 
keresztény vallásunknak, inditson meg magasra 
becsülése annak a végtelen értékű kincsnek, a 
melyet életünk istenies jellegében birunk. 

Eltekintek attól a némileg vitás kérdéstől, 
hogy miképp jut az ember lelke, természete, élete, 
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az isteniesség birtokába voltaképpen (formaliter),x) 
csupán dogmatikailag megállapított tényekre, a 
szentírás és hagyomány és az egyház világosan 
formulázott tanaira szorítkozva fogom kimutatni, 
hogy a mire a szót magyar nyelvünk az istenies és 
isteniesség szavakban kezünkbe adja, — az nagy, 
keresztény igazság, az magasztos keresztény va-
lóság, azt tehát a maga magyaros és takaros") 
nevével kell megbecsülnünk és kitüntetnünk 
elassicitásra, vagyis műnyelv magaslatára jo-
gosan törekvő szép magyar nyelvünk tudományos 
használatában először, hogy azután közhaszná-
latba menjen át és népiesüljön. 

A megszentelő malaszt isteniesitő hatásá-
nak istenies eredményei keresztény létünkben 
és életünkben, a szentírás, a szent atyák és a 
mesterekül bevált theologusok nyomán, három 
csoportba sorozva foglalhatók össze. Mindegyik 
csoport egy-egy fokozattal emeli feljebb az em-
bert a szoros értelemben vett isteni örök bol-
dogsághoz. E csoportok a következők: 

a) Consortium divinae naturae; d-síug xoiva-
vía cpvöecog. — A megszentelő malaszt ugyanis sor-

Némely theologusok szerint a mi átisteniesülé-
sünknek, a mit megigazulásnak, megszentülésnek is szo-
kás nevezni, causa formalis-sza közvetlenül maga a Szent-
lélek. Ide hajlott legújabban korunk egyik nagynevű 
német dogmatikusa, a nem rég elhunyt kölni tanár, dr 
Scheeben, a kinél ezt olvastam : „Viele Väter dem Sinne 
nach (?) und manche gelehrte Theologen, wie Petavius 
(ez nem áll, v. ö. Mazella, de gratia Christi, Romae. 1886. 
638. 1.), Lessius, Thomassin (sőt már Petrus Lombardus, 
mert ő volt e vélemény kezdeményezője) ausdrücklich 
behaupten, der hl. Geist sei in gewissem Sinne! die causa 
formális der Heiligkeit der Creaturen." — A theologusok 
nagy többsége, mondhatni nagy közönsége (v. ö. Mazella, 
1. c. p. 639. „Haec igitur Petri Lombardi sententia (Sp. 
Sm. esse causam formalem iustificationis nostrae) non 
solum ab antiquioribus scholasticis, duce D. Thoma, 
rejecta est, sed commuui consensu rejicitur a catholicis 
theologis, qui post Cone. Trid. floruere.") azt tartja, hogy 
a Szentlélek a megszeútelö malaszt által szenteli, isteniesíti 
meg a mi lelkünket, s ennélfogva nem a Szentlélek, ha-
nem az általa az Atyával és Fiúval teremtett s lelkünkben 
szétárasztott megszentelő malaszt teszi valósító (formális) 
létokát a mi megisteniesülésünknek. Franzelin, a J . tár-
saság dogmatikusainak egyik fejedelme, e tekintetben 
következő hittani tételt állított fel : (De Deo trino secun-
dum personas. Romae, 1881. Thes. XLVII. p. 625.) „Tarn 
in scripturis docetur, quam a SS. Patribus distinetissime 
declaratur invisibilis missio Spiritus Sancti ad sanctifica-
tionem nostram, et inhabitatio in sanctificatis, atque inde 
consortium divinae naturae, ita ut formális partieipatio 
divinae naturae intelligenda sit assimilatio per gratiam 
infusam, tamquam effectus inhabi tants Spiritus Sancti" stb. 

2) Egy nyelvnek sincs ily takaros szava a megszen-
telő malaszt, által az emberi lélekben véghez megistenie-
sülésre, mint a magyarnak. A görög &êoeidtjg, a latin dei-
f or mis, a német gottähnlich — már csak azért is, mert 
összetetttek — nem oly csengő egyszerűséggel és tiszta 
szabatossággal ütik meg a fület. 

sósává, részesévé tes zen az isteni lényiségnek és 
természetnek. És ez nem valami vakbuzgó áb-
ránd vagy puszta skolastikus vélekedés, hanem 
keresztény, kinyilatkoztatott, hitigazság. Maga 
az apostolok fejedelme, szent Péter apostol 
hirdeté ki ugyané szavakkal az emberi lélek e 
nagy felmagasztaltatását: „Per quem (sc. Chris-
tum) maxima et pretiosa nobis promissa donavit 
ut per haec efficiamini divinae consortes naturae. 
Aq. szent Tamás az ember ez isteni sorsosulá-
sának az emberi természetet s lényeget átisteni-
esitő hatásáról a többi között igy nyilatkozik: 
„Oportet dicere, quod gratia (sc. sanctificans) 
sit in essentia animae perficiens ipsam, in quan-
tum dat ei quoddam esse spirituálé, et facit earn 
per quamdam assimilationem consortem divinae 
naturae;"") és egy másik helyen: „ipsam esen-
tiam animae in quoddam esse divinum élevât." 3) 

b) Filiatio divina adoptiva; Jj víoftseía, mint 
sz. Pál apostol mondá;'1) í] &sux ysw^öig, mint az 
„Ecclesiastica hierarchia" pseydonim szerzője, a 
2. fej. mondja. —Ugyanis, a megszentelő malaszt 
által az ember lényegében végbe ment átisfce-
niesülés eredménye — egy egész uj lény; nem 
puszta ember többé, hanem — Isten fia. Ez okon 
az ember megszenteltetése a szentírás szerint 
újjászületés 5) vagy még élesebben, ujjáteremtés6) 
a neve, a minek mind a kettőnek egyenértékű, 
adaequat eredménye egy uj ember, egy uj te-
remtmény, nem mint puszta ember, hanem mint 
Isten fia. Mert hiszen világos, hogy az emberi 
természetnek a bűn következményeiből való ki-
ujitása a természeti rend körében is uj valami 
ugyan szintén, tekintve a bűnös állapotot; de 
még sem mondható egyszerűen uj teremtésnek. 
Uj teremtésnek a már meglevő emberben nem 
az ember mint ember, hanem mint valami uj 
lényiség, szóval mint Isten fia lehet a czélja és 
bevégzése, terminus-sza. Az Isten fiává való fo-
gadás tehát nem ugy történik mint emberek 
közt a fiúvá fogadás szokott történni. Mikor 
emberi adoptióról van szó, az illető fogadott fiu 
emberi lényiségében nem történik semmi vál-

1) I I . Petri, 14, 4. 
*) Quaest. 27. de Vérit, a. 6. 
2) II. Sent. d. 26. q. 1. a. 3. Cf. S. th. 1. 2. q. 

