
^ RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

MDCCCLXXIVII. 

E L S Ő F É L É V . 

KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: 

B R E Z N A Y B É L A , 
J P S Z T E R G O M - F Ö M E G Y E I Á L D O Z Ó P A P , H I T T U D O R , K. M. T U D . E G Y E T E M I N Y . R . T A N Á R , 

P Á P A Ő S Z E N T S É G E T . K A M A R Á S A . 

B U D A P E S T , 

R U D N Y Á N S Z K Y A. K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B Ó L . 

1887. 



H 

T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio" 1887. I. félévi folyamához. 

Vezérczikkek, szózatok és tanulmányok. 
Magyarország bíboros hgprimása ajánlja a Religiót. 1. 
A Religio pá l ja té te le 1887-re. 1. 
Idő és örökkévalóság. Szerk. 1. 
Egy beteglátogatás, Winter Á.-tól. 1. 
Okok és okozatok. Szerk. 2. 
Gutenberg. Költemény Mindszenty Gedeontól. 2. 
Tárkányi Béla emlékezete. Töredék Szvorényi József akad. 

emlékbeszédéből. 2. 
Mózes törvénye az egyptologia világánál. Dr Giesswein 

S-tól. 3, 5, 6. 
Hattyúdal . Költ. Sántha M- tó i . 3. 
Nemzetközi tudományos katholikus congressus. 3. 
A szivképzés Jézus paedagogiájában. Dr Steinberqer F.-

től. 4. 
A győri élő lelki rózsafüzér-társulat . Varga Jánostól . 5. 
Az Irsik-alapitvány. Levél a Rel. szerkesztőjéhez. Irsik 

F. kanonoktól. 6. 
A Szent-István-Társulatról. Szerk. 7. 
Román apologia a katli. egyház érdekében. P. 7. 
Szalézi sz. Ferencz mint Doctor amabilis. Jan. 29-iki 

ünnepe alkalmából. 8. 
Winter l Antal emléke. Hahnekamp Gy.-től. 8, 9, 10,11, 12. 
Em. ac Rssmi D. Joannis Card. Simor De novi anni 

auspiciis Deo consecrandis et de sacro pastorali mini-
sterio zelose exequendo, litt, pastorales. 9. 

Milyennek képzelte és képzeli a „Religio" a Szent-István-
Társulat tudományos és irodalmi osztályát? Szerk. 10. 

Szentirás tudományt ké rünk! Egy falusi plébánostól. 11. 
Istentagadás és istentelenség. Dr Ott Á-tól . 11. 
A katholikus kultusz nyelve. Németh J.-tól, 12, 13. 
Angster József orgonaművész. Pécsitől. 12. 
Népoktatás-ügyünk. Csippék F.-től. 13, 14. 
Em. ac Rssmi D. Joanni Card. Simor de quadragesimali 

jejunio litterae pastorales. 14. 
„Lumen in coelo". XIII. Leo pápaságának IX. évfor-

dulójára. Szerk. 15. 
Em. ac Rssmi D. Ludovici Card. Haynald litterae quad-

ragesimales. 15, 16. 
Szent hangzatok. Nagyböjtre . Költ. Balassytól. 15. 
A római sz. Officium egy nevezetes döntvénye a pápának 

fenntar tot t bűnesetekre nézve. 16. 
A kilencz kérdés — az uniót és a kel. schismát illető-

leg. 16. 
A dohányzás tilalma az egyházban. I f j . Bobok J.-től. 17. 
A középiskolai oktatás Magyarországon. Csippék F.-től. 

17, 18, 20, 21, 
Tárkányi Béla. Élet- és jellemrajz. Babik J.-tól. 18, 19, 

20, 21, 22. 
Adhortatio pro S. Quadragesima ad Yen. Clerum Dioece-

sis Szatmariensis. 18. 
Jacobini Lajos bibornok államtitkár halála. 18. 
XIII. Leo pápa brevéje a sz. Anzelmről nevezett ben-

czés Collegium újjászervezéséről. 19. 
Főm. és ft. Simor János bib. hgprimás elnöki beszéde 

a Sz.-I.-Társ. közgyűlésén. 23. 
Bekx Péter atya f , 20. 
Központi katholikus bizottság. Felvetése annak az esz-

mének, hogy a pápa jubileuma alkalmából alakult 
közp. kath. bizottságot a vallásosság s a kath. ügyek 
és érdekek ápolása végett állandósítani kell. 24. 

XIII, Leo pápa allocutiója. 24. 
Pálma Pál József bukaresti érsek magyar nagyböjt i 

körlevele. 24, 25, 26, 27. 
Observanda de matrimonio quod ex infidelitate ad fidem 

conversus conjux inire vult. Magyarország főm. és 
ft. bib. herczegprimásának Y. sz. körleveléből. 25. 

Festmény a törvényszék előtt. Yálaszul Szana Tamás-
nak Dr Pisztertöl. 25. 

Miképpen segíthetik elő az egyházi férfiak a kath. sajtó 
terjedését és emelhetik belső ta r ta lmát ? Zelliger Y.-tól. 
26, 27. 

Consummatum est! Nagypénteki elmélkedés, Haugg 
L.-tól. 28. 

Alleluja! Szerk. 29. 
A megváltás. Dante Divina Commediájának Paradicso-

mából részlet. Ford. Csicsáky I . 29. 
vEme l jük kath. népiskoláink színvonalát ! Molnár R.-től 

30, 31. 
Emlékek a „gloire" országából. Winter A.-tól. 30,31. 32, 33. 
A theologiai oktatás reformjának kérdéséhez. Dr Since-

rustól. 31. 
V A * renaissance emlékei a pesti főtemplomban. Némethy 

L.-tól. 32. 
VA pesti lelkészek a XVI . században. Némethy L.-tól. 33. 
l/A pesti főtemplom és a mohácsi vészt közvetlen meg-

előző évek. 34. 
A felső oktatás 'Magyarországon. Csippék F.-től. 34, 35, 36. 
A pápa tévmentessége és a világesemények. Dr. Lauran 

A.- tó l . 35 . 
SS. D. N. Leonis PP. XIII. breve ad Card. Gibbons de 

erigenda studiorum Universitate in terr i torio foedera-
tor. Americae Sta tuum. 36. 

Taxil Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásaiból. 
Mutatvány dr Csápori Gy. ford. 37. 

Lapunk gyásza. 37. 
A pesti főtemplom a török hatalom ideje alatt. Némethy 

L.-tól. 38, 40, 43, 44. 
A püspöki általános helynök. I f j . Bobok J.-től. 38, 40, 

41, 42, 43, 45, 46, 47, 48. 
Főm. és főt. dr Haynald Lajos bibornok beszéde, mely-

lyel a pápai jubileum elokészitése alkalmából össze-
gyűlt kath. nagygyűlést megnyitotta. 39. 

A szerzetes szegénységi fogadalma. JF.-től. 41. 
A képviselőválasztások. Fráter Laicustól. 42. 
Allocutio SS. D. N. Leonis PP. XIII. in Consist, seer. 

23. Maji habita ad Emmos S. R, E. Cardinales. 44. 
Yilágszemle. Két jubileumról. A franczia forradalom szá-

zados és XII I . Leo félszázados jubileumáról. Szerk. 45. 
Főpáaztori beszéd, melyet ngs és ft. Bende Imre besz-

terczebányai püspök ur székfoglalásakor híveihez in-
tézett. 46. 

Keresztény néppárt . Szerk. 47, 48, 49. 
Apuliai emlékek. Winter A.-tól. 49. 
Az alpapság s a képviselőválasztási mozgalmak. Fráter 

Laicustól. 50. 
Pásku j Lajos. f . 50. 

^Nemzetközi kath. tudományos congressus. Szerk. 51. 
SS. D. N. Leonis XIII. breve ad M. d'Hulst de catholi-

corum eruditorum congressus. 51. 
Simor JánOS bibornok Ítélete Janny pleb. ügyében. 51. 
Epi log egy félév eseményeihez. Szerk. 52. 
Intay Vazul f . 52. 

Egyházi Tudósítások. 
/ a) Belföld. 

**. Zsidó megkeresztelése, 5. 
Aradmegye. „Külön" és „Közös" erkölcstan, 15. 
Beszterczebányai egyházmegye . A nagyböjti főp. kör-

levél, 22. — Ipolyi szivének eltemetése, 29. 



Budapest. Magyarországba szóló két levél, 12. — A 
kultusministeri vita egy emlékezetes pontja, 16. — 
Szemnecz Emil interpellácziója a vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez a kath. alapokat ellenőrző bizottság-
ban levő két-szabadkőműves tag iránt, 17. — Vallo-
mások, 27. — Mi nyugtalanít ja s mi nyugtat ja meg a 
„Nemzet"-et, 49. 

Budapest. Visszatekintés 1886-ra, 1. — Az egyházi ja-
vak administrácziójának kérdése, 2. — Szentséges 
atyánk karácsonyi allocutiója, 3. — „Ne csinálj ma-
gadnak faragott képet." 4. — A szabadkőművesség 
közös actiója az ap. szentszék ellen, 5. — A sajtó a 
sajtóról, 6. — Egy hatalmas lépés előre, 7. — Az 
egyházpolitikai helyzet Poroszországban, 8. — A pro-
testantizmus mozgósít, 9, 10, 11. — Nyilt válasz ft dr 
Lauran Ágoston egy „észrevételére," 12. — Franczia-
ország egyházi válsága, 13. — A házasság saecularisa-
tiója, 14. — Glossák a kultus-budget képviselőházi 
tárgyalásához, 15, 16, 17. — A római kérdés, 18. — 
Szentséges atyánk jubileumához, 19. — Szentséges 
atyánk válasza a bibornokok testületéhez, 20. — Az er-
délyi róm. kath. status automiája érdekében, 21. — 
Lefegyverezés és közvetítés, 22. — A Szent-István-
Társulat XXXIV. rendes közgyűlése, 23. — Szentsé-
ges atyánk félszázados papi jubileumához, 24. — Bis-
marck hg legújabb beszéde, 26, 27, 28. — Nagypén-
tek és Dominica Resurrectionis, 29. — A Sz.-I.-T. 
öt ujabb népiratkáiról, 30. — A kath. legényegyletek 
és a „Népszava," 31. — Az egyházpolitikai helyzet 
Poroszországban, 32. — Fővárosi női bizottság ala-
kulása a pápa jubileumára, 33. — Az egyházpolitikai 
tvjavaslat a porosz képviselőházban, 34. — A kath. 
tanférfiak tervezett római zarándoklata ügyében, 35. 
Iskola és tanitók, 36. — Készülődések hazánkban 
szentséges atyánk félszázados papi jubileumára, 37. — 
A fővárosi két kath. legény-egylet ünnepe, 38. — 
„Legyen kálvinista," t. Apponyi Albert g róf : akkor 
stb., 39. — Magyarország a pápa jubileumáért, 40. — 
Et haec meminisse juvabit, 41. — Ujabb munkásza-
vargások Belgiumban, 42. — Régi hazugságok uj ki-
adásban, 43. — Szentséges atyánk május 23-iki allo-
cutiója, 44. — Tájékozásul a pápai jubileum ügyében, 
45. — A pápaság és Olaszország, 46, 47. — A budai 
kapuczinus atyák kétszázados jubileuma, 48. — A 
fővárosi IV. ker. orsz. képviselőjének (Trefort Ágoston 
vallás- és közokt. ügyi miniszternek) beszéde, 50, 51 52. 

Csanádi egyházmegye. A „Religio" főpásztori ajánlása. 
7. — Valami az úgynevezett országos erkölcsnemesitő 
egyesületről. 5. — Egynémely közérdekübb közgyűlési 
határozatok egyházmegyénk magán nyugdíj-segélyalap-
járól. 16. 

Eger. A „Religio" folyóirat főpásztori ajánlása. 1. — 
Hazánk kath. néptanítóihoz, a „Népiskolai Tanügy" 
felhívása XIII . Leo pápa jubileuma alkalmából. 23. 

Győr. Tisztelgés a főpásztornál püspöksége XX. évfordu-
lóján. 38. 

Gyulafehérvár. Egy igazán kellő szó a maga idején. 7. 
Jalna. Szomorú karácsony-est. 4. 
JáSZÓVár. A „Religio" a jászóvári prem. rend tagjainak 

ajánltatik. 14. 
Kalocsa. A „Religio" kath. egyházi s irodalmi folyóirat 

ajánltatik, főpásztori szózat, 3. 
Kalocsai főegyházmegye. Magyarországba szóló még 

egy pápai levél, 13. 
Kassa. Pagellae „Religio" commendantur, főpásztori 

szózat, 2 — A „Tollrajzok" II. kötetéből, 10. — A 
katholikus irodalmi társaság szervezkedése alkalmából 
a kassamegyei egyházi irók névsora és rövid ismer-
tetése, 19, 20. — A püspök végleges búcsúja s az 
uj káptalani helynök, 26. 

Nagyvárad. Egy észrevétel, 11. Végválasz „?" ur-
nák, 14. — Nagyvárad öröme, 36. 

Nagyváradi egyházmegye. Az u j püspök támadtatá-
sának visszautasítása, 47. 

Onnan a honnan. A Szent-István-Társulat nagygyűlé-
sének nyitánya. 25, 26. — „Legyen kaivinista !" 45. — 
A választások után. 52. 

Pannonhalma. A „Religio" cz. folyóirat ajánltatik, 11. 
P é c s i egyházmegye. Commendatur „Religio," főpász-

tori szózat. 6. 
Sopronmegyéből. A hitélet nyilvánulása. 47. 
Szatmár. Folia „Religio" commendantur, főpásztori szó-

zat. 7. — Jandrisics János plébános beszéde Szatmár 
város közgyűlésén. 18. — Szatmár emlékezetes napja, 
vagyis a püspöki búcsúzó, 39. 

Székesfehérvár i egyházmegye. A „Religio" ajánltatik, 
főpásztori szózat. 5. 

Szepes i egyházmegye. Pagellae „Religio" commendan-
tur, főpásztori szózat. 12. A főpásztor római útjá-
ról és a szentséges atya papi jubileumának megünnep-
léséről, 41, 42, 43, 44. 

Ungvár. A „Religio" főpásztori ajánlása. 15. 
VáCZ. Schuster Konstantin székfoglalása. 31, 32. — Nm. 

és ft dr Schuster K. székfoglalója a váczi egyházme-
gye papságához, 34, 35, 36. — A bérmautról hazatérő 
főpásztor fogadtatása. 46. 

Váczi egyházmegye. Vácz város üdvözlő felirata dr 
Schuster Konstantin püspök ur ő nagyméltóságához. 
1. — A „Religio" ajánltatik, 13. 

Veszprém. Szomorú tünet a szentség nélkül kimulók nö-
vekvő száma, 14. 

Veszprémi egyházmégye. A „Religio" cz. folyóirat ajánl-
tatik, 9. 

b) Külföld. 
Berlin. A német kulturharcz legújabb phasisa, 33. — 

A legutóbbi porosz egyházpolitikai törvény s annak 
társadalmi jelentősége, 50. 

BéCS. Vannutelli bibornok pronuntius átveszi a bíbornoki 
biretumot ő felsége kezéből, 28. — Katholikus nagy-
gyűlés lesz Ausztriában, 41. 

Bologna. Az olasz katholikusok VII. congressusa, 32. 
Bukarest . Az „Osservatore Romano" mgr Palma Pál 

bukaresti 1. sz. érsek ur legutóbbi apologeticus főp. 
leveléről, 40. 

Egyesült-Államok. Cleveland elnök nyilatkozata a vallásos-
ságról. 20. 

Freiburg. {S vájczban.) Az itteni katholikus egyetem 
ügyéről a genfi protestáns egyetem egy tanárának elis-
merő és buzdító nyilatkozata, 49. 

Köln. XIII . Leo pápa levele Kreinentz kölni érsekhez, 37. 
London. Diplomacziai összeköttetés a st. jamesi kabinet 

és a Vatikán között, 46. 
Németország. Mennyi rom marad még fenn a kultur-

harczból, 25. 
Olaszország. Passagliáról f , 25. 
Oroszország. A vallási kérdés a czár birodalmában, 21. 
Páris. Grévy elnök di Rende bíboros pronuntiusnak át-

adja a biretumot 30. — XIII. Leo pápa beszélgetése 
egy franczia publicistával (Rendu Jenővel) a napi ren-
den levő nagy kérdések felett, 48. — A franczia katho-
likusok ezidei nagygyűlésének határozatai. 51. 

Róma. Czáfolatok. A szultán és némely katholikusok, 8. 
— A szultán főpap-követének fogadtatása a pápa által, 
16. — A két egyház, 24. — XIII . Leo pápa válasza 
az u j bibornokok hódolatára, 25 — Titkos consisto-
rium s az abban mondott allocutio rövid jellemzése, 
43. — Bausa Ágoston és Pallotti Alajos u j biborno-
kokról, 44. — Rampolla bibornok az uj államtitkár, 
46. — A malabari vicariatusokra vonatkozó breve szö-
vege, 47. — A karthauzi szerzet főnökéhez XIII. Leo 
köszönő levele. 52. 

Spanyolország. A spanyol püspöki kar tiltakozása a 
pápa ellen elkövetett sérelmek ügyében, 6. 

Svájcz. XIII. Leo pápa ötvenéves papi jubileuma alkal-
mából Svájcz püspökeinek együttes főpásztori szózata, 2,3. 

Katholikus Egyleti Élet. 
A Szent-István-Társulatnak a Tud. és írod. Osztály fel-

állítása által remélhető nagy fejlődéséről, 5 
Értesítés a magyarországi Papi Ima Egyesüet megala-

kulásáról Győrött, 5. 
A győri egyházmegye két (soproni és győri) oltár-egy-

letének negyedszázados jubileuma, 6. 



A Sz.-I.-T. jail. 20-ikán tar tot t választmányi üléséről 
jelentés, 7. 

A Sz.-I.-Társulat 30-as bizottságának üléséről 8, 9, 15, 
32, 33. 

A budapesti paulai sz. Vincze-egylet XIX. évi közgyű-
léséről, 8. 

Az országos közp. kath. legény-egylet ezévi rendes köz-
gyűléséről jelentés, 10. 

Ugyanannak egyévi működéséről jelentés, 11. 
ü. Sz.-I.-T. tudományos és irodalmi osztályának terve-

zete végett kiküldött 30-as bizottság 6-os albizottsá-
gáról, 14 33, 34. 

.4 Szent-István-Társulat tudományos é s irodalmi osz-
tályának szervezete , Alapszabályok. 17. 

A szatmári katholikus kaszinó ezévi rendes közgyűlé-
séről jelentés, 19. 

A Szent-László-Társulat igazgató-választmányának márcz. 
5-én tartott üléséről jelentés, 20, 

Dr Steiner Fülöp pápai praelatus alelnöki előadása a 
Sz.-I.-T. ezévi rendes közgyűlésén, 24. 

A Sz.-I.-T. ápr. 31-én tartott választm. üléséről jelen-
tés, 27. 

A szatmármegvei róm. kath. néptanitó-egyesület ezidei 
közgyűléséről, 29. 

A magyar kath. nők pápai jubileumi közp. bizottságá-
nak felhívása, 35. 

A Sz.-I.-T. május 5-én tar tot t választm. üléséről jelen-
tés, 37. 

A közp. növendékpapság magyar egyházirod. iskolájá-
nak életéből egy ünnepély, 42. 

Nyilatkozat a Sz.-I.-T. t. tagjaihoz a „Kath. Szemle" 
ügyében, 50. 

Az erdélyi róm. kath. irod. társulat ezidei rendes köz-
gyűléséről, 50. 

A Sz.-I.-T. jun. 23-ikán tar tot t vál. üléséről jelentés. 51. | 
A Sz.-I.-T. ,tud. és irod. osztályának' megválasztott tagjai. 52. | 

I 

Katholikus Actio. 
Korszerű programm a kath. actio számára a leitmeritzi 

püspök főp. levelében, ajánlva a „Mon.de Rome" által. 1. 
Beszámolás a vallás-terjesztés müve. számára begyült ke-

gyes adományokról, Kántor Lajostól. 5. 
A szent atya papi jubileumának bécsi előkészítő bizott-

sága megküldte a „Religio"-nak „Papst Leo XIII." cz. 
alkalmi röpiratát. 8. 

-4 „ Vatikáni Okirattár" cz. vállalat ügyében tar tot t ér-
tekezletről. 9. 

Katholikus közgyűlés Veszprémben az ottani r. kath. fő-
gymnasium és kath. jellegű elemi iskolák ügyében. 18, 23. 

Szentséges atyánk áldozári jubileumára vonatkozólag dr 
Schlauch L. szatmári püspök ur intézkedése. 19. 

Kath. legény-egyleti ház épitése iránt Győrött tevékeny-
ség indult meg. 21. 

A pápa jubilemára előkészületek a kalocsai főmegyében. 
22, 24. 

Simor János bibornok hgprimás elnöklete alatt vegyes, 
egyházi és világi notabilitásokból álló értekezlet a pápa 
jubileuma ügyében indítandó országos actio tárgyában. 23. 

Magyarországi kath. írók müveinek kiállítása a vatikáni 
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pest, VIII., József-körut 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : — Isten nevében. — A ,Religio' pályatétele 1887-re. — Idő és örökkévalóság. — Egy 
beteglátogatás. — Egyházi Tudósítások B u d a p e s t : Visszatekintés 1886-ra. E g e r : A „Religio" folyóirat főpásztori ajánlata. — 
V á c z i e g y h á z m e g y e : Vácz város üdvözlő felirata dr Schuszter Konstantin püspök ur ő nagyméltóságálioz. — Katholikus Actio : 

Korszerű programm a kath. actio számára. — Irodalom : Az iíjuság öröme. — Görög szert, kath Hitszónok. — Vegyesek. 

mm itiiia 
E V V E L K E Z D J Ü K AZ Ú J É V E T ! 

Gloria enim hominis ex honore patris sui. (Eccli. III. 13.) 

FŐPÁSZTORI AJÁNLÁS. 
A magyar katholikus hírlapirodalom egyik kiváló közlönyére, a Budapesten megjelenő ,Religio'-ra 

hivom föl ez alkalommal a tdő főegyházmegyei papság figyelmét. Majdnem egy félszázad mult el 
azóta, hogy a Religio különböző, egymást fölváltó szerkesztők vezetése alatt, de soha nem változó 
hitszilárd meggyőződéssel, alkut nem ismerő következetességgel védi az egyháznak jogait, hirdeti az igaz-
ságot, czáfolja a tévelyt, s nehéz kérdésekben is, tájékoztatólag és felvilágositólag iparkodik hatni a köz-
véleményre. A lap jelenlegi szerkesztősége mindent elkövet, hogy az elődeitől átvett örökséget nem-
csak a régi magaslaton fentartsa, hanem a mennyire lehetséges, még inkább fejleszsze, tökéletesítse 
s minél jobban elterjeszsze. De e tekintetben anyagi támogatásra van szüksége, melyet leginkább 
biztosit az állandó előfizetőknek minél nagyobb száma. A szerkesztő kérelmének szivesen helyt adva 
ezennel a Religiót a főegyházmegyei papság pártfogásába melegen ajánljuk, megjegyezvén, hogy ez a 
szerkesztőnél szentmisék elvállalása által is megszerezhető. 

Kelt Esztergomban, 1886. clecz. hó 9-én." 

A ,Religio' pályatétele 
1887-re. 

„Kivántatik az „Ur imája" magyar szöve-
gének nyelvtörténeti, kritikai és dogmatikai meg-
világítása, hogy egy általánosan beveendő szöveg 
minden szavára és szóalakulására nézve indokolt 
megállapodás jöhessen létre." 

Kívántatik tehát, hogy a pályázók a „Mi Atyánk" 
kezdetű imának hivatalos és magánjellegű magyar szöve-
geit, a régieket és az ujabbkoriakat egyiránt, lehetőleg 
teljes számban összegyűjtsék : azokat a Vulgata illetőleg 
a görög eredeti szövegével mocdatról-mondatra, szóról-
szóra összevetve, a magyar nyelvtan történetének és böl-
cseletének szellemében megbírálják, hogy igy az egész 

tanulmányból kifolyólag egy a magyar philologkrés a 
ker. dogmatika minden äxQißsLcc-jának megfelelő egyöntetű 
magyar szövegben lehessen közmegegyezéssel megnyugodni. 

Ar archaizmusok tiszteletben tartását s a neologia 
esetleges igényeinek kielégítését, természeten, alaposan 
kell indokolni, ott, a hol ez szükségesnek fog mutatkozni. 

Nagy tekintélyű nyelv- és hittudósok fognak a pá-
lyamüvek bírálatára felkéretni. 

"Pályázati határidő 1887. október hó utolsó napja be-
zárólag. A pályanyertes mű közlésének jogát a Religio 
magának tart ja fen. 

Pályadíj 5 db cs. kir. arany. 
Ha valamely pályamű nagyobb becsűnek mutatkoz-

nék: a szerkesztőség szivesen fogja magasabb jutalomdíj-
ban részesíteni. 
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Idő és örökkévalóság. 
Non um prematur in annum! 
Ha a csiga-lépéssel mozgó antik és „régi 

jó világ"-nak ezt az elvét a Religiora kellene 
alkalmazni : akkor csak most, ez esztendőn volna 
szabad elkezdeni sajtó-alá adni egymásután azt 
a száz-száz ives kilencz vaskos kötetet, a melyek 
pedig kilencz éves szerkesztésünk izzasztó mun-
kájának termékeiül már készen forognak Ma-
gyarország papságának kezén, évről-évre sza-
porodva. 

Hanem hát nem az antik s nem a „régi jó 
világ "-ban élünk. Ma már minden dolog vil-
lanyos gyorsasággal igyekszik készen lenni, — 
hogy el ne maradjon. A pillanatra száz és ezer 
heáyen egyszerre kigyúló villanyos f'ény már a 
Vatikánba is bevonult, és templomaink kezdenek 
az est homályában nappali fény varázsától tün-
dökleni. 

Yidit Deus cuncta quae fecerat, et erant 
valde bona. Az Isten alkotta természet erőit az 
ő dicsőségére s az emberiség boldogitására fel-
használni — isteni rendeltetésünk, isteni foglal-
kozás, embert Istenhez felemelő munka, Az esz-
mék, a gondolatok és érzelmek egész özönét ezer 
és millió ember részére egy pár óra alatt megsoka-
sítani és az utókor számára fenntartani, a mi 
tudvalevőleg a sajtónak feladata : ki tagadhatja, 
hogy ez nagyszerű találmány, az Isten alkotta ter-
mészet erőinek dicsőséggel teljes kamatoztatása?! 

íme a sajtó eszménye! Oh mily hatalmas 
Isten áldása ez az emberiségre! Hanem ezt a 
nagy áldást az emberiség egy része átokká, os-
torrá, Üagellum Dei vé torzitotta el. Az emberi-
ség egy része arra használja a sajtót, hogy vele 
az eget megostromolja, az igazságot agyonfojtsa, 
az erényt letiporja, a meggyőződést eladja, a be-
csületet a börzén áruba bocsássa. A sajtó nagy 
része elszegődött az aranyborjú imádásához. Per-
sze, hogy az ég ostromolását és a destructio 
egyéb munkáit nem mindig bomba-ágyuval és 
vasmarokkal, hanem legtöbbnyire glacé-keztyüvel 
s az irályon szétömlő kábitó párizsi parfümmel 
végzik. 

Izrael népének csak egy aranyborjúja volt, 
mikor megfeledkezett magáról és elhagyta az 
igaz Isten tiszteletét. Ma minden Istennel s a vallás-
sal nem törődő lapnak, sőt minden ilyen ember-
nek, meg van a maga külön aranyborjúja. És a 
világ tele van az ily arany borink bőgésétőj. Ta-

lán ez az oka, hogy a Religio hangja oly lassan 
és nehezen tud elhatni sok olyan helyre, a hol 
az ő hangjának egészen otthonosnak kellene lennie. 

Nem tesz semmit. Mi azért megmaradunk az 
eszmények, a jézusi szellem, a krisztusi Isten- és 
emberszeretet szolgálatában. Zászlónkra nagy 
szent Gergely pápa e jelszava van felírva : Sic 
pertranseamus per bona temporalia, ut non amit-
tamus aeterna !" 

Ugy van ; mert nekünk az időben az örökké-
valóságot kell szolgálnunk, nekünk az időt az 
örökkévalósággal összhangban kell tartanunk. Ne-
künk, keresztényeknek, nem szabad ugy élnünk 
az idővel, hogy az örökkévalóságot elhanyagol-
juk, szem elől tévesszük. Előttünk az idő és az 
örökkévalóság két testvér, a kik egymásra van-
nak utalva, a kik egymás nélkül el nem lehet-
nek, meg nem élhetnek. Nem illet meg örökké-
valóság senkit, csak azt, a kinek az időben való 
lét már vagy kijutott, vagy birtoka, vagy pedig 
Isten rendeletéből — már léte előtt öröksége. 
Ámde mit ér az örökkévalóság annak, a kit e 
hármas jogczimek valamelyikénél fogva ez az is-
teni kiváltság megillet — igen, mit ér akkor, ha 
az örökkévalóság praeludiuma, az idő — nem si-
került? Jobb lett volna az ily örökkévalóságra 
nem születni! 

Durus est hic sermo, mondja talán erre a 
metaphysikára egynémely világfi. Oh igen, ke-
mény a kérge, de fenséges a magva! Mert fen-
ségesebb tárgy az emberi elmélkedés számára az 
idő és örökkévalóság egymáshoz való viszonyá-
nál — csak egy van: maga az Isten. Isten maga 
a hozzáférhetetlen fényben ragyogó mysterium; 
az idő és az örökkévalóság viszonya szintén va-
lami mysteriosus ugyan, az egyik oldala, az idő, 
az világos, fényes, sokszor ragyogó mint a nap. 

Nekem az idő és az örökkévalóság viszo-
nyának kutatásában legjobban feltűnt egy dolog: 
az, hogy a mi szellem-óriásaink, az egyház doc-
torai, szentatyái és ihletett szellemű más ivói, 
az időt és az örökkévalóságot becsre nézve egy 
szinvonalra helyezik, mondhatni azonosítják. Az, 
időről is, az örökkévalóságról is, egyiránt azt 
mondják és számtalanszor ismétlik, hogy az mind 
a kettő, a becses dolgok legbecsesbike. „Ommum 
rerűm praestantissimum est, mondja sz. Ágoston, 
quod aeternum est." Sz. Bonaventura viszont egy 
helyen az időt mondja legbecsesebbnek : „Nihil 
pretiosius tempore." (Super Ps. 118.) és Gerson: 
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„Tempum est res omnium pretiosissima," és 
Just. sz. Lőrincz : „Quid pretiosius tempore ? quid, 
quaeso illo, fructuosius ? quid carius, quid excel-
lentius, quid amabilius ? !" De ligno vitae. De fide, 
cap. 5.) 

A dolognak nyitját kezünkbe adja sz. Jero-
mos. „Exiguum temporis perituri, úgymond, aeter-
nitatis est pretium." (Ep. 6.) És még világosab-
ban sienai sz. Bernardin; „Tanta est praetiositas 
temporis, quod parvo in tempore lucrari posset 
homo veniam, et gratiam, et glóriám." Egy perez 
becse tebát felér az egész örökkévalóság becsé-
vel; mert egy perez alatt meg lehet nyerni, de 
el is lehefc, sajnos, vesziteni a boldog örökkéva-
lóságot; ez pedig elveszitve levén, el van veszve 
minden, mig viszont, megnyerve levén ez, meg 
van nyerve minden. Ezért becsesebb az idő min-
denné] ; ezért mértéke az magának mintegy az 
örökkévalóságnak is. A hogy tölti be valaki az 
ö idejét: olyan lesz az ö örökkévalósága. 

Azért tehát, engedje az Isten, hogy életünk 
idejét s annak minden perczét ugy töltsük be 
munkával, hogy minden perezünk e földön Cicero 
szerint, pars sit aeternitatis, érdemes legyen az 
örök boldogságra! 

Boldog uj évet kivánunk ! 

Egy beteglátogatás. 
Irta Winter Ágoston, a Pázmány-intézet aligazgatója. 

Mit olvas? E szavakkal közeledett asztalomhoz egyik 
látogatóm. Érdekes dolgot. Ha tetszik elolvasom, — volt 
válaszom. És mivel az illetőnek tetszett, elolvastam neki 
a következőket. 

„Máskor meghagyta káplánjának, — t. i. Nagy sz. 
Gergely pápa — hogy tizenkét szegényt hivjon meg 
ebédre. A szent pápa látni akarván vendégeit, eljött, de 
tizenhármat talált, ezért eléhivatván káplánját tudakolá 
tőle, hogy miért hivott meg akarata ellenére tizen-
hármat ? Ez megilletődve vizsgálgatá a vendégeket, s mi-
dőn csak tizenkettőt számlált, bátran igy szólt a pápá-
hoz: „Hidd el tisztelendő atya, nincsen tizenkettőnél több, 
a mint parancsolád." És valóban tizenkettőnél nem is lá-
tott többet, és csak is a pápa látott t izenhármat; ki rej-
télyesnek találván a dolgot, szemeit a tizenharmadikra sze-
gezte, kinek arcza folyton folyvást változott, ugy hogy 
majd fiatalnak, majd tiszteletreméltó ősznek látszott lenni. 
Ebéd végeztével miután a tizenkettő távozott, a tizenhar-
madikát egy külön szobába vezette, hol tanuk nélkül be-
szélt vele, kérvén őt, hogy mondaná meg nevét. Mire az 
igy szólt: „Miért tudakozódol nevem után, mely csodála-
tos ? Különben emlékezzél csak vissza és tudd meg, 
hogy én vagyok az a hajótörést szenvedett, ki egykor, 
midőn zárdád szobácskájában irtál, hozzád jött, kinek te 

tizenkét pénzt és azon ezüst tálacskát adtad, melyen 
anyád, boldog Silvia számodra ételt küldött. Most pedig 
légy meggyőződve arról, hogy az Isten, ugyanazon a na-
pon, melyen vidám lelkülettel nekem azt az ajándékot ad-
tad elhatározta, hogy téged egyházának, melyért saját 
vérét ontotta, főpapjává és szent Péternek, az Apostolok 
fejedelmének utódjává és helyettesévé fog tenni, mert en-
nek erényét utánoztad, ki a felajánlott adományokat, ki-
nek-kinek szükséglete szerint kiosztá." Gergely ezeket 
hallván igy szólt : „Honnan tudod azt, hogy az Ur en-
gem már akkor egyházának fejévé választott ?" Mire ekkép 
válaszolt : „Én az Ur angyala vagyok, ki akkor a végre 
küldettem, hogy szándékodat kifürkészszem." Gergely el-
sápadt, de az angyal, hogy a megijedtet vigasztalja, igy 
szólt: „Ne félj s ne remegj, ime az Ur a végett küldött, 
hogy mindaddig, mig e földön leendesz, őrizzelek ; és hogy 
azt, a mit általam az Istentől kérni fog»z, bizton elnyer-
hessed." 

Ott, Róma sz. Borbála kápolnájában álltam, az előtt a 
vas rácsozat előtt, mely ama fehér márvány asztaltábla 
megvédésére készíttetett, a melyen Nagy sz. Gergely pápa 
Sz. Ambrus eme tanácsa szerint : „Nem kívántatik tőled 
gazdag ajándék, hanem önkéntes, békés és szíves szolgá-
lat ; mert jobb a káposzta, barátság és szívességgel, mint 
választott ételekből összeállított vendégség szolgálatkész sze-
retet nélküla szegények közt az angyalt is megvendé-
gelé, midőn egész váratlanul egy, ermelandi ismerősöm állt 
mellettem. Mindketten örültünk e találkozásnak ; beszéd-
közben emlité, hogy N. harátunk beteges s Galoroban 
tartózkodik. A tervet hamarjában elkészítettük. Hol-
nap Galoroba megyünk. Találkozási hely a vaspálya váró 
terme. 

Midőn reggel lakásomat elhagytam Berzsenyivel 
mondhattam volna: 

Már keleten pirulnak az egek, 
A viradó hajnal mosolyogf  

S a tündöklő aranyos fellegek 
Közt ragyogó fáklyája lobog. 

Társam már várt. A vonat hatkor indult, s másfél 
óra múlva Albanó állomáson szálltunk ki, honnan fél óra 
alatt csinos társaskocsin Albanóba értünk. 