112. a. 1. 
!) Rom. 9, 4. 
2) Per lavacrum regenerations. Tit. 3, 5. V. ö. I. 

Petr . 1, 3. 
3) In Christo nova, creatura. II. Cor. 5, 17. Creati 

in Christo Jesu. Eph. 2, 10. 
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tozá-s ; ellenben, mikor Isten bennünket fiaivá 
foga>d, ez a mi emberi természetünknek az is-
teni természet consortiumába, újjászületés, söt 
ujjáteremtés által való átisteniesitése által lel-
künk lelkének mélyén történik. *) 

c) Haereditas aeterna.2), haereditas salutis ;3) 
fj alávLo? xlr)Qovo[iía. — A fogadott isteni fiú-
ság állásának, valóban kimondhatatlanul nagy 
méltóságának, jogszerű következménye gyanánt 
sok istenies kitüntetés háramlik ránk ezen 
a világon,4) végre maga az Isten örök bol-
dogságában való részvevés mint fiúi örökség a 
más világon. Az isteni fiuságból folyó exigentiák5) 
e jogfolytonosságát fel egész az Isten szinről-
szinre való látásában és élvezetében álló örök 
boldogságnak előttünk most még mélységes t i t-
káig, nem csekélyebb kezesség biztosítja szá-
munkra, mint sz. János és sz. Pál apostol taní-
tása. A theologus apostolnál ezt olvassuk: „Cha-
rissimi, nunc filii Dei sumus ; et nondum appa-
ruit, quid erimus. Scimus, cum aparuerit, similes 
ei erimus: quoniam videbimus eum, sicuti est." 
Még világosabban sz. Pál : „Quicunque enim Spi-
ritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei . . . Si ant em 
filii, et haeredes, háeredes quidem Dei, cohaeredes 
vero Christi6) 

En azt hiszem, hogye zekben kielégítő bizo-
nyítását adtam bárcsak vázlatban annak, hogy 
mi keresztények, Isten megszentelő malasztja 
által, csakugyan isteniesültünk, Isten fiai lettünk 

V. ö. Jungmann, Instifct. theol. dogm. specialis. 
Tractatus de gratia. Ratisb. ed. 5. 1882. 184. 1. — Scheeben, 
Handb. d. Dogmát. II. köt. 1. r. Freiburg, 1878. 276. 1. — 
„So erweist sich folgerichtig unsere Aufnahme in die 
Kindschaft Gottes als ein Theilhaftwerden göttlicher Na-
turSchäzler, Natur und Ubernatur, Mainz, 1865. 27. 1. 
— Kleutgen, Die Theologie der Yorzeit. II. köt. Münster 
1854. 91. 1. stb. — Schräder, De triplici ordine. Vindob. 
1864. 159. 1. — Mazella, De gratia Christi, 717—721. — 
Schwane, Dogmengesch. der patrist. Zeit (325—787.) 
Münster, 1869. 746. 1. — „Adoptio in filios talis est, ut 
per earn divinae consortes naturae efficiamur, iuxta Petr . 
in 2. ep. I. 4., seu, ut Patres aiunt hoc consortium expli-
c a t e s , deificemurPalmieri, De Deo creante et elevante, 
Romae, 1878. 314. 1. 

2) Hebr. 9, 15. 
3) U. o. 1, 14. 
4) „In intimam et familiarem unionem ingredimur 

cum Deo, quae multiplici ratione in Scripturis exprimi-
tur, ita ut simus cives regni coelestis, amici et domestici 
Dei, ut adipiscamur libertatem filiorum Dei, et expulso 
timore repleamur spiritu caritatis, in quo plena cum fidu-
cia clamamus: Abba, Pater !" Jungmann, i. k. 185. 1. 

5) Hurter, Theol. dogm. comp. T. 3. Oenip. 1878. 
p. 126. 

6) Rom. 8, 14—17. 

és hivatva vagyunk Isten örök boldogságában^, 
bár nem istenileg, de mindenesetre isteniesen 
részt venni. Amiből önként következik keresz-
tény létünk, életünk és jövőnk istenies jelzőjének 
létjoga a magyar nyelv tudományos és népies 
használatában egyaránt. 

Keresztény életünket Istenhez való viszo-
nyában nevezhetnők még isteninek istenitett-
nek,2) isten-emberi-nek.3) De én azt hiszem, hogy 
az isteni maradjon Isten, az isten-emberi az 
Isten-ember élete kizárólagos jelzőjének. Az iste-
ni te t t jelző pedig nem oly szabatos mint az 
istenies, és azért könnyen félreértésekre vezethet. 

Adja Isten, hogy isteniességünk az újév 
folytán gyarapodjék! *** 

Hora est iáin nos de somno surgere. 
A Rózsafüzér a sajtóban. 

Mióta az Olvasóájtatosság a domonkosiak kezében 
rendszeresítve lett és ennek folytán nagy bucsukegyelmek 
birtokába jutott , erős mozgalmat látunk a sajtóban ez 
ájtatosság ápolására. 

Tagadhatlan, hogy nemcsak hazánkban, hanem a 
külföldön is elég nagy volt a tájékozatlanság ez áj ta-
tosság mibenléte, czéljai iránt. Magában a domonkos-
rendben is, mely pedig született örököse ez ájtatosságnak, 
feltétlenül csak az illető főnökök adhattak minden két-
séget kizáró tájékozást. Ma már egyetemes elterjedést 
nyert a titok. Ezt pedig éppen a domonkosiaknak kö-
szönhetjük, akik nem késtek sajtó utján terjeszteni e 
drága kincsnek ismeretét. Hogy többet ne mondjak, 
Olasz- és Németországban kizárólag ma is ők nyújtanak 
a népnek és müveit közönségnek füzeteket, melyekből e 
közkincset mindenki magáévá teheti amaz országokban. 
Francziaországban már könnyebben nyer az olvasó közön-
ség oktatást az olvasó mibenlétéről. 

Magyarországban 1885. előtt Mária-füzet nem léte-
zett. A „ Legszentebb Rózsafüzér^királynéja" volt az első, 
mely e téren megjelent 1885. évi május elsején és azóta 
folytatja szerény pályafutását. 

E füzet az ő életének ötödik hónapjában már hir-
dethette az első alakulásokat az egyetemes domonkosi 
szervezet alapján, melyhez a legszükségesebb felvilágo-
sításokat megadni az előző négy hónap feladata volt. 

Hála az isteni Gondviselésnek és a hiveik lelki 
üdvét szivökön hordó lelkipásztoroknak, akik a kor szó-
zatát megértették, a három év óta történt alakulások 
száma oly nagy lett, hogy az ezeket felsoroló Album 
ö szentsége csodálatát keltette föl. 

Pedig még csak a kezdetnél vagyunk. 
Mily nagy lenne ő szentsége csodálata, ha meg-

1) V. ö. Schivane, Dogmengesch. 748. 1. 
2) Pseudo-Dionys. Areop. De coelesti hierarchia, c. 

1. „dsÓTCoiog." Schräder, 165. 1. Palmieri, i. h. 
3) Bit a, i. k. 49. s köv. 11. istenemberinek nevezi 

csupán az egyház szervezetét. 
42* 
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érné, hogy egész Magyarország papostul hivestül a szent 
Rózsafüzér királynéja trónja zsámolyára tette le hódo-
latát a Rózsafüzér társulatban! 

Ha ő nem, de hiszem, bizom benne, hogy megéri 
közvetlen utódja. 

Es e reményem és bizalmam nagy biztositékát látom 
egy uj irodalmi vállalatban, melynek jövőt még ál-
momban sem merészeltem jósolni. 

Tudvalevőleg akié az ifjúság, azé a jövő. 
Az sem ismeretlen dolog, hogy jelen nevelési rend-

szerünk, melynek igáját a meghunyászkodó katholikus 
nagy többség évek óta hallgatag viseli, éppen nem kedvez 
a lélek örök érdekeinek. 

Innét az ifjúság lazultsága fegyelem és erkölcs te -
kintetében. 

Innét annak nagy könnyelműsége a vallás dolgaiban, 
hogy ne mondjam hithidegsége. 

De sőt . . . ah nem is merem kimondani, hová jutot t 
ifjuságunk ! . . . 

Ily körülmények közt, midőn a szabadelvüség rab-
láncza lerántja a fölfelé szárnyaló szellemet az ő magas 
röptéből . . . emberileg lehetetlennek látszik meghono-
sitni, megszilárditni az ifjúságban a vallásosság szellemét. 

Es ha már a modern iskolából kikerültek tömegére 
már számitni nem leket, mily jól esnék a tudat, hogy a 
jövőt lehet legalább megmenteni ? ! 

De sötét felhők borítják a jövő kilátását! 

Igy gondolkozik az ember. 
De másként határoz az Isten ! 
Székesfehérvár ősvárosában két fiatal áldozár tervel, 

gondolkozik és . . . imádkozik. 
Hogy mi a czéljok, azt nem is merik mással kö-

zölni, hiszen még jóakaróik is, akik ismerik a viszo-
nyokat, csak szánakozni tudnak e tervökön. 

De im mi történik? 
A Rózsafüzér szent hónapja egy uj folyóirattal 

lepi meg a magyar közönséget. 
Az olvasó közönség nem érti, hogyan lehet meg-

indítni a „Magyar ifjúság Rózsafüzér ét" ? 
De ím mi történik ? 
Következik a november hónap, és az ifjúság Rózsa-

füzére, mely bár lelkes tartalommal, de a szegénységhez 
mért szük keretben jelent meg előbb, egy vaskos füzet-
ben hirdeti, hogy él Hunnia! 

A szerkesztő-kiadók megtakarított kevés filléreiket 
tették az oltárra a magyar ifjúság lelki érdekében. 

Es im mi történik ? 
Már a novemberi füzet egy titkos Meczenásnak 

bőkezűségét hirdeti, aki mindaddig fedezi a költségeket, 
mig a Rózsafüzér virágzik. 

De ah hogyan virágozzék, midőn az ifjúság nincs 
előkészítve arra, hogy megértse amit neki a Rózsafüzér 
imádságról irnak e füzetben ! 

De im mi történik ? 
Már a november havi füzet egy sereg alakulást közöl 

a domonkosi élő Rózsafüzérek táborában! 
Megjelenik a deczemberi füzet. 
Es ím mi történik ? 

Már ezrivel számlálja a két szerkesztő szűz Mária 
harczosait az Elő Rózsafüzér táborában ! 

Kálmán Károly és Kalocsai Alán. 
Ez a két fiatal papnak a neve. Mint költőket tiszteli 

az ország. Mint zászlóvivőket bámulja. 
E két név megérdemli, hogy mindenki, aki hazájá-

nak jövőjét óhajt ja , e két nevet szivébe vésse ! 
Kálmán, ha szabad ugy mondanom, ott helyben is 

csodát művel. A felekezet nélküli állami reáliskolának 
növendékeit egyesítette az Elő Rózsafüzérben. 

Kalocsai követi legjobb barát ja nemes példáját ; az 
iskolai, házi és szerzetesi teendőkkel tulhalmozott fiatal 
tanár a főgymnásiumi ifjúságot hódította meg az Elő 
Rózsafüzérnek ! 

Fiatal paptársaim, fogadjátok tőlem idősebb testvére-
tektől az elismerés és hála koszorúját. *) Ezzel tudom, 
örömet szerzek nektek, akik többre becsülitek ez aján-
dékot, mert szivem is vele jár, mint talán mástól egy-
egy külső elismerést, egy-egy kegymosolyt . . . sziv 
nélkül ! 

Ennyit tartottam szükségesnek elmondani a Rózsa-
füzérek magyarországi sajtójáról. 

Most pedig egy kérdést koczkáztatok éppen e sajtó 
érdekében ! 

Nem letne-e módot kitalálni arra nézve, hogy e 
sajtótermékek, különösen pedig a Megyar ifjúság Rózsa-
füzére megtalálják az utat oda, ahova szánva vannak ? 

En azt hiszem nagyobb szolgálatot alig tehetne 
valaki hazája jövőjének, mint ha kezébe véve a Magyar 
ifjúság Rózsafüzérének egy-egy számát, egy apostoli 
utat tenne meg mindenüvé, ahol az ifjúság jövője iránt 
érdeklődnek, ahol az ifjúságnak boldog jövőt kivánnak ? 
Például a lelkész megmutatná azt a tanítónak, hogy az 
belőle lelkesedést merítve, e lelkesedés lángját a rábi-
zottak előtt is lobogtatná, megalakítván azok közt az 
Elő Rózsafüzért ? Városban, ahol magasabb tekintetek 
vannak, felkeresné a buzgó hit tanárt e füzettel, hogy ha 
még nem volna, ott is legyen Elő Rózsafüzér az 
ifjú sereg kebelében. A buzgó tanitó, a buzgó hittanár 
levél utján ajánlaná e magasztos ügyet az ismerősök, jó-
barátok körében ! A szent ügynek megnyert ifjak távol 
lakó sorsosaikat buzdítanák arra, hogy ha nem történt 
még meg a kezdeményezés felülről, tegyék meg azt 
kérés alakjában alulról. 

A buzgó plébánosok, káplánok, tanitók, tanárok 
maguk is belépnének ezen társulatba, alávetvén magukat 
a sorsolás törvényének. 