Midőn 1864-iki aug. 24-én Albanóból harmad ma-
gammal a római kapun át, régi odvas fák között, Castel 
Candolfoba mentem, ott, a kastély kapuja felett sárgafe-
hér zászló lebegett, előtte pedig egy csapat franczia ka-
tona jár t fel és alá, kiknek fegyverei pyramisokban vol-
tak összeállitva. Miután a kis templomban misét hallgat-
tunk, a pápai kastélyba menénk, hol majd a termek 
szebbnél szebb festményeit, majd pedig az alatta fekvő 
albanói tó csendes vizét és ennek hegyes környezetét néz-
tük. Bátran el lehetne ott mondani, amit Garay a ti-
hanyi zárdáról mondott : 

Nem hiába király keze építette e zárdát, 
A Balaton partján, ős Tihany ormaira: 
Megkap a nagyszerűség, ha körülnézsz, s kénytelen igy szólsz: 
Ide vagy egyház kell, vagy fejedelmi lakás ! 

Két órai várakozás után bevezettek ő szentségéhez 
IX. Pius pápához ; háromszori térdhajtás után megálltunk 
előtte, ki e szavakkal fogadot t : „Az Isten áldjon meg 

1* 
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benneteket. Tehát Magyarországból jöttetek ? Álljatok 
előmbe, bogy láthassalak." Egyikünk röviden üdvözölte 
öt, a szeretett főpapot, mire különféle kérdést intézett 
hozzánk ; azután felkelt és egy szekrényből három ezüst 
érmet vett elő, melyeket e szavakkal adott á t : „Egy kis 
ajándékot adok néktek, hogy e látogatásra emlékez-
tesen benneteket." Az érmek egyik oldalán a nagy pápa 
mellképe, a másikán pedig a japáni vértanuk képe volt 
látható. A szentatya nemcsak, hogy a velünk hozott ró 
zsafiizéreket megáldá, hanem azt a kérésünket is meghall-
gatá, hogy velünk hozott fényképeire valamit irjon. Ne-
kem pedig kis breviáriumom első lapjára, melyről mondá 
„Ez nem szemeimnek való," e szavakat i r t a : „Dominus 
sit in corde et in ore tuo." Végre e szavak közt : „Az 
Isten áldjon meg titeket, püspökeiteket és tanitványaito-
kat. Az Isten vezéreljen minden utaitokon," megáldott 
bennünket és mi távozánk. A főpap áldásáról igy szól 
sz. Ágoston: „Midőn a népet megáldjuk, az Urat kérjük, 
kívánván tőle, hogy azt egymás és mindenki iránti sze-
retettel gazdagítsa, hogy dicsőségének gazdagsága szerint en-
gedje megerősödni az ö lelkének erejével ; hogy töltse be 
őket minden örömmel és békéséggel a hit által, hogy bő-
velkedjenek a reményben és a Szentlélek erejében.11 

Most azonban, a helyett, hogy balra fordultunk 
volna, jobbra tartot tunk. Kocsisunk egy, IX. Pius által 
építtetett 310 méternyi hosszú és 59. m. magas, három-
emeletes hidon vitt át, mely Albanót Ariciával köti össze, 
alattunk terült el a Valle Ariciana. melyről mondják, hogy 
az akkor tűzhányó hegy tölcsére volt. 

I t t Ariciában időzött Horácz is mint maga mondja : 
„Egressum magna me excepit Aricia Borna 

hospitio modico." 
Horácznak a hospitium modicum ugy látszik nem 

igen tetszett, nekünk pedig az sem kellett, mert áthajtva 
Aricián, Galoro zárda kapuja előtt álltunk meg, hol a ke-
resett, rég nem látott beteges barátom jöt t előmbe. 

„0 quis complexus et gaudia quanta fuerunt 
mondja Flaccus, midőn Sinuessa-ban Plotius, Yarius és 
Virgil költőkkel találkozott. Másfél ezer év után én is 
ugyanazt mondhattam, mer t : „Nihi l sub sole novum, — 
jam enim jiraecessit in saeculis, quae fuerunt ante nos.u 

Társam mindenekelőtt a Madonnához vezetett, ki 
mint valódi szolgáló leánya az Urnák, az engedelmességet 
az alázatosság elé helyezte, mert mint Avila János, An-
dalüsia apostola, a Loyola sz. Ignácz és Borgias sz. Fe-
rencz által oly nagyra becsült „Audi filia" czimü munká-
jában mondja : „Ha az engedelmesség hiányzik, akkor az 
alázatosság megszűnik erény lenni, és kevélységgé válto-
zik át.u 

Az Urnák ez engedelmes leánya zöld ruhában és pi-
ros köpenynyel van festve, ki jobbkezével a sárga ruhába 
öltöztetett kis Jézust tart ja, ez pedig baljában kékes 
golyót tart, mig jobb kezének három ujjával áldást osz-
togat. 

E képet VII. Pius pápa koronázta meg, IV. Ká-
roly spanyol király pedig az arany rózsával, melyet a 
bolds. Szűz kezében tart , ékesité fel. Társam ezekről töb-
bet nem mondott, a miért is sz. Ágoston vallomásaiban 
előforduló e szavakat alkalmazhatnám reá : „ N e m vala ö 

azon sok csacska közül, kiket el kelle tűrnöm, kik tanítani 
akartak és mondottak semmit 

A kegykép környéke fegyvertárhoz hasonlít. Van 
ott tömérdek rozsdás és fényes, régi és uj, nagy és ki-
csiny, értékes és értéktelen pisztoly és gyilok, melyeket 
megtért rablók aggattak oda. Hányan voltak, kik e 
fegyverek láttára reszkettek és általok sebesittettek meg 
vagy veszték el él töket? Es most, ki sem fél tőlök, mert 
a bolds. Szűz tulajdonai. 

A templomból egy kis udvarra vezettek, hol a fák 
árnyékában kisebb-nagyobb somaro, — igy nevezik ott 
a szamarat, — lehajtott fejjel várta a történendőket. Ott 
kiki a similis simili elv szerint választá a magához il-
lőtt, ciZciZj a társaság testesebb és nagyobb tagjai az erő-
sebbeken, a kicsinyebbek és soványabbak a kisebbeken 
és gyengébbeken foglaltak helyet. Miután a válogatás vé-
get ért, a kis ajtón az utczára mentünk, hol utunkat meg-
fontolt lépésekkel megkezdtük. 

Midőn beteg barátomat a költő e szavaival iparkod-
tam vigasztalni : 

Non est in medico semper, relevetur ut aeger ; 
Interdum docta plus valet arte malum, — 

társalgásunkat nagy nevetés és lárma szakitá félbe, mert 
a társaság egyik tagja, ki szamarát lármázva és ütlegelve 
nógatta, hirtelen a ] torban találta magát. Hogy ki volt a 
hibás: a szamár-e, mely erejét fölülmúló dologra nern volt 
képes, vagy a poros ur, kinek követelései túlságosak és 
szükségtelenek voltak, azt a felvert por közt el nem ha-
tároztuk. 

A német közmondás : „ Wer den Schaden hat, braucht 
für den Spott nicht zu sorgenitt is igaznak bizonyult 
be, mert az egyik igy szólt : „ Pulvis et umbra sumus 
A másik mosolyogva igy idézte Horáczot: nSunt quos 
asino pulverem appianum collegisse juvat." S midőn a pó-
rul jár t vesszejével szamarát ismét nógatni kezdé. az egyik 
e szavakkal figyelmezteté ő t : „Memento homo quia, in 
pulverem reverteris.u E glossákat a szamarakon ülő tár-
saság, levén nagyobb részt fiatalabb Írástudó, nevetéssel 
fogadta. Ily vidám hangulat közt értük el Genzanót, hol 
a régi via Appiára akadtunk, melyet Albanonál hagy-
tunk el. E régi ut Appius Claudius consultól kapta ne-
vét, ki kikövezője volt. Vájjon a régi classicus kövezet-
nek van-e itt még nyoma, azt a szamár hátáról bajos lett 
volna meghatározni. Az ut neve sz. Appiát hozta emlé-
kezetünkbe, ki ugyanazon hires családból származott, s ki 
a martyriologium tanúsága szerint Nero második üldö-
zésekor nov. 22-én szenvedett vértanúságot. Sz. Pál is 
emliti e szentet, Philemonhoz irt levelében, kit némelyek 
ugyanezen gazdag colossai lakos nejének mondanak. 

Beteg társam Genzano előtt az ut baloldalán levő, 
hosszú, két emeletes palotára figyelmeztetett, és igy szólt : 
Jacobini bibornoknak, a volt bécsi nuntiusnak családi 
palotája. 

Az útról balra fordulva Genzanón át a Nemi tó 
partjához értünk, melyet annak keleti szikla-partjain fé-
lig megkerültünk. Az albanói hegység eme gyöngye, a 
régiek Lacus Nemorensise vagy „Diana tükre" száz méter-
nyi mélységben terült el alattunk, hol még a szél sem 
zavarja meg zöldes felületét, melyen egykor Traján csá-
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szár díszhajója, mint egy kévely hattyú jár t fel s alá. 
Némi alatt mutatta társam azt a helyet, melyen az egy-
kori Diana templomának alapfalaira akadtak. Arról ir ja 
sz. Izidor: „Dianát, annak — t. i, Phoebusnak — nővé-
rét, Lunának is, és az utak védnökének mondják. Szűznek 
is tartják, mivel az uton mi sem terem. Nyilakkal pedig 
azért szokták ábrázolni, mivel e két csillagzat sugarait 
az égből a földig bocsátja le." Mivel Diana fivérének 
nyilait némelyek már nagyon is érezték, egy, az ut mel-
lett levő albergo Ingasába vonultunk, szamarainkat pe-
dig a classicus rómaiak unokái egy közeli sziklapinczébe 
vezették. 

A társaság néhány tagja régi római szokás szerint, 
„mert a rómaiak — mint sz. Ágoston mondja — a sza-
badban ebédeltek és reggeliztekvillás reggelit kivántak 
rendelni. Az ostieroról azonban azt lehetett volna gon-
dolni, hogy Nagy sz. Vazulnak eremitái számára irt sza-
bályait tanulmányozta, inert a mivel szolgált, csakugyan 
a szentatya eme szavai szerint volt választva: „Azt ami 
bármely vidéken fáradság nélkül kapható, a mi olcsó és 
a mit a köznép könnyen szerezhet meg magának, azt sze-
ressük 

„De bobus narrat aratorA kis társaság néhány 
tagja a szántóvető szokását utánozván elkezdett vitatkozni. 
Hogy a tudós vitatkozásnak vége szakadjon, azt kérdé 
egyikünk az átellenében ülőtől, ki most már a római 
Campo Verano egyik kryptájában nyugszik : Ki volt na-
gyobb bölcs, Salamon-e vagy sz. Tamás ? A kérdés az 
irás eme szavaival lőn eldöntve : 

„Initium sapientiae timor Dominimert Salamon 
öregségében bálványozó lett. Érdekesek a Hackuborni 
grófné sz. Mechtildisnek „Liber spirituális gratiae" czi-
mü munkájában Üdvözítőnknek hozzá intézett eme szavai, 
melyek részben Salamonról szólanak : „A mit én irgal-
masságból Salamon lelkével tettem, akarom, hogy az em-
berek előtt el legyen rejtve, hogy az emberek a testi bűnö-
ket annál jobban kerüljék. Hogy miképp rendelkezett jó-
ságom Sámson lelkével, akarom, hogy ez is ismeretlen 
legyen, hogy az emberek folyton folyvást féljenek ellensé-
geiken bosszút állani. Hogy pedig mit végzett Origenes lel-
kével jóságom, az maradjon elrejtve, hogy senki se ke-
vélykedjék, bízva saját ügyességében ; végre, hogy mit 
végzett kegyességem Traján lelke felöl, akaratom hasonló-
képp az, hogy] az ember azt meg ne tudja, hogy ez által 
a keresztény hit felmag asztalt as sék. Mert daezára annak, 
hogy e fejedelem sok erénye által tündöklött, mégis a 
keresztény vallás és a keresztség hijjában volt.u 

A reggeli után a társaság egyik része a Monte Ca-
vora ment, én pedig beteg társammal, ki kedvemért e 
reá nézve kevéssé terhes kirándulást megtette, Galoróba 
tértem vissza. Szamaraink elég lassan lépdeltek, talán a 
hőség vagy vénségük miatt, a melynek mint sz. Vazul 
mondja: „ társa a restség 

Ebéd alatt az Andabaták harcz-modorát annyiban 
utánoztuk, a mennyiben a tömérdek legyet mindkét kéz-
zel kergettük. 

Az ebéd utáni siesta helyett a nagy kertbe mentem, 
hova nemsokára gyengélkedő társam is eljött. Ott, a kut 
mellé leülve néztük a sok szőlő és gyümölcsfával ékes 

rónaságot, mely a közép tengerig terjed, mig megettünk 
erdős hegyek emelkedének. 

Menjünk, mielőtt távoznék, a templomba, igy szólt N . 
Ott pedig igy vázolta a már emiitett kegykép történetét. 
1620. körül egy toskanai fiút nagybátyja, egy ariciai asz-
talos, márczius havában az erdőbe küldött, hogy ott bi-
zonyos növényt keressen. Es ime a fiu ráakadt a Madonna ké-
pére, melv most az oltáron tiszteltetik. A gyermek a kép előtt 
letérdelt és ájtatosan imádkozott, és általa különösen vonzat-
ván, azt naponkint iskola után felkereste. Nemsokára több 
társa is csatlakozott hozzá, kik mindannyian a szent kép előtt 
térdre borulva imádkoztak, azt képességük szerint virágokkal 
ékesítették, sőt szombatokon át lámpát is égettek előtte^ 
s mindezt egész titokban a nélkül, hogy valakinek emii-
tették volna. E gyermekek, kiket az őrangyalok vezettek, 
ugy cselekedtek mint Üdvözítőnk kívánja: „Mikor imád-
koztok, ne legyeteket, mint a képmutatók, kik a zsinagó-
gákban és az utczák szegletein állva, szeretnek imádkozni, 
hogy láttassanak az emberektől. — Te pedig, mikor imád-
kozol, menj be a kamarádba, és ajtó-betéve imádd Atyá-
dat a rejtekben, és Atyád, ki lát a rejtekben, megfizet 
neked." 

A mennyei atya csakugyan megfizetett, megjutal-
mazta e gyermek ájtatosságát, mert midőn nagybátyja 
műhelyében a falhoz támasztott deszkák reá estek és 
mintegy eltemették, a gyermek a deszkák alól nyugtat ta 
meg jajveszéklő nagybáty já t ; és megszabadulván a reá 
nehezedő tehertől, a sok mindenféle kérdésre azt vála-
szolá, hogy a völgyben levő bold. Szűz mentette meg őt. 
Másnap reggel a gyermek az álmélkodó asztalost a bold. 
Szűz képéhez vezeté, ki ott hálát mondott az Isten any-
jának a fiu megmentéseért. Eme és más imameghallga-
tások következtében először egy fa kápolnát építettek a 
kép számára, később pedig, midőn azok mindinkább sza-
porodtak, a mostani templomot kezdék építeni, melynek 
alapját Deti bibornok 1624-i aug. 15-én tette le. 

Társammal ismét visszatértem a kut mellé, mely a 
kert öntözésére szolgáltatja vizét. Akaratlanul is az irás 
eme helyére gondol itt a néző: „Fons autem ascendebat 
de terra, et irrigebat omnem faciem terrae.11 A mi felett 
sz. Ágoston igy elmélkedett : „ Facies terrae, id est digni-
tas terrae mater Domini virgo Maria rectissime accipi-
tur, quam irrigavit Spiritus Sanctus, qui fontis et aquae 
nomine in Evangelio significatur ; ut quasi de limo tali 
homo ille fieret, qui constitutus est in paradiso, ut opera-
retur et custodiret, id est in voluntate Patris, ut earn im-
pleret atque servaret.u 

A meghatározott időre ismét felültünk a szamár 
hátára és az albanói tóhoz mentünk. Alig látta meg sza-
maram a tó vizét, füleit hegyezve irtozatosan elkezdett 
ordítani, s érczhangjával mindannyi figyelmét magára 
vonta. 

Utunkat e tojásdad alakú tó déli oldalán folytattuk. 
Ha Italia lakói a madarakat már rég ki nem irtot-

ták volna, Petőfivel mondhatnám : 
Sötétzöld sátoros 
Erdőben járok, 
Kevély tölgyfák alatt 
Szerény virágok. 
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A fákon madarak, 
Virágon méhek, 

Ott fönn csattognak, itt 
Lenn döngicsélnek. 

Nem rvngedez sem a 
Virág sem a fa : 
Hallgatják a zenét 
Elandalodva. 

Palazzuola kapujánál az egész társaság megállt s 
követvén a Horácz által megénekelt régi szokást: 

Tandem fessus dormire viator 
lncipit, ac missae pastum retinacula mulae 
Nauta piger saxo religat, stertitque supinus. 

Mely szokástól még Gvadányi peleskei nótáriusa sem 
tért el, mert mint mondja: 

„Örsnek irányában le is telepedtem, 
Pányvára lovamat jó fűbe kötöttem 

Mi is tehát megkötöttük a szamarakat. 
Hosszas zörgetésre megnyilt a zárda kapuja és mi 

egymásután megnéztük az itt látható nevezetességeket: 
egy sziklába vájt üres sirt, melyről senki sem tudja, hogy 
ki hospitált benne ; továbbá a zárda felett függőlegesen 
lefaragott sziklafalat, melyet Albalonga lakói saját vé-
delmökre készítettek. E városról sz. Izidor ezeket i r j a : 
„ Ascanius pedig, Lavinia mostoha anyjának hagyván az 
országot, Albalongát épité. Alba-nak szine miatt nevez-
tetett, longa-nak pedig mivel hosszú város, a domb hossza 
miatt, melyen állott 

Társainkat várva, jártunk fel s alá a kert utain, 
melyek alacsony puszpánggal vannak segélyezve, melyről 
sz. Ambrus így szól: „Maga a fácska, mely mindig zöld 
és leveleit soha sem veszti el, figyelmeztessen téged, hogy 
hanyagságod által reményedet el ne veszitsd, hanem hogy 
folyton folyvást sarjadozzék számodra az üdvösség re-
ménye!." 

Alig érkeztek meg társaink a Monte Cavoról, el-
hagytuk a ferencziek zárdáját, melynek homlokzatára 
bátran oda lehetne írni Martialis e szavait : 

Nunquam divitias Deum rogavi, 
Contentus modico, meoque laetus." 

Fáradt szamaraink végre is futásnak eredtek, mert 
a társaság két fiatal uri tagja kegyetlenül kezdé őket 
ütlegelni. 

Mire Albanoba értünk már beesteledett, hol elbú-
csúzván a társaságtól, a mint kiindultunk, ketten tértünk 
vissza Rómába. 

Róma falai alá érve, az azokon visszaverődő zörej 
felkeltett, társamat pedig én keltém fel e szavakkal : 
„Szépen 1 vagyunk, hát alva társalog velem." Zavara csak-
hamar nevetéssé vált, midőn megmondám, hogy engem 
is csak most keltett fel a zörej. 

Sz. Ilona bazilikájától csak a város fala választott el, 
melyen túl egy dombon áll méltóságteljesen a Mater 
Ecclesiarum, mely Prudentiussal látszik szólani : 

Speculator astat desuper 
Qui nos diebus omnibus, 
Actusque nostras prospicit 
A luce prima in vesperum. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 31. Visszatekintés 1886-ra. 

Elértünk volna tehát az év utolsó napjához, amaz évnek 
utolsó napjához, melytől remegve sokan oly sokszor em-
legették azt a nagy szörnyű prófécziát: Quando Marcus 
. . . totus mundus vae clamabit. Nem mondhatjuk valami 
különös módon boldognak az elmúlt esztendőt, de hogy 
a világ, az egész világ jajkiáltásokban tört volna ki, azt 
még a pessimisták sem állithatják. 

Hozott az 1886-iki év, mint a legtöbb elődje, bona 
mixta malis. S ha oly nagy előszeretettel emlegetjük a 
rosszakat, miért feledkezzünk meg a jókról ? Vessünk csak 
egy rövid pillantást a legazdálkodott évre és majd látjuk, 
hogyha nincs is okunk teljesen megelégedve lenni az el-
múlt évvel, arra sincs valami nagy okunk, hogy ezt az esz-
tendőt a legrosszabbak közé sorozzuk. Megfigyelésünk alól 
persze kivonja magát minden magán- és családi ügy, az 
elemi csapások rovata stb. Mi csak magasabb egyház-
politikai szempontból tekintjük az elmúlt esztendőt. 

Hogy — mint illik — hazánkon kezdjük, lehetetlen 
itt is újból fel nem említeni amaz országos mozgalmat, 
melyet hazánk száz meg százezer szív legbensőbb tiszte-
letével és hódolatával körülvett bíboros herczegprimásá-
nak aranymiséje hazánkban előidézett. Hogy Budapest 
fővárosa, mely ugy húsvétkor, mint Budavár visszavivá-
sának kétszázados emlékünnepén az aranyszájú bíboros 
szónok körül egybegyűlve ugy örömének mint kath. érzü-
letének oly eclatans nyilvánulást adott, ebben az egész 
országnak jó példát nyúj to t t : ezt a legilletékesebb helyen 
nyíltan elismerték. Ezen országos ünnepre, mely osztatlan 
lelkesedéssel ületett meg, nem csak megelégedéssel gondol 
vissza a kath. szív, de vigasztalással és reménységgel is 
a jövőre nézve. A felséges király, a magas kormány, a 
nemzet zöme, szine java együttesen Esztergomban, vagy 
testben vagy lélekben, impozáns egy jelenség, mely méltó, 
hogy későbbi századokra is megörökíttessék. 

A Szent-László-Társulat negyedszázados fennállásá-
nak ünnepélye méltóan az örvendetes jelenségek közé 
számítható, valamint a Szt-István-Társulat körében mutat-
kozó üdvös sokirányú működés is szép reményeket támaszt 
a jövőre, amint már is elismerésre méltó eredményeket 
létesített ezen nagyérdemű társulat az uj irányú tevé-
kenység terén. Az alakulóban levő irodalmi osztálytól 
a Sz.-I.-T. kebelében mi részünkről jót remélünk és 
az erők tömörülése jóakarat és tapintat mellett könnyen 
eszközölhető volna. — Ama súlyos és nagy csapás alatt, 
melyet a váradi püspök váratlan halála által egyházunk 
és hazánk szenvedett, még ma is meghatva áll tár-
sadalmunk. 

Ha hazánkból áttekintünk hitünk fővárosába,, a keresz-
ténység szivébe, ott látjuk szentséges atyánkat, fájdalom, 
ugyanazon bajok és megpróbáltatások között, melyeket az 
elmúlt év számára és az egyházra hagyott. Sőt a helyzet jóval 
rosszabb, valósággal tűrhetetlenné lett. Az antiklierikális 
mozgalmak, az olasz kormány gyengesége és bünrészes-
sége, a vén bűnös Európa hallgatag, gyáva, részvétlen 
magatartása, valóban nem örvendetes képet nyújtanak 
szentséges atyánk helyzetéről ; sőt olyan az, hogy az 
egyház minden lelkes hü fia, ki még el nem vesztette 
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teljesen hitét, kell, liogy minden alkalommal, minden esz-
közzel, különösen pedig állandó buzgó hő imával ostro-
molja az eget, hogy szabaditsa ki Isten szentséges atyánkat 
méltatlan sanyarú helyzetéből. Ez szent kötelesség, mely 
addig fennáll, mig közös atyánk helyzete meg nem változik. 

Németországban az egyházi béke lassan, de biztosan 
helyreáll ; szentséges atyánk nagylelkűsége, az európai hely-
zet nehézsége, az eddigi törekvések sikertelensége, mind 
ez, más, nyilvános megfigyelés alá nem eső inditó okokon 
kívül, biztos reményt nyújt, hogy némethoni hitsorsosaink 
számára az 1887-iki év meg fogja hozni, miért oly bámu-
latos kitartással — spectaculum angelis et hominibus 
dignum — küzdenek. 

Francziaország, ugy látszik, a váltságnak, ha nem 
utolsó, mégis egyik utolsó stadiumába lépett. A gonosz-
ság nagyon diadalmaskodik: multum valet, sed non prae-
valebit. Az egyháznak elsőszülött leánya, ugy látszik, még 
nem bünhödte a multat, hogy jövendője örvendetesebb 
lenne. De sokkal óvatosabbnak ta r t juk a franczia nemze-
tet, sokkal nagyobbnak véljük e nagy nemzet, kivált 
a Charitas terén szerzett nagy, sőt páratlan érdemeit, hogy 
lemondanánk e nemzet jövőjéről, hogy nem tartanok 
bizonyosnak az Isten irgalmának elérkeztét, qui fecit natio-
nes sanabiles. 

Olaszországban a múltjáról teljesen megfeledkezett 
forradalmár csőcselék a páholy vezetése alatt csakugyan 
rombol és pusztit, mintegy maga alatt vágva a fát, mert 
az esztelen egyházüldöztetés előbb-utóbb tönkreteszi amaz 
alapokat is, melyeken az emberi társadalom nyugszik. 
Es ezen épület beomlása, ha valahol Olaszországban iszo-
nyatos és borzasztó leszen ! Isten legyen kegyes a szegény, 
elvakult "és megrögzött nemzetnek ! 

A Keleten vajúdó nagy kérdések kétségkívül acut 
stádiumba léptek. A schismának harcza lesz ez, életre-
halálra. Ha Isten meg nem világosítja a szakadárokat, 
annyit legalább várunk, hogy a nagy világháborúban a 
görbe kereszt nem lép a félhold helyébe. 

Mindeme szomorú viszonyok között, a páholy és a 
forradalom retenetes erőlködése között, erősen és szilárdan 
ragaszkodva a változhatatlan sziklához, reméljük és hisz-
szük, hogy e szikla erőssége nekünk is erőt és biz-
tonságot nyújt . Egy van a világon, a mi legyőzhetetlen : 
és ez az egyház és az, ki benső, élő, szoros viszonyban 
van, volt és marad az egyházzal és ama sziklával, melyre 
az egyház alapítva van ! 

In te Domine speravi, non confundur in aeternum! 

Eger. A „Religio" folyóirat föpásztori ajánlása. —-
„5123. sz. 

A „Religio" czimii kath. egyházi s irodalmi folyó-
irat, mely közel félszázados fennállása alatt, legtekinté-
lyesebb egyházi iróink közreműködése mellett, a katho-
licizmus általános érdekei, ugy különösen hazai egy-
házügyeink irodalmi védelme és tárgyalásai által a tiszta 
kath. felfogás szilárdítására, a hittudományi ismeretek 
terjesztésére s a vallásos érzület élénkítése és erősítésére 
mindenkor nyomatékosan, nem egyszer irányadólag hato t t : 
kitűzött s napjainkban főleg félreismerhetlen fontosságú 
feladatát jelenleg is múltjához méltó komolysággal s 

buzgalommal tölti be. Teljesen érdemes azért, hogy első 
sorban a papság mind szellemi, mind anyagi támogatá-
sával mennél nagyobb mérvben pártfogolja s terjeszté-
sére minden lehetőt megtegyen. 

Egyházmegyém t. papsága, nem kétlem, eddig sem 
hagyta érdeklődés nélkül e folyóiratot ; de annak kivált 
mai viszonyaink között kívánatos fokozottabb pártolása 
tekintetéből indokoltnak s az uj év közeledtével idősze-
rűnek találom figyelmébe ezúttal különösen is és mele-
gen ajánlani ; azon biztos reményben, hogy azt további 
előfizetései, mint szintén irodalmi közreműködése által is 
készséggel támogatni fogja. 

Megjelenik hetenkint kétszer ; előfizetési dij félévre 
5 frt, tnely a szerkesztőhöz (dr Breznay Béla, egyetemi 
hittanár, Budapest, VIII. József-körut 50. sz.) küldendő, 
a kinél szent misék elvállalása által is megrendelhető. 

Kelt Egerben, 1886. deczember hó 26. 
Józse í s. k. érsek." 

Váczi egyházmegye, decz. 16. Vácz város üdvözlő 
fölirata dr Schuster Konstantin -püspök ur Ö nagyméltó-
ságához. 

A városi képviselőatestület, írja a , Váczi KS, mult 
szombaton tar tot t közgyűlésében, — mint már lapunk 
mult számában jeleztük — elhatározta újonnan kineve-
zett püspökünket feliratilag üdvözölni. 

A felirat átgyujtására a küldöttségbe beválasztattak, 
Réty Ignácz polgármester vezetése alatt, dr Freysinger 
Lajos, dr Csányi János, Csávolszky József és Krenedics 
Ferencz. 

Polgármesterünk előzetesen tudomására hozta püs-
pökünknek a képviselő testület hatarozatát s kérte a 
napnak meghatározását, melyen a küldöttséget fogadni 
kegyes leend. 

U j püspökünk erre táviratilag tudatta polgármes-
terünkkel, hogy a város elhatározását nagyra becsülii 
azonban a közeli szent ünnepeket Kassán töltvén, a kül-
döttségi tisztelgést megtörténtnek veszi s a feliratnak 
csupán elküldését kéri, egyúttal a „régóta szeretett s 
kegyelt város egész közönségére Isten teljes áldását s 
minden kegyelmét szive mélyéből kívánja." 

E táviratra polgármesterünk újból arra kérte püs-
pökünket, hogy a küldöttséget Kassán kegyeskedjék el-
fogadni, azonban a válasz ismét tagadó lett, a mennyiben 
az idő és nagy távolság miatt, a küldöttség tagjai iránti 
tekintetből, nem engedte meg, hogy a küldöttség Kassára 
fáradjon. 

így tehát posta ut ján fog elküldetni az üdvözlő 
felirat, melynek szövege a következő : 

Nagyméltóságú Püspök ! 
Kegyelmes Urunk ! 

-¥ácz város képviselő testülete Nagyméltóságodnak 
váczi megyés püspökké történt kineveztetése alkalmából 
a mai napon rendkívüli közgyűlésre gyűlvén egybe, köz-
lelkesedéssel fogadta annak hírét, hogy az isteni gond-
viselés és legmagasabb királyi kegyelem nagyméltóságo-
gat vézérelte a városunkról nevezett ősi egyházmegye 
kormányára. A város minden polgárát átható öröm nyil-
vánulását emlékezet okáért jegyzőkönyvébe iktatta a 
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város közönségét képviselő közgyűlés ; egyúttal pedig ez 
öröm és lelkesedés mindnyájunkat átható érzésével üd-
vözli nagyméltóságodat az anyaszentegyház, haza és 
közművelődés terén fényes multu munkásságának körünk-
ben nyilott u j pályáján. 

Városunknak és püspökségének keletkezését, múlt-
ját és történetét minden időkre szorosan forrasztotta 
egvgyé kilenczedfél-század viszontagsága. Es a város 
történetének azon kevés fényes lapján, melyre fel vagyon 
irva a város virágzásának és haladásának emlékezete, 
ott ragyognak az ősi püspöki megye egyházfejedelmei-
nek kilenczedfél-százados diszes sorában a legnagyobbak, 
kik — midőn az egyházmegye körül szerzettek el nem 
muló érdemeket — [ugyanakkor a város felvirágoztatása 
által tették nevüket a késő ivadékok előtt is áldottá. 

Nagyméltóságodnak eddigi székhelyén az anyaszent-
egyház, haza és közművelődés szolgálatában dicső érde-
mekkel fényeskedett működése ismeretes szerte e hazá-
ban s az ott szerzett hervadhatatlan érdemek teszik előt-
tünk is nagyjelentőségűvé és egy boldog jövendő zálo-
gává a napot, melyen ez ősi püspöki székhelyet körünkben 
elfoglalni méltóztatik, visszatérve ama városba, hol évti-
zedekkel ezelőtt — fényes pályája kezdetén — már 
egyszer működött, s közlelkesedés mellett i f júságának 
emlékei is üdvözlik. 

Mindez érzelmek s az azok sugalta közös lelkesedés 
teszik őszintévé és igazzá üdvözletünket, kérvén az isteni 
gondviselést, miszerint az eddigi székhelyén emlékezetessé 
vált dicsteljes munkásságát még hosszú évek során át 
engedje Nagyméltósagodnak körünkben folytatnia, hogy 
egykoron ez ősi megye püspökeinek diszes sorában a 
legelsőbbek és legkiválóbbak között ragyogjon a messze 
időkre Nagyméltóságod kormányának áldásos emléke. 

Kelt Yácz város képviselőtestületének 1886. évi 
deczember hó 18-án tartott rendkívüli közgyűléséből. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
K o r s z e r ű p r o g r a m m 

a katholikus actio számára. 
A „Moniteur de Rome" karácsonyi száma idézi a 

leitmeritzi püspök által a napirenden levő ügyekre nézve fel-
állított kath. actio-programmot, melynek pontjai a kö-
vetkezők : 1. minden katholikusnak szeretetben és cse-
lekvésben egyesülni kell. 2. a férfiakat kath. egyletekbe, 
társulatokba, körökbe kell sorakoztatni. 3. a kath. sajtót 
kifejleszteni és elterjeszteni mulaszthatatlan kötelesség. 
Erre nézve az utolsó óra már ütött. 4. az ünnepeket és 
vasárnapokat meg kell szenteltetni. 5. becsületesen kell 
részt venni a politikai életben. 6. vallásosan kell nevelni 
az ifjúságot. 

IRODALOM. 
*** Megjelent és beküldetett : Az ifjúság ÖrÖine. 

Mulattató és tanulságos ifjúsági olvasmányok, kath. Hu-
és leánygyermekek számára. Kiadja a Szent-Islván-Tár-
lat. Budapest, 1887. 16-r. 251. 1. 

Le a kalappal a Sz.-I.-T. elöljárósága előtt ezért a 
kis arany-könyvecskeért, melyhez az előszót maga a né-

pies irodalom egyik legkiválóbb kath. kitűnősége, Majer 
István püspök ur irta. Van benne összesen 47 kötött 
vagy kötetlen beszédű, gondosan kidolgozott müdarab, 
több illusztráczióval. Kiállítása ízletes és csinos. 

— A multévi 50. számunkban ismertetett 4 hitszó-
noklati folyóirat ismertetését kiegészítőlég van szeren-
csénk jelenleg jelentést tenni az ötödik enemü folyóiratról, 
melynek czime : Gör. szert. kath. Hitszónok. Szerkeszti 
Melles Emil. I. évf. 1 és 2. fűz. Ungvár, 1887. 8-r. 144 
lap. Előf. ára egész évre 2 fr t . 

Megjelenik negyedévenkint 5 ívnyi tartalommal. 
Az eddigi füzetek Melles Demeter Egyházi beszédeit köz-
lik. Három gör. kath. egyházmegyéből, a munkácsiból, 
eperjesiből és a nagyváradiból már is szép számú előfi-
zetőket mutat ki az éppen most megjelent 2. füzet. 

VEGYESEK. 
— Vanutelli Séraphin bécsi nuntius ő exja f. hó 

21-én dr Schuszter Konstantin és dr Bende Imre püs-
pök urak tiszteletére díszebédet adott, melyre a diplo-
macziai testület több tagja hivatalos volt. ( F . K.) 

Danielik János cz. püspök ur ő mga, a Religio 
egykori nagynevű szerkesztője decz. 31-én érte el bölcselet-
tudorrá avatásának 50-dik évfordulóját. A kir. magyar 
tud. egyetem bölcsészeti kara ez alkalomból jubiláris dísz-
oklevéllé) koszorúzta meg a félszázados tudor fényes ne-
vét. Hódolattal kívánunk ad multus annos-t. 

—^ Newman bibornok, önélete leírásán dolgozik. 
— Dr Vaughan salfordi püspök Angliában kérlel-

hetlenül lerántotta a leplet az anglikán protestáns hu-
manizmusról, mely jótékonyság czégére alatt nem egye-
bet tesz, mint szegény, nyomorban sinylő kath. szülők 
gyermekeinek a kath. családi körből való kiédesgetése, 
hogy protestánssá legyenek. Mgr Vaughan püspök csu-
pán a salfordi és manchesteri kerületben 75 ily „huma-
nitárius" egylet működését konstatálta. (Cath. Times.) 

— Miért sietnek az italianissimik Roma rohamos 
átalakításával ? Megfelelt Hettinger praelatus a párisi 
„Correspondanf-ban. Azért úgymond, hogy lehetetlenné 
tegyék a pápai kormány visszaállítását. 

— Schultéval szemben, a ki jónak látta a szeren-
csétlen II. Lajos bajor király hizelgő nyilatkozatait Döl-
lingerrel szemben és megvető nyilatkozatait a bajor kath. 
püspöki kar több tagjával szemben — közhírré tenni : 
katholikus részről most közlik az elmeháborodott király 
ama nyilatkozatait, melyekből kitűnik, hogy a szeren-
csétlen király mindhalálig hű fia óhajtott maradni a kath. 
egyháznak. Egy alkalommal, éppen Döllinger kiközö-
sittetése előtt, Scherr müncheni érsek a királynál volt 
ebéden. II. Lajos értesülvén az érsek szándékáról, igy 
nyilatkozott: „Thun sie Herr Erzbischof, was ihre Pflicht 
ist." Más alkalommal az ó-katholikusokat egyenesen 
„nevetséges szektá"-nak nevezte. (Augsb. Postz.) 

Felhívás előfizetésre. 
Mikor kegyelmes főpásztoraink oly kitüntefcöleg ajánlják a 

„Religió"-t : akkora szerkesztőnek, hosszú előfizetési felhívások he-
lyett, — legjobban illik a hallgatás. Szabad legyen ezúttal csupán 
arra figyelmeztetni, hogy több egyházmegyében, éppen ugy mint 
az vTJj M. Sión"-ra és a most már megszűnt. „Kath. Hetilap"-ra,— 
a „Religiou-ra is évtizedek óta meg van engedve a plébániai 
könyvtárak számára, a templom pénztárából is előfizetni. Az előfi-
zetési feltételek a lap czimlapján olvashatók. 

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

Budapest, 1886. 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 . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYVENHATODIK 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. 

Budapesten, január 5. 2 . I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : — Okok és okozatok. — Gutenberg. — Tarkányi Béla emlékezete. — Egyházi Tudósí-
tások B u d a p e s t : Az egyházi javak administratiójának kérdése. — K a s s a : Pagellae a „Religio" commendantur. — S v á j c z : 

XIII. Leo pápa ötvenéves papi jubileuma. — Irodalom : Remény. — Az „Bölcseleti Folyóirat." — Vegyesek. 

Okok és okozatok. 
„Ein jedes darum — bat sein warum." 

Európa, s vele az egész világ, a lefolyt év 
minden perczében várhatta az általános con-
flagratio kitörését, a mely mindinkább kikerül-
hfetetlennek látszik. A diplomaczia odább-odább 
tologathatja ugyan egy kissé még a véres összeüt-
közés irtózatos perczeinek mutatóját; de a bajon 
gyökeresen nem segíthet ; az egymást halálra gyű-
lölő nemzetekbe — keresztény felebaráti szeretetet 
önteni ö nem képes. 

A diplomaczia kitúrta az egyházat a nem-
zetközi zöld asztalnál elfoglalt elnöki székéből; 
a pápaság nemzetközi legfőbb itélő-birósága ki-
ment a nemzetek közerkölcseiből és szokásából : 
a diplomaczia mindent maga akart végezni . . . 
És nem végez semmit, csak azt, hogy oly össze-
ütközések, oly vérontások és népgyilkolások tör-
ténhetnek az oly „humánus" XIX. század végé-
nek dicsőségére (?), a milyeneket Európa csak az 
Attilák és Dsingisz-khánok idejében látott. 

Talán nem lesz érdektelen néhány ecsetvo-
nással feltüntetni: mily másképp folynának je-
lenleg a dolgok, ha Európa népeinek nagyobb 
része századok előtt ki nem vonta volna magát 
a római katholika anyaszentegyház anyagi véd-
szárnyai alól! 

Ha a büszke Bizancz görög birodalma, meg-
csökönyösödve Photius schismájában, el nem sza-
kad vala s nem szigeteli el magát a középkor-
ban Európától : bizonyára nem sülyedt volna 
annyira, a mennyire sülyedt, hogy mikor a ve-
szély, a halál, a mohamedanizmus képében már 
a kaput döngette: a bizanczi statusbölcseség még 

mindig a rendhagyó igék ragozásával bibelődött. 
Ha Konstantinápoly katholikus, azaz egy sziv egy 
lélek marad Európával: Konstantinápoly eleste 
vagy be nem következik, vagy ha bekövetkezett 
volna is, Kelet épp oly gyorsan lerázta és kihe-
verte volna a török uralmat, a mint visszanyomta 
Nyugaton, Franczia- és Spanyolország, a fényes de 
lélekölő mór czivilizáczió erőszakos előretolako-
dásait. Egész Európa egy szivnek-léleknek érezte 
volna magát a keletiekkel s mint felijesztett 
oroszlán — az életet féltő ösztön teljes erejével 
rohant volna a törökre. A schisma Konstantinápoly-
nak és a bizanczi császárok jogara alatt volt né-
peknek igen nagy árba került. Európa elhagyta 
őket ; csak Yelencze, ez a kalmár köztársaság, 
segitette önérdekből. A pápák emberfölötti erőt 
fejtettek ki. De az Isten vaksággal verte meg az 
embereket. Mert megérdemelték. A pápa helyett 
a schismatikus Kelet legfőbb úrul — a kéjencz és 
zsarnok szultánokat kapta. 

Konstantinápoly eleste után nem is egészen 
egy századdal Nyugat népeinek nagy része és 
köztük a fő nagyhatalom, a német-római biroda-
lom, ugyanarra az útra lépett, a melyen Bizancz 
és népei eljutottak — a jus fortioris, az erőszak 
embertelen járma alá. Ledobták a pápákra átszállott 
jézusi szellemnek könnyű igáját, s e helyett az 
óriás vagy duodécz.caesaro-pápák vasmarkaiba ke-
rültek testileg lelkileg. Es most a két legnagyobb 
caesaro-pápa csinál Európa népeinek politikát — 
ós vérfürdőket, s nincs a ki őket megfenyíthetné 
az Isten nevében s a népek érdekében. A népek-
nek nincs védnökük az Európából mészárszéket 
csináló hatalmak zsarnokságával szemben, mint 
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volt abban a sötétnek nevezett középkorban! Y. 
Károly császár enyhén fogta a protestáns hitsza-
kadást: köszönetül a protestánsok, és büntetésül 
az Isten részéről azt nyerte, hogy mikor már a 
német-római birodalom határáig kezdtek por-
tyázni a törökök és ő, német-római császárságá-
nak érzetében, a török hatalom összetiprását 
határozta el, a lutheránus fő vazallusok kriksz-
krakszot húztak nagyszerű terve fölé és a „leg-
keresztényebb" de gyenge katholikusságu fran-
czia királyság révén szövetségre léptették a „ke-
resztet," t. i. az általok képviselt, Krisztus ellen 
felállított keresztet — a félholddal. 

Többször mért ugyan erőteljes csapást a pá-
pák soha ki nem fáradó atyai keze a keresztény 
Nyugatot fenyegető törökökre. Bécs, Buda és Le-
panto diadal m ai örökké ragyogó lapjai lesznek a 
pápai politikának, a mely a mint képes volt vezetni 
a törökök hatalmának megtörését Bécsnél, Budá-
nál, Lepantónál : ug}r már régen megoldotta volna 
békésen magát a keleti kérdést is, ha a „keresz-
tény" és némely „katholikus" államférfiak sta-
tusbölcsesége mindig bölcsebb nem akart volna 
lenni a bölcseség szent székénél. 

Az alatt a keleti keresztények protektorává 
feltolta magát a schismatikus nagyhatalom. Ke-
let protektorává a meghasonlott Európa helyett 
Oroszország lőn. Európa örökségét Keleten Orosz-
ország foglalta el — politikai ambicziója és val-
lási prozelitizmusa által. Megesküdött, hogy a 
félhold helyett a keresztet vissza fogja helyezni 
sz. Szófia templomának kupolájára. Es e „keresztes" 
politikában igazán van valami, a mi keresztény-
nek, tehát lélekemelőnek látszik. Yan benne va-
lami kábító ! Félhold helyett kereszt, Isten nevé-
ben megígérve! Mily kábító szent látszat! Mert 
hát szentnek, kereszténynek — bizony csak lát-
szat ez a moszkovita politika. Hajh, mikor a 
kereszt a félhold ellen a középkorban, azokban a 
keresztes hadjáratokban, — sikra szállott : egészen 
más kereszt és rnás szellem járta akkor! A ke-
reszt, Krisztus igazi, egyenes keresztje volt, nem 
az a görbe, nem a muszka kereszt! Es a népe-
ket az egymás iránti krisztusi szeretet hatotta 
át, nem az egymás kiirtásaért lihegő pogány faj-
gyűlölet. Mert hát, sajnos, nemzetközileg már nyakig 
benne élünk a pogány világ egoismusában, s a mo-
dern Nyugat, mely a protestantizmusban az egois-
must léptette életbe a pápasággal szemben, egy 
körömnyit sem vethet Muszkaországra, midőn en-

nek egoismusa igy formulázza magát: L'Europe 
— c'est moi : Európa — az az én akaratom ! 

Ausztriának, hozzá gondolva az ismeretes 
„vegyes házasság" miatt Magyarországot is, az a 
fátuma van, hogy mikor neki egy bizonyos esz-
mének már élnie, már szolgálatában kellene len-
nie: akkor ő neki vagy egyátalában nincs semmi 
eszméje, vagy pedig ugy elkésik az eszmével, 
hogy mindig későn és készületlenül érkezik a 
döntéshez. 

Körülbelül egy évtized előtt a bolgárok nagy 
többsége, elkeserittetve a konstantinápolyi schis-
matikus patriarka részéről nyakukra küldött püspö-
kök és pópák zsarolásai által — erős hajlamot 
mutatott a római kath. egyházzal való egyesülésre, 
a melytől már az ő „szent Istvánjok," Bogoris ki-
rály is, keleti papok helyett nyugatiakat k é r t v a -
laha. Egy katholikus eszme, egy kis katholikus akarat 
a kath. nagyhatalmak, különösen a kath. Ausztria-
Magyarország részéről, akkor csoda-dolgokat mi-
velhetett volna! De a katholikus hatalmak katho-
liczizmusa aludott ; Ausztriának pedig egyátalában 
nem volt akkor még semmi eszméje : a Metter-
nich-féle török-barát eszme alatt megingott ugyan 
a talaj, az uj mentő-eszme pedig még nem volt 
kifőzve. Annál éberebb volt Oroszország s annál 
készebb vala az ő eszméje! A bolgárok között mu-
tatkozott hajlamot a Nyugat egyházába való belé-
pésre, — szatanikus cselfogást csinálva, a nyugati, 
a „katholikus" nagyhatalmak blazirt, békitő köz-
reműködésével — szépen lecsendesítette ; de liogj' 
azután az ily, Nyugattal való egyesülésnek az 
útját egyszersmindenkorra ketté vágja, kezébe 
vette a bolgár kérdést, hadat üzent Törökország-
nak, azt leverte és kivivta Bolgárország souze-
rainitását névszerint török, tényleg muszka sou-
verainitás alatt, vasmarokkal oda irván az uj Bol-
gárország alkotmányának elejére, hogy a bolgár 
dynastia csak keleti szakadár vallású lehet. 

*) Tudvalevőleg a bolgárok egyrésze a Wolga éj-
szaki partjain telepedett le. Ezek e 9. és 10. században 
az izlamnak estek zsákmányul. Egy másik része a bol-
gároknak a régi Moesiába, mostani lakhelyükre költözött 
le és szláv népanyaggal összekeveredve alapította a Balkán 
félsziget hajdani bolgár királyságát. Bogoris királyuk kí-
vánatára Mihály bizanczi császár 863-ban sz. Medhódot 
küldte megtéritésökre : a mi sikerült is, Bogoris nemso-
kára I. Miklós pápához fordult és nyugati papságot kért. 
Azonban a pápa által küldött Szilveszter érseket nem 
akarta elfogadni és Ignácz konstantinápolyi pátriárkától 
kért metropolitát. Ez ellen a pápa természetesen tiltako-
zott. így, a bolgár-ügy a keleti és nyugati egyház kö-
zött már kezdet óta belekerült a viszály parazsába. (Al-
zog, Universaigesch, der kristl. Kirche. Mainz, 1860. 513. 1.) 
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Tessék már most katkolikus akár Koburgot, 
akár Pejacsevichet ajánlani és feltenni a bolgár 
trónra: az alapítandó dynastiát, a bolgár néppel 
együtt, a reájuk alkotmányozott szakadár vallás 
a muszka politika áramlatába fogja terelni és 
abban fogja tovább hömpölygetni — ellenállhat-
lanul. Az „eszme" tehát szörnyen elkésett! 

A kellő pillanat elhanyagolása ime, igy rejt 
mélyében százados küzdelmeket és kudarczokat. 

Csak rosszabbakat ne rejtsen !.. . 
Hogyha tehát most és a jövőben Európa mulasz-

tásainak és végzetes bűneinek következményeit 
kénytelen keservesen érezni: bizony-bizony nem 
lehet azt mondani, hogy Európa ezt a sorsot meg 
nem érdemelte ! 

A történelemnek is vannak törvényei és van 
logikája, s a, bajokkal bélelt okokból csak baljós-
latú okozatok következhetnek — ha Isten nem 
segit rajtunk ! 

G u t e n b e r g . *) 
A lángész nagy, a lángész isteni, 
A szinecset nem bir ja festeni, 
Nagyságánál eltörpül a szobor, 
Mely az idővel porlik, szétomol. 
Csak a dal méltó hozzá egyedül, 
Mely elhal, s újra fölelevenül. 
Légy hát köszöntve dallal általunk, 

Gutenberg! hozzád zeng szabad dalunk. 
Ki a sajtónak teremtője vagy, 
Légy üdvözölve szellemtábornagy ! 
Te villámkarddal büszkén szétveréd 
A tudatlanság nagy ködfellegét. 
Mert mig előtted ész és ismeret 
Csak véknyán folyt, mint bérezi csermelyek, 
Most mint a Themze, Szajna és Duna, 
Magas hullámmal robognak tova. 

Te oktatál rá, ha gondolni kész, 
Mit nem mivelhet a láng-ember-ész. 
Hová eddig nem ért csupán a hit, 
Tudomány nézi ég, s föld titkait. 
Égi s földi kinyilatkoztatás 
Együtt, az a valódi haladás ; 
Ismeret nélkül nem egész a hit, 
Hit nélkül az ész boldogtalanit. 

Sirt az ember, sirt és szenvedt sokat, 
Te kötéd össze a századokat, 
Hogy a múltból tanulja a jelen, 
Melyik igaz, s melyik gaz küzdelem, 

OVolt Egerben 1865—1867-ig egy „Gutenberg" czimü nyom-
dászati szaklap. Ebbe irta legnagyobb egyházi költőnk a követ-
kező ódaszerü költeményt. Kevéssé ismert volta miatt közöljük az 
„Eger" után mi is. A szerk. 

Mit tőn a bün, az erény mit csinál, 
Ki a zsarnok, és ki a jó király ? 
És mennyit vivtak a hős nemzetek, 
Kiknek szivök szabadságéit epedt. 

A te sajtód a villany sodronya, 
Mely u j szellem-világot alkota, 
S repül az eszme Isten szavaként, 
Megrázva mindent, éjszakot s a délt, 
Nyugat képéhez hűn biztatva szól, 
Keletet fölriasztja álmiból, 
A nagyvilág egy eszmeharezban áll 
A sajtó sebes, nagy csodáinál. 

Te támasztád a tengerzivatart, 
Mely már négy hosszú század óta tart , 
Bün s szenvedély fölvert sok szemetet, 
De sok igazság-gyöngy is született, 
Melyekre büszke az emberi nem, 
S küzd értök ezer baj közt is hiven, 
Légy hát üdvöz Gutenberg szelleme ! 
Köszönt a dal s igazság gyermeke. 

Mindszenty Gedeon. 

Tárkányi Béla emlékezete. 
A magyar tud. akadémia decz. 20-án tartott összes 

ülésében olvasta föl lovag Szvorényi József, a magy. tud. 
akad. tiszt, tagja, az egri cist-r. főgymnásium tudós igaz-
gatója, nagyhatású emlékbeszédét néh. Tárkányi Béla 
József, magy. tud. akad. tiszt, tag fölött, kit, mint val-
lásos költőt, müszerető pártfogót, jeles papot, és nemes 
emberbarátot a benső meggyőződéstől áthatott szónoki 
hévvel rajzolt. — Az emlékbeszédnek a nagynevű elhunyt 
életére vonatkozó adatait röviden a következőkben közöljük : 

Tárkányi Béla József 1821. jun. 2-án született Mis-
kolczon. Családi neve Viparina volt ; atyja Liptóból eredt. 
A fiút már jó eleve egyházi pályára szánták. Tizenöt 
éves korában, 1836-ban lépett az egri papnevelő inté-
zetbe. Irodalmi zsengéiből legelébb a Munkácsy János 
„Rajzolatok" lapjában jelent meg néhány, mi által még 
inkább neki buzdulva, a verselésen s költők olvasásán 
kivül alig foglalkozék mással. Midőn e miatt zaklatni 
kezdék, a „Tárkányi Béla" álnév alá menekül s e néven 
pályázgat (1840—43) a Kisfaludy-társaságnál, hol három 
izben, ugyanannyi nemű (ballada, szatira, tanköltemény) 
müvével arat dicséretet. Ettől fogva 15 évig alig volt 
szépirodalmi vállalatunk, mely ne közlött volna müveiből. 
A költészet mellett a szépmüvészetek iránti mély vonzalma is 
erősödött. Gyakorlatkép Klopstock „Messiásá"ból forditván 
egy pár töredéket. Szaniszló lapjának, a „Religio"-nak küldé 
azokat meg. Schedel (Toldy) olvassa, s egész lelkesedés-
sel figyelmezteti rájuk Vörösmartyt s Bajzát, az ifjú 
költőt pedig az egész nagy műnek áttételére buzdítja. 
Vállalkozék, s 1846-ra már készen állt első tiz éneke. 
1844. nyarán pappá szenteltetvén, ekkor törvényesitteté a 
„Tárkányi" nevet. Lelkészkedésében érlelé meg azon.ter-
vet, hogy az avas magyarságú, gyakran igen hiányos 
egyházi énekeket összegyűjtve, átdolgozza, mihez lassan-
kint azonnal készülget is. 

2* 
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1846. jul. 22-én Pyrker érsek udvarához hivta őt 
be. Tizenhat hónapot töltött a buzgó német költőnek, 
Pyrker érseknek oldaláu, hol legképzőbb alkalmait ama 
előkelő és hirneves férfiak társasága szolgáltatá, kik 
Pyrker körül, kivált a német külföldön, oly sürün gyü-
lekeznek vala. Az 50-es évek elején Bartakovics érsek 
már titkári állásán találja Tárkányit . Ismervén irodalmi 
munkásságát, a Káldi-féle Bibliának a kor magyarságá-
hoz idomitásával bizta meg. S e könyvnek átdolgozására 
s jegyzetekkel ellátására is vállalkozék, a mi kilencz évig 
mindennapi fáradságát követeié meg. Bámulatos munka-
erőt fejtett itt ki, ráérve még Bibliája mellett, a terve-
zett nagy „Enektár" kiadására (1855) is, melyet 150 uj 
énekkel bővített. Az ő közbenjárására adta ki Bartako-
vics Szabó István magyar „Iliászát," Szenczy „Quintiliánját", 
Alzog „Egyháztörténetét" stb. ; míg ő maga is beállván 
maecenásnak, kiadta Gruscha magyarra tett „Hit- és 
Erkölcstanát", Szabó Imre két folyamu „Egyházi be-
szédeit" s Toldy „Irodalmi arczképeit, s ujabb beszédeit." 
1857-ben az egyike lelkészségre ment ki Szabolcsba, hol 
híveinek is valódi atyja s büszkesége le t t ; mert — mint 
népe mondogatá — „az ő könyveiből imádkozik egész 
Magyarország". I t t inditá ugyanis meg ima- és ének-
könyveinek kiadását. Tizenhat ily könyv jelent meg tőle, 
e napig némelyike 10—20, sőt egyik, a „Lelki manna", 
24 kiadásban s csak egymaga 244,000 példányban. Osz-
szes buzgalmi iratai pedig — a bibliai kiadásokat is be-
s z á m í t v a — félmillió és 34,000 példányban jutot tak mos-
tanig a hivek kezeibe. Többi prózája ; értekezések, könyv-
birálatok, egyházi és emlékbeszédek, irod. levelek stb. 
Költészetének túlnyomó s értékesebb része a vallási, 
zsoltári énekek, legendák, bibliai idyllek stb. De világias 
múzsájának is vannak számos becses termékei. 1872-ben 
a szt.-István-társulat Ipolyi alelnöki székébe választá 
Tárkányit. Több mint 13 évig nemcsak vezérlelke, hanem 
maecenása és legtermékenyebb irója vala egyszersmind 
társulatának. Fővárosi évei folytában örömmel látogatta 
tudom, és szépmüv. intézeteinket, s anyagi támogatásban 
is részesité azokat. Az akadémiánál 100 aranyt nyújtott 
előlegül a Dante-fordításra ; a Kisfaludy-társaság alapját 
több ízben nevelgeté : a képzőművészeti társulatnál jutal-
makat tűzött ki. Egész kis képcsarnok diszité egri la-
kását. Különösen szerette Kovács Mihály veterán mű-
vészünk ecsetét. Részint a maga számára, részint köz-
benjárásával a másokéra, körülbelül 50—60 képet feste-
tet t Kovácscsal, s azok között mintegy 30 oltárképet. 

Legutóbbi éveiben káptalanjánál többrendü hivatalt 
vett át, s ezek mellett a Bük-Sebeféle árva-alapitvány 
gondnokságát is, mely az ő befolyásával kétszeresen vált 
jótékonynyá. Ma 32 árva nyer abból 3 0 0 - 3 0 0 fr t évi 
segélyt. Ennek gondjai legkevésbbé fáraszták, magának 
is lévén régtől fogva egy csomó árvája. Sokszerü érde-
meit bőven érték a kitüntetések. A tudományos akadémia 
előbb levelező, majd tiszteleti tagjának, s utóbb a Kisfaludy-
társaság s a római Árkádia-társaság is beválasztá. Élet-
korával nőttön-nőtt testi gyengesége is. Az 1885-ki 
őszszel végképp elbetegesedett ; csak lelke maradt folyton 
ép és üde. 1886-ki jan. 2-án, midőn 65-ik életévét éppen 
betöltötte, esett betegágyba, február 16-án pedig valódi 

keresztény filozofi lélekkel s minden agónia nélkül szen-
derült át. Képtárát a fővárosi három képcsarnok, s va-
gyonát jobbadán irodalmi társulatok és czélok öröklék. 
A nép kezében forgó könyveinek töméntelen száma, s 
igen sok falusi templomnak, melyekben kontár festmé-
nyeket látott , szebbbnél-szebb képekkel diszitése, a nép-
műveltség s az izlés legbuzgóbb terjesztői közé helyezik 
az ő emlékét, az egyházi költő és a jótékony szivű em-
ber mellett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.. 
Budapest, jan. 4. Az egyházi javak administra-

Hójának kérdése. — Liberális köröknek egyik kedvencz 
és majdnem állandó themája a többi közt előszeretettel 
foglalkozni az egyházi javakkal. Különböző fordulatokban 
tüntetik fel ezen kérdést, különböző szempontból szóla-
nak hozzá, de a facit rei, még a legkedvezőbb esetben 
is, kedvezőtlen az egyházra. A legújabb időkben az egy-
házi javak administratiója alakjában lépett előtérbe e 
kedvencz foglalkozás. Ugy püspöki, mint káptalani jószá-
gokra nézve nem csak egy hírlapban ismételten találunk 
oly felszólalásokat, melyekre nézve ugyan legjobb válasz 
volna a hallgatás, de melyek megérdemlik, hogy más 
oldalról is megvilágosíttassanak. Ismeretes dolog ugyanis, 
hogy ugyanazon egy dologról különböző szempont sze-
rint ugy az árny- mint a fényoldalakat fel lehet tüntetni 
és csak az állásponttól függ, melyet a biráló elfoglal, 
hogy vagy csak az árnyoldalakat vagy csak a fényolda-
lakat lássa. Mind a kettő téves, mert egyoldalú. Csak a 
dolognak, mint ilyennek, tehát fény- és árnyoldalaival 
való együttes feltüntése nyúj t ja a tárgyilagos igazságot 
igénylő hü képet. Mi iparkodni fogunk erre az álláspontra 
helyezkedni és innét latba vetni a felmerült panaszokat 
vagy jobban mondva vádakat. 

Bevezetés gyanánt ugyan azt jegyezhetnők meg, 
hogy az egyházi javak administratiójának kérdése az egy-
háznak tisztán belügye, mely az illetékes tényezők jogos 
beavatkozásán kivül más illetéktelen beavatkozást eo ipso 
kizár. Az egyházi javak és ezek administratiója tekinte-
tében van elég hivatott, illetékes közeg, melyekhez első 
sorban és természetszerűleg tartozik a felügyelet és el-
lenőrködés. E forumok lelkiismeretessége és igazság-
szeretete képezi a biztosítékot az egyházi javak megőr-
zésére. Minden illetéktelen beavatkozást^ minden jogtalan 
denuntiatiót, minden igazságtalan gyámkodást, egyházunk 
belügyeinek minden avatatlan befolyásoltatását, mint alap-
törvényeink és közjogunk által biztosított egyházi szabadsá-
gunk és függetlenségünk törvénytelen megszorítását vagy 
megfenyegetését, határozottan visszautasítunk. Az 1865/7: 
II. tczikkbe igtatott királyi esküt, mint szent és sérthetetlen 
ígéretet és kötelességet tekintjük ; ebben pedig ez is foglalta-
tik : „Hogy az Isten egyháza i t . . . minden rendű lakosait jo-
gaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, szabadalmaik-
ban, törvényeikben, régi jó és helybenhagyott szokásaik-
ban megtartandjuk" stb. Amire felséges királyunk megeskü-
dött, annak szentnek kell lenni az ország minden lakosa 
előtt. De bár igy a legteljesebb joggal minden illeték-
telen beavatkozást egyszerűen visszautasithatnánk, mégis 
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szemébe akarunk nézni azoknak a kivált ujabban egyre 
hangoztatott vádaknak és panaszoknak. Ezek a követke-
zőkben kulminálnak: az egyházi javakat — a püspökie-
ket ugy, mint a káptalaniakat rosszul kezelik ; bérbeadá-
suk ellen tiltakozni kell, és e czélból az egyik lap az al-
sóbb klérust izgatja kérvényezésre, a másik lap a tör-
vényhozás intézkedését sürgeti. Ez ma a helyzet. Először 
tagadjuk, hogy az egyházi javak általában rosszul kezel-
tetnének ; a nehéz közgazdasági viszonyok épp oly nyo-
masztólag hatnak az egyházi javakra, mint a magánkéz-
ben levő bir tokokra; a hűtlen kezelés ellen védekezni 
egyháziaknak épp oly nehéz mint a világiaknak ; 
de anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, határo-
zottan állithatjuk — és ebben minket megczáfolni senki 
sem fog — hogy aránylagosan és viszonylagosan a nem 
— egyházi javak jelen állapotához általánosan és egyete-
mesen jóval kedvezőbb az egyházi javak mai helyzete 
mint a nem-egyházi javak állapota. Ugyan minő kategó-
riába tartoznak ama birtokok, melyek dobra kerülnek, 
idegen kezekbe jutnak, urokkal jellegöket is változtatják ? 
Vájjon az egyházi javak sorából valók-e ? 

A bérbeadás kérdése kétségkívül kényes dolog. Mi 
nem tagadjuk, hogy elvben talán előnyösebb a házi keze-
lés mint a bérbeadás, ha nem is a jelenre, talán a jövőre 
nézve. De hogy lehetnek és vannak esetek, melyekben a 
bérbeadás nemcsak mint május bonum, de bizonyos te-
kintetben mint elutasithatatlan szükség legalább egy időre 
fellép, azt határozottan állítjuk. Azok a bizonyos czikke-
zők, vagy a kik az anyagot hozzá szolgáltatták, mivel 
olyan nagy tájékozottságot és otthonosságot árulnak el 
ezen a téren, csak ismerik a viszonyokat ; tudják talán azt 
— mit a világ persze nem mindig tud — hogy vannak 
egyházi birtokok, melyek után éveken keresztül nemcsak 
a legkisebb hasznot nem tudják felmutatni a kezelő gaz-
datisztek, de folytonosan igen jelentékeny pénzáldozatokat 
is követetnek csak azért, hogy a gazdatisztek meggazda-
godjanak és az egyházi javadalmasok jövedelmei egyre 
apadjanak ; tudják talán azt is, mennyi nehézségekkel jár 
az investitiókra szükséges kölcsönök felvétele és talán 
szívesek lesznek megengedni, hogy józan észszel semmi-
féle egyházi javadalmastól nem lehet és nem szabad azt 
követelni, hogy ő minden jövedelemről mondjon le, csak-
hogy egy hűtlen nagy gazdatisztsereg adja a nagy urat 
és talán — de nagyon is talán — a jövőben, ki tudja 
melyik utódja valamely jövedelemre szert tegyen. Mi e 
tekintetben igen szomorú adatokkal szolgálhatnánk, de 
nem tartván e kérdést a nyilvánosság fóruma elé va-
lónak, csak ennyit akartunk röviden konstatálni, hogy t. 
laptársaink és a t. közönség erről az oldalról is tekintsék a 
dolgot és ne gondolják, hogy valóban nemzeti érdekről 
van szó azoknak felszólalásaiban, kik saját egyéni érde-
keiket ügyetlenül palástolják a tiszteletreméltó magasztos 
érdekek köpenyegével. Van az egyházi javadalmasokban 
annyi tiszta hazaszeretet, hogy az egyház érdekeinek meg-
óvása mellett a hazáét is szem előtt tartsák ; de talán 
nincs annyi önmagáról való megfeledkezés, hogy ismételt 
csalódások után legalább egyidőre fel ne függeszszék azt 
az eljárást, mely csak kárt és semmi hasznot sem hozott. 
Sapienti sat ! ? 

Kassa. Pagellae „Religio" commendantur. — Nm. és 
f t dr Schuszter Konstantin püspök ur következő főpász-
tori ajánlásban részesité a „Religió"-t : 

Nro 2814. 
Inter innumeras ephemerides, quae diebus nostris 

eduntur, et varios fines, saepe noxios, assequi contendunt, 
praeferenter omnium nostrum attentionem exposcunt pa-
gellae sub nomine „Religio" Budapestini prodeuntes, quae 
in genuino Ecclesiae spiritu dissertationes momentosas 
proponunt, facta religionem concernentia notificant, ad-
versos rei nostrae nisus et inimica molimina refellunt, 
bonas salutaresque intentiones secundant, animim inter 
inprosperos calamitososque aevi casus solari et tranquil-
lare satagunt. Haec cum „Religio" optime praestet : pa-
gellas istas cunctis seriae lectionis amicis majorem in 
modum commendo. 

Cassoviae, die 24. Decembris 1886. 

Svájcz. XIII. Leo pápa ötvenéves papi jubileuma. 
Svajcz püspökei egyházmegyéik papjainak és hí-

veinek egyesülten üdvöt és áldást kívánnak az Urban ! 
Szeretett testvérek ! 

Köztudomásu dolog előttetek, hogy a szentatya, 
XIII . Leo pápa, a hivek közös örömére, a jövő évben 
fogja ünnepelni ötvenéves áldozári jubileumát. Legújabb 
időkben népek és világrészek már oly szoros kapcsolat-
ban vannak egymással, hogy az egész kath. világ közös 
családi ünnepként ülheti meg legfőbb pásztorának ez 
örömünnepét, sőt már meg is tétetnek minden országban 
az előkészületek az emiitett rendkívüli nap méltóképen 
való megünneplésére. Tetszett az imádandó isteni gond-
viselésnek ugy intézkedni, hogy mi a mai nehéz idők 
daczára is, ez ünnepet örömteljes hangulatban s vi-
gasztaló bizalommal várhat juk. 

Elénk emlékezetünkben van még az 1870-iki év, 
midőn az egyház elleni támadások megkettőztettek, midőn 
t. i. kitört sz. Péter hajója ellen az általános vész, mely 
hajót s kormányost egyaránt a tenger mélyébe temetni 
szándékozott. A mi csak hazugság, rágalom és erőszak 
által elérhető, mindaz igénybe vétetett, hogy a sz. Péter 
székén ülő csalatkozhatatlan tanítónak tekintélyét alá-
ássák sőt magát a széket is felforgassák. Ez ellenséges 
áramlatnak, nem különben az általa hátrahagyott ro-
moknak szemléleténél, a hivő katholikusnak egyedöli vi-
gaszát már csak az Ur amaz Ígéretében való rendithetlen 
hit képezhette, hogy a pokol kapui sem fognak az egy-
házon erőt venni. 

Azóta 16 vészteljes év tünt el az egyház felett, s 
ezek meggyőztek minket arról, hogy mi a mi hitünkben nem 
csalódtunk. Igaz ugyan, hogy még most sem szűntek 
meg az elemek dühöngni, s nem is fognak soha teljesen 
megszűnni ; az egyház a jövőben is küzdő egyház marad ; 
legjobb esetben csak több nemzedék munkálkodásának 
fog sikerülni a modern társadalomra lidércz nyomásként 
nehezedő keresztényellenes szellem fölött győzelmet 
aratni ; s nincs oly halandó a ki képes volna kiszámítani 
mily változások és katasztróphák között fog ez megtör-
ténni ! Van azonban mégis egy dolog, mely nemcsak 
isteni igéret tárgya, hanem egyszersmind tényleges ta-
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pasztalatokon alapuló kutatásaink eredménye, hogy t. i. 
a kath. egyház a XIX. s következő századokban épp oly 
harczképes és életrevaló marad, mint a milyen eddig, már 
közel két évezred óta volt. 

Szent Péter széke ellen intézett oly heves és veszé-
lyes támadásnak voltunk mi tanúi, minőre eddig a törté-
nelem nem emlékezik ; de a támadók kifogytak erejökből, 
mielőtt czéljukat elérték volna. A pápaság a támadás 
által csorbát nem szenvedett, sőt megedzett erővel hagyta 
el a küzdőtért. Igaz, a csatatér romokkal van fedve, 
maga a szentatya elvesztette világi birtokát, földi javak 
hiányában gyermekeinek alamizsnáira van utalva s oly 
helyzetben van, melyet ő maga immár ismételten tar tha-
tatlannak jelzett. Ugy látszik, a gondviselés csak azért 
engedte meg ez állapotot, hogy megmutassa, miszerint 
természetfölötti hatalom az, mely Péter székét megin-
gatni nem engedi. Elleneinek számítása, hogy buk-
nia kell, ha elveszik tőle világi birtokát, — hajótörést 
szenvedett. Minden látszólagos gyámoltalanság, minden 
ellenségeskedés daczára a pápaság nemcsak hogy nem 
sülyedt, hanem ellenkezőleg emelkedett, sőt ma na-
gyobb tiszteletet gerjesztően áll a világ előtt mint né-
hány közelmúlt- században. 

A legszélesebb körökben meggyőződtek a kath. egy-
ház belső erejéről és életrevalóságáról, az ellenében táplált 
előítéletek közül igen sok alaptalannak bizonyult, s az 
egyház leghatalmasabb ellenei békés szándékkal közeled-
tek hozzá. 

Éppen XIII. Leo uralkodása az, mely alatt az Ur 
a reménynek és vigasznak e sugarait bocsátja egyhá-
zára, és jóllehet még borús asz ég s a szél és hullá-
mok még sokáig nem fognak lecsendesülni: mi mégis 
bizalommal tekintünk a jövőbe, megnyugtató tudattal 
bizunk az Ur Ígéretébe, hogy a hajó és kormányosa 
soha sem fog elmerülni, és hogy mindaddig mi is bizto-
sítva vagyunk, a míg e hajóhoz s annak kormányosához 
hűen ragaszkodunk. Ily érzelmekkel nézzetek ez ünnep 
elé. Legyen ez az ünnep a kath. egyházhoz való tántorí thatat-
lan ragaszkodásunk ünnepe, —legyen ez az ünnep emlék-
ünnepe a pápaság alapítása és vezérlésének, legyen ez 
az ünnep hálaünnep mindazon ótalomért, melyet az Ur az 
egyház és annak feje iránt tanúsítani, s azon kegye-
lemért, melylyel minket az egyház gyermekei közzé föl-
venni kegyeskedett ; legyen ez az ünnep az egyházért és 
annak fejéért szívünkből jövő ima ünnepe, legyen a hű-
ség uj megfogadásának ünnepe ! 