A példás, önmegtagadó életben az idősbek példával 
járnának a fiatalok előtt, és különös kitüntetésben része-
sitnék azon ifjabb harczosokat, akik különösen kitűnné-
nek a Máriatiszteletben s az ezzel szükségképp járó pél-
dás magaviseletben ! 

Ilyen módon óhajtanám én felkarolni Kálmán és 
Kalocsai Magyar Ifjúság Rózsafüzérét ! 

vHora est iam nos de somno surgere/" 
Mielőtt letenném a tollat, bátor vagyok — azon 

') A „Religio" közönsége országszerte tapsol hozzá. Hát még 
a „Religio" szerkesztője, a ki ezt a jelenetet rendezte ! ! 

A szerk. 
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reményben, hogy e soraim valahol uj visszhangot kelte-
nek, ahol az ügyet még fel nem karolták — egy-két 
szót mondani az Olvasó-társulatokról és azok megalakí-
tási módjáról. 

Háromféle olvasó-társulat van, úgymint az „Élö 
Rózsafüzér" a „ Rózsa-fiizértestvérületu és az „örökös Ró-
zsafüzér 

Az Elő Rózsafüzért nyilvánosan óhajtom megala-
kítva látni, a Rózsa-füzértestvérületbe pedig csak magá-
nos bejegyzést óhajtok. 

Mindkettőhöz a következő teendők kívántatnak. 
1. Az Elő Rózsafüzér igazgatói okmánya (diploma 

directoris pro rosario vivente). Ezt Bécsből a dominiká 
nusoktól egyszerű levelező lapon is meg lehet rendelni 
közvetlenül. 

2. A megáldási engedély (Benedictiones). Az előbbi 
rendelésénél ki kell tenni a hely nevét is, ahol az Elő 
Rózsafüzér alakul, valamint az egyházmegyét. Egy-egy 
okmány taksája 50 kr. 

3. Az igazgatói okmány egy a szent-István-műin-
tézettől 3 krért rendelhető alapszabály kíséretében a 
püspökhöz vagy érsekhez terjesztetik megerősités végett. 
A megáldási okmányt felterjeszteni nem szükséges. 

4. Mihelyt az egyházkormányzati engedély meg-
jött , az igazgató megáldva a hívek olvasóit domonkosi 
búcsúkkal, — mely áldás nélkül nincs rendszeres Elő 
Rózsafüzér — kisorsoltatja a t i tkokat ugyancsak a szent-
István-műintézetnél kapható felvételi könyv vagy utasí-
tások szerint ; a titkok sorsolása minden hónapban egy-
szer történik. Ennyiből áll az Élö Rózsafüzér meg-
alapítása. 

5. Rózsafüzér-testvérületbe, melyhez tájékoztató út-
mutatást a szent-István-műintézetnél kapható beirási köny-
vecske nyújt , a bejegyzés személyes jelentkezés folytán 
történik. A neveket tartalmazó lajstrom pedig bejegyzés 
végett a bécsi vagy gráczi domonkosiakhoz küldetik. S 
ezzel a dolog el van intézve. 

6. Csak a közlelkesedés előmozdítására lehet jó ha-
tással, ha az illető igazgatók az alakulást és a dolog 
további állását akár velem, akár a székesfehérvári két 
szerkesztővel közlik. 

Ily kevés dolog és oly nagy horderejű lépés ! Nem 
búcsúzhatom el e b. lapok olvasóközönségétől ez évben 
— vagy ki tudja, tán örökre ? — anélkül, hogy e szent 
egyesület ajánlása czéljából újból és újból ne ajánljam 
becses figyelmébe közleményeim czimét : 

„Hora est iam nos de somno surgere !" 
P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, decz. 28. Boldog újévet ! — 
Boldogságra törekszünk, mert boldogságra szület-

tünk. Még ha a boldogtalanság örvénye felé botorkál is 
valaki, mindig valami csalóka fény, valami jó látszat, szóval 
a csalfa boldogság csalogatja vesztére. A rossz, mint rossz, 
az emberi akaratnak, de sőt semmitéle jóravaló akarat-

') Nono, ezt csak nem akar ja tenni V Est modus in rebus. 
A szerlc. 

nak nem kell. Csak az ördögök gonosz akarata akarja a 
rosszat azért, mert rossz. Csak gonosz akarat találja gyö-
nyörét a rosszban. Ennyi rosszaságot sz. Leo és szalézi sz. 
Perencz véglegesen senkiről sem tételezett fel e földön. 
Mind addig, mig e halandó testben zarándokolunk, min-
denkire nézve a mint megvan a lehetősége, hogy romol-
ják, ugy megvan az ellenkező is : hogy javuljon ! A foly-
tonos javulás, a szakadatlan tökélyesülés, — ez az ember 
életének egyenes ut ja ; ez vezet az Istenhez : ez tehát a 
boldogság utja. 

Bármihez fognak, bármibe kezdenek az emberek, a 
jó akaratuak, egymásnak mindenkor szerencsét, boldogsá-
got kívánnak. Ha útra kelsz : felebarátod szivét megihleti 
a mennyből alászállott szeretet, — és szerencsés utat 
kiván neked. Ha bucsúzunk valakitől, szemtől-szemben 
vagy levélben : lelkünk minden érzelmét abba az egy 
kívánságba vonjuk össze, hogy barátunk, kedveltünk, em-
bertársunk — éljen boldogul. A régi rómaiak salus, jólét, 
boldogság kivánatával kezdték is végezték is leveleiket. 
Az emberi lélek természete pogányban keresztényben 
egyenlő. Mindnyájunk lelkének lelke a szeretet. Es mi a 
szeretet ? Megfelelt sz. Ágoston : bonum velle. Jó t akarni : 
ez tesz igazán szeretni. A boldogság a legfőbb jóság. 
Tehát boldogságot kivánni annyit tesz, mint felebarátun-
kat annyira szeretni, hogy jobban már kívánni sem lehet. 

Ebben a szellemben, ebben az értelemben kívánunk 
boldog újévet minden embernek, és itt különösen, szere-
tetünk egész hevével, m. t. olvasóinknak. Legyen az u j 
év egy uj , fényes emelet tökélyesülésünk épületében, 
a mely közelebb emeljen bennünket ad aeterna taber-
nacula ! 

„Omne bonum quod agitur, per intentionem ad 
coelestia levetur." S. Greg. M. 

Hanem hogy ez igy legyen, folytatnunk kell a 
munkát. Igaz, hogy most már divatba kezd jönni nálunk 
papoknál is, hogy mulatságunk, „szórakozásunk" végett 
egész irodalom álljon rendelkezésünkre. A régiek és a 
nagy emberek csak kettőt ismertek, illetve ismernek : ora 
et labora ! Olvasmány, melynek egyéb czélja nincs, mint 
hogy unalmat űzzön és időt kitöltsön, tenni, gondolkozni, 
tökélyesülni rest, elpuhult vagy azzá váló embereknek és 
hivalkodó némbereknek való, azaz ők szoktak vele élni, 
de nekik se való, mert a drága időt czéltalan fecsegés 
végigolvasására fecsérelni senkinek sem lehet — erénye. 