Ez ünnepélyes alkalom szellemi fönsége és öröme 
csak fokozódik, ha közelebbről tekintjük a szt. atya sze-
mélyét és működését. — Legközelebb általános közleve-
lek s részletes tudósítások hosszú sora által előadta a 
világnak, mily nagy szüksége van az emberi társadalom-
nak a kereszténységre ; kimutatta, hogy a család és 
állam, a tudomány és műveltség csak a kereszténység ta-
laján képes fönnállani és virágzani. A világ még akarva 
sem volna képes hatástalanná tenni a szt. atya sza-
vaiból kisugárzó igazság erejét. A szt atya, mint az 
egyház feje, magas hivatalában, mint a népek legfőbb ok-
tatója, visszaidézve népeknek és fejedelmeknek emlékeze-
tébe a kereszténység isteni igazságait, hasonlít Izrael né-

pének nagy vezéréhez, a mint ez a rézkígyóra utal* 
melyre egy tekintet meggyógyított a kigyómarástól. A 
mai népek nagyon betegek, betegek azon sebek miatt, 
melyeket Krisztussal szemben tanúsított hűtlenségük 
és engedetlenségük, továbbá saját tévedéseik ejtettek ra j -
tuk. E tévedések ellenében az egyház csalatkozhatat-
lan tanítója szüntelenül hallatja az egész földkerekségén 
szétható szavát, melylyel Krisztusra mint egyedüli segí-
tőre és szabaditóra utal bennünket. Bármit is igyek-
szik ez ellen tenni a szemfényvesztés, csábítás és a rosz 
akara t : szt. Péter utódjának intő szava, a kereszt-
nek tanítása, nem fog elnémúlni soha ; az emberiség szen-
vedése — engedetlenségével arányban növekedni fog, 
végre is azonban arra fogja kényszeríteni, hogy kövesse a 
szózatot, mely őt Krisztushoz visszatérésre hívja föl. 

A népeknek ilynemű megmentésén működik a szt. 
atya nem csak mint az igazság hirdetője, hanem mint a 
hit és tett embere is. Minden lehető módon igyekszik 
fölébreszteni a hívőkben az imában való buzgólkodást. Kü-
lönösen a rózsafüzért, ezt a, tárgyára, eredetére és áldás-
dús hatására nézve szent és üdvös ájtatossági gyakorla-
tot, mindenütt eredeti méltóságába helyezte vissza ; ő min-
den katholikusnak úgyszólván kezébe nyomta a rózsa-
füzért, hogy e békés fegyverrel könnyen legyőzhessen 
minden veszélyt, mely őt Isten országa és saját üdve 
munkálásában fenyegetné. S minél inkább szívökre 
veszik a hivők a szt. atya folytonos buzdításait, az ir-
galmas Isten, ígérete szerint, annál bővebben fogja érez-
tetni malasztját és segítségét az egyházzal és a hívekkel 
egyenkint. 

A szt. atya, ki maga is kitűnik lelki nyugodtsága, 
az Istenes dolgokban való teljes odaadása, nem különben 
szilárd határozottsága és jóakaratú szándékai által : teljes 
erejével azon van, hogy a kath. érdekek harczosai is mind-
nyájan ily tökéletességre jussanak. Némelyeket ugyanis 
szűkebb látókör, szenvedély, s többféle különcz czélok 
vezérelnek szavaikban és tetteikben, s kik éppen ezért több 
kárt mint hasznot hoznak a szt. ügyre. Ezért figyelmez-
tet minket a szt. atya fáradhatlanul az egyetértésre ; 
ezért int erőink gyűjtése és egyesítésére, még ellensé-
geinkkel szemben is ama nemes nyugodtságra és önmér-
séklésre, melyekben ő oly kiváló példakép gyanánt ragyog 
előttünk, s mely a szt. ügynek egyedül megfelelő s mely 
nélkül e szt. ügynek senkit sem nyerhetünk meg. Minél 
inkább fogják követni a katholikusok legfőbb vezérük 
említett intelmeit és példáját : annál inkább fog bennük 
lakozni, fogja őket egyesíteni az Isten lelke, s annál in-
kább fogja működésüket Isten áldása koronázni. Mélyre-
ható tekintetével belátta a szt. atya, a tudományoknak 
a kath. egyházra vonatkozó fontosságát, és a sokszoros 
serkentés — különösen a történelmi és bölcseleti tanul-
mányok érdekében, — már is örvendetes eredményt mu-
tat föl, üdvös gyümölcsét pedig nagy mennyiségben a 
jövő nemzedéknél fogja majd meghozni. 

Még bámulatra méltóbban tűnik föl a szt. atya, ha 
az egyházi viszonyok uj szabályozásáról, vagy a fölbom-
lott viszonyok helyrehozásáról és rendezéséről van szó. 
Er re pedig elég alkalmat nyújtanak neki, némely orszá-
gokban az egyházi élet gyors fejlődése, másokban pedig 
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a nehéz egyházpolitikai küzdelmek. — Nem tudja az 
ember, mit bámuljon inkább, eszességét-e, melynél fogva 
a legbonyolultabb viszonyokat is tisztán fölfogja ; szilárdsá-
gát-e, mely minden békeszeretete daczára sem mutatkozott 
soha gyöngének ; vagy állhatatosságát, melyet semmiféle bal-
siker nem képes megtántoritani ; vagy kedélyének fönséges 
nyugodtságát, mely felejti a sérelmeket s folyton a leg-
jobb eszközökkel törekszik a czél félé ; vagy végre, nem 
tudja az ember az eredményt bámulja-e, melylyel Isten 
az ő fáradalmait gyakran várakozáson felül jutalmazta. 
Hasonlóan ahhoz, kinek ő a földön helytartója, nem 
akar ja kioltani a pislogó mécsbelet, nem akarja összetörni 
a megrepedezett nádszálat. Mint egy gondos kertész, figye-
lemmel kiséri Isten egyházának az egész föld kerekségén 
elterjedt kertjét , és a hol a vihar és förgeteg valami 
kárt okozott, ott lá t juk őt azonnal, a mint kiméletes de 
hatalmas kezével igyekszik a kárt lehetőleg helyreállítani. 

A mi hazánk is tanúbizonysága a szt. atya körül-
tekintő szorgoskodásának. 0 önté az egyházpolitikai vi-
szály fölkorbácsolt hullámaira a lecsendesítő olajcseppet, 
ő állította helyre a Svajcznak legnagyobb részében meg-
zavart és megakadályozott hierarchikus rendet. Azért 
nekünk különösen van okunk, hogy a leendő ünnepen 
kifejezzük hálánkat az egyház alapitója valamint annak 
látható helytartója iránt. 

Most még az eszközöket kell megemlítenünk, me-
lyekkel ez ünnepélyre készülnünk kell. Első eszköz az 
ima a szt. atyáért. Mert jóllehet szt. Péter székének kü-
lönös ígérete s különös oltalma van, azért még is sok, 
különösen a szt. atya személyét és működését illető do-
log tisztán az Ég önkéntes adománya, melyeket a hivők 
imáik által tartoznak kieszközölni. Midőn szt. Péter a 
fogságban őrizteték, az egész egyház imádkozott érette, 
mig csak csodálatosan meg nem szabadult bilincseiből. A 
ki a pápáért imádkozik, az egyszersmind az egész egy-
házért imádkozik, mivel az egyháznak minden szenve-
dése és sérelme ő benne mint az egyházfejében öszpon-
tosul ; s mindazon gyámolitás és kegyelem, melyekben a 
szt. atya részesül, áldásthozóan árad szét a tagokra is. 
Egy ősz agg emberre nézve úgyszólván emberi erőt meg-
haladó teher, a kormányzásnak minden gondját, a külön-
féle tartományok egyházainak szenvedéseit s ellenségei-
nek minden dühét elviselni : ehhez múlhatatlanul égi se-
gítségre és erőre van szüksége. Azért ajánljuk, hogy a 
jubiláris év folyamán minden kath. család naponként leg-
alább egy miatyánkot imádkozzék a szt. atyáért, és hogy 
a szt. atya bizonyos emlékezetes napjain, — minők febr. 
20. (megválasztatása napja) márcz. 3. (koronáztatása 
napja) ápril 11. (szt. Leo ünnepe) aug. 21. (szt. Joakim 
ünn.) — a templomokban nyilvános imaórák tartassanak 
érette, melyek márcz. 3-án a reggeli istenitiszteletkor, a 
többi napokon pedig délután történjenek. — Imádkozza-
tok buzgón, az egyház szellemében és szándéka szerint, 
hogy kegyesen tekintsen le az TJr szolgájára Leóra, kit 
egyháza pásztorául rendelt, hogy tanitása és példája által 
előmozdítván alattvalóinak üdvét, egykor majd a reá bizott 
nyájjal egyetemben elnyerhesse az örök életet ! 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
— Remény. Társadalmi, szépirodalmi és ismeretter-

jesztő képes hetilap. Szerk. és kiadja Hajósy Kr. György. 
II. évfolyam, 1. szám. Budapest, 1887. jan. 2. Előf. egész 
évre 8, félévre 4, negyed évre 2 frttal. 

Ajánlására elég legyen felemlíteni, hogy oly nevii 
írókkal találkozunk ebben az egy füzetben is, mint Masz-
laghy, dr Karsch, Rézbányai, dr Koltai, Lévay stb. Mi-
után a Sz.-I.-T. a „Kath. Heti lap"-ot beszüntette: a 
„Remény" van hivatva még tökéletesb alakban ugyanazt 
sőt többet adni, mint a Sz.-I.-T. társadalmi és szépirodal-
mi közlönye adott. A „Remény" pártolásának foka meg 
fogja mutatni, mennyire reális értéke van az egy nogy 
katholikus szépirodalmi folyóirat iránt évek óta mutat-
kozott zajos kívánságoknak, és egyúttal annak is, meny-
nyire emancipálta már magát a kath. papság és társada-
lom a profán, vallásilag legjobb esetben közönyös szép-
irodalom uralma alól. Majd meglát juk! 

= Megjelent a „Bölcseleti Folyóirat" 1886. évi 
4 füzete. Szerk. és kiadja dr Kis János és dr Palmer 
Mátyás theol tanárok. 

Ez a jeles folyóirat a jövő évben is meg fog je-
lenni. Mult évi évfolyamának dedicatióját maga az ország 
biboros áldornagya volt kegyes elfogadni. Egy évf. ára 5 ft. 

-f- Előfizetésre hirdet felhívást Kozora Endre kassa-
megyei áldozár dr Schneider Alajos ily czimü nagyböjti 
sz. beszédeire: „A szenvedé lyek fékezéséről ." A 10 — 
12 ivre terjedő mii előf. ára 1 frt 20 kr. Megrendelhető 
a szerzőnél Kavecsányban, Kassa mellett. 

Dr Schneider Alajos beszédei a formai tökély, a 
szónoki erő és tárgyilagosság tanulmányozásra méltó 
remekei. 

= Az „Uj Magyar Sión" 1887-ben szerkesztőt cserél, 
különben pedig marad a régi, elegáns és magvas tartal-
mú egyházi tudományos folyóirat. Eddigi nagyérdemű 
szerkesztőjétől, dr Zádori J. kanonok úrtól, az eszter-
gomi papn. tanár urak együttesen veszik át a lap szer-
kesztését. Egy évf. ára 6 frt. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa, mint a „Moniteur de Rome" 

jan. 1-i sz. jelenti, 500,000 frankot ajándékozott a Pro-
pagandának. Midőn a ker. czivilizáczió terjesztésének e 
páratlan nagy intézetét az olasz kormány kifosztogatta, 
ugyanezzel az összeggel segitett ra j ta a nagy pápa. Te-
hát a Propaganda a lumen de coelo pápájától már 1 mil-
lió frankot kapott eddig. »XIII. Leo e fejedelmi bőkezű-
sége, irja a „Mon. de Rome", éppen jókor érkezik: ép-
pen akkor, midőn a Propaganda, a missiók nagy köz-
szolgálatának anyaintézete nagyobb jelentőségre emelke-
dik mint valaha, tekintve a hatalmak koloniális politiká-
ját . . . Olaszország kormánya a Propagandát javainak sza-
bad kezelésében sú j to t ta : a pápa dotálja és gazdagabbá 
teszi ez intézetet. Ez a bőkezűség a katholikus világot 
buzditani fogja e nemes és nagy példa lelkes követé-
sére." 

*** Protestáns atyánkfia már megelőztek bennün-
k e t ! Pedig mi katholikusok hamarább kezdtük, sőt éppen 
a mi mozgolódásunk provokálta a protestáns mozgalmat 
— egy „Protestáns tudományos irodalmi Társulat" ala-
kítása iránt. Mi már egyszer figyelmeztettünk arra, hogy 
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mennyire visszás dolog lenne, ha a katholikus részről meg-
indult mozgalomnak egy kath. tudományos és irodalmi 
társulat alapitása iránt — nem ez, hanem éppen ellen-
kezőleg egy protestáns tudományos és irod. társulat meg-
alakulása lenne az okozata. Mi bízunk a katholikus élet-
revalóságban s hiszszük, bogy a Szt.-István-Társulat ta-
vaszi nagygyűlése megalkotja, százakra menő, tudománynyal 
és irodalommal foglalkozó katholikus, jelesbnél jelesb iróink 
számára a középpontot — a Sz.-I.-T. kebelében egy tudo-
mányos és irodalmi osztály szervezése által. De lássuk, 
mit hozott létre a velünk farkas szemet néző protestáns 
verseny? A debreczeni „Prot. Lap az egyház és is-
kola köréből" ez évi 1. számában levelet közöl Gé-
resi Kálmántól, Tisza Kálmán gyermekeinek volt neve-
lőjétől. A levél igen tanulságos szövege ez: „Kedves 
szerkesztő ur ! A Protestáns tudományos irodalmi Tár-
sulat deczember 28-ikán egy hatalmas lépessel ju tot t 
közelebb a megvalósuláshoz. E napon ugyanis délután 4 
órakor többen gyűltek össze a kálvintéri ref. paplak gyü-
léstermeben, a kik részletes megvitatás után megállapí-
tották a társulat alapszabályainak szövegét, azon terve-
zet alapján, melyet Zsilinszky Mihály olvasott fel. Nem 
közölhetem ugyan e szöveget, de mint jelenvolt mond-
hatom, hogy az egész majdnem 4 óráig tartó tanácsko-
zásnak folyamát a nagy eszme iránti élénk buzgóság, 
valamint azon mindenkit átható törekvés jellemezte, hogy 
ezen irodalmi társulatba a két protestáns felekezet min-
den eddig szétforgácsolt munkássága szabad jóindulattal 
és testvéri szeretetben egyesitessék. Ezen testvéri szere-
tetet fejezi ki a két egymást tartó kéz is, melyet a tár-
sulat pecsétjéül választott, ü. társulat feladatává a pro-
testáns tudományosság, különösen a magy. prot egyház-
történelem művelését tűzte k i : e végre a prot. egyház-
történelmi kútfők és monographiák kiadása mellett egy 
tudományos folyóiratot, egy Egyházi Szemlétx) szerkesz-
tet. A társulat minél tágabb körű tevékenységét és az 
iránta való érdeklődést fogják eszközölni a közgyűlések, 
melyek minden évben hazánk különböző vidékein tar-
tatnak meg. Az értekezlet elrendelte továbbá egy meleg 
hangú felszólításnak elkészítését is, a mely a két prot. 
egyház minden nevezetesebb erkölcsi testületéhez, az es-
perességekhez, a nagyobb egyházakhoz és kiválóbb hit-
sorsosokhoz is megküldetik. Ezen felhívás elkészítésével 
Szász Károly, Ballagi Mór és Zsilinszky Mihály bízattak 
meg. A gyűlésen jelenvoltak közt megemlítem a követ-
kező neveket: Szász Károly püspök, Ballagi Mór, Hun-
falvy Pál, Szabó Károly kolozsvári egyetemi tanárok, 
Szilágyi Sándor a Századok szerkesztője, Zsilinszky Mi-
hály, Horvát Sándor és Doleschall budapesti ev. lelkészek, 
Farkas József, Kovács Albert, Szőcs Farkas pesti theo-
logiai tanár, Scheller Károly pozsonyi tanár és Debre-
czenből e sorok irója. Adja Isten, hogy ezen társulat, 
melyre oly sok teendő és oly magas hivatás vár, meg-

Ki ne látná ebben a Sz.-I.-T. által kiadandó „Kath. Szerűié"' 
nek protestáns ellenlábasát ? ! A szerk. 

alakulván, feladatát betölthesse, és különösen elmaradt 
prot. magyar egyháztörténelmünkre nézve korszakot al-
kotó legyen. Szerkesztő urnák boldog újévet kívánva, 
maradok tisztelettel Bpest, decz. 29-én. G. K." — Ehhez 
nekünk nincs mit adni, csak azt az egy kérelmet, hogy 
kath. közönségünk gondolja meg, mit jelent a Prot . tud. 
és irod. Társulat pecsétjén a lutheránus és kalvinista ke-
zek összefogódzása ? ! Ha ebből mi katholikusok valamit 
ér thetünk: értsük meg! 

— Boldogult Liszt Ferencznek kalocsai tisztelői, egy-
háziak és világiak, urak és úrnők, mint értesülünk, ja-
nuár 19-én ünnepélyes gyászmisét kívánnak tartatni az ér-
seki templomban az elhunytnak lelke üdveért, megemlé-
kezvén gyakori húsvéti megjelenéséről Kalocsán és azon 
példás ájtatosságról, melylyel húsvéti vallási kötelességeit 
végezvén a papsággal együtt nyilvánosan járult az U r 
oltárához. 

— Uj idők, uj emberek ! E napokban ünnepelte a 
gyöngyösi kaszinó alapításának félszázados jubileumát. 
Mikor alapí tot ták, csak nemes ember lehetett tagja. 
„Kutya, cseléd és zsidó" ki voltak zárva. A félszázados 
jubileumon már „zsidó nyelven" is mondottak benne po-
hárköszöntőt. Igazán magyaros haladás ! 

— Pénz és sajtó. Az első képviseli a vért, a testi 
életnek e titokzatos nedvét ; a másik képviseli a halha-
tatlan lelket. Amavval uralkodni lehet a tes ten; éltetni, 
gyilkolni lehet az emberiséget testileg : emevvel uralkodni 
lehet az 'emberiség lelkén ; inspirálni lehet az emberiség-
nek a kárhozat vagy üdvösség eszméit. Mind a kettő 
nagyhatalom a világon : nagyobb mint bármely nagy-
hatalmasság. Ez az oka, miért erőködik hatalmába 
keríteni, s abban megtartani, a pénz és a sajtó birodal-
mát a világuralomra hivatottság rögeszméjétől áthatott 
zsidóság. Es a keresztény népek, igazi birka-türelemmel 
engedik Juda hatalmának emelkedését mind a két irány-
ban. Ezek a gondolatok keltek lelkünkben, midőn olvas-
tuk, hogy a londoni Rothschild-ház megvette a világ 
leghatalmasabb lapja, a Times tulajdonjogának legna-
gyobb részét. 

— Tout comme chez nous. Birói legfőbb ítélet a ki-
rály nevében kimondotta Belgiumban, hog}' a brüggei 
anglikán protestáns hitközség a katholikus Belgiumban 
magánjogi tulajdonjoggal birja vagyonát. A katholikus 
Belgiumban a divatos liberális felfogás szerint a kath. 
egyház vagyonára, még a templomokra és a paplakokra 
nézve is a fiscus és az illető politikai község bizonyos 
compossessori igényeket formálnak. Jól jegyzi meg erre a 
Cour, de Bruxelles, hogy e szerint a protestánsok Bel-
giumban sokkal előnyösebb helyzetben vannak, mint a 
katholikusok. Nálunk is, sajnos, a protestánsok mindent 
a mivel birnak, tiszta és kizárólagos tulajdonjoggal bír-
nak : mig nekünk mindinkább éhesebbé tehát veszélye-
sebbé váló compossessorunk az „állam," sőt composses-
sorunk minden fennálló és jövendő felekezet — in spe! 
Quousque tandem ? ! 

Szerkesztőségi telefon. 
Bukarest. Bavatia. Viszont minden jót kívánok. Abból még 

lehet valami, hogy a „Bukaresti Magyar Társulat" uj házába egy-
szer együtt megyünk. De addig még sok viz fog lefolyni a Dunán. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő iafcása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

N E G Y V E N H A T O D I K É V F O L Y A M . 

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. 

Budapesten, január 8. 3. I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Mózes törvénye az egyptologia világánál. — Hattyúdal, — Nemzetközi tudományos ka-
tholikus congresszus. — Egyházi Tudósítások B u d a p e s t : Szentséges atyánk karácsonyi allocutiója. — K a l o c s a : A „Religio" 
kath. egyházi s irodalmi folyóirat a jánl ta t ik . — S v á j e z : XIII. Leo pápa ötvenéves papi jubileuma. — Irodalom: „Közművelődés." — 

„Hazánk." — Hivatalos. — Vegyesek. 

Mózes törvénye az egyptologia világánál.1) 
Mintegy száz éve annak, hogy Európában a 

keleti országok s nevezetesen Egyptom ősrégi emlé-
kei iránt fokozódott érdeklődés kezdett mutatkozni-
A mult század hitetlen bölcsészete nem késett 
ezen akkor még igen felületesen ismert emléke-
ket oly elméletek bizonyitására fölhozni, melyek-
kel a szentirás isteni tekintélyét ledönthetni vél-
ték. E hitetlen bölcsészek egyike, Dupuis, a je-
len század küszöbén, diadalittasan kijelentette, 
hogy a denderai és esznei templomokban fölfede-
zett állatövekre alapitott korszámítások oly ma-
gas kort biztosítanak az emberiségnek, hogy e 
mellett a szentirás tekintélye romba dől. Ugyan-
azon évben, midőn Dupuis müvét kiadta, szüle-
tett Figeacban, Grenoble mellett, a lángeszű Cham-
pollion, ki a hieroglyphek rejtélyét megfejtette. 
S a hieroglyph föliratokból jelenleg tudjuk, hogy 
az edfui és denderai templom Tiberius és Nero 
idejéből valók. Ez egyik negativ vivmánya a 
tudomány haladásának; — sokkal fényesebbek 
azonban a nnak positiv vivmányai. Mióta az egyp-
tomi emiékek nyelvét megérteni tanultuk, azóta 
azok sokat, igen sokat beszéltek el nekünk a Nilus 
völgyének eddig ismeretlen múltjáról. S a mit ez 
emlékek elmondanak, az tökéletesen megegye-
zik azzal, amit a szentirás Egyptomról mond, 
s a mit éppen ez oknál fogva a hitetlen tudo-
mány kétségbe vonni szeretett. Ez mindenesetre 
fényes igazolása az ó szövetségi szentiratok hi-
telességének. Az egyptologia terén tett tanuimá-

x) M u t a t v á n y e g y , a b u d a p e s t i k i r . m a g y a r tud . egye-
t e m h i t t u d o m á n y i k a r a á l ta l a H o r v á t h - f é l e pá lyad í j j a l j u -
t a l m a z o t t müböl . A szerk. 

nyok bebizonyították, hogy a Mózes könyveiben 
leirt ama történeti események, melyeknek szin-
téi e Egyptom vala, az egyptomi viszonyokat a leg-
nagyobb hűséggel tükrözik vissza ; oly hűen, hogy 
egy későbbi zsidó, még ha Egyptomban tanul-
mányutat tett volna is, ezt nem lett volna ké-
pes igy végbevinni. De nemcsak a történeti ese-
mények leirása, hanem a Mózes könyveiben fog-
lalt törvény is számos vonatkozással van az egyp-
tomi viszonyokra, ugy hogy okvetlenül föl kell 
tennünk, hogy e törvény akkor adatott, és akkor 
foglaltatott irásba, midőn Izraël-népe még úgy-
szólván Egyptom földének küszöbén állott. 

E viszonynál fogva az egyptologia igen hasznos 
szolgálatot tesz nemcsak a szent szöveg egyik 
másik helyének magyarázatánál, hanem egyszer-
smind megdönthetlen bizonyítékot nyújt a mel-
lett, hogy Mózes törvénye csakugyan attól szár-
mazik, a kinek nevét viseli. Ez irányban szándéko-
zunk a következő sorokban az egyptologia ada-
tait értékesiteni. 

(Folytatjuk.) 

Hattyúdal.1) 
(A mult év országos főpapi ünnepének szentelve.) 

(Újévi üdvözletül.) 

O r s z á g v i l ág osz t j a a n a g y 
E s dicső ö r ö m n a p o t , 
Mely a m u l t év ö s z - h a v á n a k 
A l k o n y á n r á n k v i r a d o t t . 

*) A testileg szenvedő kedves lelkű költő azt irja, hogy 
„szellemi örömben-' fog részesülni, ha e magasan szárnyaló dalát 
közöljük. A legforróbb imákat küldjük Istenhez, hogy ez ne hattyú-
dal, hanem az Isten szabad természetében friss életre ébredt pa-

I csirta dicshymnusa legyen. ^ szerk. 
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Hadd lássunk még, lépj előre 
Szivünk hőse, lépj elő, 
Hadd boruljon le elődbe 
Minden hü örvendező! 

Nézd, miként dobog feléd mind 
Az a sok fiúi sziv, 
Kikre áldást szent kezed hint 
Es kiket u j harczra hiv 
A vezérnek harsonája 
Erted vivni és veled ; 
Isten ügye mit kivánna, 
Ha nem hősi sziveket?! 

Látod, egyre mint hevülnek 
A legőszebb bajnokok ! 
I f jú szívvel tömörülnek : 
Lelkesedni annyi ok ! ! 
Jézus Krisztus csókja ég már, 
Főpap ! homlokod haván, 
Szived lelked u j erőt vár 
A szent oltár zsámolyán. 

Mint a forrás tiszta tükre 
Visszaadja a napo t : 
Ugy hozta le e bus földre 
Oltári áldozatod — 
Szűz aranymiséd az áldást, 
Melyre a menny mosolya 
Hétszinü égi szivárványt 
Jó kedvében hint le ma. 

Egi szózat szép hazánkra, 
Mely tévúton révedez, 
Amint az üdvirat mondja : 
Szent János áldása ez! 
Vajh elűzze kebleinkből 
A titok rejtelmeit, 
Lássa minden — életünkből : 
Isten lelke ihlet itt. 

A kereszten ott sugárzik 
Aldozári koszorúd ; 
A félszázad alig látszik, 
De a virág szólni tud. 
S mit beszélnek a virágok ? 
Halljad oh magyar haza ! 
Akit Isten igy megáldott, 
Szivben tettben igaz a'. 

És mi, kik a tettdus élet 
Napfényében fürödünk, 
Azt se tudjuk, mit remélhet 
Biboros nagy érsekünk ? ! 
Isten a legszebb jutalmat 
A hősöknek tar t ja fel, 
Adja meg ezt a főpapnak 
Legdicsőbb győzelmivel ! 

Sántha Mihály. 

Nemzetközi tudományos katholikus congresszus. 
Jeleztük már, hogy 1887. évi húsvét utáni hétre 

Párisba ily congressus terveztetik. A franczia katholikn-
sok roueni nagygyűlésén határozták el annak egybehi-
vását és azóta megalakult a szervező bizottság, melynek 
ott választott tagjai folytatólagos választás utján szá-
mukat megkétszerezték és két osztályba sorakoztak, és 
pedig a Párisban lakókéra és a vidéki s külföldi tagokéra, 
egyúttal pedig elhatározták, hogy a szünidőt kivéve 
minden hó utolsó keddén rendes üléseket tartanak a pá-
risi kath. egyetem dísztermében, azonkivül időnkint na-
gyobb gyűléseket a szükséghez képest ugyanazon he-
lyiségben. 

A tagok toborzása sok nehézséggel járt ; két té-
nyező, mely czélhoz vezet, az idő s erőfeszítés, legyőzte 
azokat. Ma a szervező bizottság teljes ; áll pedig ötven-
két tagból, fele részben Párisban, felében vidéken s kül-
földön lakókból Nagyobbára franczia s belga kath. tu-
dósokból és tekintélyekből alakult, köztük vannak : a 
franczia akadémia több tagja, a kath. s állami egyete-
mek, a belga kath. egyetemek több tanára és több ne-
ves kath. államférfiú s iró. 

E tekintélyes férfiak részvétele a legjobbat igéri 
és ha majd a congresseus létre jő s megfelel a tett Ígé-
reteknek a tudomány szolgálatában és a hit dicsőítésében, 
akkor minden oldalról üdvözölni fogják majd azokat, 
k iknek nemes bizalma előkészité a sikert. 

E bizottságnak m. é. junius hó 15-én tartott ülé-
sén msgr dr Huht, a párisi szabad kath. egyetem rek-
tora, jelentést és tervezetet olvasott föl a nemzetközi 
katholikus apologetikus congressus munkálatairól, melyet 
a tárgy nagyszerűsége s újdonságánál fogva oly rend-
kívüli becscsel bírónak tartunk, hogy azt egész terje-
delmében közöljük. 

A jelentés igy szól: 
Uraim ! Majd mindannyian, kik itt jelen vannak, 

jelen voltak a vállalat születésénél, melyet közösen tá-
mogatunk ; majd mint tényleg részt vettek a szervezés 
első munkájában. Minthogy azonban most szerencsénk 
van több oly tagot tisztelhetni körünkben, kik rendsze-
rint távol élnek Páristól, kötelességemnek tartom el-
mondani számukra azt, amit mások tudnak, mert ők csi-
nálták. 

Az első erőlködéseinkről teendő jelentés segélyünkre 
lesz szabatosan meghatározni magunk számára, megérthe-
tőbbé tenni mások számára a tárgyat, melyet ezen con-
gressus előkészítésében magunk elé tűztünk. Es az össze-
hasonlítás, mely önmagától fog kínálkozni az elérendő 
czél és az elért első eredmények közt, elégséges lesz a 
jelen gyűlés számára a munkálatok 'programmjának jel-
zésére. 

I. 
Mindenek előtt tehát, uraim, mit tettünk P A roueni 

congressus óta, mely elhatározá a vállalatot, megalakult 
a szervező bizottság. Folytatólagos választás utján meg-
kettőzte a Rouenben kijelölt tagok számát ; két részre 
osztotta őket, azokra, kik Párisban laknak, és olyanokra, 
kik a vidéken s külföldön tartózkodnak ; elhatározta, 
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hogy havonkint rendes üléseket s időnkint nagyobb gyű-
léseket tart . Most pedig élvezik a szives vendégszere-
tetet, melyet a „société bibliographique" elnöklete e tel-
jes ülésekre fölajánlott. 

A tagok toborzása ugyanazon szellemben folyt, 
mely az első választásokat sugalta. 

Belgiumban elég szerencsések valánk tagokul meg-
nyerni öt tanárt a louvaini egyetemből, egyet a liégei-
ből, egyet a gand-iból, egy tudós papot Brüszelből, 
ami t. De Smedt és Castelein atyák elejétől fogva meg-
nyert közreműködésével tiz kitűnő mestert, tiz derék 
dolgozótársat biztosit a nemes szivü kezdményezés ez 
országában. 

Francziaországban a vidéken szintén becses hódí-
tásokat ejtettünk a szabad (kath.) fakultásokon, az ál-
lami főiskolákon, és a független tudomány is szolgálta-
tott több tagot. 

Párisban tagjaink névsora az „Institut" öt tagjának 
De Wailly, Hermite, Riant gróf, D'Abbadie és Jonquière 
tengernagy neveivel gazdagodott. 

A bizottság most teljes : áll pedig 26 Párisban la-
kó, és 26 másutt tartózkodó, összesen ötvenkét tagból. 

Amint igy a bizottság kiegészíttetett, a munkater-
vet vette szemügyre. Megtartotta a tudományok fölosztá-
sát három csoportba, amint a roueni határozat kijelölé ; 
és pedig a bölcseleti és társadalmi tudományok osztályát ; 
az exakt, természeti és physikai tudományok osztályát és 
végül a történettudományok osztályát. A szent tudo-
mányok nem képeznek külön osztályt, mert nincs szán-
dékban kérdéseket tárgyalni, melyek ezeket illetnek, és 
mert másfelől ezeknek érintkező pontjait a többi tudo-
mányokkal tekintve, róluk úgyis mindenütt szó leszen. 

A három osztály mindegyike öt alosztályra oszta-
tott, melyek eddig csak a tanulmányozás keretét, a gya-
korlati módozatot képezik a munka-fölosztás biztosítá-
sára. A bizottság minden egyes alosztályból kiválaszt egy 
tagot, hogy érintkezzék azokkal, kik csatlakozni fognak, 
hogy munkára hívja föl őket s átvegye dolgozataikat, 
ezeket megvizsgálja vagy megvizsgáltassa és jelentést te-
gyen róluk, hogy elfogadtatásuk fölött határozat legyen 
hozható. Ily kiküldött nem gyakorol hatalmat ; ő a köz-
vetítő a csatlakozók s a bizottság közt, és föladatának 
teljesítésére a legilletékesebb férfiak Ítéletéhez folyamodik 
és ott választja dolgozó társait, ahol akarja. 

A most szétosztásra kerülő nyomtatott fölhívás közli 
önökkel a tizenöt alosztály keretét. Az anyag ezen föl-
osztása nem bir semmi kizárólagossággal. A végső osztá-
lyozás, az, melynek a congresszuson kell működni, csak 
akkor állapitható meg, midőn a közreműködő tagok hoz-
zájárulása bejelentetett. Csak akkor lesz tudva, mily tár-
gyakkal fog a nagygyűlés foglalkozni, minthogy a Rou-
enben hozott és azóta bölcsen megtartott határozat a 
congresszus tárgyalásait elejétől fogva oly kérdésekre 
szoritja, melyeknek tárgyát a megvizsgált s elfogadott dol-
gozatok alapján a bizottság meghatározza. 

A második osztály egy külön észrevételre enged he-
lyet. Ez az osztály magában foglalja mindazt, amit ma 
tudománynak neveznek, szemben az irodalmi, erkölcsi és 
jogi tanulmányokkal. Az ekkép vett tudományokat három 

csoportba osztják : az exakt vagy számtani, a természet-
tani és a természetrajzi tudományokra. A czél, melyet 
magunk elé tüztünk, azt ajánlotta, hogy ez utóbbiaknak 
engedjük át a főhelyet, mert ezen a téren vitattatnak a nagy 
problémák, melyek hitünket érdeklik. Némelyek közölünk 
szerették volna a programmról levenni az exakt s a ter-
mészettani tudományokat mint olyanokat, melyek nem 
nyújtanak kiváló érdeket e szempontból. Ez azonban na-
gyon is magán viselte a kizárólagosság szinét. Ha a 
tiszta mennyiségtan nem nyújt fegyvert sem a hit ellen-
ségének, sem barátjának, ezt már nem lehet mondani a 
mechanikáról és csillagászatról, a melyek ugyanazon csa-
ládhoz tartoznak. A spiritualista bölcselet, mely minden 
vallásos hitnek alapja, kutatásaiban minden lépésnél az 
anyagnak, eredetének, alkatának és az őt vezérlő erőknek 
problémájával találkozik. Azért nem lehet e kérdéseket 
tárgyalni anélkül, hogy ne vegyük igénybe egyfelől a me-
chanikától s csillagászattól, másfelei a természettantól s 
vegytantól a módszert és eredményeiket. A bizottság te-
hát egy alosztályt jelölt ki a mennyiségtani tudományok 
és egyet a természettani s vegytani tudományok számára, 
jövőben csatlakozandó dolgozó társainknak hagyván a 
gondot, hogy e kereten belül határozzák meg munkála-
taik végleges rendszerét. 

Csekélység lett volna a papiroson kijelölni az alosz-
tályok czimét. A bizottság azonban, nem igényelvén sem-
miben sem feszélyezni a munkatársak szabadságát, azt 
hivé, hogy hasznosan fogja ösztönözni tevékenységüket, 
ha szemük elé tar t ja a tárgyalandó kérdések fajait a ku-
tatások minden osztályzatánál. Megbízta tehát az alosztá-
lyok kiküldötteit, dolgozzanak ki programmtervezeteket, 
melyek ne legyenek korlátolok, de utmutatók, és amelyek 
azon előny mellett, hogy munkálatok beküldésére össztö-
kélnének, jobban, mint a világ bármely meghatározása, 
jellemezzék az eszmét, mely a congresszust sugalta. Ti-
zenhárom e programmtervezetek közöl megnyerte a bi-
zottság hozzájárulását ; hátra van még két alosztály mun-
katerve ; azoké, melyek vita tárgyát képezik vala, az exact 
és természettani tudományok alosztályáé. E hiány ez-
után is pótolható lesz. Mostantól fogva ama tizenhárom 
programm összesen 121 kérdést képvisel, azok közöl ki-
választottat, melyek korunk szellemeit leginkább foglal-
koztatják s izgalomban tart ják, s a melyek vallásunk hi-
vei s elleneinek küzdterül szolgálnak. E számos kérdőpon-
tok oly férfiak által egybeállítva lévén, kik külön tanul-
mányaik által megbarátkoztak a nehézségekkel, melyeket 
minden tudományból le lehet vonni a spiritualista elvek 
vagy keresztény hitágazatok ellen, — önmagukban elég-
ségesek vállalkozásunk igazolására. Es ha valaki még 
csodálkoznék az erőfeszítésen, melyet megkísérlünk, az ilyet 
mindenekelőtt arra kérném, olvassa el programmjainkat 
és azután jöjjön nekem mondani, vájjon nincs-e itt elég 
teendő, hogy szerveztessék ez oly kiterjedt csatavonal 
arczélén az igazságok védelmezése, amelyek az emberi 
életnek megadják a becsét, az erkölcsnek az alapot, a 
társadalomnak a béke biztositékát. 

II. 
Most már tudják uraim, hogy miként használta föl 

a bizottság a hat hónapot, mely a roueni congresszus óta 
8* 
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letelt. Ha azt találnák, hogy eljárása lassú, én nem vállal-
kozom arra, hogy ellentmondjak. Csak saját tapasztalá-
sukra fogok hivatkozni, hogy enyhitő körülményeket szol-
gáltassak érdekünkben. A bizottság összeállítása és tanulmá-
nyi kereteink kidolgozása, mind összevéve, ez az amit ered-
mény gyanánt most bemutathatunk ; de bármily szerény is 
ez, mégis a munka oly összegét, a tett lépések oly 
számát képviseli, hogy a legnagyohb tevékenység is aligha 
mutathatna föl többet ily rövid idő alatt. Nem volt elég 
oly kitartást hozni e munkához, mely alig fér össze a 
különféle kötelmekkel, melyek mindegyikünkre saját ál-
lásában nehezednek ; szükség volt még megszüntetni az 
okokat, melyek késedelmet idézhetnek elő, melyeket sem-
miféle akarat sem győzhet le : milyenek a személyek tá-
volléte, kikkel tárgyalni kelle, tétovázásuk, feltételes vá-
laszaik. Számbavéve ez akadályokat, a bizottság azt hiszi, 
hogy tett, amennyit tehetett . 

Most pedig jobban előkészültünk a megkezdett mü 
meghatározására. 

Kezdetben, mint önök tudják, arról volt szó, hogy 
a kath. vallás apologistái külön congresszusba gyűjtesse-
nek egybe. A vállalkozás eszméje ez alakban merült föl 
kitűnő társunk szellemében, kit sajnálattal nélkülözünk 
ma körünkben, Duilhé de Saint-Projet kanonok urat. 
Miért is fekszik Toulouse távolabb Páristól, mint Brü-
szel, kétszerte oly messze a távolság szerint, háromszorta 
oly távol az idők jellege szerint! Ha a Garonne (Toulouse 
melletti folyó) akart volna a Szajnából inni, Toulouse és 
Páris csak egy város volna ; önök bizottsága ma méltóbb 
elnökkel birna, ügyeik gyorsabban folynának és bizto-
sabb sikert érnének el. Nem tudom jobban üdvözölni e 
drága távollévőt, mint emlékeztetvén arra, mily részt 
vett ő vállalkozásunkban : ő, ki a kezdeményező vala. 
Mint mindazok, kiknek szava nyomatékkal bir, ő cselekedni 
kezdett mielőtt szólt volna. Meg lévén győződve, hogy 
nagy erőfeszítésre van szükség a keresztény apologetika 
ujabb lendületére alkalmazásban a tudomány mai állapo-
tához, ő előbb megírta „ Apologie scientifique du Christia-
nisme'' czimü müvét, mely mindjárt megjelenése után 
klasszikusnak lett elismerve és a hittudósok hozzájárulá-
sával maga köré gyüjté a többi tudományágak tudós mi-
velőit. 

Normandia katholikusainak tartományi gyűlésén ja-
vaslatot terjesztett elő, melynek czé l j ava la : ily mü foly-
tatására s kifejtésére egyesíteni a tudomány s hit férfiait, 
kiterjeszteni a vállalatot a tudomány minden ágára, és 
közös törekvésben egymáshoz közel hozni az összes ille-
tékes erőket, melyek a keresztény tudósok csoportjának 
díszére válnak. A kath. congresszusokon — úgymond — 
mindennel, kultuszszal s imával, oktatás és sajtó ügyével, 
katekizmussal s alamizsnával, jótékonysággal s apostolko-
dással foglalkoznak, és mindezzel a vallás érdekében. De 
magával a vallással, a hitczikkelyek igazságával, hitünk-
nek jövőjével, mely napról-napra nagyobb mesterséggel s 
tudománynyal támadtatik meg, melyet a „mindentudás44 ál-
talános összeesküvése fenyeget: ezekkel nem foglalkoz-
nak ! Egyúttal indítványozta, hogy a roueni congresszu-
sou egy apologetikus alosztály alakittassék. 

Mint minden uj eszme, ez is akadályokkal találko-

zott, az akadályok legrettenetesebbjével, a közönynyel* 
A Gondviselés azonban a congresszus titkárában azt 
nyújtotta neki, amit hiába kért a bethszaidai bélpoklos : 
embert, ki őt a halas tóba vetné. „Hominem non habeo", 
ezt nem mondhatá Duilhé de Saint-Projet ur, mert kez-
dettől fogva megtalálta Suchetet urat. Ez egymást azelőtt 
nem ismert két szövetségesnek csodálatos tevékenysége, 
fáradságot nem ismerő odaadása folytán az apologetikus 
ügyosztály megalakulhatott Rouenban és létre hozhatá a 
mi vállalatunkat. 

Önök tudják, hogy ez első naptól fogva megváltoz-
tatá nevét. Rouenban nem talált ellentmondásra egy kü-
lön congresszus eszméje, hol a tudománynak magukat 
szentelt s a hitben szilárd férfiak kicserélnék nézeteiket 
a tudományos kérdések felől, melyek a vallási igazságot 
érdeklik. Tetszéssel fogadván a tervet, nem sokára meg-
egyeztek abban, hogy mellőzni kell a szót, mely kezdet-
től fogva azt jellemezni látszék, az apologia vagy apo-
logista szót. Annyi a világon a hivők iránt elfogult tu-
dós ! A hívőket oly készséggel vádolják részrehajlással és 
előítéletekkel, melyek pedig leggyabrabban az istentele-
nek tulajdonsága ! Ha apologetikus vagy apologista con-
gresszus hirdettetnék, nem volna-e ez annyi, mint olynemü 
kommentárokat kihívni, mintha az oly congresszus volna, 
melynek föladata a tudománynyal kimondatni azt, amit az 
egyház parancsol ? Történelmi congresszus „ad proban-
dum,44 tudományos congresszus „ad arguendum,44 a tekin-
tély bölcseletének congresszusa ? 

Elhatároztatott tehát oly nevet keresni, mely a kö-
vetkező eszmét fejezné ki : hivő és tanult férfiak gyűlése, 
kik együtt müvelik a tudományt azon közös törekvéssel, 
hogy az a keresztény hit díszére váljék. 

A legtermészetesebb czim ez volna : A katholikus 
tudomány congresszusa. De a gúnyolódok nem késtek 
volna azt mondani, hogy nincs kétféle tudomány, egy 
katholikus, másik szabadon gondolkozó ; hogy, ha volna 
kath. tudomány, ez gyámság alatt lévő tudomány volna 
mely kívülről rá szabott formulák szolgálatában állana, 
vagyis, hogy nem is volna tudomány. 

Meg kellett volna magyarázni, hogy a katholikus 
jelző az embereket illeti s nem a tárgyakat, mint amikor 
mondják : német tudomány. De a mikor szó van rólunk, 
nem lehet jóindulatu értelmezést föltételezni: biztosabb 
rátenni a pontot az i fölé. 

Ekkép a dolgok erejénél fogva arra vezettettünk, 
hogy fölvesszük a mostani czimet: Kath. tudósok con-
gresszusa, mely czim szintén több ellenvetéssel találko-
zott. Ezek elsejét a szerénység sugalta. Nemde annyi, 
mint önmagát kizárni egy gyülekezetből, ha az ajtóra ki-
í r juk : Ide csak tudósok lépnek be? Egyébként pedig e 
kifejezés nem is szabatos. Hozzá kellene tenni : . . . vagy 
a tudomány barátainak congresszusa. 

A birálat könnyű, a művészet nehéz. Az amannak 
helyébe ajánlott czimek kevésbé jóknak látszottak : Tudo-
mányos katholikus congresszus ; (Congrès scientifique ca-
tholique) [ez a jóhangzást sértené] ; Tudományos keresztény 
congresszus [az eretnekség nem volna kizárva,] stb. 

Azért ideiglen a Rouenban elfogadott czimhez tar-
tottuk magunkat. A bizottság legutóbbi ülése óta is még 
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e kérdéssel foglalkozott az elnökség és egy tagja oly el-
nevezést indítványozott, mely szerencsésen egyesíteni lát-
szék a jó megjelölés föltételeit ; ez volna : Katholikusok 
tudományos congresszusa. Tudományos, ez a közelebbi f a j , 
föltéve, liogy e jelzőnek megadják nagy értelmét, azt, 
mely nem zárja ki a tudomány egyik ágát sem; katho-
likusok congresszusa, ez volna a fajkülönbség. Kizárólag 
katholikusok fogják képezni e gyűlést, melynek tárgya a 
tudomány. Következéskép ott őszinte tudományt fognak 
művelni s mindenkit azon közös óhaj fog lelkesíteni, 
hogy munkálkodásával a hit ügyének használjon. 

Ha az elnevezés e kérdésével foglalkoztam, uraim, 
ezt legelőször is azért tevém, hogy mindenki ismerje 
önök közöl, a mi körünkben történt ; másfelől s főkép 
azért, hogy végleg szabatossággal jellemezzem vállala-
tunkat. A lépések, melyeket tennem kellett, hogy a tu-
dósok körében csatlakozókat toborzzak, gyakran előíté-
letekkel s bizalmatlansággal hoztak szembe. Önök vál-
lalata kompromittáló — mondák nekem. Miért szigetelik 
el maguka t? Önök katholikusok? Maradjanak katholiku-
sok. Önök tudományt akarnak művelni ? Tegyék ezt az 
egész világgal együtt. Ha ezt csak önmaguk közt akar-
ják tenni, azt fogják mondani, hogy tudományuk nincs 
ellenőrzés alatt, hogy mit sem ér ; főkép pedig azt fogják 
mondani, hogy az a tudomány nem szabad. — Amire én 
azt válaszolám : De hiszen ez okból sürgetjük azok csat-
lakozását, kiknek tudománya már ellenőrizve van. — Es 
erre azt mondák nekem : ön alá fogja szállítani ilyennek 
tudományos hitelét ; azon pillanattól fogva, a midőn ön-
nek oda adja nevét, ő gyanússá válik ; munkáit bizalmat-
lansággal fogják fogadni ; azért, mert a keresztény ügyet 
kisérlette meg szolgálni egy tekintély nélküli kis czenákulum-
ban ; el fogja veszíteni a jogot vagy legalább a hatalmat, 
hogy annak a nagy színpadon szolgálhasson.1) 

Sajnos, uraim, igaz ez t ehá t? Ellenfeleinktől nem 
elég, hogy osztraczizmussal sújtanak minket ! Még csak az 
kellene, hogy ezek elvegyüljenek azok közé, kiket hitünk 
talán barátainkká teszen ! 

Ámde én bevallom önöknek, hogy ez ellenvetések 
megerősiték bizalmamat, mert megszilárdíták meggyőző-
désemet. Ha kételkedtem volna vállalatunk hasznában, 
ica nem kételkedném többé benne. Annak bizonyítékát, 
hogy hasznos, ha katholikus tudósok sorakoznak s egy-
mást összeszámítják, adja az, hogy az elszigeteltség és 
elszórtság állapotában, melyben őket ma látjuk, elvesztet-
ten hitük ellenfeleinek soraiban, szertelen félénkségnek en-
gedik át magukat, minőt a hitetlenek nem ismernek.2) Vájjon 
ez utóbbiak félnek-e ligákat alakítani, melyeknek tá rgyát 
a tudomány szolgáltatja, és melyhez a hitetlenség adja a 
sugallatot ? Vájjon ezek, miután belevegyültek a spiritua-
listák s keresztények közé az akadémiákban vagy a 
„Revue des deux Mondes" hasábjain, tétováznak-e külön 
társulatokat alakítani, congresszusokba gyűlni, külön „Re-
vue"-ket (szemléket) alapítani, hol minden dolgot tudo-

íme mily nehéz még Francziaországban is katholikusnak 
lenni a tudománynyal és irodalommal foglalkozóknak ! Hát még 
nálunk! a szerk. 

2) Ecce : i t t is érzik a kath. irók egyesítésének szükségét ! 
A szerk. 

mányosan tárgyalnak a pozitív bölcsészettől kölcsönzött 
közös eszmével? Egyébként nincs-e itt helyén az emberi 
szellemnek törvénye ? Vájjon az ember levetkezheti-e a 
dolgokról táplált általános fölfogását, valahányszor vala-
mely külön tárgygyal foglalkozik ? Ez annyi volna, hogy 
egyedül a kételkedők (Pyrrhonicus) csinálhatják a tudo-
mányt. Különös föltevés ! De nem, uraim, nem igaz, hogy 
minden megállapodott vélemény, minden szilárdult hit 
megelőzőleg gyöngíti a tudomány tekintélyét, aki azzal 
bir. Hogy ezen tekintély érintetlen maradjon, elégséges, 
hogy a tudós minden kérdés tárgyalásánál követett saját 
modorában szigorúan hü maradjon a tudományos mód-
szerhez. En keresztény vagyok, ön szabadon gondolkozó : 
mi ketten foglalkozunk vegytannal vagy történelemmel, 
az nem változtat a dolgon ; ha ön és én nem engedünk 
meg magunknak kutatásainkban más végkövetkeztetést, 
mint a melyet e tudományok mindegyikének saját mód-
szere vall ; mi, én és ön, teljes értékű tudományt csi-
nálunk. 

Nem világos-e ez ? Máskülönben, hogy tudományos 
névvel bírjon valaki, nem kellene semmit gondolkozni, 
soha sem is kellett volna gondolkozni a dolgok összmü-
ködéséről, vagy legalább ha valaki némi általános elmél-
kedést tett volna is, azon jó szerencsével kellene birnia, 
hogy semmi végkövetkeztetésre se jusson. A tudományos 
ember czime tehát az üres fő vagy gyönge elme előjoga 
volna ! 

Alapjában az egész világ megegyez abban, hogy 
ez fonákság. Mindenki igényli a jogot megóvhatni böl-
cseletét vagy hitét és szabadon alkalmazni tudományos 
módszerét. Már pedig ha mindenki elszigetelten igy cse-
lekedhetik, miért nem egyesülhetnének ugyanarra a cse-
lekvésre közösen azok, kik ugyanazon bölcsészettel vagy 
hittel birnak ? Vagy ha elismerik e jogot a szabadon 
gondolkozókra nézve, miért vitatnák el azt a katholiku-
soktól ? Miért, uraim ? Megmondom. Mert eddig nem él-
tek vele eléggé ! I1) Igen kevés katholikus szentelte magát 
a tudománynak, igen kevesen, mondom, tekintettel a hi-
vők nagy seregének számára, amely betölti a világot 
s amelynek ezt vezetnie kellene. Es ha a katholikus 
tudósok viszonylag csekély, de tényleges száma még 
elég tekintélyes, ha ezen század legtudományosabb nevei 
a katholikusokéi : meg kell magyarázni, hogy dicsőségük 
ellenére miért áll fenn mind élénkebben, mind sértőbben 
amaz előítélet, melynek czélja semmi kevesebb, mint ki-
zárni minket a tudományból. Nemde azért, uraim, mert 
a tudósok, kik hisznek, maguk közt alig ismerik egymást ?2) 
Nemde azért, mert nem is ismerik őket, mint hivő ke-
resztényeket ? Ök bizonyára nem szineskednek hitükkel ; 
de ez csak magán életüknek eleme, melynek nincs része 
külső hírnevükben, és a közönség nincs általa vonzatva. 
Az alatt a hitetlenek nagy zajt csinálnak tagadásaikkal, 
ezeket minden alkalommal tudásuk nyilvánulásaihoz csa-
tolják, és nem ugyan az értelmiség szine-javánál, de e 
sokaság szellemével azt a véleményt hitetik el, hogy a 
tudás azon mértékben emelkedik, a melyben a tudomány • 
alászáll. 

Ecce : tout comme chez nous. A szerk. 
2) Mintha csak ránk nézne ez a tudós d'Hulst ! A szerk. 
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Uraim, nincs-e idején századunkat s országunkat 
más látványokhoz szoktatni ? Ötven év óta látjuk a ka-
tholikusokat mindennemű küzdelemre egyesülni. Nekem 
ugy látszik, hogy nem rosszul sikerült ez nekik. Kérdez-
zék csak testvéreinket Belgiumban, akik a legutóbbi s 
végső diadalban egyetértésük s állhatatosságuk jutalmát 
vették. Kérdezzék saját emlékezetüktől győzelmeink tör-
ténetét (Francziaországban) az oktatás, társulás, jótékony-
ság terén ! Es ha e boldog emlékek mellett, melyek tá-
volabb múltnak tulajdonát képezik, a közel mult elvesz-
tett vagy csorbitott szabadságokról beszél : akkor, uraim, 
tekintsenek előre és kérdezzék meg reményeinket ! 

Igen, az egyesülés, társulás a mi erőnk ! ! Es mi 
használatlanul hagynók ez erőt, amikor a tudományról 
van szó ? A szövetkezés hatalmasabbakká tesz ellensé-
geinknél : és mi elhanyagolnók alkalmazni e fegyvert 
ellenségeink legveszélyesebbje ellen, ama dölyfös tudo-
mány ellen, mely azzal hizeleg magának, hogy megbuk-
tatja Istent, és amelyet nem lehet másképp leteperni, 
mint ha jobbat csinálunk nálánál ? 

A mi engem illet, én képtelen vagyok fölfogni ily 
különös kivételt. Kétségtelen, hogy ha jó, van közös tér, 
hol minden hitű tudósok közös becsülésben találkozhat-
nak, hol egyik a másik fölött részrehajlatlan ellenőrzést 
gyakorolhat. De a „L'Institut de France" (franczia tudo-
mányos akadémia) és a külföldi akadémiák bőven elég-
ségesek e szükségnek megfelelni, és mi nem is gondolunk 
arra, uraim, hogy eltöröljük az akadémiákat. A kérdés 
az, hogy megtudjuk, vájjon e szükség mellett nincs-e 
egy másik, vájjon a katholikus tudósok, amidőn egyúttal 
a tudományos hóditás elvitathatatlan jogánál fogva beha-
tolnak a közönyös tudomány areopag-jába, nem tenné-
nek-e jól, hogy egymás közt szövetkeznek, hogy egy-
öntetű csoportokat alakítsanak, hogy közös nyilvános-
ságra hozzák a kétségtelen eredményeket, de egyúttal és 
kiváltképp a tudományos kutatás nehézségeit, tétováit 
azon részekben, melyek a hitet érdeklik ? 

Nekem ugy látszik, hogy fölállítván e kérdést, azt 
már meg is oldottam. Ily szövetkezés, ily csoportosulás 
kettős szükségnek felel meg. Mindenek előtt szerencsés 
hatással volna az a közvéleményre. Ha a congresszus egy 
helyen az igaz tudósok tekintélyes számát gyűjti össze, 
akik el vannak ismerve tudósoknak, és ha az közösen 
nyíltan vallja katholikus hitét : legyenek bizonyosak róla, 
hogy a nagy közönség hite ez által megszilárdul, megvi-
gasztalódik. Erre pedig szükség van. 

Azután nagy szolgálat teendő magoknak a tudomány 
munkásainak is. A tudományos kérdések sokfelől érintik 
a vallási igazságokat ; és amint a tudomány halad, az 
érintkező pontok sem mozdulatlanok. A vallás apo-
logetájának fenn kell tartani a majd pozitív, majd nega-
tiv Összhangzást a változatlan hitczikkely és a haladó tu-
mány közt; a mozgó tudománytól kell kölcsönöznie az 
értelmezés elemeit ez összhangzás jobb meghatározására. 
E tekintetben az egyes elszigetelt erőfeszítésnek nincs 
hatalma. Ilyennel csak mindazoknak egybevágó erőfeszí-
tése bír, akik külön-külön szabatosan ismerik a tudás va-
lamely mezejét. Ha igaz, hogy a gondolkodó főknek min-
den összejövetele az eszmék erjedését idézi elő : ugyan ki 

fogja megmérni az értelmi mozgalom hatályosságát, me-
lyet oly időszaki gyűlések indíthatnak meg, mint aminők-
kel mi készülünk kísérletet tenni ? 

Egyébként, uraim, a koczka el van vetve ; a terv 
megszületett s nem fog meghalni. A félénkek nézni fog-
ják lefolyását, várván, hogy csatlakozzanak a menethez, 
mihelyt felszaporodott és diadalmassá lett. Hagyjuk őket, 
és haladjunk előre, Isten s az igazság ügyeért! -f-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, j a n u á r 7. Szentséges atyánk karácsonyi 

allocutiója. — Ha szentséges atyánk fenkölt szavait hal-
latja, ha különösen saját jelenlegi helyzetéről szól, akkor 
a mai Olaszország, a forradalom által nagyranövesztett, 
sakrilegikus merényletek által létesített „egységes Olasz-
ország" bűnös lelkiismeretében összerezzen, mint az akasz-
tófavirág, ha áldozatáról van szó. Denique borzasztó do-
log a rossz lelkiismeret ! Nem enged ez békét, titkos 
vagy nyilvános legyen a gaztett. S midőn ősi szokás sze-
rint a bíbornoki Collegium karácsonyi üdvkivánataira 
szentséges atyánk szót emel és élethű vonásokban hely-
zetét feltünteti, azt a tűrhetetlen helyzetet, melybe a vén 
Európa bűnös conniventiája által immár három lustru-
mon tul jutot t a pápaság, nyugtalankodni kezd a multis 
rapinis congesta „Italia unita" minden árnyalatú lapja, 
hogy kigyót-békát kiáltsanak arra, az isteni Mesterének 
véghetetlen türelmét oly hiven követő és utánozó áldo-
zatra a Vatikánban. 

Ha nem volna oly végtelen szomorú a dolog, mi 
nevetségesnek tartanok, hogy szentséges atyánkat állít-
ják oda, mint azt, ki a békét zavarja, a kedélyeket nyug-
talanítja és Olaszországot nyilvánosan igazságtalanul meg-
támadja és vádolja. Pedig mit mondott szentséges atyánk 
karácsonyi allocutiójában ? Erős, de kíméletes kézzel raj-
zolja az olasz anticlericalismus, ezen csodabogárnak, leg-
újabb történetét. Ecsetje nem használ rikító színeket ; 
világosan, de nem élesen tünteti fel helyzetét. És csodá-
landó-e ha a szentséges atya szava felélénkül, ha az anti-
klerikalizmus minden orgiáira gondol ? Ha felséges sze-
mélyét ocsmány támadásokkal bántják : csodálandó-e, ha ő 
erről panaszkodik ? Ha vak szenvedélylyel az úgynevezett 
garantia-törvénynek, a modern olasz alkotmány alaptör-
vényei egyikének, eltörlését annyi meetingen követelték : 
bün-e ezt az egész világ előtt konstatálni? Ha üldö-
zik a szegény szerzeteseket és még ujabb, keményebb 
törvényeket készülnek ellenük kovácsolni : a szentséges 
atya mindezekhez talán hallgasson ? Felszabadítják a po-
kol minden gvülölségét, felfegyvereznek minden ellen-
séges indulatot, szabad folyást engednek minden elvete-
mült iránynak : és azt akarják, hogy a pápa ezt minden 
szó nélkül nézze ! Insultálják a pápát, sértik mindenben, 
a mi neki szent és kedves : és midőn a gazság és igaz-
ságtalanság tetőpontjára hágott, akkor azt követelik, 
hogy a pápa mindenhez hallgasson ! Elégetik nyilvánosan 
a pápa arczképét, dynamittel és gyujtogatással fenyege-
tik a Vatikánt, ezer meg ezer ember jelenlétében „hó-
hérnak," „zsarnoknak", örökös, esküdt ellenségnek" czi-
mezik a pápá t : és azt akarják, hogy a pápa mindezekre a 
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„szeretetreméltóságokra" talán áment mondjon! S ha a 
forradalom arczátlansága oly messzire megy, hogy ál-
lítsa : hisz szabad a pápa, szabadon kormányozhatja az 
egyházat ! — szentséges atyánknak elég e tényekre utal-
ni, elég a következő oly markáns szavakkal válaszolni: 

„Ilyen körülmények között mindenki látja már, hogy 
mennyire tisztelik méltóságunkat ; milyen biztonságunk ; 
milyen szabadságunk van apostoli kötelességeink gyakor-
lásában. Azt mondják, igaz, s folyton ismétlik, hogy a 
mostani viszonyok között, nem gátolnak Minket az egy-
ház kormányzatában. De hát mit akar ez jelenteni ? Az egy-
házat az első századok pápái az üldözések közepette is kor-
mányozták ; s tették ezt, amennyire képesek voltak rá, a 
börtön s száműzetésből is ; ez azonban bizonyítja az egyház 
isteni alapítását, s nem a szabadságot, melynek azon időben 
örvendettek a pápák. De azután, ha nem is akadályoznak 
meg teljesen ezen kormányzatban, nem teszik azt napról-
napra terhesebbé P Nem annak akaratától függ-e, kinek 
kezében van a hatalom, hogy ujabb akadályokat emeljen, 
s ezeknek sulyját növelje ? Ezért világos, hogy nem nyu-
godhatunk meg a dolgok ilyetén állapotában. S mint-
hogy ellenségeink, kiket az emberi hatalom eszközei 
tesznek erősekké, semmivel sem hagynak föl, hogy ez 
állapotot folytonossá tegyék : Mi kötelességünknek tar t -
juk a régi s legújabb merényletek ellen a legünnepélye-
sebben tiltakozni, s visszakövetelni függetlenségünk ol-
talmára az egyház s az apostoli szentszék legszentebb 
jogait. Bizalmunkat Istenbe vetjük, akinek kezében vannak 
az emberi eseményeknek szálai." 

Azt a szüntelenül hangoztatott vádat pedig, hogy 
szentséges atyánk Olaszország ellensége, legszebben meg-
czáfolja maga a pápa karácsonyi allocutiójában, midőn a 
történeti tényekre hivatkozik, melyek épp ugy a pápaság 
viszonyát az olasz néphez, mint a szentszék páratlan jó-
téteményeit e nemzet iránt tanúsítják. Mi volna Olasz-
ország a pápa nélkül ! S az, ami e nemzet nagyságá-
nak, dicsőségének egyik főalapját képezi, az most ellen-
séggé változott volna? 

Nem mondhatná-e a pápaság hosszú történetére 
visszatekintve teljes joggal szentséges atyánk : Filios exal-
tavi, ipsi autem spreverunt me ! ? 

Kalocsa. A „Religio" kath. egyházi s irodalmi fo-
lyóirat ajánltatik. — 

„3420. sz. 
Nincs szükség arra, hogy a „Religio" czimü egy-

házi lapot t. lelkészkedő papságomnak figyelmébe aján-
landó, róla sok dicséretet mondjak. Közel félszázados 
múltja legbiztosabb tanúsága annak, liogy föladatához 
képest a magyar egyházat híven szolgálta. Azért e kö-
zelgő újév alkalmából t. papságomat fölhívom, hogy e 
derék folyóiratot anyagi és szellemi pártfogásában ré-
szesítse. 

Budapesten 1886. deczember 14. stb. 
Ludovicns m. p. 

Cardinalis, Archi-Episcopus. 

Svájcz. XIII. Leo pápa ötvenéves papi jnbileuma. — 
(Yége.) Szükségesnek tar t juk ismételten szivetekre kötni s 
meleg pártfogástokba ajánlani a péterfilléreket. A sz. 

atyának ugyani? az egyház kormányzásában nagyszámú 
congregatióra, nuntiusra s egyéb hivatalnokokra van szük-
sége ; ezek fentartása pedig csak a legszükségesebbekre 
terjeszkedő igyekezete mellett is, évenkint roppant ösz-
szegbe kerül. Mint az összes hivők atyjának, neki segi-
tenie kell minden tartomány esetleges hiányain és csapá-
sain. 0 maga azonban szegény, nem állanak rendelkezé-
sére más földi eszközök, mint a hivek alamizsnái. A pá-
pai szék erőszakos megrablását közvetlenül követő évek-
ben ezen adakozások meglehetős gazdagon folytak be, 
sőt sok egyházmegyében és tartományban ma is nagy 
összegek gyűlnek össze. Midőn azonban amaz erőszakos-
kodás első benyomása lassankint megszűnt, nemcsak 
más országokból, hanem közölünk is igen sok hivő elfe-
ledkezett a szt. atya szorult helyzetéről s nélkülözései-
ről, jóllehet ez utóbbiak nemcsak nem fogynak, hanem 
inkább napról-napra növekednek. A ti bőkezüségtek oly 
nagy mértékben s különfélekép is annyira igénybe van 
véve, hogy sokan csak azok nélkülözéseiről, és szükség-
leteiről igyekeznek gondoskodni, kiknek szükségét saját 
szemeikkel látják, s kik személyesen kopogtatnak be hoz-
zájuk. így történik aztán, hogy igen sok katholikus fe-
lejti azt, a mivel közös atyánknak tartozik. Es itt e tar-
tozást a szó szoros értelmében veszszük. Az Istennek 
negyedik parancsa ugyanis a híveknek az egyház fejéhez 
való viszonyára is kiterjed, s a ki az egyház kegyét és 
jótéteményét élvezni akarja, annak kötelessége erejéhez 
képest hozzá járulni ahhoz is, a mi az egyháznak e világ-
ban való fönmaradásához szükséges. Legyen azért a kö-
zelgő örömünnep minden hivőre nézve egyszersmind em-
lékeztető is közös a tyjuknak szorult helyzetére s buzdítsa 
ez őket bőkezű adakozásra annak részére, kiről legke-
vésbé sem szabad megfeledkezniök soha. 

Harmadszor tervbe vétetett e jubiláris ünnep alkal-
mával egy mükiállitás rendezése a Vatikánban, a melybe 
különösen egyházi ruhák s egyházi ékszerek vétetnek föl. 
A mi országunk sokkal kisebb ugyan, hogy sem ott föl-
tűnést kelthetne, de nem is ez itt a czél. A tárgyak aján-
dékul fölajánltatnak a szt. atyának, ki azokat minőségük 
szerint részint missió-társulatoknak, részint szegény tem-
plomoknak adományozza, ugy, hogy minden a kiállításba 
küldött tárgy kettős czéllal bir, mert mig egyrészt a ju-
biláris ünnep diszének emelésére szolgál, addig másrészt 
alamizsnát képez a szegény, vagy jobban mondva a leg-
szegényebb templomok, különösen pedig a távoli világ-
részekben működő missió-állomások számára. Fölhívjuk 
tehát mindazokat, kik e czélra valamit ajándékozhatnak, 
hogy ajándékukkal ne késsenek. 

Végre negyedszer az ünnep alkalmával minden 
nemzet zarándoklatot rendez az apostol-fejedelmek sír-
jaihoz. Meglehetős kevés ugyan azok száma, kiknek kö-
rülményei a résztvevés lehetőségét ki nem zárják, de az 
u jabb 'közlekedés i viszonyok által hazánk a keresztény-
ség fővárosához oly közel jutott , hogy annak megláto-
gatása közép állású emberek részéről is ma már nem tar-
tozik a ritkaságok közé. Azért el is várjuk, hogy a kath.. 
Svajcz ez ünnepélyes alkalommal megfelelő számú zarán-
dok által lesz képviselve. A svajczi Pius-egylet központi 
választmánya elhatározta, hogy e tekintetben előkészüle-
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teket is fog tenni s ez ügyben bővebb adatokat fog 
közölni. Mindazoknak pedig, kik e bucsujárásban részt 
veendenek, meghagyjuk, hogy az apostol-fejedelmek sír-
jainál és a szt. atya lábainál az összes svajczi kath. nép 
nevében tegyék le a hitben s engedelmességben való 
hűségi fogadalmukat, — s imádkozzanak a hit fölmagasz-
taltatásáért, imádkozzanak egyházunk és hazánk jóléteért. 

A jubileum megtartása iránti részletes intézkedések 
a jövő (1887.) évben fognak megtétetni. 

Reméljük, hogy buzdításaink jó talajra találtak s 
nem fogják elkerülni figyelmeteket ; hisszük, hogy ez 
ünnep nem csak mint puszta kihirdetés fog elmúlni, ha-
nem egyrészt megdönthetlen bizonyítéka és élénk nyil-
vánulása lesz ez kath. meggyőződésünknek, s a szt. szék-
hez való hű ragaszkodásunknak, másrészt alkalmul fog 
szolgálni arra, hogy ez eszméket a nép között felujitsuk és 
megszilárdítsuk, s a mindenható Isten kegyelmét és se-
gítségét a szt. atyára, az anyaszentegyházra, népünkre 
és hazánkra leesdjük. 

Az Ur Jézus Krisztus kegyelme legyen s maradjon 
veletek mindörökké ! 

Kelt szeptember havában 1886. 
Jenő, damiettei érsek, Tessin apostoli administratora. 

Gáspár, lausennei és genfi püspök. Adorján, sitteni püs-
pök. Ferencz Szilárd, chur-i püspök. Ágoston, szt. galleni 
püspök. Frigyes, baseli püspök. István, betlehemi püs-
pök és szt. Móricz-ról nevezett apát. 

IRODALOM. 
T. olvasóink kiváló figyelmébe ajánljuk az er-

délyi róni. kath. Irodalmi társulat közlönyét, a „KözmÜ-
veíődés"- t . 

T. laptársunk „az erdélyi katholiczizmusnak" való-
ban „tiszteletreméltó képviselője." Bő, változatos, élénk, 
magvas a tartalma. Előf. ára egész évre 4, félévre 2, ne-
gyedévre 1 fr t . Megjelenik Gyulafehérvártt. Szerk. dr Tó-
dor József theol. tanár ur. 

= Az vj kath. napilap mutatvány-száma bekülde-
tett. Czime „Hazánk-" Alakja olyan, mint a Budapesti 
Hírlap vagy a Festi Hirlap-é. Előf. ára egész évre 12 
frt . Egy hónapra is elfogad előfizetést 1 írttal. Tulaj -
donos szerk. Ribényi A. kispesti lelkész. 

A mellékelt felhívás szerint kath. napi néplap akar 
lenni. Legjobb ajánlása lesz, — ha beváltja programmját . 
Szerkesztője kath. pap : tudnia kell, s hiszszük, tudni 
fogja kötelességét. 

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

terjesztésére, dr Stegmüller Károly alsó-lendvai főes-
peresnek a pápóczi perjelségre való fokozatos előlépteté-
sét jóváhagyván, az ekként a vasvár-szombathelyi szé-
keskáptalanban megüresedett utolsó mesterkanonoki ál-
lomásra: Góry Antal kámi plébánost, alesperest és tisz-
teletbeli kanonokot, egyúttal pedi^ Eatícovics Vendel 
vizlendvai plébánost és alesperest ugyanezen székeskáp-
talan tiszteletbeli kanonokjává nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1886. évi deczember hó 18-ikán. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k . , 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Királyi kitüntetés. 0 felsége decz. 10-ről kelt 

legmagasabb elhatározásával, Kőhalmi-Klimstein József 
esztergommegyei áldozár és érs. f'őgymnaziumi tanártól, 
Nagyszombatból — az általa irt és hódolatteljesen föl-
ajánlott „Simor János élete" czimü élet- és jellemrajz 
diszmüvet, legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott ma-
gán könyvtára számára. 

*** utvennégy dicső vértanút canonizált, mint 
mondani szokás „summarie", XIII. Leo pápa m. é. decz. 
9-én, megerősítvén a szent szertartások congregatiójának 
határozatát, mely helyben hagyja a nyilvános tiszteletet, 
a melyben Fischer János bibornokot, More Tamás ál-
lamkanczellárt és más 1535—1583-ig Angolországban ki-
szenvedett 52 vértanút XIII. Gergely ideje óta a hívek 
részesítették. 

— Az átkos nemzetiségi viszály Csehországban már 
annyira ment, hogy a prágai főegyházmegye németajkú 
hivei számára a nemzetiségi izgatók külön német megye 
felállítását sürgetik. 

— Semen christianorum : sangvis martyrum. Folyton 
folyik ez a drága nedv a föld szinén. A „Moniteur de 
Rome" legújabb száma jelenti, hogy a Lavigerie bibor-
nok vezetése alatt levő nianzai vikariátusban 100 néger 
keresztényt gyilkoltatott le az u j király. 