Az ember, mondja a szentírás, munkára született, 
mint a madár repülésre. Ki látott valaha madarat czél-
talanul, merő időtöltésből, s hogy ugy mondjam puszta 
szórakozásból repülni ? Minden repülésének megvan a 
maga czélja. Minden repülés egy-egy munka. Ilyennek 
kell lennie az ember foglalkozásának. Még az olvasásnak 
is. H ^ minden haszontalan szóról számot kell adnunk a 
számadás nagy napján : mennyivel súlyosabb lesz a be-
számolás, egész hónapokon, sőt éveken át folytatott ha-
szontalan olvasgatásaink felől ? Avagy láttunk-e már csak 
egyetlen egy madarat is, a mely valaha ráadná a fejét,' 
hogy azt a röpködést, melyet előtte egy másik madár 
végzett, csupa időtöltésből, nyomról-nyomra, fordulatról-
fordulatra utána végig tegye ? Van a papnak elég dolga, 
és nagy az ő munkája : gloria Dei, salus animarum! E g 
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és föld várják az ő munkáját ! Mennyi baj, mennyi aka-
dály, mennyi veszély áll előttünk ! Mennyi küzdelem folyt 
le csak 1888-ban ! Es mi lesz 1889-ben, az istentelen nagy 
franczia forradalom kezdő évének évfordulóján ! Es az-
után tekintsünk magunkba! „Praeter ea quae forinsecus 
sunt, instantia mea quotidiana!" „Quis. scandalizatur et 
ego non uror?" 

Ez a világ egy rengeteg nagy csatatér, melyen soha 
sem szünetelt a csatározás majd ezen, majd azon a szár-
nyon, vagy a centrumban. Mióta azonban a protestáns 
hitszakadás betetőzést nyert a hithagyó észelviségben, 
különösen pedig, mióta a szabadkőművesség által vezérelt 
hitetlenség egyenesen neki rontott Rómának, hogy a pá-
paságban az egyházat fején súj tsa: azóta az ég és pokol 
harcza e földön a csatatér egész hosszában hallatlan elke-
seredéssel megujult . Az egész földkereksége érzi az egy-
ház szikla-alapjára mért rengető kalapács-ütéseket. A 
pápa, mint sz. Péter hajójának kormányosa, nem szűnik 
meg, — bár nem oly kicsinyhitüen, mint egykor a ta-
nítványok Genezareth taván tették, — mig egyfelől imára 
inteni mindnyájunkat, addig maga is imádkozni az Úrhoz : 
„Domine, salva nos, perimus !" Csak legújabb karácsonyi 
allocutióját kell elolvasni, és fogalmunk lehet a szoron-
gattatásról, melyben a pápa s vele az egyház századunk 
e hanyatló végén forog. 

S a mi igy nagyban az egész egyház sorsa, az 
kicsiben sorsa minden papnak. Minden jó pap szive 
végig érzi az egyháznak minden fájdalmát, végig harczolja 
minden küzdelmét, végig átéli magában és a gondjaira 
bizott lelkek közönségében — az egyháznak minden fá-
radságát, minden munkáját. 

Lássátok ! Ilyen volt a lefolyt, ilyen lesz a jövő év 
is. Ilyen volt mind, ilyen lesz mind. Egyik szakasztott 
mása a másiknak. Küzdelem és munka valamennyi. Nincs 
itt más mit tenni, min t : ora et labora ! Ilyen boldogsá-
gos újévet lehet csak egymásnak- kiváununk ! Mikoron 
majd arra kerül a sor, hogy küzdelem nélküli boldogsá-
got kivánjunk, akkor már nem évek szerint fogjuk élni 
az életet. Ez az egyikre talán már közel, a másikra nézve 
talán még igen messze lehet. Mindegy ! Boldog újévre 
szüksége van mindenkinek. 

Ennélfogva még egyszer boldog újévet kívánunk 
t. olvasóinknak mind közönségesen ! ? ? 

Rózsahegy, decz. 25. Karácsonyfa-ünnepély az ir-
galmas-nénék intézetében. — Mindenkor kész örömmel 
ragadom meg az alkalmat, valahányszor az életfontosságú 
nevelésügy terén föl-fölmerült kedvező mozzanatról irha-
tok, s különösen a honi leánynemzedéknek, a vallás s 
ennek gyámkarjain emelkedő, tiszta magyar nemzeti irá-
nyú, müvelésére tett lépésekről szólhatok. — Ez örömre 
jelenleg is kiválóan nagy okom van. — A rózsahegyi 
irgalmas-nénék leányiskolájában az idei szent estén is 
meg lőn tartva a magasztos karácsonyfa-ünnepély. Az in-
tézetnek, Bethlehemmé átalakított, egyik terme közepét 
egy ízléssel földíszített, fölszalagozott, czukorkák, édes-
ségek, játékszerekkel megrakott s ékesen fölgyertyázott 
karácsonyfa foglalta el, a melynek körében levő állványok 
s asztalokon csínnal elhelyezett ruhafélék, könyvek, iró-