= Primiczia. Három királyok napján mutatta be 
az Urnák első szentmise-áldozatát Purt Iván esztergom-
főmegyei áldozár és fővárosi hitoktató a budapest-bel-
városi templomban. A manuductori tisztre e lapok szer-
kesztőjét kérte fel az ifjú, derék munkatárs. Az ünnepi 
szentbeszédet ss"ép sikerrel Némethy L. beTvárosi segéd-
lelkész ur mondotta. 

f A pozsonyi társas káptalan szomorodott szívvel 
jelenti kedves kartársának, ngos és ft . Büttner Károly 
urnák, pozsonyi társaskáptalani kanonoknak és aranymi-
sés áldozárnak, a halotti szentségek ájtatos felvétele után 
folyó hó 28-án, reggeli 7 órakor, élte 86-ik évében agy-
szélhüdés következtében történt elhunytát. A boldogult-
nak hült tetemei folyó hó 30-án, délutáni 3 órakor fog-
nak a szt. András kápolnából ugyanazon temetőben örök 
nyugalomra eltétetni. Az engesztelő szt. mise áldozat pe-
dig lelke üdvéért 1887-ik évi január hó 4-én, reggeli 9 
órakor, fog a társaskáptalani egyházban a Mindenhatónak 
bemutattatni. — Az ö. v. f. n. 

— íme hogyan szerették öt! Renn M. Izidor atya, 
az egri szervita rendház tagja, aranymisés áldozár, a 
rend legidősbje, irja az Egri Egyház K., 1886. decz. 
27-én déli 12 órakor, a haldoklók szentségeinek példás 
felvétele után, életének 83-ik évében, elhunyt az Urban. 
Temetése, nagy részvét mellett, u. a. hó 29-én reggel 
ment végbe. A temetési szertartást a háznál Lengyel 
Miklós nagyprépost, püspök ő méltósága végezte, s mon-
dotta a gyásznagy-misét a boldogult lelki üdveért ; 
egyszersmind egy meleg hangon tartott rövid paren-
tatióban hódolva az elhunyt emlékének, s emelve ki 
bokros érdemeit az igénytelenségig egyszerű szerzetesnek, 
s imára hiva fel a jelenvoltakat a bold, lelke nyugal-
máért. Hült tetemeit, az belső papság, a szerzetesren-
dek s növendék papság testületi részvéte mellett, Zsasz-
kovszky J. papnöveldei lelkiatya kisérte ki a Kisasszony-
ról nevezett sírkertbe, hol a feltámadás boldog remé-
nyében nyugalomra tétettek. A boldogultban, ki maga a 
megtestesült szelídség, jóság és alázatosság volt, sokan 
siratják a buzgó és szeretetre méltó gyóntatóatyát. Ju-
talmazza Isten ez életben teljesített hosszas fáradozásait 
az örök élet koronájával ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

I szerdán és szombaton. 
i Előfizetési dij: 
: félévre helyben s posta-
§ küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása;Buda-
: pest, VIII., József-körut 
: 50., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
: demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

N E G Y V E N H A T O D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, január 12. 4 1. féiev. 1887. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A szivképzés Jézus paedagogiájában. — Egyházi okmánytár: Decretum. — Egyházi 
Tudósítások B u d a p e s t : „Ne csinálj magadnak faragott képe t" — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : A „Religio" főpászt.ori ajánlása. 
— J a l n a : Szomorú karácsony-est. — Kath. Egyleti Élet: Szent-István-Társulat. — Katholikus Actio : Adakozási kimutatás. — Iro-

dalom : A Majer I. püspök ur által kitűzött pályakérdésekröl. — Jézus Krisztus a nevelő tanitó eszményképe. — Vegyesek. 

A szivképzés Jézus paedagogiájában.1) 
A szívnek kiváló szerep jut a társadalmi 

életben. A nemesen érző sziv a fájdalom sebeire 
balzsamot önt, mig a nem nemesen érző sziv a 
már heggedni indult sebeket is felszaggatni igyek-
szik. A szívtelen ember igazi átok környezetén ; 
vád ember czivilizált alakban. Érzéketlen az min-
den szenvedés és könyörgés iránt. Panasz nem 
hat fülein át szivéhez; könyek fel nem olvaszt-
ják annak kérgét. — S ha a szivtelenséghez még 
képzettség és okosság is járul, csak annál rosz-
szabb, mert a tudomány és okosság fegyver a 
kezében, hogy vele másoknak annál jobban árt-
hasson, mig az ügyetlenség és együgyűség meg-
bénitják a sziv gonoszságát. — Azért inkább 
vagyunk egy fedél alatt egy kevésbé tanult, de 
jó lelkű egyénnel, mint a képzett és okos, de 
rideg szívűvel, ki napjainkat megkeseríti. 

Az ész soha sem képes betölteni az ürt, 
melyet a sziv elhanyagolása okoz. Az ész egy 
könyet sem szárit fel. A tudomány, a társadalmi 
illem sem pótolhatják a sziv nemességének hiá-
nyát. Ez is, az is, — a sziv nemességének hiányá-
ban — csak zománcz, külső máz, a belsőnek 
eltakarására, mely az élet összeütközéseiben na-
gyon könnyen lepattan az emberről s napvilágra 
kerül a belső érdesség. Ami nagy, nemes és meg-
dicsőítő az emberiség életében történik, az mind 
a keresztényileg müveit szivben találja forrását. 

De a helyesen képzett sziv nem csak a má-
sok boldogitásának hatalmas tényezője, hanem a 

x) Dr Steinberger alább ismertetett müvéből egy 
— fényes pont. A szerk. 

mi magunk boldogsága is a sziv rendezettségé-
től függ. A sziv nemes érzelmeknek lehet tanyája, 
de a nemtelen indulatoknak és szenvedélyeknek 
is, melyek békóba verik az akaraterőt. A nemes 
érzelmek fölemelnek, megdicsőítenek, kibeszélhe-
tetlen boldogság-érzetet ébresztenek; emiékök 
édes; soha fanyar utóizük nincs. De ha a bűnös 
indulatok és nemtelen érzelmek ütöttek tábort a 
sziv birodalmában, fel van dúlva a sziv nyugal-
ma. Sorvasztó lázként emésztik azok a testi szer-
vezetet s a lélek erejét. Munkájok rombolás, em-
iékök megszégyenitő. Mi egyéb ez, ha nem bol-
dogtalanság? 

A sziv egyrészt a boldogságnak fészke, mert 
hiszen a kellemes érzelmi állapotokból áll a bol-
dogság, a boldogságot érezni kell, nem annyira 
tudni. De másrészről a sziv tényezője is ugy a 
magunk, mint a mások boldogságának. A sziv 
műveltsége adja meg a társadalmi életnek em-
beriesebb szinezetét. 

A szívnek nagy szerepe van a társadalmi 
életben. Azért annak nemesítésére kiváló gondot 
kell fordítni. 

* 

Létezett-e valaha a földön emberi lény, ki 
a sziv nemesítésére nagyobb súlyt fektetett vol-
na, annak birodalmában nagyobb forradalmat, 
átváltozást idézett volna elő, mint Jézus Krisztus ? 

Kérlelhetlen szigorral ostorozta azokat, akik 
csak a külsőségekre fektetnek súlyt, a belsővel, 
a sziv tisztaságával pedig keveset törődnek. „Jaj 
nektek, képmutató Írástudók és farizeusok ! mert 
tisztogatjátok a pohár és tál külsejét, belül pe-
dig tele vagytok ragadománynyal és tisztátalan-
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sággal. Ja j nektek, képmutató írástudók és fari-
zeusok! mert hasonlók vagytok a megfeheritett 
sírokhoz, melyek kívül ékeseknek látszanak az 
emberek előtt, belül pedig tele vannak holtak 
csontjaival és minden undoksággal. Ugy ti is kí-
vül igazaknak látszotok az emberek előtt, belül 
pedig tele vagytok képmutatással és gonoszság-
g a l , L e h e t - e ennél energikusabban fejezni ki 
azt, hogy a belsőre, a szívre kell a súlyt fek-
tetni ! Jézusnak egész tevékenysége a sziv neme-
sítésére czélzott; evangeliumi összes morálja oda 
irányult, hogy a szivet alakítsa át. Azért hajlit-
hatatlan szigorral tette rá kezét az emberi 
szívre; kímélet és engedmények nélkül ragadta 
meg annak hajlamait s keresztre feszité annak 
minden nemtelen érzelmeit. Nem csak a kezeket 
tartja vissza a bűntől, hanem mindenek előtt a 
szivet. Nem csak a bün végrehajtását tiltja, hanem 
a bün kívánságát is. Akarja, hogy tiszta legyen 
a gondolat is, mint a napsugár, és szeplőtelen a 
sziv érzelme, mint a reggeli harmatcsepp. Meg-
támadja az önszeretetet, e forrását minden rossz-
nak, mely oly messzire vivé pusztításait a föl-
dön. S miután az önzést a sziv fenekéig lefegy-
verezte, miután az abból eredő nemtelen indula-
tokat, a szeretetlenséget, a haragot, a gyűlölsé-
get, a boszuvágyat stbi nemtelen érzelmeket vé-
gig ostorozta volna, elhinti a szivbe a legneme-
sebb érzelmeket: a megbocsátás, nemes részvét 
és az ellenségre is kiterjeszkedő felebaráti 
önzetlen szeretet, stb. stb. érzelmét. S mind-
ezeket nem csak szóval tanította utolérhetetlen 
szépségű példabeszédeiben, hanem tettel is, ön-
maga cselekedvén meg, amiket parancsolt. „Pél-
dát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem 
veletek, ti is ug}T cselekedjetek."2) Jézus nem-
csak elméleti paedagogus volt, hanem gyakorlati 
is. Az elveket megtestesité a gyakorlatban. Ol-
vassátok az evangéliumot! Lépten-n3romon ezt 
az igazságot találjátok ott. 

S miután a szivet megtisztította minden sa-
laktól, miután azt függetlenítette a mulandó ja-
vaktól, („boldogok a lelki szegén3Tek") önmagának 
foglalja el az emberi szivet, hogy abban lakást 
szerezvén magának, oda túlvilágnak igért boldog-
ság előizét csepegtesse be észrevétlenül. — Nem 
kívánt egyebet, mint a szivet megnemesíteni, 
hogy az már e föld ölében is boldog legyen és 
boldogítson. 

Máté 23. r. 25 - 2 8 . v. — *) János ev. 13. r. 15. v. 

T. Kartárs! tanulj Jézustól: a sziv nemesí-
tésére nagy súlyt fektetni, mert a társadalmi 
élet nagy gépezetében a mozgó erőt nem az ész 
képviseli, hanem a sziv. Nemesítsd a szivet, mert 
erre mai nap is kiváló nagy szükség van. 

Korunkban nagy számban vannak képzett 
egyének; de kevés a nagy sziv. Megvan a főben 
a tudomán}^; de nincs meg a szívben a jóság. 
Az emberek az élet útjaira gyakran nem virágo-
kat. hanem töviseket hintenek esvmásnak. Mesr-
keserítik az amúgy is küzdelmes életet, a he-
lyett, hogy az élet terheit megkönnyíteni siet-
nének. — Ma több a finomság a beszédben, a 
modorban; de kevés a melegség az érzésben. 
Csak a külső látszat legyen megmentve; a belső-
vel keveset törődnek. Pedig az udvarias modor 
bensőség nélkül közelebb nem hozza egymáshoz 
a sziveket. 

Egyházi okmánytár. 
D E C E S T T J ILv£ 

-- * WESTMONASTERIEN. 

C O N F I R M A T I O N I S C Ü L T U S 

BEATORÜM MARTYRUM 

JOANNIS CARDINALIS FISCHER, THOMAE MORE 

ET SOGTORUM 

in odium fidei ab anno 1535 ad 1583 

in Anglia interemptorum. 

Anglia Sanctorum insula ac Deiparae Virginis dos 
olim appellata, quemadmodum a primis usque Ecclesiae 
saeculis plurimorum Martyrum Passionibus illustrata fue-
rat, ita etiam, cum diro schismate a Romanae Sedis obe-
dientia et communione saeculo XYI avulsa est, eorum 
testimonio non caruít, qui pro huius Sedis dignitate et 
orthodoxae Fidei veritate vitas suas cum sanguine ponere 
non dubitarunt. (Grregorius XIII . Constit.. Quoniam divinae 
bonitati. Kalendis Maii 1579.) Huic praeclarissimae ca-
tervae nihil penitus deest quod eam tum compleat, 
tum o m e t : non purpurae romanae maiestas, non ve-
nerabilis Episcoporum honor, non Cleri utriusque for-
titudo, non sexus infirmions inexpugnabiiis firmitas-
Hos inter eminet loannes Fisher Episcopus Roffensis, et 
S. R. E. Cardinalis, quem in suis Litteris Paulus III. ap-
pellat sanctitate conspicuum, doctrina celebrem, aetate ve-
nerabilem, illius regni ac totius ubique Cleri decus et or-
namentum. A quo seiungi nequit vir saecularis Thomas 
More Angliae Cancellarius, quem idem Pontifex meritis 
extollit laudibus, utpote doctrinae litter arum sacravum 
excellentem, et veritatem adserere ausum. Idcirco praecla-
rissimi quique rerum ecclesiasticarum scriptores unanimi 
censent calculo eos omnes pro tuenda, restituenda, et 
conservanda Catholica Fide sanguinem fudisse. Quin etiara 
Gregorius XIII. plura in eorum honorem induisit, quae 
ad publicum ecclesiasticum cultum pert inent: atque illud 
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praecipimm, ut potestatem fecerit horum lipsana in con-
secrandis altaribus adhibendi, quando illa veterum Sanc-
torum Martyrum non suppeterent. Praeterea postquam 
in Templo S. Stephani ad Coelium montem Christi Mar-
tyrum Passiones per Nicolaum Circinianum udo tectorio 
pingi fecisset; permisit etiam, ut in Templo Sanctissima^ 
Trinitatis Anglorum de Urbe, ab eodem auctore, eadem-
que ratione Anglicanae Ecclesiae Martyres antiqui recen-
tiorisque aevi pariter exhiberentur, quos inter iIli etiam 
qui ab anno 1535. ad 1583. sub Henrico rege et Elisa-
betha pro Catholica Fide ac Romani Pontificis Pr imatu 
mortem obierant. Quae martyriorum repraesentationes eo 
in Templo depictae, videntibus ac probantibus Romanis 
Pontificibus Gregorii Successoribus, ad duo saecula per-
manserunt, donee nefariorum hominum iniuria sub finem 
elapsi saeculi perierunt. Mansere tarnen illarum ectypa, 
quae anno 1584. Romae cum privilegio eiusdem Gregorii 
XIII . aere cusa fuerant, hoc appositp titulo : Sanctorum 
Martyrum, qui 'pro Christo, Catholicaeque Fidei veritate 
adserenda antiquo recentiorique persecutionum tempore 
mortem in Anglia subierunt, Passiones. Ex quo monu-
mento, sive ob subiectum elogium, sive ob alia indubia 
indicia plures eiusmodi Martyres suo nomine comperta 
sunt, nempe quinquaginta quatuor. Sunt autem. 

Passi sub Henrico Rege : Ioannes Fisher, Episcopus 
Roffensis, S. R. R. Cardinalis — Thomas More, Angliáé 
Cancellarius — Margarita Pole, Comitissa Salisburiensis, 
Cardinalis Poli Mater — Ricardus Reynolds, Ordinis S. 
Brigittáé — Ioannes Haile, Sacerdos: Octodecim Carthu-
siani, nimirum : Ioannes Houghton — Augustinus Web-
ster — Robertus Laurence — Gulielmus Exmew — Hum-
phredus Middlemore — Sebastianus Newdigate — Ioan-
nes Rochester — Jacobus Walworth — Gulielmus Gre-
enwood — Ioannes Davy — Robertus Salt — Gualterus 
Pierson — Thomas Green — Thomas Seryven — Tho-
mas Redyng — Thomas Johnson — Ricardus Bere, et 
Gulielmus Hörne — Ioannes Forest, Sacerdos Ordinis S. 
Francisci — Ioannes Stone, Ordinis S. Augustini: Qua-
tuor Sacerdotes Saeculares, Thomas Abel — Eduardus 
Powel — Ricardus Fetherston — Ioannes Larke, et Ger-
manus Gardiner, laicus. 

Sub Elisabetha vero, Sacerdotes Cuthbertus Mayne 
— Ioannes Nelson — Everardus Hanse — Rodulphus 
Sherwin — Ioannes Payne — Thomas Ford — Ioannes 
Shert — Robertus Johnson — Gulielmus Fylby — Lu-
cas Kirby — Laurentius Richardson — Gulielmus Lacy 
— Ricardus Kirkman — Iacobus Hudson, seu Tompson 
— Gulielmus Hart — Ricardus Thirkeld — Thomas 
Woodhouse, et Plumtree. Item très Sacerdotes e Socie-
tate Iesu, Edmundus Campion, Alexander Briant, et 
Thomas Cottam. Denique Ioannes Storey, Iuris utriusque 
Doctor — Ioannes Feiton, et Thomas Sherwood, laici. 

Horum tarnen Martyrum causa ad haec usque tem-
póra nunquam agitari coeperat. Olim quidem, anno 1860. 
cl. me. Cardinalis Nicolaus Wiseman Archiepiscopus West -
monasteriensis, aliique Angliae Episcopi sa. me. Pio IX. 
Pontifici Maximo preces obtulerant, ut per totam Angliám 
Festu 

m mstitueretur in honorem omnium Sanctorum Mar-
tyrum, nempe illorum etiam, qui licet nondum vindicatif 

recentioribus pro Catholica Religione tuenda, et praeser-
tim pro auctoritate Sedis Apostolicae adserenda : per ne-
fariorum hominum manus occubuerunt, et ad sanguinem 
usque restiterunt. Verumtamen cum, iuxta vigentem Sac-
rorum Rituum Congregationis praxim, Festum nonnisi 
de illis Dei Famulis institui possit, quibus ecclesiasticus 
cultus a Sede Apostolica iam delatus, et rite recognitus 
fuer i t ; preces illae nullum effectum sortitae sunt. Qua-
propter postremis hisce annis novae preces per Emum ac 
Rmum Dnum Cardinalem Henricum Manning, hodiernum 
Archiepiscopum Westmonasteriensem, et alios Angliae 
Episcopos ad Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem 
XIII . Pontificem Maximum delatae sunt, una cum Ordi-
nario Processi! in Anglia confecto, aliisque authenticis 
documentis, in quibus tum probationes Martyrii pro iis 
qui ab anno 1535 ad 1683 passi sunt, tum etiam prae-
dicta indulta Romanorum Pontificum pro prioribus illis 
nuper memoratis continentur. 

Piacúit Sanctissimo Domino Nostro totius negocii 
cognitionem Peculiari Coetui aliquot S. R. E. Cardinalium, 
et Officialium Sacrorum Rituum Congregationis commit-
tere ; praevia exegesi per R. P . D. August inum Caprara 
S. Fidei Promotorem conficienda. Qua in Particulari Con-
gregatione die 4 Decembris labentis anni ad Vaticanum 
coadunata, infrascriptus Cardinalis Dominicus Bartolini 
eidem Sacrae Congregationi Praefectus, et Causae Rela-
tor, sequens proposuit Dubium : „An. propter peculiaria 
Romanorum Pontificum indulta, relate ad antiquiores 
Angliae Martyres, qui ab anno 1535 ad 1583, pro Fide 
catholica, et. pro Romani Pontificis in Ecclesia Primatu 
mortem obierunt, et quorum Passiones, auctoritate Gre-
gorii XIII Pont. Max., in Templo SSmae Trinitatis An-
glorum de Urbe olim depictae, et Romae anno 1584, 
cum privilegio eiusdem Pontificis, aere cusae sunt, constet 
de indulto publico ecclesiastico culto, sive de casu excepto 
a Decretis sa. me. Urbani Papae VIII. in casu et ad 
effectum, de quo agitur?" Emi porro ac Rmi Patres, et 
Praelati Officiales, audito scripto et voce praefato S. Fidei 
Promotore, reque mature discussa quoad recensitos quin-
quagintaquatuor Martyres, respondendum censuerunt: „ Af-
firmativeseu Constare de casu excepto 

Super quibus omnibus facta Sanctissimo Domino 
Nostro Leoni Papae XIII per me subscriptum Secretarium 
fideli relatione ; idem Sanctissimus Dominus Noster sen-
tentiam Sacrae Congregationis Par t i cu la rs approbare dig-
natus est. Die 9 Decembris 1886. 

Praesens autem Decretum expeditum fuit hac die 
29 Decembris, sacra Thomae Episcopo Cantuariensi Mar-
tyri, cuius fidem et constantiam hi Beati Martyres tarn 
strenue imitati sunt. 

D. CARD. BARTOLINIUS S. R. C. Praef. 
L. * S. 

L A U R E N T I U S SALVATI S. R. C. Secros. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, január 11. „Ne csinálj magadnak fara-
got képet." — Ily czim alatt válaszol a helybeli „Prot. 
Egyh. és Isk. Lap." legújabb (jan. 9. 2. sz.) számában 
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a veterán prot. iró Szalay Károly Horváth Józsefnek a 
„vallás és a tudomány" czimii czikkére. Ugyan mi kö-
zünk a protestánsok belügyeihez, tudósainak privát-vitat-
kozásaihoz, gondolhatja vagy mondhatja egyik-másik t. 
olvasónk és első tekintetre talán igaznak is látszhatik 
e megjegyzés. De egyéb szempontoktól eltekintve, elég 
már amaz elvi szempont, mely e különben igen nyugodt 
polémiában, érvényesül, hogy a mi figyelmünket igénybe 
vegye. Ez a polémia ugyanis általánosabb jelentőséget 
nyer és mintegy typikussá válik ama különböző, sőt el-
lentétes álláspont miatt, melyet a két fél elfoglal. Az or-
thodox és a rationalistikus protestáns felfogás áll itt egy-
mással szemben. Hit és tudomány, nem mint egymást ki-
egészítő, hanem egymással ellenkező megismerési forrás. 
Biblia és emberi alkotás, csodákban való hit és a termé-
szettörvények szerint magyarázott, azaz minden természet-
felettit tagadó tudás. Horváth József czikkében a biblia-
hivő orthodox protestáns álláspontot védelmezi ; Szalay 
Károly nevetségessé, vagy legalább szánalomraméltóvá ipar-
kodik tenni ezt a felfogást ebben a czikkében, melynek 
e feliratot adá: „Ne csinálj magadnak faragott képe t " 
Pedig szánalomraméltó mind a kettő ; az egyik, mert a 
félúton megállván az igazságot egészen nem birja, a má-
sik mert nagyon messze jutván a vallási igazságot tel-
teljesen elvesztette, vagy legalább annyira kiüresítette 
specifikus tartalmából, hogy alig marad már valami benne. 
Pedig jó Szalay bátyánk az hiszi (vagy talán csak el 
akarja hitetni), hogy „élte minden eddigi törekvése . . . arra 
irányult, h o g y . . . az emberiség legszentebb és legféltet-
tebb kincsét, a vallást a maga igazi mivoltában felfogni 
és azt másokkal is megértetni" igyekezzék. Valóban 
nemes és dicséretes igyekezet! De az eredmény? Tö-
rekvései ugyan hová vezették ? Ha mi soha semmi mást 
nem olvastunk volna a veterán prot. irótól mint ezt 
a fentemiitett, szóban forgó czikkét, akkor már ez 
is tökéletesen elég volna, hogv őszinte szánalom-
mal adózzunk egy férfiúnak, ki — akarjuk feltenni — 
őszintén és komolyan keresvén az igazságot a vallás 
terén csak ily eredményekre jutott. A szentírás csodáit 
„képtelenségeknek" tart ja ; „absolut igazságot rátukmálni 
valakire" az „emberi szellem kiskorúságára muta t ;" „saj-
nálatra méltó tévedés, mikor egy ember — mert talán 
valaha ugy tanulta s valahol azt olvasta — vakon eskü-
szik százados kort ért csalódásokra a helyett, hogy Isten 
által adott eszét használva, a lelkében élÖ, még a bibliá-
nál is hatalmasabb igazság után való vágyát igyekeznék 
kielégíteni." „Minden vallás tulaj donképen a képzeleten 
alapult," mely az emberiség gyermek korszakában az 
Isteneket megteremté. Később a vallás őreinék vizsgáló-
dásai e monda szerinti hitet egy szövevényes rendszerré 
képezték, mely ellen a mind jobban fejlődő emberi ész 
ős időktől kezdve teljes erejével tiltakozott. E szellem 
űzte el az Olympról a görög s római isteneket; ez dönté 
le a Baal templomait ; ez tisztitá meg a héber polytheis-
must s ez állitá a próféták által a zsidó Jehova helyére 
a kereszténység Istenét s dönté le Róma faragott képeit 
Luther s társai [munkái által. Az előrehaladó tudomány 
minden előretett lépésével, mondhatni egy-egy a vallás-
sal jogtalanul azonosított kegyes csalódás fejére hágott 

s okozá azt, hogy azon fogalom, melylyel mi a 19 ik 
század gyermekei a világ okról, az Istenről birunk, egé-
szen más, mint az, melylyel az emberiség nagyobb része 
évezredek előtt bírt, s mely még máig is alapját képezi 
az uralkodó vallásoknak. A mi személyes tapasztalá-
saink köre igaz, hogy életünk rövidségénél fogva még 
legműveltebbjeinknél is csak nagyon korlátolt lehet s 
némileg az első emberek tehetetlen állapotába kel-
lene magunkat helyeznünk, ha csupán azt akarnók való-
ságnak elfogadni, amit saját meggyőződésünkből s az 
ebből következtetett lehetőségből vezetnénk le az ész-
szerű gondolkozás utján : azonban az előttünk élt 
vizsgálódók valóban megállapított tapasztalásai a leg-
megbecsülhetetlenebb örökségét képezik az élő nemze-
déknek s ezek csalhatatlanul azt mutatják, hogy az em-
beriség, a többek között éppen a vallás nevében űzött 
istentelen hajszák s szellemi rabszolgaság alól azon tu-
domány segélyével szabadult meg, mely — nyiltan ki 
merem mondani — ma is üressé teszi azon templomokatT 

melyekben erkölcsi tanítások helyett a bibliai csodák 
jobbra-balra magyarázgatásával, dogmatikus szőrszálha-
sogatásokkal akarják agyonütni a hallgatók vallásos lel-
kesülését. Pedig hány, de hány templomban megtörtént 
ez csak egyetlen karácsony alatt is ? ! Már pedig a ta-
pasztalás tanítja, miszerint a tudás mindennemű tévhitet 
szétdúl s hogy elterjedését végkép meggátolni teljes lehe-
tetlen, mert mint a levegő és világosság alig észrevehető 
pórusokon átszivárogtatja a tudást a nép szellemi testébe 
s kifejti benne az elrejtett természetes erőket, molyek a 
tévhitet felbontják és lassacskán apostolaikkal egvütt ré-
giségtárba helyezik." 

Ez azután professio fidei ! Ugyan mi marad e 
felfogás szerint a hitből ? Semmi. Pedig mi üdvözít pro-
testáns felfogás szerint? Ha még hitük sincsen, ugyan 
hová lesznek ? Minek vannak pásztoraik, minek templom-
aik ? Szerencsétlen egy pásztor, ki meggyőződése ellenére 
hirdeti, amit nem hisz, tesz — p. keresztel stb. — ami előtte 
semmi jelentőséggel sem bir. Szegény protestáns ekklé-
zsia ! ugyan hová jut az ily nézetek uralma mellett! 
„Lassacskán apostolaikkal együtt régiségtárba helyezik," 
mint Szalay uram mondja. ÜLözig é^ yvœôig körül már a 
kereszténység kezdete óta folyt a harcz; de amint nem 
volt, ugy nem lesz kor, mely a hitet fölöslegessé tenné. 

Mig ott lesz, hogy másról hallgassunk, az újszövet-
ségi Szentírásban: Márk 16, 16; Zsid. 11. és különösen 
11, 6. addig mindenki, ki kereszténynek vallja magát és 
a Szentírást mint Isten szavát tekinti, a hit kötelezett-
sége alól magát fel nem mentheti. Vagy ha igen, ha el-
veti ugy a Szentirásnak tekintélyét, mint tizenkilencz 
századnak meggyőződését: akkor ne csalja a világot az-
zal, hogy „keresztyénnek" hirdeti és tartat ja magát, kiben 
a kereszténységből oly kevés van, mint a kőben az életből. 

Vagy — vagy ! Vagy a teljes igazság a katholiczismus-
ban, vagy atheismus minden egyéb félrendszabályok nélkül. 
A fél igazság semmi igazság, és folytonos súrlódás által 
kell, hogy az ellentét oda fejlődjék, hogy a hivő elemek 
az anyaszentegyházba, a „felvilágosodottak" pedig az 
atheismusba olvadnak. Medium non da tu r— nec dabitur! 

? 
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Csanádi egyházmegye. A „Religio* főpásztori aján-
lása. — 

„2976. sz. 
Ki vonhatná kétségbe, hogy magának a papnak is, 

és különösen a szellemi mozgalom központjaitól többé-
kevésbé elszigetelten élő néplelkésznek is figyelemmel 
kellvén az egyházi és vallásos életben felmerülő moz-
galmakat kisérni, szüksége van oly folyóiratra, mely őt a 
felmerülő kérdésekre nézve, távol minden pártszellemtöl, 
egyedül a kinyilatkoztatott igazság elvei szerint tájékoz-
tassa. 

Ilyen tájékoztató folyóiratnak, — habár a „Magyar 
Állam"-ban egy jelesen szerkesztett és a tüzpróbát már 
kiállott napilapunk van, mely a politikai kérdésekben 
nyújt tájékozást, — tekintem a „Religio" hetenkint két-
szer megjelenő egyházpolitikai folyóiratot, mely nem-
sokára félszázados pályafutásra fog visszatekinteni. Ez 
okból a „Religio" czimü folyóiratot is különös pártfo-
gásába ajánlom a nt. papságnak. 

Kelt Temesvárott, 1886. évi decz. hó 9-én. 
Alexander mp. 

Episcopus 

Jalna. Szomorú karácsony-est. — 
Országszerte uralkodó társadalmi bajunk, hogy a 

munkások közönségesen oly napon kapják ki fizetésüket, 
a melyen vagy isteni tiszteletre kellene menniök, vagyis 
ünnep vagy vasárnapon, vagy a Sabaoth ünnepek előtti 
böjti napokon, a melyeken minden igazhivőnek magát 
nemcsak a hus eledeltől kell, de még az ivástól is illenék 
megtartóztatnia. Mintha a pokol erőszakot akarna gyakorolni 
Krisztus vallása ellen, s fölhasználni minden alkalmat 
arra, hogy a hivőket visszatartsa vallásuk köteleségeinek 
gyakorlásától, — éppen e napokon adnak alkalmat a nép-
nek a böjt megszegésére és az iszákosságra ! 

Ha sikerül is itt-ott a plébánosnak reábirni a 
fizető tiszt urakat arra, hogy hétköznapon tartsák a fize-
téseket, a mint nekem is sikerült tek. Balázs Emil m. k. 
főerdész urat reábirni ; de más fizetőket, kivált a zsidókat, 
nagyon nehezen és ritkán sikerül ; mert ezek szép palást 
alatt vallási gyűlöletből s önhaszonból, — hogy tudniil-
lik legyen a korcsmárosnak jó geseftje -- nem akarnak 
tágitani mindaddig, mig csak az Úristen nem terjeszti ki 
föléjük boszúságának ostorait. így történt Jalnán is. 

Van itt a Popper-féle czégnek egy ügynöke, a ki a 
kifizetést rendesen ünnep- és vasárnapon tart ja . Háza kö-
rül seregeinek össze a munkások s várva várják, mikor 
nyilik ki az iroda. Sokszor megtörténik, hogy a templom-
ból is kimennek, a kik még akarnának legalább részben 
eleget tenni szent kötelességüknek, mi által mind a szent 
beszéd, mind a szent mise ájtatossága zarartatik. Mások, 
nem sokat törődve az isteni tisztelettel, naphosszant támo-
gatják a korcsmát s megtelnek a pokoli itallal már délelőtt, 
s ha megkapják a vérverejtékesen szerzett pénzüket, 
mennek ismét csak a korcsmába, a hol osztozkodnak. 
Hogy a vendéglősnek is jut osztályrész, az minden két-
ségen kivül van, még pedig a legjobb osztályrész ; mert 
a szerencsétlenek, a kik egész héten vagy hónapon át az 
erdőkben fáradoztak, fizetés alkalmával ki akarják pi-

henni a fáradságot, öntözgetve gyomrukat a pokoli nek-
tárral, a pálinkával, nem is gondolva arra, hogy legalább 
délután kellene menni letenyére, ha már nem voltak a 
szent misén. De hogyan is menjenek, mikor tele van a fej ? 
Inkább ott hever asztal alatt mind, mig kijózanodik. Oh 
szomorú kép! Yan törvény ugyan, de csak a papiroson; 
nincs, ki azt életbe léptetné ! 

Tehát mi történt Jalnán ? 
Hát ez történt ! Az, hogy karácsony előestéjén volt 

fizetés a zsidónál, a hol mig a bünvezeklők a templom-
ban voltak, addig a pénzt követelők őrizték a korcsmát 
és a fizető ágens lakását. Egy cselédházban, a hol az ő 
bérese és kocsisa lakik, jól fűtöttek, talán iszogattak is, 
minek megtörténte után széjjel mentek. A padláshoz volt 
felkötve egy lepedő, a melyben kilencz hónapos gyer-
mek volt elaltatva ; a kemenczén sok apró forgács volt, szá-
ritás végett letéve. A házbeliek széjjel mentek, s a tüzet 
magára hagyva, bezárták a házikót. Rövid idő múlva 
nagy füst tódul ki az ablakból , futnak az emberek 
j a j kiáltással, mások, a már részegek, nevetéssel. Mi ba j? 
Tüz van ! ! Ej , hadd égjen, ugy is a zsidóé! De a temp-
lomból menők sietnek segitségre, berohannak, betörik az 
ajtót, s mit látnak ? Roppant nagy füstben s lángok közt a 
szerencsétlen gyermeket, a ki még ugyan nincs megégve, 
de igen is, már a füsttől megfojtva. Szerencse, hogy épp 
akkor mentek az áldozásról az emberek az uj áldozathoz. Oh 
mily keserű áldozat! Ott lehetett látni a megrémült anyát 
és apát, a kiknek öröme szomorúságra ily rögtön válto-
zott á t ! Kétségbeesés, szégyen, gyalázat a bűnnek ju ta lma! 

Gyors segély következtében más kár nem volt, csak 
hogy a béres háza kivül-belül tönkre jutot t . Isten meg-
elégedett a kedves áldozattal, az ártatlan gyermek ha-
lálával. 

Vajha okulnának mások ezen az eseten s adnák meg 
Istennek a mi Istené, hogy az Ur Isten adja meg nekik 
is, a mire szükségünk van. 

Vajha föléledne az a szent buzgalom valamennyi 
elöljáróban, hogy ne fosszák meg a szegény népet a meny-
nyei bértől, a midőn oda vetik neki a megérdemlett, véres-
verejtékkel szerzett napszámot ! 

Gregorovics Nándor, 
plébános. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat, mióta uj világi és 

egyházi elnöksége vezeti, rendkívül lendületes fejlődésnek 
indult. Elnöksége, a többi üdvös alkotások között, lelkese-
déssel karolta fel a Religio által még m. é. márcziusban 
tett és a kath. írók aug. 7-iki gyűlése által elfogadott 
indítványát az iránt, hogy a Szent-István-Társulat kebelé-
ben egy "Szakok szerint dolgozó „Irodalmi Osztály" állit-
tassék fel és szerveztessék. Ebben a kedvező szellemben 
irt fel a Szent-István-Társulat elnöksége a nevezett tár-
sulat fővédnökéhez, főm. és ft. Simor JánOS bibornok, 
hg-primás ő emjához is, ugy hogy most már a Religio 
által indítványba hozott „Irodalmi Osztály" felállítása a 
Sz.-I.-T. kebelében emberi számítás szerint, örvendesen 
biztosnak hirdethető. 
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De más tekintetben is örvendetes tények hirdetik előre 
a 3Ji év előtt indítványképp előadott eszménk közeli meg-
valósulásának nagy eseményét. Ugyanis Irsik Ferencz szat-
mári apátkanonok urnák magasztos eszmékkel és nemes lel-
kesedéssel telt lelke, bizonyára a „Protestáns irod. Társa-
ság" megalakulásáról a ,Religio' által legelőször közölt 
jelentésnek közvetlen hatása alatt, — elhatározta, hogy 
ha a Szent-István-Társulat kebelében egy irod. osztály 
szerveztetik, ő nga a Szent-István-Társulat kebelében lét-
rehozott ez u j alkotás javára 10,000 f r t tesz le alapítvány-
képpen. 

A nagy tett-tel semmiféle dicsérő szó nem ér fel. 
Szatmár és Irsik neve a Sz I.-T., a magyar katholikus 
tudománymívelés és irodalom történetében e tény által 
fényesen van megörökítve. 

A Szent-István-Társulatra nézve még egy örvende-
tes jelentőségről kell e helyütt jelentést tennünk. Miután 
a Religio a nevezett társulat kebelében az irodalmi osz-
tály felállítását már hónapok előtt biztosnak tartotta, 
m. hó 15-én, „Egy szó a maga idején" cz. czikkünkben, 
a Szt.-l.-T. „alapjainak mélyítése és kiszélesítése" iránt u j 
indítványt tettünk. Indítványt tettünk az iránt, hogy a 
társulat által kiadott és kiadandó népiratok és ifjúsági 
olvasmányok rendes előfizetői a társulati tagság megtisz-
telő és buzdító czimével diszittessenek fel. 

A kath. sajtó ezt az indítványunkat is kezdi felka-
rolni. Elsőnek a lelkes „Veszprémi Közlöny" szólalt meg. 
Nyilatkozata im itt következik : 

„Katholikus irodalmi szervezkedés. 
It t az idő, hogy mozogjunk. It t az idő, hogy azon 

nagy és beláthatlan következményű szellemi mérkőzésre, 
melyet a felekezetekkel kivívnunk kell, magunkat ész-
szerűen előkészítsük. 

A mult évben megalakult kath. irodalmi társaság 
a Szent-István-Társulat kebelébe olvadt és igy minden 
törekvésünknek, minden mozgalmunknak e társulathói kell 
kiindulni és e társulatba kell összefutni. 

Csak helyeselhetjük, midőn kath. laptársaink in-
dítványt. indítvány után tesznek, hogy a Szent-István-Tár-
sulat működését a lehető legbiztosabb mederbe tereljék. 

Elsőnek a „Religio" derék szerkesztője lép fel, aki 
éles körültekintéssel a felekezetek hasonirányu mozgal-
mait szemmel tar t ja és jóakaratú nézeteit férfias nyílt-
sággal elmondja. 

A Szent-István-Társulat által kiadott és kiadandó 
népiratkákra vonatkozólag ezekben foglalja össze véle-
ményét, melyet mi teljesen osztunk."(Következik szórul-
szóra, a mit indítványoztunk. 

= Értesítés A magyarországi Papi Imaegyesület 
Győrött véglegesen megalakult. Védnöke : dr Zalka Já-
nOS, megyés püspök ur ő nagyméltósága. Tiszteletbeli 
elnöke : Nogáll Károly, ozerói vál. püspök. Elnöke : 
Mohi Antal, kanonok, győrbelvárosi apát-plebános. Jegyzője 
és az egyesületi közlöny szerkesztője : Varga János, a 
nagyobb papnevelde lelkiigazgatója. Az egyesületnek nincs 
egyéb czélja, mint hogy tagjait a közönséges papi kötel-
mek lelkiismeretes teljesítésére serkentse, és a kezek fel-
tevése által nyert kegyelmet bennök ébren tartsa. A kü-
lönös eszközöket, melyek Jézus szentséges szive tisztelete 

mellett e czél elérésére vezetnek, az alapszabályok jelölik 
ki. Az eddig jelentkezett tagoknak, a társulati értesítő, 
a felvételi kép, és az alapszabályok egy példánya terjesz-
tés végett megküldetett.1) 

= A Szent-István-Társulat ügynökségében kap-
hatók : 1. Pázmány, Imádságos könyv,' egyszerű kiadás, 
fűzve SO kr, bőrkötésben 1 f r t 80 kr. — 2. Pázmány, 
ugyanaz, finom kiadás, fűzve 1 fr t 20 kr, chagrin bőrkö-
tésben 2 f r t 50 kr. — 3. Ifjúság öröme, egyszerű kiadás 
80 kr. — 4. Ugyanaz, finom kiadás 1 fr t 20 kr. — 5. 
Goffine, Katholikus oktató és épületes könyve, ezelőtt 
3 frt, leszállított ára fűzve 1 frt 50 kr. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
- j - A vallás-terjesztés müve számára Lyonban, alul-

írott gyűjtöttem az 1886-ik mult évben : 234 frt 29 kr. 
Ebből begyül t : Az esztergomi főmegyé-

ből 225 f r t 76 kr (ebből egy névtelen 
70 frtot), a székesfehérvári p. megyé-
ből 7 frt 53 kr., a kassai p. m. 1 frt . 

234 fr t 29 kr. 
Evi kiadás 4 f r t 73 kr. 
Tiszta eredmény 229 frt 56 kr. 
Jövő évi kezelésre itt maradt . 12 f r t 56 kr. 
Elküldtem 217 f r t — kr. 

Ezen összeg tesz a megérkezési napárf. . 437 franc-ot 
mint azt a kezeim között levő nyugta bizonyítja. 

Midőn erről a tisztelt részvevőket van szerencsém 
ezúton értesíteni, fogadják a lyoni igazgatóság nevében 
köszönetemet, s kérem, hogy mind maguk pártolják to-
vábbra is e^müvet, mind ismerőseik között s hatáskörükben 
tovább terjeszteni szíveskedjenek. Kantor Lajos, 

káplán. 

IRODALOM. 
A Majer I. püspök ur által kitűzött pályakérdésekröl. 

I. pályakérdés 300 frttal. — „Akorunkbeli vészthozó 
uj mozzanatok, tévtanok, idegen szokások fölsorolandók, 
s azoknak kártékony hatása életbölcsészek, történelmi és 
vallásos érvekkel legyőzendő ; s nyomban ama kérdés 
megoldandó, hogy nagyobb bajok elhárítása tekintetéből 
mily okszerű gyógymódok és eszközök lesznek alkal-
mazandók ?" 

A I I pályakérdés 25 aranynyal. — „Esztergom város 
és vármegye egyházi és világi Íróinak koszorúja" czim 
alatt állittassék egybe az itt született vagy itt lakott irók 
név- és mü-lajstroma az irók rövid ismertetésével. 

Az I-re érkezett 5 ; legjobbnak találtatott az e jeligés : 
„Ismerd meg tenmagadat!" felbontván 1 0 / i 2 - k é n kitűnt a 
szerző Magdics Károly róm. kath. tanitó Mezőtúron. 

A I l - ra két pályamű érkezett ; legjobbnak talál-
tatott a „Conamur tenues grandia" jeligés; felbontatván 
a levélke, benne a szerző neve „Zelliger Alajos fővá-

!) Ennek a magasztos czélu egyletnek is örömmel ke'szitette 
elő a „Religio" az útját . Még nem múlik el ez a generáczio : és 
üdvös gyümölcsei bőven fognak teremni. Mert Isten áldása van 
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rosi hitoktató." A pályázó urak Majer I. ő méltóságától 
átvehetik munkáikat. (Uj M. Sión.) 

= . Jézus Krisztus a nevelő tanítók eszményképe. 
I r ta dr Steinberger Ferencz, a szatmári kir. kath. férfi-
és nőtanitóképző-intézet igazgatója, szentszéki tanácsos. 
3-r. 193 1. Ára 1 f r t 30 kr. Megrendelhető szerzőnél 
Szatmáron. 

Isteni Üdvözitőnk örök példányképe minden ember-
nek ; tökéletesek csak ugy lehetünk, ha őt követjük. Ab-
ban nyilatkozik istenségének fénye, hogy tanitása min-
denkinek lelki szükségleteit kielégíti, példáját mindenki 
követheti. Megváltói nagy munkáját cselekvéssel és taní-
tással tölté be, örök eszményképet állítván föl mindazok-
nak, kik neveléssel és tanítással foglalkoznak. Jézus az 
egyedüli üdvösség. Ot követi az egyház a népoktatásban, 
a tudományok müvelésében. A modern eszméken alapuló 
nevelés és tanítás nem az Istenembert, hanem a gyarló 
észt választja mintául és irányadóul. Ebben is elpártolás 
nyilatkozik Jézustól és az egyháztól. Szerző ezekkel 
szemben kimutatja, hogy a nevelő-tanítók egyedüli esz-
ményképe Jézus Krisztus. Hivatásához képest mint ta-
nítóképző intézeti igazgató a jó szellemet óhajtván a 
tanítóságban ápolni, eszméit az élet megfigyelése, gon-
dolkodás és jeles tekintélyek nyomán e munkájában ál-
lította össze, mely egy szük keretű felolvasásnak készült 
a szatmármegyei r. k. néptanítók közgyűlésére, de a 
tárgy annyira megragadta szerzőt, hogy a tervezett fel-
olvasás egy egész kötetre nőtte ki magát. S helyesen ! 

Az I. részben, mint az ember eszményképét mu-
tatja be Jézust, s előadja, hogy a megváltás isteni czél-
ján kivül azért lett emberré az Isten fia, hogy a tökéle-
tes ember mintaképét mutassa be a világnak ; hogy a 
szentség typusa ragyogjon föl benne és az erényre meg-
tanítson mindenkit Jézus fönséges jellemét ecseteli, előbb 
körvonalokban leírván mennyei tisztaságát, páratlan jósá-
gát, nemes részvétét, szeretetét, kíméletes gyöngédségét, 
akaraterejét, bátorságát ; azután részletesen beszél az 
isteni Üdvözítő alázatosságáról, szerénysége, hazaszere-
tete, szegénysége és a tanitói kar anyagi helyzetéről, 
fönséges nyugalmáról, önzetlenségéről ; az isteni Mester 
elveiből kiindulva figyelembe veszi az illemet és a neve-
lés más eszményképeit. Miután kimutatta, hogy Jézust 
mint isteni eszményképet minden ember követni tartozik, 
a II. részben áttér annak bebizonyítására, hogy az isteni 
Mester kiválóan a tanitó eszményképe. Jézus azért lett taní-
tóvá, hogy szóval is megtanítson, miként kell magas rendel-
tetésünket elérnünk. Tanitói működésével megszentelte és 
megnemesitette a nevelők és oktatók pályáját ; nemcsak va-
lódi gyermekbarát volt,hanem az egész emberiség legdicsőbb 
tanítója. Mint a mennyből alá szállt Ige az isteni hit-
igazságok mellett fenséges erkölcstant hirdetett, a hit-
es erkölcsi elveket szorosan egybefüzé. Ezen elévüihetlen 
igazságok egy kis könyvben, a katekizmusban vannak 
összefoglalva, melyet tisztelettel és. lelkesedéssel kell 
minden tanítónak kezébe vennie. Jézus a paedagogia örök 
elveire is megtanított minket, és pedig az életből vett 
példákkal, melyek örök mintául szolgálnak a nevelő 
tanítóknak. Szerző mélyen átgondolta Jézus paedagogiá-
ját ; az evangéliumok nyomán élénken mutatja be, miként 

tanított isteni üdvözitőnk ; feltünteti, hogy tanitása ér-
telem fejlesztő, érdekes, szemléltető, alkalomszerű volt ; 
az életnek tanított, figyelemmel volt az egyéniségre ; ki-
terjedt az erkölcsi, szív- és jellemképzésre. A tudásnak 
az erkölcsiséggel kell együtt haladnia, s a mi a tanitói 
pályán egyik legfőbb tényező : a nevelő tanítónak pél-
dával kell elől mennie és a nevelés helyes módját ön-
képzés által elsajátí tania; mire az isteni kegyelem nyújt 
erőt és éltető meleget. 

A nevelés és tanítás életrevalósága abban nyilat-
kozik, ha átalakitólag hat egyesekre és az egész társa-
dalomra. Azért szerző a III. részben Jézus nagyszerű 
alkotásairól szól. Összehasonlítást tesz az isteni mester 
előtti és az ő utána következő időszakok között. Leír ja 
az erkölcsi létrendet, hű képét adja a társadalmi létrend-
nek Jézus előtt és után ; részletezi az értelmi létrendet 
és bebizonyítja, hogy Jézus átalakitotta az erkölcsi, 
társadalmi és értelmi létrendet. A civilizatio az isteni 
üdvözítő munkája, s azért vezércsillagul szolgál minden 
embernek, különösen a nevelő-tanítóknak. 

Szerző tárgyát jól átgondolva lelkes emelkedettség-
gel fejti ki. Előadása gyakorlatias, fejtegetéseiben figye-
lembe veszi a korszerű eszméket; irálya választékos, fo-
lyékony, Méltán mondja róla az egri főmegyei körlevél, 
hogy „a czimében kifejezett alapeszmét korszerűen, gya-
korlatiasan s meleg átérzéssel fejtegeti," s hogy azt ugy 
a tanítók, mint a lelkészek is haszonnal s élvezettel ta-
nulmányozhatják. — Befejezésül egy óhajtást nyilvání-
tunk : a felvett alapeszméből kiindulva és azt kifejtve 
ir ja meg szerző az egyházi nevelés és tanítás apo-
lógiáját ! -(-

Beküldeteit A tudomány- é s műegyetemi olva-
sókör évkönyve . Szerk. a titkári hivatal. XIV. évfo-
lyam. 1885—6. Budapest, 1880. 16-r. 68 1. 

Az olvasókörnek a lefolyt tanévben 780 rendes 
tagja volt. Elnöke Melly Béla, t i tkára a jelen tanévi el-
nök, Szomjas Lajos joghallgató volt. A körnek jár t 126 
lap és folyóirat 186 példányban. Könyvtárának állománya 
5641 mü 9G64 kötetben. Az olvasókör tudományos vitá-
kat, rhetorikai estéket és szépirodalmi matinékat szokott 
rendezni. Czélja az egyet, i f júság körében a műveltséget 
és társas életet ápolni és fejleszteni. Nagy jótétemény, 
kivált az if júságnak egészen magára hagyatott részére 
nézve. 

= Tudomásul az „Egyházművészeti Lap" tisztelt 
megrendelőinek és olvasóinak. — Váratlanul közbe jöt t 
akadályok miatt az 1886. évi folyam befejező iveit csak 
január végén küldhetjük szét diszes mümellékletekkel. — 
Az 1887. évi folyam (négyives) füzete márczius hó ele-
jén kerül ki sajtó alól. A megrendelési feltételek a ré-
giek maradnak. A 24 ives kötetet képező illusztrált folyó-
irat (kéthavonkint négyives füzetekben) 3 frt előfizetési 
árért, vagy 12 intentio elvállalása mellett rendelhető 
meg A kéziratokat, előfizetési pénzeket és reclamatiókat 
Nagyváradra kérjük küldeni. Újonnan jelentkező meg-
rendelőinknek — mig a készlet tart — leszállított árért 
szolgálunk az eddig megjelent kötetekből. A szerkesztőség. 

= Kérelem. Kérjük a tisztelt kath. közönséget a 
aHírnök" czimü folyóirat, meg a „Mária-Kert" szives 
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ismertetésére és terjesztésére. — Mind a két folyóiratnak 
csinos kiállítása, kellemes és vigasztaló olvasmányai s 
változatos uj diszitései már is érdeklődést keltettek min-
denfelé. 

Némi tájékoztatásul megemlíthetjük, hogy a „Hír-
n ö k é b e n Jézus szents. Szive templomai és kápolnái is-
mertetése után egyebeken kívül, mint véljük, ápril szá-
mával, igen érdekes és illusztrácziókkal ellátott czikkso-
rozatot kezdünk Jézus sz. Szive tiszteletének régibb em-
lékeiről Magyarországban. Erre már dus anyagunk ké-
szen áll. 

„Szűz Mária virágos ker t jé"- t szemet és szivet ör-
vendeztető ültetvények fogják ékesíteni : azaz, ci kisebb 
tarka szinvegyületü virágokon, vagyis czikkeken kívül 
rendszeres összefüggésben hosszabb dolgozatok is fogják 
változatosságát fokozni, értékét emelni. 

A „Hírnök" ára egész évre 1 f r t 50 kr. A „Mária-
Kert" 1 fr t . Mind a kettő együtt 2 frt 30 kr. Kalocsán. 
Tóth Mike S. J . szerkesztő. 

-f- Tóth Mike S. J . egyúttal jelenti, hogy Vercruysse 
S. J . nagyhírű és minden európai nyelvre lefordított El-
mélkedése i t a szerző felszólítása folytán lefordította ma-
gyarra és ki fogja adni. A 10 ivnyi füzet ára 45 kr. 
Megrendelhetni, pénzküldés nélkül, levelező lapon. 

VEGYESEK. 
Simor JállOS bibornok hgprimás ő emja, mint 

az ,TJ. M. Sión' írja, a legközelebb lefolyt félévben vi-
lágtörténeti nevezetességgel megtartott jubileuma alkal-
mából tett s utolsó számunkban kimutatott adakozásain 
s alapitványain kivül, a melyek 103,100 fr tot tesznek ki, 
ugyancsak az elmúlt félévben még a következő adomá-
nyaival tett bizonyságot a „holt kéz" elevenségéről : a 
máriavölgyi iskolára 500 f r t ; a felsőszemerédi iskolára 
200 frt, a darnói, lipóti, nagyölvedi, rottnóczi suránkai, 
eözdöghei, dunaszeghi, nyirágói iskolákra egyenkint 100 
frt, összesen 800 f r t ; a házasnényei iskolára 50 f r t ; az 
ujbarsi plébániára 100 f r t ; az esztergomi, nagyszombati 
és budapesti tanitóképezdéknek összesen 3333 fr t ; a 
Szondi-kápolnának jó karban tartására 3000 í r t : a csol-
noki plébániának alapitványképen 300 f r t ; a Radetzky-
féle emlékre 1000 f r t , a zsolnai tüzkárosultaknak 300 
f r t ; a törökbecsei tüzkárosultaknak 100 f r t ; a pras-
siczi missióra 100 f r t ; a budapesti állami tanítóképezde 
segélyegyletének 50 fr t ; a bajtai, gyerki és várkonyi or-
gonákra összesen 90 f r t ; a kisvárdai nőegyletnek 100 
f r t ; a komáromi apáczáknak 400 fr t ; az esztergomi 
gymn. segély-egyletének 400 f r t ; a szakolczainak 100 
f r t ; a hont-szent-antali orgonára 200 f r t ; a budapesti 
Mária-intézetnek 100 f r t ; a pozsonyi, Miasszonyunkról 
czimzett zárdának 100 f r t ; az esztergomi szegényeknek 
500 f r t ; a győrieknek 500 f r t ; a bajnaiaknak 300 f r t ; a 
nagyszombati árvaház ez évi költségeire 2000 f r t ; ma-
gánösztöndijak s egyéb adakozások 1287 f r t ; a szegé-
nyebb ellátású káplánoknak 5000 frt. Összesen: 30,910 fr t . 

= Nm. és f t . dr- Zalka János püspök ur ő exciája 
a győri káptalannál 5400 frtnyi alapítványt tett, avval a 
rendeltetéssel, hogy annak kamataiból két hittudományi, 
egy elméleti és egy gyakorlati értekezés vagyis pálya-
kérdés megfejtői 100—100 frttal jutalmaztassanak és a 
két bíráló tiszteletdíjul 25—25 frtot kapjon. 

— Idők jele! A „Riforma" cz. olasz lap egész cy-
nikusan kijelenti, hogy ha Olaszország valamely hatal-
massággal háborúba keverednék, az illető hatalmasság 
vatikáni követének is távoznia kellene. Hát ilyen az a 
souverainitás, melyet az olasz királyság a pápának — ga-
rantirozott! A pápa helyzete igazán tűrhetetlen. 

= Haladunk! Gabelsberger gyorsiró rendszere sze-
rint Kranzfeldernél Augsburgban egy ima-könyv jelent 
meg következő czimmel : „Katholisches Gebetbuch. In 
stenographischer Schrift autographirt von Dr P. Narc. 
Liebert Gymnasialprofessor stb." 

— Köszönettel vettük a veszprémi egyházmegye 
1887-re szóló Schematismusát, a mely dr Rada István 
szentszéki jegyző vezetése alatt igen díszesen jelent meg. 
A megye nagynevű főpásztora, nm. és ft. dr Kovács 
Zsigmond püspök ur elődjeinek fényes névsorában a 
88 ik. A káptalan stallumai be vannak töltve, 12 reális 
és 6 cz. kanonokkal. A plébániák száma 225. A hívek 
összes száma 4y6,667, az iskolásoké 66,428. Egyházme-
gyei pap van 350, kik közöl lelkipásztorkodással foglal-
kozik 296. A Szt.-I.-T. tiszteletbeli tagjainak névsora 
külön van feltüntetve. 

— Spanyolországban a liberalismus szintén, minden 
áron „civil-házasság"-ot akar. Hogy kedve teljék benne: 
a mostani kormány, egyetértve Rampolla madridi nun-
tiussal, egy törvényjavaslatot dolgozott ki, a melyet 
imént terjesztett fel a Vatikán elé. E szerint a javaslat 
szerint a házasság polgári jellege az által nyerne kife-
jezést, hogy minden házasságkötésnél a templomba a 
polgári község egy-egy képviselőt küldene a házasság 
registrálására. A szent atya ezt az ügyet egyelőre egy 
külön bíbornoki bizottságra bizta. Nem lehetetlen azon-
ban, minthogy dogmatikai kérdésekkel van az ügy össze-
füződve, hogy a végdöntést a sz. Officium fogja megadni. 
Hallomás szerint a megoldásnak ezt a nemét a szent 
atya kedvezően fogadta. (Augsb. Alig. Zeit.) 

f A zentai róm. kath. esperesi kerület papsága és a 
rokonság mélyen megszomorodott szivvel jelenti az ér-
seki megye szeretett Nesztorának s feledhetlen paptársá-
nak, illetve rokonának, nagyságos és főtisztelendő Bene-
dek Elek, cz. apát, t. kanonok, kiérdemült alesperes, 
aranynnsés áldozár és zentai plébános urnák, élte 87-ik, 
áldozársága 63-ik évében f. évi január hó 2-án esti 8y 2 

órakor, a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele után, 
végelgyengülés következtében történt elhunytát. A bol-
dogult lelkinyugalmáért az engesztelő sz. mise áldozat 
folyó hó 4-én d. e. 10 órakor mutattatik be a Minden-
hatónak ; hült tetemei pedig a sz. mise után tétetnek 
nyugalomra. Zenta, 1887. január 3 án. Az ö. v. f. n. 

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

Budapost, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. az.) 
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Mózes törvénye az egyptologia világánál. 
(Folytatás.) 

Miután az Ur kiválasztott népét hatalmas 
kéz által és csodálatos módon kivezette a fogság 
házából, törvényt adott neki, mely szerint Izrael 
népének ugy vallási mint állami életét intéznie 
kellett. 

A mózesi törvény alapja a tízparancsolat, ez tar-
talmazza röviden a dogmatikai és ethikai főel-
veket ; s ezen alapon nyugszanak a többi szab-
ványok, melyek részint rituális, részint társa-
dalmi jelleggel birnak, a mennyiben Izrael né-
pének Istenhez vagy az embertársakhoz való vi-
szonyát körülirják. 

A zsidó törvény (thorâ) félreismerhetetlenül 
magán hordozza azon kor bélyegét, melyben azt 
Isten az ő népének adta. Ha egyrészről tekintetbe 
veszszük azon valiás-erkölcsi igazságokat, melye-
ket Mózes törvénye Izrael fiainak különösen 
szivökre köt, nem kerülheti el figyelmünket ama 
közülmény, hogy az e törvényekben foglalt tilal-
mak különösen oly visszaélések ellen irányoz-
vák, melyeket Mizraim népétől tanulhattak el 
Jákob unokái. Ha pedig a zsidó nép rituális szab-
ványait, különösen pedig a papi öltönyökre vo-
natkozó szabványokat egybevetjük az egyptomi 
papok ruházatával, azt találjuk, hogy ez utób-
biak nem egy tekintetben mintául szolgáltak az 
előbbieknek. Mózes törvényében tehát ugy negativ 
mint positiv tekintetben föltaláljuk az egyptomi 
viszonyokra való vonatkozást. 

Nem képzelhető nagyobb ellentét mint az, 
mely Egyptom népének dogmatikai ismeretei és 
nézetei meg a zsidó törvény dogmatikája közt fön-

áll. Egyptom népe az emberiség őshagyományá-
ból átszármazott monotheismus elvetésével a 
mindent istenitő polytheismus karjaiba vetette 
magát. Mig a legrégibb időből származó emlé-
keken még az ősi monotheismus többé-kevésbbé 
határozott kifejezéseivel találkozunk, addig Egyp-
tom hatalmának fénykorában, vagyis azon kor-
szakban, midőn Izrëal fiai Egyptom földén tar-
tózkodtak, a nép vallása a legdurvább polytheis-
mus volt. Istenei a természet minden országából 
kerültek ki; Isten volt neki a nap, istenek vol-
tak a csillagok, istenek voltak az állatok, a szá-
razföldön és a vizben lakók meg a levegőben 
repkedők; az ápiszbika, a macska, a krokodil 
— de még a ganajtúró bogár is isten volt 
előtte. — Es ez istenek képeivel, ábrázatjai-
val a Nilus völgyében lépten-nyomon találkozunk. 

A templomok az isteneknek mindennemű 
ábrázolásaival tömvék; majd emberi alakban 
állanak előttünk a bálványképek, majd pedig egy 
állat alakja repraesentálja az istenséget, ismét 
máskor, s ez a leggyakoribb eset, az Istenség 
alakja emberi törzsön állatfejet visel. Igy Horusz 
kányafejjel, Anubisz sakálfejjel, Thot Ibiszfejjel, 
Chnum kosfejjel, Baszt macskafejjel, Hathor te-
hénfejjel, vagy tehén alakjában ékeskedik ; Ra a 
napkorongot hordozza fején; a Ptahnak szentelt 
scarabaeus (ganajturó bogár) úgyszólván a temp-
lomi épitészet ornamentikájához tartozik; a kro-
kodil és viziló utálatos alakjai pedig a gonosz 
princípiumot, Szutech vagy Szet istenséget jelké-
pezi. 

Az egyptomi ember tehát, ha templomba 
lépett, mindenütt és mindenfelé a természet va-
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lamennj'i országából vett emblêmokkal találko-
zott, metyek szemeiben — legalább e későbbi 
korszakban — nemcsak az istenség jelképei, ha-
nem annak képviselői, sőt maga az istenség vol-
tak. Az egyptomi vallás fejlődéséből tudjuk, hogy 
az egyptomiaknak különben szellemes szimboli-
kája, vagyis az Istenségnek különféle jelképek 
által való szemléltetése, volt azon hid, mely e 
népet az ősi monotheismusból a polytheismusba 
vezette át. 

Ha már most a szentírásban azon parancso-
kat olvassuk, melyeknél fogva Izrael népének a 
legszigorúbban tiltatik az egy igaz Istenen kivül 
mást imádni, s annak bárminemű képét készíteni, 
okvetlenül arra kell gondolnunk, hogy e tilalom-
nak éle első sorban az egyptomi szymbolizmus és 
az ebből kifejlődött bálványimádás ellen irányul. 
„Én vagyok a te Urad Istened, — igy szól Iz-
rael Istene népéhez — ki téged kihoztalak 
Egyptom földéről, a szolgaság házából. Idegen 
isteneid ne legyenek én előttem. Faragott képet 
ne csinálj magadnak, se valami hasonlatosságot 
arról, mi oda fenn az égben, vagy itt lenn a 
földön, vagy a vizekben vagyon a föld alatt. a l) 

Még határozottabban beszélnek ama szavak, 
melyeket Mózes intelemképen a néphez intézett: 
„Őrizzétek tehát szorgalmasan lelketeket. Nem lát-
tatok semmi hasonlatosságot az napon, melyen 
az Ur nektek szólott Horeben a tüz közepéből, 
netalán megcsalatkozván, magatoknak faragott 
hasonlatosságot csináljatok, férfiú vagy asszony 
képet, hasonlatosságát mindennemű barmoknak, 
melyek a földön vannak, vagy az ég alatt repeső 
madaraknak, és â csnszó-mászóknak, melyek a 
földön mozognak, vagy a halaknak, melyek a 
föld alatt a vizekben laknak." 2) Ugy hangzanak 
e szavak, mintha csak Mózes szemei előtt lebeg-
nének mindazon alakok, melyeket az egyptomiak 
templomaiban látott, s mintha csak első sorban 
ezek utánzásától akarná honfitársait visszatartani. 

A mózesi törvény egyenes tiltakozás ugyan 
minden bálványimádás ellen, de Mózesnek intő 
szavai közvetlenül mégis az egyptomi vallásrend-
szer külső formái ellen intézvék. Látjuk ugyanis, 
hogy Mózes törvénye nemcsak a bálványimádást 
tiltja meg, hanem egyszersmind tilosnak mondja 
az Istenségnek szymbolikus ábrázolását — a mint 
ez az egyptomiaknál szokásban volt. Ezek ugyanis 

J) Exed. 20, 2—4. 
2) Deut. 4, 15—18. 

az állatvilág különböző alakjai által az Istenség 
tulajdonságait akarták kifejezni, de ezen szym-
bolyzmus végre is bálványimádásra vezetett. 

Egy másik határozott ellentét Mizraim és 
Izrael vallásrendszere között a temetkezési szer-
tartásokban nyilvánul. Az egyptomiak főgondja 
volt halottaikat az enyészettől megóvni, nem 
kiméltek e tekintetben költséget és fáradságot. 
A halottak nyugvóhelye a íehető legfényesebb 
volt; a sirok mindennemű festményekkel diszit-
vék, melyek az elhunyt életére vonatkozó jelene-
teket ábrázolnak, s a gazdagok múmiáin nem 
hiányoznak ékszerek és drágakövek sem ; ugy, 
hogy a holtak városai fényben és pompában az 
élők városaival vetekednek. Hisz maguk a pyra-
misok, a föld legkolosszálisabb épületei, ama 
rengeteg kőtömegek, melyeknek építésén egy 
emberöltőn keresztül százezren dolgoztak, nem 
szolgáltak más czélra, mint hogy a királyok örök 
nyugvóhelyei legyenek. Az egyptomiak e szokásai 
szép, magasztos elvből indultak ki ; mert azok a 
halhatatlanságban való hitnek kifejezései; de a 
temetkézési pompa e tulhajtása végre is az el-
hunytak apotheosisára, istenitésére vezetett. Ama 
ál dozatok, melyek eleinte az elhunytért mint 
engesztelő áldozatok lőnek bemutatva, a későbbi 
kor felfogása szerint az elhunyt tiszteletére szol-
gáltak. 

Ez az oka annak, hogy Izrael fiainál a te-
metkezési szertartások minél egyszerűbbek vol-
tak, a halotti áldozat pedig éppenséggel tilosnak 
tartatott . Izrael kultusza a legnagyobb követke-
zetességgel kerül mindent, a mi a bálványimá-
dásra hajlandó népet a teremtmények istenité-
sére vezethetné. 

Daczára ezen lehető legélesebb elvi ellentét-
nek, a vallási szertartások külső formáira, a 
rituális szabványokra, szent épületek és a papi 
öltönyök alakjára vonatkozólag több oly intéz-
ményt találunk Mózes törvényében, mely egyptomi 
mintára utal. 

Az izraeliták szent helye a frigysátor fölosz-
tásában, berendezésében és styljában az egyptomi 
templomok alakját tükrözi vissza. 

A frigysátor 100 könyök hosszú és 50 kö-
nyök széles körülkerített udvarban (atrium) ál-
lott, s a sátor maga ismét két részre volt osztva: 
a szentélyre és szentek szentére; az előbbi 20 
könyöknyi hosszúsággal és 10 könyöknyi széles-
séggel birt, benne voltak elhelyezve az illatok 
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oltára, a hétágú gyertyatartó s a szinkenyerek 
asztala; az utóbbinak teljes koczka alakja volt, 
minden mérete 10 könyököt tévén ki; ebben volt 
a frigyszekrény. Hasonló berendezéssel birtak az 
egyptomi templomok. A bejáratot a pylonok. 
vagyis toronyszerüleg fölemelkedő kapuk képez-
ték, ezek az udvarba vezettek ; az udvar közepét 
egy négyszögletes hosszú épület foglalta el, mely-
hez az úgynevezett czella csatlakozott. A czel-
lában őrizték a templomnak legszentebb tárgyát, 
ott volt az úgynevezett bárka (bari) vagyis egy 
fából, néha ezüstből vagy aranyból készitett 
bárka, melyen fából vagy kőből készitett szek-
rény, az úgynevezett naosz, foglalt helyet. A 
naoszt kivülről különféle cliszitmények, továbbá 
istenek és szárnyas géniuszok alakjai ékítik; be-
lül az istenség szobra volt, melyet azonban kö-
zönséges halandó nem láthatott, mert a szekrény 
ajtai gondosan lezárva és lepecsételve voltak ; 
csak a királynak vagy főpapnak volt szabad azo-
kat fölnyitnia. A frigyszekrény ily for mán csak 
igen távolról emlékeztet az egyptomiak naoszára; 
az előbbi egyszerű láda volt, az utóbbi bárkán nyug-
szik s úgyszólván a templomnak kicsinyített alakját 
adja vissza; a turini muzeumban őrzött naosz pél-
dául még két oszlopból álló propylaeummal is bir. 

A mi a frigyszekrényen némileg az egyptomi 
stylusra emlékeztet, az a kherubok alakja, mely 
egészen más volt, mint a hogy a kherubokat 
Ezechiel leirja. Az Exodus a kherubokról igy ir : 
„Csinálj két kherubot is vert aranyból" — ez az 
ur parancsolatja óMzeshez — „a felelőhely mind-
két felére. Egyik kherub legyen egyik oldalán, 
a másik másikán. A kegyelemtábla mindkét ol-
dalát födjék be, kiterjesztvén szárnyaikat és a 
felelőhelyet eltakarván; és egymás ellenében le-
gyenek arczaikat a kegyelemtáblá,ra fordítván, 
melylyel a szekrény befödetik. *)" Hasonló módon 
több egyptomi naosz külsején láthatunk egymással 
szemközt álló vagy térdelő géniuszokat, kik szár-
nyaikat egymásfelé kiterjesztik. Ez adhatta meg 
az eszmét arra, hogy mikép ábrázoltassanak az 
ég hatalmas szellemei. A kherub fogalma egy és 
ugyanaz volt Izrael fiainál Mózes idejében és 
Ezechiel idejében ; de a műveltség különböző 
foka szerint és a művészeti stylus változásával, 
változott azon alak, melylyel a zsidó művész e 
mennyei szellemekben lakozó erőt, hatalmat és 
értelmet kifejezni törekedett. 

l) Exod. 25, 18—20. 

Még több vonatkozást találunk Egyptomra 
a papi öltönyök alakjában. Mózes ezeket ugy 
irja le, mint a melyek a nép előtt különben is-
meretesek — de épen e körülmény hozta ma-
gával, hogy Mózesnek idevonatkozó szavai az 
utókorra nézve többször majdnem érthetetle-
nekké váltak. Innen van, hogy az exegeták a 
papi öltönyök alakját a mózesi törvénynek ál-
talánosságban mozgó szabványai után a legkü-
lönfélébb módon képzelték maguknak. A z egyp 
tomi emlékek azonban az e pont körül fölmerülő 
nehézségeket eloszlatják, mert azokban Mózes 
leírásának mintegy illustráczióját találjuk. 

Különösen sokféleképen magyarázták a mó-
zesi törvény azon szavait, melyek az efodra, 
vagy mint a Vulgata nem egészen megfelelőleg 
nevezi, vállravalóra vonatkoznak. x) A régibb exe-
geták szerint az efod két félből állott, ezek egyike 
elül, másika hátul függött le; mind a két fél 
vállszalagokkal volt egybekötve, ujja nem volt. 
Nehezen volt evvel összeegyeztethető az, mit 
Josephus Flavius az efodról mond. „Az efod," igy 
ir a tudós zsidó, „egy könyöknyi szélességgel bir 
s a mell közepét befödetlenül hagyja." A szent-
írás az efodról igy szól: „Az efodot pedig csi-
nálják aranyból, és kék, vörös és kétszerfestett 
karmazsin selyemből és sodrott bíborból tarka 
hímzéssel. Két összekapcsolt vállszalag legyen a 
két szélén s igy kapcsoltassák össze.3) Igy a hé-
ber szövegben, a Yulgata az utóbbi versnek sza-
badabb fordítását adja. Mint látjuk e szavak az 
efod alakját nem határozzák meg tüzetesen, azt 
mintegy ismeretesnek föltételezvén. 

(Folytatjuk.) 

A győri élő lelki rózsafüzér-társulat. 
Sorsolandók-e titkai vagy nem? 

Ir ta : " V a x g ' a , J á n o s . 

Francziaország, az egyház elsőszülött leánya, e szá-
zad első negyedében a boldogságos Szűzhöz való gyen-
géd ragaszkodás két szép rózsáját tűzte keblére. Az 
egyiket élő lelki rózsafüzér néven, a másikat a boldog-
ságos Szűz szeplőtelen szivének tisztelete elnevezéssel. 