s varrószerek voltak. Az iskola növendékeit, ugy az óvoda 
kisdedeit, mint a benlakókat a buzgó nénék vezették a 
terembe. A kis ártatlanok leírhatatlan örömmel legelte-
ték szemeiket az aranypapírok és más-más színű gyer-
tyácskák fényétől csillogó fenyőfán, a dúsan fölszerelt 
asztalokra is vetve egy-egy futó pillantást. A mint a 
szép számból fűződött vendégkoszorú leült, nyomban kez-
detét vette egy karácsonyi dallamú karének, mely ritka 
szabatossággal előadva, oly boldogító érzelmeket fakaszta 
a hallgatóság sziveiben ! Ezt egy kedélyes üdvözlet váltá 
föl, majd egy daljáték következett, melyben váltakozva 
nyolcz, örömtől áradozó növendék gyönyörűen ecseteié a 
kisded Jézusnak épületes történetét s az ünnepély jelen-
tőségét. Nem kevésbé okoztak ezután kellemes élvezetet, 
hogy ne mondjam meglepetést, még a tót anyanyelvű 
leánykák ajkairól is kifogástalan magyar zamattal ömlő, 
szebbnél-szebb, alkalomszerű szavalatok, valamint az eze-
ket kiegészítő, eszmékben gazdag, fölötte sikerült kardal. 
Erre még egy időszerű symphonia jöve, melyben Jézus 
szentséges nevének magasztalását és a szeretetreméltó 
növendékek hálás sziveinek szent érzelmeit, a mily lelke-
sen, oly összevégóan, tizenöten zengik vala el. — Az 
intézetnek, a kath. egyházat s hazánkat egy iránt illető 
missiószerű czélja s a megfelelő örvendetes siker ez ün-
nepélyen is nyilvánvaló lőn, s ha nagyok az áldozatok, 
melyeket rá a kegyelmes főpásztor, Császka György 
ő excja s a hazafias Rózsahegy város fordít, a czélt nem 
tévesztett jótétemény érzéséből származó vigasz érzete 
sem vala kisebb. Az elismerő öröm, melyet dr Kurimszky 
A. prépost-plébános s intézeti igazgató ő nagysága, ki is 
fejezett s a meghatottság könyei jutalmazák a jól kivá-
lasztott, gondosan előkészített s elkészült szereplőket. Az 
egészet szépen zárta be az ajándékok kiosztása. Való-
ban megindító volt nézni a szegénykéket, midőn öröm-
ittasan vevék át a nekik nyújtott ruhákat ; s mily 
édesen nyilt meg ajkuk az igaz hálának elrebegésére ! 
Éppen oly kellemes látvány vala az, midőn az intézet 
benlakó növendékei sorsolás utján részesültek a kará-
csonyfa diszes ajándékaiban. Legyen százszor, legyen ezer-
szer áldott a szepesi egyházmegye jóságos püspöke, 
Császka György ő excja, ki ez irányban is fényesen 
tanusítá nagylelkűségét! Jutalmazza meg őt kegyelmei-
nek tetőzött bőségével a szegények s árvák gondviselő 
Istene ! Fogadja egyszersmind az üdvösen működő inté-
zetnek bölcs igazgatója, dr Kurimszky A. prépost ő nsga, 
a tiszta nemzeti szellemtől egészen áthatott áldozatkész 
Rózsahegy város, valamint a fáradhatatlan nénék, a min-
dent lelkesítő s rendező főnöknővel együtt, forró köszö-
netünket. Dr Csősz Imre. 

I R O D A L O M . 
Az asketikai irodalomról. 

Egy-két év óta örvendetes gyarapodásnak indult 
nálunk is az asketikus irodalom. Több ily irányú folyó-
irat keletkezett, melyek már is több ezer példányban 
vannak elterjedve, ezenkívül ujabban minden évben több 
eredeti s fordított asketikus munka jelenik meg. Ez ör-
vendetes jelenség, mert bizonyítja azt, hogy évről-évre 
szaporodik az ily irányú müvek olvasóközönsége. 

Azonban asketikus munka irása, ily arányú folyó-
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irat szerkesztése a legnehezebb feladatok egyike. Ezt 
bizonyitja a nálunk fejlődésnek induló asketikus iroda-
lom is. A megjelenő eredeti és fordított asketikus mun-
kák mennyiségével fordított arányban áll minőségük. A 
sok között bizony sok silányságot is találunk. De ezt 
még meg lehetne bocsátani. Találunk azonban sok oly 
ferdeséget, egyik-másikban olyan téves irányzatot is, mely 
éppen az ellenkező eredményt szüli, mint a melyet aske-
tikus munkák által elérni óhajtunk. 

Épp ezért helyén valónak hiszem, ha e lap hasáb-
jain a theologiai elvek alapján némileg megvilágitjuk, 
minő elveket kell ily irányú munkák írásánál szem előtt 
tartani s minő hibáktól kell e téren óvakodni. 

1. Askesis elnevezés nem jelent mást, mint a ke-
resztény hit- és erkölcsi elvek gyakorlatát, más szóval a 
keresztény eszme realizálását. Ez természetesen különféle 
fokban történhetik. Bizonyos askesist minden keresztény-
nek kell gyakorolnia. Más azonban a szentek askesise, 
más a tökéletesség után törekvő szerzeteseké, papoké s 
más a közönséges hivőké. 

Mindemez askesis ugyanazon egy keresztény eszme 
realizálása, de a mód, melylyel ezen eszmét az életben 
megvalósitani törekesznek, különböző. 

A megjelenő asketikus munkák s főleg folyóiratok 
legnagyobb része a nagy közönségnek szól. Már most 
nagyon elhibázott dolog, ha a nagy közönség számára 
irt munkákban a keresztény askesis azon módját ra j -
zoljuk, a melyre a nagy közönséget nem buzdíthatjuk, a 
melyet csak a kereszténység kisebb részétől, a tökéle-
tesség után törekvőktől várhatunk. Elhibázott ez azért, 
mert ha az olvasóközönség látja, minő nagy dolgokat 
kivánnak tőle,, elrettenve nem tesz semmit, vagy amit 
tesz hibásan, ferde irányban teszi ; e mellett nem lesz ké-
pes különbséget tenni a lényeges s a mellékes közt, nem 
tudja megkülönböztetni a kötelességet <*- „opus superero-
gatorium"-tól s akárhány esetben az utóbbit fogja tenni 
az első rovására. 

A rajztanár a kezdő rajzoló elé téve egy műre-
meket, a kezdőt csak a műremek nagy körvonalaira figyel-
mezteti, figyelmét a finom árnyalatokra nem hivja fel, 
nehogy őt összezavarja s csak azt kívánja tőle, hogy a 
műremek egy-két nagyobb körvonalát másolja le, nem 
törődve a finomabb árnyalatokkal. Igy kell az asketikus 
írónak is a nagy közönséggel szemben eljárni. A műre-
mek, melyet életünk által kell lemásolnunk, a keresztény 
eszme vagyis még konkrétebb alakban Jézus Krisztus. 
Már most ha mi ezen műremek minden legfinomabb vo-
nását, árnyalatát a nagy közönség elé tár juk, először is 
egy nagyrész nem fog bennünket megérteni, mert nem 
bir ezen eszményi vonások iránt kellő érzékkel ; egy 
másik rész egy-egy ilyen eszményi vonás iránt lelkesül, 
ezt megvalósítani akarja, de látja, hogy nem képes, hogy 
ez erejét felülmúlja, ellankad, kedvét veszti s egyáltalá-
ban lemond azon gondolatról is, hogy ő Jézus Krisztust 
életében utánozza ; egy másik rész ismét tán neki áll 
egyes lényegtelen vonások megvalósitásának, de nem 
igyekszik a kép alapvonalait lemásolni s igy az általa 
elért eredmény nem lesz más, mint karrikatura. 

2. Az askesis a keresztény eszme realizálása. Az 
asketikus irónak tehát a keresztény dogmatika és mo-
rális alapján kell állania. Minden asketikus munka gyö-
kerét a dogmatika vagy a morális képezik ; asketikus 
munkának csak addig van létjoga, mig ebből a gyökér-
ből hajt ki ; mihelyt máson alapszik, megszűnt keresz-
tény askesis lenni : túlzásba vagy tévedésbe esik, már 
pedig csak is az Isten által kinyilatkoztatott igazság 
képes Isten malasztját kieszközölni, mely nélkül keresz-
tény eszme realizálása lehetetlen. 

A ki tehát asketikus munkát akar irni, mégha a 
legnépszerűbb modorban is vagy a legalsóbb néposztá-
lyok számára, első sorban kötelessége a kath. dogmatika 

és morális beható alapos tanulmányozása. Nem elég 
erre nézve a seminariumi évek alatt elsajátított ismeretekre 
való halvány visszaemlékezés. A dogmatika és morális 
beható tanulmányozásával kell a leendő asketikus irónak 
az irodalmi pályára előkészülnie. Meg kell ismernie a 
hit és erkölcstanokat, ezek lényegét, alapját, összefüggé-
sét, gyakorlati következményeit. 

Be kell hatolnia az egyes hit és erkölcs-dog-
mák szellemébe, hogy ezeknek fontosságáról, a gyakor-
lati életre való viszonyáról egyrészt önmaga meggyőződ-
jék, másrészt olvasóit is meggyőzhesse. Az asketikus 
irónak valóságos és biztos theologiai ismeretekkel kell 
birnia, hogy minden esetben meg tudja különböztetni, mi 
a dogma, mi a dogma szükségképes folyománya, mi a 
sententia pia ; hogy kötelező életelveket csak dogmákból 
vonjon le, ne pedig egyes szentek vagy hittudósok jám-
bor nézeteiből ; hogy gyakorlati következtetéseit mindig 
csak oly praemissákra alapítsa, melyek teljesen biztosak. 

Merem állítani, az atketikus irónak alaposabb álta-
lános theologiai képzettséggel kell birnia, mint a theologia 
egyes ágaival szakszerűen foglalkozó irónak. Az asketikus 
iró olvasó közönsége ugyanis legnagyobb részt készpénz 
gyanánt veszi az Í rot ta t ; nem bir s nem is birhat ama 
kritikával, mely a valót a nem valótól, a bizonyost a 
kétestől, a túlzó vagy téves nézetet a helyestől meg 
tudná különböztetni. Nagy felelősség hárul tehát az as-
ketikus iróra, ha nem igyekezik oly világossággal irni, 
hogy olvasói közöl tévedésbe senkit se ejtsen. 

3. Az askesis a keresztény eszme realizálása. Az 
asketikus irónak czélja tehát az, hogy olvasóit eme 
keresztény eszme realizálására birja. Első sorban tehát 
ezen keresztény eszme alkotó részeit, a keresztény tano-
kat kell megismertetni az olvasóval, ezeket előtte vilá-
gosan kifejteni, megmagyarázni, bebizonyítani, — ezek 
után hatni kell az olvasó akaratára, hogy a világosan 
megismert életelveket gyakorlatba is vegye. 

Tény, szomorú tény az, hogy ugy az alsó nép-
osztályban, mint az iskolázott, müveit társadalmi osztá-
lyokban nagy a tájékozatlanság s tudatlanság a vallás 
dolgaiban. Az emberek nagy része nem ismeri saját 
vallása elveit, a legtöbbnek némi homályos sejtelme 
vagy téves felfogása van a sarkalatos hit és erkölcsi 
dogmákról, melyek pedig a keresztény élet egyedüli 
alapjai. Ez t a homályt s tájékozatlanságot eloszlatni, a 
hit és erkölcsi elveket az olvasók értelmi felfogásához 
képest megmagyarázni, hogy hitük lényeges tanairól 
világos és helyes fogalmaik legyenek : ez első feladata 
az asketikus irodalomnak. 

De ez csak az első ; szükséges, de nem elégséges. 
Vallásunk tanait nemcsak tudnunk, hanem gyakorolnunk 
is kell. Nem e tanok tudása, hanem az ezeken ala-
puló élet tesz bennünket valóban keresztényekké. Ezért 
tehát az atketikus irónak második sorban arra kell töre-
kednie, hogy a logika, a természetes és természetfeletti 
phsychologiai törvényei alapján olvasói akaratára is has-
son, hogy ők az olvasott gyakorlatára buzduljanak. Más 
czélt asketikus iró nem ismerhet. 

Sajnos, az asketikus irók legtöbbször vétenek eme 
reájuk nézve alap-törvény ellen. A legtöbb asketikus iró 
állit, de nem bizonyít ; érzeleg, de nem hat az akaratra. 
Nagy mondások, phrasisok nem tanitanak s nem bizo-
nyítanak ; émelygő érzelgések, sentimentális ömlengések 
cselekvésre senkit sem buzdítanak. Ilyen irányban irt 
munkákkal bizonyos osztályokat lehet gyönyörködtetni, 
de oktatni, jóra, tettekre serkenteni nem lehet ! 

A gyönyörködtetés, az érzelmekre való hatás az 
asketikus irónál csak eszközök lehetnek ; nála az egyedüli 
czél az akarat megindítása. Nem érzelgésre, hanem a keresz-
tény élet gyakorlatára kell az asketikus irónak olvasóit 
tanítani. 

5. Egyes asketikus íróknál nem ritka a csodák haj -
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hászása. Ezek a modern regény ésszinmü irodalom utánzói. 
Ugy látszik, olvasóikat ők is blasirt, ideges embereknek 
gondolják, a kikre csak borzalmas, idegrázó jelenetek s 
események képesek hatást gyakorolni. Az ördög ret te-
netes megjelenesei, borzadályt keltő gonoszságai, halot tak 
különösnél-külöuösebb megjelenései, idegrázó látomások, 
csodásnál-csodásabb gyógyulások, nagy veszedelmekből 
való szabadulások egy-egy érem, olvasó vagy skapuláré 
segedelmével képezik ezen „naturalista" asketikus irók 
legkedvesebb tárgyait . 

Honnét szedik ezt a sok csodálatos eseményt? Más 
országokban megjelenő asketikus munkákból hiven ki-
írják ; mert más országokban is olvassák ezeket, azt hi-
szik, mindenütt olvashatók. Azonban ezen irány nagyon 
téves. Először is a külföldi asketikus, (főleg franczia s 
olasz) munkákban leirt csodás eseményeknek egy nagy 
része nélkülözi azt a bizonyítékot, a mely szükséges, 
hogy ilyen eseményeket a hívekkel közöljünk. Másodszor 
csodás események elbeszélésénél mindig elővigyázattal, 
bizonyos mértékletességgel kell e l járnunk. Isten nem cso-
dák által, hanem az általa megál lapí tot t természeti s 
természetfelett i világrend közönséges folyamában akar ja 
az emberek legnagyobb részét üdvözíteni. Nem a cso-
dákra, hanem az Isten által felállí tott természetfeletti 
világrend törvénzeire kell olvasóinkat figyelmeztetni : 
mert nem a csodák, hanem ezen törvények fognak az ő 
életükben is szerepet játszani. Különbséget kell tennünk 
ezenkívül nép és nép között. A mit az olasz és franczia 
nép veszély nélkül, sőt haszonnal olvashat, az káros, 
veszélyes lehet a magyar népre. A franczia és olasz nép 
vallásos élete egész más, mint a mi népünké. Fen t emlí-
tettem azon szomorú tényt, mely szerint nálunk ugy 
szólván minden társadalmi osztályban nagy tá jékozat lanság 
uralg a vallás dolgaiban. Már most ha olyan ember, a 
ki a vallási elvekről világos fogalmakkal nem bir, folyton 
csodásnál-csodásabb eseményeket olvas, vagy babonássá 
válik, vagy a természetfelett i dolgokba vetett csekély 
hitét is elveszti. Ha a köznép olvassa ezen csodás dol-
gokat, babonás lesz ; mig a müveit, uri nép, ezeket ki-
neveti, s hitében kisebbedik. Pedig azt hiszem, sem a ba-
bona terjesztése, sem a hit csökkentése nem lehet az 
asketikus irodalom czélja. De bármily kifejlődött legyen is 
valamely nép vallásos élete, bármily jár tasak legyenek is 
a hivők a hit dolgaiban, a csodákkal nagyon óvatosaknak 
kell lennünk. Kövessük e tekintetben az anyaszentegyház 
gyakorlatát . Még a szentek életéből is ne annyira a tör-
téneti tényeken alapuló csodák elbeszélésére, mint inkább 
az illető szentek egyéniségének erényes fejlődésére fek-
tessük a fősúlyt. Mert nem a szentek csodáit, hanem eré-
nyeiket kell utánoznunk. 

5. Végül egy-két szót az asketikus munkák nyel 
vezetéről s irályáról. Némelyek azt hiszik, hogy asketi-
kus munkában a legelső kellék bizonyos kenetteljes irály. 
S éppen ez okozza azt, hogy a műveltebbek az ilyen 
munkákat nem igen olvassák. 

Természetes, világos beszéd, mely nem válik a phra -
sisok halmaza által élvezhetetlenné, mely nem superlati-
vusokban és túlzásokban, hanem az igazságnak megfelelő 
szép alakban nyilvánul, képes magának utat törni a tá r -
sadalom minden osztályába. 

Adja Isten, hogy az általunk vázolt i rányban mű-
ködjék a hazánkban megjelenő 5—6 asketikus folyóirat, 
ily irány lengje át az évről-évre szaporodó asketikus 
munkákat ! akkor remélhetőleg sok jót s üdvöset fognak 
eredményezni. Dr —i—s. 

VEGYESEK. 
*** Az aranyborjú legújabb hekatombája, a Pa-

nama-Krach Francziaországban, a pénz és gazdagság egy 
egész nagy világának összeomlását jelenti. 11 — 15,000 mun-
kás és családja elvesztette kenyerét. Több mint 800,000 kis 
tőkepénzes elvesztette a pénzét. Elveszett pedig 1 milliard 
999 millió 761.056 f rank. Hová lett e tömérdek pénz ? 
Egy részét beépítették a panamai áttöretlen földszorosba, 
egy részét zsebre tet ték a szállítók és vállalkozók ; egy 
jó részét pedig zsebre vágták a bankárok, akik a sze-
gény embereknek a részvényeknek nevezett papirokat szép 
pengő pénzért jó provisio fejében eladták. Tulajdonképen 
haszna az egészből csak a bankár-csoportnak van, — 
holott az egy kapavágást sem te t t azon a szegény ame-
rikai isthmuson. Jó l definiálta ezt a sublimis rabló bandát 
fejük, az egyik Rotschild. Arra a kérdésre : miben áll a 
börzianer mestersége ? igy felelt : abban, miképp kell a 
kis zacskóból a pénzt a nagyobba átszivattyúzni. 

— A S . Congregatio Indicis, ő szentsége helyeslő 
határozatával , f. hó 20-án kelt decretumában következő 
könyveket te t t az indexbe: 1. Tra t ta to di diritto inter-
nationale di August . Pierantoni . vol. 1. — 2. Juan Mon-
talvo. E l Espectador . T. 3. — 3. La question sociale et 
les partis politiques etc. par E r . Horion. — 4. L 'Abbé 
Rocca, Le Christ, le Pape et la Démocratie. — 5. La 
crise fatale et le salut de l 'Europe. Paris 1885. — 6. 
La fin de l 'encien monde, les nouveaux cieux et la nou-
velle terre. Par is 1886. 

— 1889-iki évkönyv szerint Angolországban és 
Walesben 2380, Skccziában 341 a kath. papok száma. 

— Egy amerikai lady, a flórenczi „ Giorno" hí-
resztelése szerint, nem kevesebbet mint a jeruzsálemi 
Salamon-temploma u j kiépítését tervezi. A költségek 40 
millió dollárra r ú g n á l a k . Az emiitett „kisasszony" — való-
színűleg szabadkőműves — részvénytársaságot akar ala-
pítani. — Nos, építhetnek Jeruzsálemben Salamon-tem-
plomot, az Salamon temploma nem lesz soha. Az egész 
hir különben is ugy látszik, hogy vad — kacsa ! 

— A franczia karthauziak nagy zárdájába (Grande-
Chartreuse) a párisi „Croix" hire szerint egy anglikán 
püspök fia lépett be. 

— Specialitás. Forkenbeck Oszkár Aachenben illusz-
t rá l t lapokból egy gyűj teményt állított össze, melyben 
17,000 példány képviseli az egész világ illusztrált sajtóját . 

— Hogyan utánozzák az anglikánok a gyónás szent-
ségét, muta t j a a következő eset. Egy iparos valami defrau-
dácziót követett el. Hogy lelkiismeretét meggyógyítsa, 
elment a lelkészhez — és meggyónta vétkét. A lelkész, 
aki esetleg biró is volt egyúttal , mint pap feloldozta, de 
mint biró azonnal le tar tóztat ta — és két havi sulyo-í 
bör tönre és a költségek megtérí tésére Ítélte — a gyónbi 
ment bűnöst. Ilyen kar ika túrá t csinál az anglikanizmus a 
szent gyónásból. (Cath. Times.) 

Felhívás előfizetésre. 
Forró köszönetet mondva itt is t. olvasóinknak és munka-

társainknak a végéhez közeledő év folytán tanúsított szíves tá-
mogatásukért, és számitva e támogatás folytonosságára jövőben is, 
kérjük t. olvasóinkat, hogy a kik még nem tettek volna, az előfi-
zetést a jövő évre a szent ünnepek alatt tömegesen megújítani szí-
veskedjenek. 

Előfizethetni a lap élén olvasható módon. 
Bpest, 1888. decz. 15. A szerkesztő. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest, 1888. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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