A nagy forradalom rémnapjai elmultak, az egyház 
szabadabban lélegzett, és gyermekei siettek a Gondvise-
lés határtalan jóságát az isteni irgalom anyjának különös 
tisztelete által legalább némiképen meghálálni. A biza-
lom a Szüzanyához vezette őket, hogy általa engesztel-

*) Exod. 28, 6 8. 
2) Joseph. Flav. Antiqu. jud. III. c. 7, n 5 
3) Exod. 28, 6., 7. 

5* 
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jék meg azt, akihez méltatlanságuk tudatában közvetlen 
fordulni nem mertek. Szűz Mária tisztelete által esedez-
tek kegyelmet azok számára, akik egyetlen, halhatatlan 
leikükről könnyelműen megfeledkeztek. A kezdeményezés 
Lyonban történt. 1826-ban a buzgó lelkeknek egy tár-
sulata alakult, melynek tagjai kötelezték magukat, hogy 
a boldogságos szűz Mária tiszteletére a bűnösök megté-
réséért a szent olvasót mindennap elmondják ; ugv mind-
azon által, hogy a társulat kisebb, tizenöt személyből 
álló társulatra oszolva, ez utóbbiak mindegyike egy 
Miatyánkot és tiz Üdvözletet mondana el mindennap a 
megfelelő titok hozzáadásával. Hogy a változatosság is 
növelje buzgóságukat, megegyeztek továbbá abban, hogy 
a titkokat a tagok havonként változtatják. 

Tiz évvel később, azaz 1836-ban alakult a másik 
társulat Párisban. Ez is a bűnösök megtéréséért való 
imát tűzte ki czélul. A társulat tagjai naponként elmon-
dották szent Bernárd Memorare-]át és egy Üdvözletet ezen 
hozzáadással: 0 Mária, bűnösök oltalma, könyörögj éret-
tünk ! 

Mindkét társulatot helybenhagyta, megerősítette és 
kegyelmekkel ajánlotta XVI. Gergely pápa. Az elsőt 
vagyis az olvasó társulatot élö lelki rózsafüzér, vagy ele-
ven olvasó neve alatt 1832-ben, a másodikat szűz Mária 
szeplőtelen szivének tisztelete nevezettel 1838-ban. 

Ezen két főtársulatnak ő szentsége legkegyelmeseb-
ben azt is megengedte, hogy fióktársulatokat állithassa-
nak és a nyert kegyelmekben részesíthessenek. 

A Szüzanya tiszteletének e két rózsabimbója a ró-
mai megerősítés jótékony napjának áldásos befolyása alatt 
csakhamar felfakadt és kedves illata az áhítat szárnyain 
elszállott a szélrózsa minden iráuyában. Fióktársulatok 
alakultak Franczia- és Németországban. 

Eláradt ez égi illat hazánkba is, gyönyörködtek e 
kedves rózsákon nálunk is, szívták éltető illatukat a győri 
egyházmegyében is. Győrsziget buzgó plébánosa, később 
Győr városának felejthetlen lelkipásztora, az egy évvel 
ezelőtt sirba kisért Winter l Antal, és a szintén már el-
hunyt Intay ^Vazul, a szent Benedek-rend egyik disze, 
már 1843-ban több győri és sz. b. r. áldozár közremű-
ködésével annyira előkészítették a talaj t Győrött, hogy a 
Szüzanya e kedves két rózsáját franczia földből átültet-
hették magyar földbe. Összeojtották a két rózsát egy 
tőre, és manap is mindkettőt csak egy név, az „élő lelki 
rózsafüzér" neve alatt ismerjük. 

Szerencsés voltam a megalakulás jegyzőkönyvét ol-
vashatni. Egész a könnyekig megható az a lelkesedés, 
melylyel a győri papság a szent benedek-rendiekkel ve-
télkedve felkarolja a társulatot. Nagy kiterjedésű, pénz-
beli áldozatokat kivánó intézkedéseket tesznek, hogy biz-
tositsák a társulat jövőjét. Kinyomatják a titkokat, a 
társulat élő tagjaiért szűz Mária jelesebb ünnepein éven-
ként orgouakisérettel 12 szent misét ajánlanak elmondani, 
a meghalt tagok lelki nyugalmáért halottak napja he-
tiben egy Requiem tartását rendelik el, naponként lete-
nyét tartanak a társulati tagok számára, a nt. kármelita 
atyák templomát, hol az ájtatossságot tartani rendelik, a 
gyertyák, ruhák stb. használatáért kárpótolni igérik ; az 
orgonista, sekrestyés, ministransok fizetését magukra vál-

lalják. A nép buzgalmának emelésére szent beszédek tar-
tását határozzák, melyeket, számra tizenkettőt egy év-
ben, valamint a délesti ájtatosságot is naponként a pap-
tagok felváltva kivánják tartani. Elhatározta a társulat 
egy társulati imakönyv szerkesztését is, melyet 1844-ben 
egy vaskos alakban ki is adott. Az imakönyvből rövid 
idő alatt második kiadás rendeztetett és annak németre 
való fordítása is elrendeltetett. 

Az igy szép jövőt igérő társulatot az akkori győri 
püspök Stankovics János helybenhagyta és megerősítette. 

A társulat történetében nevezetes az 1844-iki év. 
Tarcsay Ferencz, győri theologiai tanár, Maár Bonifácz, 
győri főgymnáziumi tanár és Véber Dénes pannonhalmi 
tanár Rómába utaznak, hogy a társulat számára a pápai 
megerősítést kinyerjék. Maár Bonifácz aug. 13-án meg-
nyerni ő szentsége helyben hagyását, melynek értelmében 
a két társulat egyesittetik, Magyarországra nézve anya-
társulattá emeltetik és a tagok mindazon kegyelmekben 
•részesülnek, melyek a két franczia társulatnak engedé-
lyezve lettek. Ezen engedmény a S. C. Indulg. titkára, 
Fatati által kiadott. Az okmány eredetije a győri püs-
pöki levéltárban őriztetik. 

Ezek után fölösleges hangsúlyozni, hogy a győri 
élő lelki rózsafüzér anyatársulata mint ilyen egyedül áll 
a maga nemében. Tulajdonképpen két társulat ez, t. i. 
az élő lelki rózsafüzér és a bold, szűz Mária szeplőtelen 
szive tiszteletének egyesitett társulata, mely rövidség 
okáért csak élő lelki rózsafüzérnek neveztetik. Tagjai 
azért, hogy szűz Mária pártfogása által, a hitetlenek, 
eretnekek és minden bűnösök megtérjenek és az igaz 
anyaszentegyház hazánkban és mindenütt terjedjen és 
erősödjék, naponként az egy Miatyánk és tiz Üdvözlet 
után, melyhez a havonként kiosztott titkokat csatolják, 
elmondják még a Memorare-1 és egy Üdvözletet ezen hoz-
záadással : 0 Mária, bünöaök oltalma, k. é. 

A győri élő lelki rózsafüzér tehát, mint ilyen nem 
esik a rózsafüzér társulatok újjászervezésének parancsa 
alá, melyet b. e. IX. Pius Quod iure brevéjében 1877. 
aug. 17-én kiadott és elrendelt ; létjoga és bucsui nincse-
nek kötve a titkok havonkénti kisorsolásához és azon 
rendeletek betartásához, melyeket ugyancsak b. e IX. 
Pius pápa felhatalmazása folytán a dominikánusok gene-
rálisa P. Sanvito 1877. nov 15-én és 1879. jan. 5-én 
az élő lelki rózsafüzér társulatok számára kiadott. A 
győri élő lelki rózsafüzér társulat azok közül való, me-
lyekről b. e. IX. Pius pápa igy ir : „Etsi per Benedicti 
XIV. decretum cautum sit, ne in posterum virtute Brevis 
apostolid in genere impetrati erigantur Confraternitates 
Sanctissimi Rosarii inconsulto Magistro Generali Ordinis 
Praedicatorum : tamen ne devotionis fervor tepescat sed 
potius Sodalium pietas magis augeatur et fiorescat : San-
ctitas Sua, Confraternitates tali modo hactenus erectas dum-
modo nihil aliud obstet, mohi proprio et de plenitudine 
potestatis sanavit et validas .esse declaravit, constrariis 
non obstantibusa 2) 

A római megerősítés uj áldás volt a győri élő lelki 
rózsafüzér gyenge társulatára. 

!) Ex audientia Sanctissimi die 13. aug, 1844. 
2) S. C. Indulg. 1864. 11-a Április. 
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A tagok száma ezután annyira szaporodott, hogy a 
magyar imakönyvből most a nyolczadik kiadás forog 
közkézen. A négy utolsó kiadás négy-négyezer példányban 
lett nyomatva. 1848-ban már a német imakönyv is má-
sodik kiadást ért . Jelenleg ebből is az 5-ik kiadás a leg-
újabb. 

Az élő lelki rózsafüzér magában Győr városában 
800-nál több tagot számlál. Az ország különböző vidékein 
létező fióktársulatainak pedig mintegy 5—6 ezer tagja van. 

A társulatnak majdnem 5000 forintra menő vagyona 
is van, melynek kamatait saját szükségleteire forditja. 

A társulat megalakulása óta mindig a győri ft . 
káptalan jeles tagjai viselték az elnöki tisztet, segittetve 
munkájukban a központi papság lelkes tagjai által. Je-
lenlegi elnöke : dr Bertha János, prépost-kanonok. Ügy-
vezetője : Nagy Ignácz, szentszéki ülnök, ki a társulatra 
vonatkozólag a legszívesebben szolgál felvilágositással. 

Ezeket szükségesnek tartottam közölni, mintegy meg-
nyugtatásul azon aggályos lelkeknek, a kiket bozgóságuk-
ban az ujabban annyit hangsúlyozott havonkénti titok-
sorsolás talán megingatott. 

Nos cum Prole pia, benedicat Virgo Maria ! 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOE.. 
Budapest, január 14. A szabadkőművesség közös 

actiója a szentszék ellen. — Mult évben ismételten volt 
alkalmunk reámutatni és beigazolni, hogy a szabadkő-
művesség — bármennyire is tagadja, hogy politikával és 
vallással foglalkozik — in ultima analysi mégis csak az, 
minek az egyház mindenkor ismerte és tartot ta : felfor-
gató titkos társulat, mely első sorban dühének egész 
vehementiájával az oltár és azután a trón ellen agitál, 
hogy a vallás nélküli világköztársaságról folytatott arany 
álmai teljesüljenek. Ha mi az oltárról beszélünk, akkor 
a szabadkőművesek felfogása szerint a kath. egyházat 
kell érteni, mert igen jól tudják a sötétség fiai, hogy az 
akatholikus felekezetek és vallásos színezetű társulatok az 
irtóháboruban nevezetes nehézséget nem képeznek. Az 
egyház elleni harcz a szabadkőművesség actióprogramm-
jának egyik legelső főpontja és ezen irányban a végczél 
— persze ha lehetséges volna — az egyház megsemmi-
sítése, az eszközök a hazugság és rágalom minden foko-
zatai, az egyház szabadságának és függetlenségének fo-
konkinti megszorítása, a lanyhaság és közönyösség — a 
türelem zengzetes neve alatt — terjesztése és ápolása in 
ecclesiasticis aeque ac in laicis, a vallásnélküli nevelés 
általánosítása stb. stb. A támadás középpontja az egyház 
középpontja : a római szentséges atya, az egyház egysége 
és kősziklája. A már máskor közölt bizonyítékokhoz ime 
a legújabb, melyet a „Moniteur de Rome" ezidei 5. szá-
mában találtunk. 

M. évi október hó 25-én a Rómában székelő olasz 
nagy-oriens Németország testvérpáholyaihoz felhívást in-
tézett a pápaság ellen indítandó nemzetközi harcz érde-
kében. A Lipcsében megjelenő „Bauhütte," a németor-
szági páholyok hivatalos közlönye, ezidei januári számá-
ban e felhívást közzéteszi, melyből az idézett római 
lap nyomán a következő részleteket közöljük: „Kedves 

és Tisztelendő Testvérek! Kétségkívül van tudomásuk 
ama harcz ujabb folytatásáról, melyet honunk, Olasz-
ország, időről-időre oly dicső eredménynyel (?) folytat a 
pápai Róma klerikalismusa ellen. Jóllehet híven meg-
maradt programmjához be nem avatkozni a vallás és 
politika ügyeibe (oh impudens hypocrisis !) az olasz sza-
badkőművesség sohasem szűnt meg tudományosan és er-
kölcsileg megtámadni a katholikus babonát (superstition) 
és folytatni ezt a szent és szükséges harczot (! ?) a lel-
kiismeretszabadság és az emberiség legmagasabb érde-
keiért és hogy most újból megindult a harcz, ebben a 
szabadkőművességnek első és főrésze van. De mivel egy 
hatalmas ellenségről van a szó (mégis ? !), az egész harcz 
egyszerű nemzeti agitatióvá törpülne a siker minden biz-
tositéka nélkül (aha !), ha ez nem nyer támogatást az 
egész világ szabadkőművessége közös actiója által. Midőn 
hozzátok folyamodunk, hatalmas támogatástokért esede-
zünk, a ti kétségbevonhatatlan tapasztalástokat és a saj-
tótok rettenetes hatalmát kérjük és bizonyosak vagyunk, 
hogy igy könnyebben és sikeresebben aratunk győzelmet." 

A „Bauhütte" hozzáteszi, hogy a hamburgi páholy 
teljes készséggel megígérte „hozzájárulását és segítségét 
minden lehetséges fegyverrel." A többiekről egyelőre 
hallgatnak. 

Tekintsük ezt a legújabb, kétségbevonhatatlan bizo-
nyítékot. Mily tanulságos ez ? Mi mindenfélét nem ma-
gyaráz ez a felhívás ? Vájjon védelmezheti-e még valaki 
azt a rég dajkamesék közé sorolt felfogást, hogy a 
szabadkőművesség vallási és egyházi kérdésekkel nem fog-
lalkozik P Vagy milyen vak és bárgyú lehet az az ember, 
ki olvasván ezt a fentebbi kifakadást a katholikus babona 
(!) azaz vallás ellen, (mert a kettő szabadkőműves termi-
nológia szerint azonos fogalom) és nem venné észre, hogy 
itt másról nincs szó, mint a kath. vallás kipusztításáról ? 
Ha Németországban a porosz kormány minden közele-
dése, a szentszék minden engedékenysége mellett a teljes 
egyházi béke helyre nem áll, nemde lehetetlen észre nem 
venni, a porosz „Mukerthum" csökönyösségén kivül a 
szabadkőművességnek kezét? S plane Olaszországban, hol 
ezen felhívás önbevallomása szerint a szabadkőművesség-
nek főrésze van az antiklerikalizmus tüntéseiben, ki tagad-
hatná ugy a szabadkőművesség bünrészességét, mint más 
oldalról mégis elégtelen gyönge voltát, mely azért segítsé-
get keres a testvércsapatok közreműködésében. 

„Nemzetközivé" akarják tenni a harczot! Ugyan 
milyen harczot ? Azt a véres szájú dynamittal és halállal 
fenyegető guerilla-harczot, melyet az antiklerikalizmus 
napjaiban virágozni látott az agyház ? Ezt a brutális, vad, 
utczai harczot? A banditák éktelen meetingjeit? A „le a 
Vatikánnal," „halált a pápának" ordító csőcselék orgiáit ? 
Es ezt a lelkiismeretszabadság és az emberiség legma-
gasztosabb érdekei miatt kívánják és sürgetik a testvé-
rek ! ! 

Becsületes, egyenes, nyílt harcztól sohasem félt az 
egyház ; de ilyen harczban mit tegyen, hogy védekez-
zék ? Ha csak száját nyit ja ki szentséges atyánk, panasz-
kodnak igazságtalan vádaskodás miatt ! . . . S mégis győzni 
fog, mert győznie kell a pápának és vele az egyháznak. 
Es ha a pokoli gyűlölet féktelen szenvedélyeinek vad 
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tombolása légbe is röpiti a Vatikánt, vértanúvá is teszi 
XIII. Leót — az ördögi terv még sem s i k e r ü l ! . . . 

Lehull az álarcz, elszakad a fátyol és a valóság 
brutális és farizaikus szégyenével áll előttünk — hatalmas 
buzdítás gyanánt, hogy imádkozzunk, tegyünk, kérelmez-
zünk szentséges atyánkért és a kormányzatára bizott anya-
szentegyházunkért ! ? 

Székesfehérvár egyházmegye. A ,Religio" ajánl-
tatik. — 

„1434. sz. 
A »Religio" ezimü kath. egyházirodalmi lap majd-

nem egy félszázad óta, minden nehézségek között, a leg-
kényesebb viszonyokkal szemben is következetesen hű 
maradt azon programmhoz, melyet keletkezésekor maga 
elé tűzött. 

A kath. papságnak eme szak-közlönye épen ezen, 
eredeti programmhoz való szilárd elvhüség és ragaszko-
dás által a kath. sajtóirodalom terén oly mély gyökeret 
vert, és annyira megizmosodott, hogy mig más, még kath. 
irányú lapok is, rövidebb vagy hosszabb pályafutás után 
az irodalom teréről letértek és letűntek, addig a „Religio" 
még mindig fennáll és tántorithatlanul hirdeti, képviseli 
ama magasztos és megdönthetlen elveket, melyeket zász-
lójára irt, s melyeknek szolgálatában Isten segedelmével 
nem sokára ötven évet töltend. 

E hosszas fennállás mig egyrészről a legfényesebb 
tanúbizonyság a „Religio" mellett, másrészt elég ok 
arra, hogy e közlönyt a nt. lelkészkedő papságnak me-
legen ajánljam. 

Székesfehérvár, deczemb. 9-én 1886." 

Csanádi egyházmegye, január hó. Valami az úgy-
nevezett országos erkölcsnemesitö egyesületről. — Köztudo-
más szerint az úgynevezett országos erkölcsnemesitö egye-
sület igazgató választmánya a róm. kath. püspöki kar-
hoz is intézett felhívást az iránt, hogy ez ama nemes 
czélu egyesület tendencziáját támogatni kegyeskedjék. Le-
gyen szabad ez érdemben pár igénytelen szót koczkáztat-
nom. Az én meggyőződésem az — s hiszem, mások is 
osztoznak e nézetemben, — hogy e felhívásnak aligha 
lesz valami feljegyzésre méltó sikere ; mert hitében meg-
fogyatkozott korunknak mindenek előtt és mindenek fö-
lött arra van szüksége, hogy elhanyagolt hitében és val-
lásos meggyőződésében nemesedjék meg ; e nélkül senki fia 
erkölcsöt nemesíteni nem fog. Azért is mi katholikusok 
az olyanoknak erkölcsnemesitéséből, kiknek mindegy, akár 
zsidó vagy keresztény, akár hottentóta vagy csökönyös 
nazarénus legyen valaki, csak legyen meg a maga külön 
vallásos meggyőződése, — mondom, az ilyeneknek erkölcs-
nemesitéséből mi nem kérhetünk. Egy az igaz hit, s ,egy' 
az igaz, Istentől rendelt erkölcstanitó, t. i. a kath. anya-
szentegyház. Mi lelkipásztorok ennek hit- és erkölcstanát 
hirdetjük az egyházi szószékről; mert arra, hogy hit és 
erkölcs virágozzék a nép között, első kellék az, hogy 
a lelkipásztorok mint Krisztus nyájának őrei, megfelelje-

!) Erről a mgs és f t püspök ur kiválóan illetékes tanúságot 
tenni. Ott állt ő mint főmunkatárs a lap bölcsőjénél, az alapitó 
Szaniszló és Somogyi mellett. A szerk. 

nek magasztos hivatásuknak. Hogy pedig p. o. egy rab-
binus is ugyanazon erkölcsöt hirdesse az ő szószékéről, 
mint a kath. pap, ki higyje ez t? ! Ámde manapság vajmi 
sürüen Sisyphus szerepét játszszák a kath. lelkészek is, 
ugy-e ? I g e n ; de ki és mi ennek az oka? A capitefoetet 
piscis ! A kormány s a törvényhozók ne akadályozzanak 
bennünket, hanem inkább legyenek támaszaink, s teremtsék 
meg a czélra vezető törvényeket, s biztosak lehetnek az 
erkölcsnemesitö egylet megindítói is, hogy hova-előbb 
sötét odújába fog visszabújni az erkölcstelenségnek most 
nyiltan vigyorgó ördöge. 

Végtelenül hosszú czikket lehetne itt megereszte-
nem ; hanem hát azoknak, akik látva nem látnak, mert 
látni nem akarnak, akik hallva nem hallanak, mert hal-
lani nem akarnak, falra hányt borsó minden elejtett vagy 
kiirt figyelmeztető szó. Ritkán volt oly találóan a kath. 
anyaszentegyházra alkalmazható, mint éppen a rettenetes 
nagy felvilágosodottság mai korában, hogy az ő szava 
bizony : vox clamantis in deserto. S mig ez igy lesz, 
senki fia, legyen bár a nazarénusok apostola is, nem fog 
erkölcsöt nemesíthetni; mert a kath. anyaszentegyház az 
Istentől rendelt erkölcs tanító, erkölcs^'atn'íó, erkölcsneme-
sitö. Tessék erre hallgatni a nagy felvilágosodottság kö-
zepette, s majd nem lesz annyi panasz a szerte elhara-
pódzó erkölcstelenség rettentő szörnyetege ellen ! 

Minden községben a jó erkölcsöknek legelső sorban 
hivatott őro a lelkész, kinek nem szabad cauis mutus-nak 
lennie. Mihelyt a lelkész az erkölcsiség terén kihágásról 
értesül, azon kivül, hogy legközelebbi alkalommal ezt a 
templomban szóba hozza, jelentse ezt fel, s jár jon kezére 
az elöljáróság, s ennek jár jon kezére a szolgabiróság stb., 
s az erkölcstelenség a lehetőleg fék fog vettetni. Experi-
entia docet. Ha a lelkészek a világi hatóságok részéről 
magukra hagyatnak, akkor az emberi természet romlott-
ságánál fogva, mely főkép a tapasztalatlan s még ki nem 
forrt ifjúságnál szereti bűnös hajlamát érvényesíteni, bár-
mely erkölcsnemesitö egyesület is csak ingatag lábon fog 
állni, és csak nehezen fogja magát a várt sikerrel kecseg-
tethetni. A lelkész még oly lángoló buzgalommal is hir-
detheti Isten igéjét, minden erkölcsi kihágást meg nem 
akadályozhat, s azért kell, hogy szükség esetében a világi 
hatóságra támaszkodhassék. 

Különben vannak nekünk katholikusoknak egyesüle-
teink, melyeknek igénybevételével a gyenge lábon álló 
erkölcsiséget a lehetőleg legjobb és biztosabb lábra állit-
hat juk. Vannak mértékletességi egyleteink, ahol vannak ; 
vannak rózsafüzér egyleteink, ahol vannak ; vannak legény-
egyleteink, ahol vannak; vannak más-más kath. szövetke-
zeteink, ahol vannak ; s ahol ilyenek most még nincse-
nek, holott életbeléptetésök szükségesnek mutatkozik, ne 
késsünk, s minden más úgynevezett erkölcsnemesitö egye-
sületre, mely hit és vallásos meggyőződés dolgában con-
fondit quadrata rotundis, nem leend szükségünk. 

Dixi. 

* *, január-hóban. Zsidó megkeresztelése. — Deczem-
ber havában egy fiatal zsidó, királyi hivatalnok, fölvette a 
keresztség szentségét. — Felemlíteni akarjuk ezen ese-
ményt egyrészt azért, mivel a fiatal ember rendkívüli 
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buzgalommal tanulta meg hitünk igazságait és másrészt 
azon körülmények miatt, amelyek ut ján a Gondviselés őt 
a kath. egyházba vitte. I f jú korában keresztény iskolát 
látogatott , mint minden zsidó, ki magasabb műveltséget 
keres ; itt egészen beleélte magát a keresztények szoká-
saiba annyira, hogy senki se gyanította volna, hogy 
zsidó. Birta a külsőt a belső nélkül ; azelőtt más város-
ban viselt hivatalt. Egy alkalommal arra érzé magát 
ösztönözve, hogy a zsinagógába ő is elmenjen imád-
kozni. Nem rég óta volt a városban, idegen volt. A mint 
észrevették a zsinagógában, azonnal követelték tőle 
a hitközségi adót. Emiatt megboszankodott és feleitől amúgy 
is idegenkedvén elhatározta, hogy kereszténynyé lesz. Val-
lási kutatásokat eddig nem próbált és azért ő is azon 
nézetben volt, hogy hát egyre megy ; bármely felekezet-
hez csatlakozik. De miután igen hazafias érzületű, s a 
kálvinisták előszeretettel magyar vallásuaknak mondják 
magukat, Írásban fordult egy nagy város kálvinista lel-
készéhez, kérve a keresztséget. A gyors felelet ugy szólt, 
hogy rögtön megkeresztelkedhetik ; azonban tudja meg, 
hogy azon órától fogva, melyben megkeresztelkedik, tartozik 
a hitközségi adót fizetni ! Megint fizetés, mielőtt hitről csak 
szót is mondottak volna. Most ágost. v. lelkészhez for-
dult. Hasonló válasz érkezik ! Látva ekképpen, hogy a 
hit csak alárendelt szerepet játszik, gondolta, utolsó 
próbát teszek a katholikusoknál. Városunkba áthelyez-
tetvén, személyesen tisztelgett a plébánosnál, egy egyenes-
lelkü, nyiltszivü dignitariusnál. 

Ennek ez volt a felelete : »Hja, öcsém ! ez nem 
megy oly könnyen, mintha az ember csak kabátot vál-
tana ! Előbb sokat kell tanulnia és kezességet nyújtania, 
hogy a kath. hit szerint élni is akar!" Evvel megnyerte 
a fiatal ember szivét, miután látta, hogy itt első helyre 
teszik azt, amit lelke keresett. Innen származott példás 
buzgalma, melylyel egy káplán vezetése mellett mindazt 
megtanulta, amit müveit kereszténynek hitéről tudnia kell. 

+ 
Róma. Épen most jelent meg Róma statisztikai 

évkönyve. Ebből kitűnik, hogy az örök város lakosainak 
száma 1885. végén 345,036, 1886. évi szeptember 30-án 
355,000, mig 1700. évben csak 109,729 volt, és 1870-ben 
körülbelül 220,000. Érdekes e statisztikai adatokból amaz 
olaszok számát megtudni, kik más olasz provincziákból 
telepedtek le Rómában. A legnagyobb tartozékot Aquila 
provincziája szolgáltatta, t. i. 15,415 személyt, utána kö-
vetkezik Perugia provincziája 12.249, Ancona 8,114, 
Flórencz 7,530, Macerata 6,538, Turin 4,928, Nápoly 
4,121 és Milánó 1,968, tehát összesen 159,699 személylyel, 
vagyis a lakosság fele idegen olasz tartományokból való. 
A „Ri formának" tehát igaza van, midőn azt mondja, 
Róma lakosainak fele csupa „buzurriból" áll. Ez persze 
nem akadály, hogy már a második, de mindenesetre a 
harmadik nemzedék régi rómaiak utódainak vallja magát, 
®PP ugy mint Cocapieller a svájczi testőr unokája 
is, ereiben az olasz vér lüktetését érzi. A hónaponkinti 
halálozás Rómában ugyanazonos London és Bécscsel ; 
Róma a világ összes városai egyik legegészségesebbike. 
1886. évi október havában 17 halálozás esett 1000 la-
kosra, mig ugyazon hónapban Párisban 21, Berlinben 

35, Münchenben 37 1000 lakosra. A betegség, melynek 
legtöbb ember esik áldozatul a malaria láz. 1881, 82 és 
83. évben 1382 személy halt el e bajban, és pedig 455 
idegen és 927 belföldi. 1880—1866. nem kevesebb mint 
14,006 szegény lakos gyógyíttatott a kerületi orvosok 
által a malaria lázban. Az 1866. év első felében 822 en-
gedély adatott ki különféle római műemlékek és régiségek 
kivitelére. Az ujabbkori műemlékek értéke 1.408,848 lírára, 
a régiségek értéke 26,270 lírára becsültetett. Az utób-
biakból a fiscus 20°/o számított fel kiviteli adó fejében. 

E lapok hasábjai nem rég említést tettek amaz angol 
vértanuk boldoggá avatásáról, kiknek „boldoggá" avatása 
már XIII. Gergely pápa alatt folyamatba vétetett. Ezek-
hez járu l még három benczeapát, kik VIII . Henrik alatt 
végeztettek ki, s XIII. Gergely pápa által boldoggá avat-
tat tak ; ezek Whiting Rikárd Glastonburyból, Ferington 
Hugó Reading és Bee vagy Beche János Colchesterből, 
továbbá Roger Jakab, Thorn János, Rugg Vilmos és 
Onion János szerzetesek. E négy szerzetes s fennevezett 
két apát 1539. évi november 15-én, a colchesteri apát 
pedig deczember 1-én végeztetett ki. Amaz időben, mi-
dőn Gergely pápa sz. Benedek e négy tanítványának a 
vértanúság pálmáját odaítélte, még számos testvérök fogva 
tar ta to t t a börtönben Feckenham János vestminsteri apát 
és más világi papokkal. 

Tavaly emiitettük, miszerint a szentatya szándéka a 
benczéseknek Keleten nagyobb hitküldéri kerületet kije-
lölni. Nem régen ismét e tervről beszélt a szentatya, mi-
dőn Pi t ra bíborost magánkihallgatáson fogadta. Azt hiszi, 
mondá, hogy a keletiek csak a feketeruhás benczések által 
vezethetők ismét vissza a katholikus egységbe, mert a 
benczések még jelenleg is nagy hírnévnek örvendenek 
Keleten. Az összes keleti püspökök, kikkel ez ügyben 
értekezett, egyetértettek vele. Palaestina, sőt még Kon-
stantinápoly is valaha benczés rendházakkal bírtak, sőt 
még jelenleg is Konstantinápoly főegyháza a rend szent 
patriarchájának van szentelve. Rómának pedig, folytatá a 
pápa, a rend keleti és nyugati tevékenységének központ-
jává kell lennie. 

San Giovanni e Paolo templománál utóbbi időben 
érdekes archaeologiai felfedezések tétettek. E régi tem-
plom a hagyomány szerint ama helyen áll, hol János és 
Pál testvérek lakása volt, kik mint keresztények vona-
kodtak a hitszakadár Julián császár szolgálatába szegődni 
s ugyanazért lakásukban végeztettek ki. Még az V. szá-
zadban Pammachius szerzetes kápolnát emelt e helyen 
tiszteletökre, mely az ősi időkben titulus Pammachii 
alatt fordul elő, de már nagy Gergely idejében sz. János 
és Pál nevét viselte. Jelenleg a passionisták tulajdona. 
A szerzet egy tagja tehát, P. Germano di St. Stanislao, 
kutatásokat tőn az iránt, vájjon megfelel-e a valóságnak 
ama hagyomány, hogy a templom az emiitett szentek 
lakása helyén épült-e. A szerencse kedvezett kutacásai-
nak, s a templom alatt három szobára akadt, melyek 
egyike freskókkal van diszitve. Folyosókra is talált, me-
lyek más helyiségekbe vezetnek, de előbbre nem hatolha-
tott , mert törmelékkel vannak betöltve. Az elmúlt vasár-
napon ez érdekes felfedezésről jelentést tett az archaeolo-
giai társulat gyűlésén. Közli dr Ott A. 
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KATH. EGYLETI ÉLET. 
Egyleti dolgok. 

A győri egyházmegyében két oltáregylet, a soproni 
és a győri, ünnepli január hóban fönnállásának huszonöt 
éves jubileuviát. 

Miután 1857-ben megalakult Bécsben az első oltár-
egylet a osztrák-magyar monarchia területén, rövid idő 
alatt fölkapták azt más városokban, s már a következő 
évben., 1859-ben, alakult meg a budapesti oltáregylet 
és mint anyatársulat fiókegyleteket szervezett széles e 
hazában. Sopronban és Győrött a tagok száma annyira 
gyarapodott, hogy e városok fiókegyletei anyatársulatokká 
alakultak. A soproni helybenhagyatott az akkori győri 
püspök, mostani bibornok-érsek, főmgu Simor JánOS 
által 1862. jan. 4. ; a győrit ugyancsak e felejthetetlen 
püspökünk nyitotta meg ugyanazévi Jézus nevenapján 
hatalmas sz. beszéd és ünnepélyes sz. misével, melyen az 
első tagok tömegesen járultak a sz. áldozáshoz. A kö-
rülmények hozzák magukkal, hogy vidéki városban ol-
táregylet nem fejthet ki oly mérvű tevékenységet, mint a 
fővárosi ; azonban szűkebb körükben e két oltáregylet is igen 
áldásosán működik. Hány órát töltöttek azóta az egyleti 
tagok az oltári szentség előtt! Hány sz. misét hallgattak 
Jézus iránti buzgóságból, hány szegény templom része-
sült a tagok fillérein vásárolt vagy készitett egyházi 
ruhák és részletekből álló segitségben — a jó Isten tudja. 
A győri eleinte a székesegyházban tartotta, mintegy 12 
éve a magyar ispitatemplomban tar t ja havi istentiszte-
letét; a soproni a társaskáptalan templomában otthonos. 
A győrinek első igazgatója volt az akkori kispapn. kor-
mányzó, mostani czim. püspök f t . Nogáll Károly ő mlga, 
kit fölváltott a boldogult Winterl Antal, ki több mint 
20 éven át — haláláig állott az élén ; utódja, ngs Mohi 
Antal, győrvárosi apátplébános ur. A győrinél az is ne-
vezetes, hogy első elnökasszonya, mlgs. gr. Zichy Ottóné 
szül. Csáky Gábriela grófnő, most is az, és hogy a bi-
zottságban még most is vannak, akik kezdetben is tagjai 
voltak. A soproni egylet első igazgatója volt néhai Hum-
mel Vilmos, rottenburgmegyei áldozár, ki mint káptalan-
templomi hitszónok élt Sopronban, és buzgalmának sok 
emlékét hagyta e városban ; azóta Hodich Ferenez, Maráz 
Ferencz, Tuvora Antal soproni kanonokok és Kriegler 
Mihály káptalan-plébániai káplán vitték az igazgatóságot ; 
bizottsági tagjai közt már csak egy van, ki az első bi-
zottságban mint legfiatalabb tag vett részt. Elnökasszonya 
báró Grimmensteinné Mária szül. Nostitz Rieneck grófnő. 

Püspöki megyénk atyai főpásztora évről-évre ta-
núsítja ezen egyesületek irányában jó indulatát, s re-
méljük a jó Istentől, hogy főpásztorunk védő kezének 
ótalma alatt e két egyesület jövőre is virágozni fog, hogy 
általuk is megvalósuljon az, ami után a zsoltáros epekedett, 
t. i. „Benedicam Dominum in omni tempore, semper 
laus ejus in ore meo !" 

Hahnekamp. 

IRODALOM. 
= Megjelent: Dupanloup n e v e l é s i e lvei . I r ta 

Furt Iván. Budapest, Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. 
1886. 113 1. 

Külön lenyomat a „Religio "-ból. T. olvasóinknak 
nem kell bővebben ismertetni e szép és időszerű érteke-
zést. Vajha minden kath. nevelőtanitónak kezébe adhat-
nók a keresztény paedagógiai bölcselet e kis kátéját ! 

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

terjesztésére, a budapesti tudomány-egyetemen megürült 
ágazatos hittudományi tanszékre, a rendszeresített illet-
ményekkel, nyilvános rendes tanárrá : dr Kisfaludy Árpái 
Béla győri püspöki papneveidei rendes tanárt nevezem ki. 

Kelt Bécsben, 1887. évi január hó 2-dikán. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
Jacobini bibornok államtitkár egészsége foly-

ton hanyatlóban van. Utódjáról azonban szó sincs. 
— Az osztrák főnemesség két ifjú tagja papi pá-

lyára lépett. Az egyik Hohenlohe Károly herczeg, a 
másik Huyn Pál gróf. Mind a ketten a jezsuiták kalks-
burgi intézetének növendékei voltak s most az innsbrucki ö 
seminariumban vannak. 

— Nagy szenzácziót keltett Németországban dr 
Wahrmund tanár müve, melynek czime ez: „Das Gesetz 
des Nomadenthums." Dr Wahrmund a keleti akadémia 
magántanára Bécsben. Müve a zsidókérdésnek van szen-
telve. Kutat ja a zsidóság bomlasztó és romlasztó hatá-
sának okait a keresztény társadalomra. A mit az ó-szö-
vetség viszonyáról az újhoz, szóval a mit a kérdés vallási 
oldaláról mond, azon nagyjában véve meglátszik, hogy 
szerző a vallási kérdésekben nem otthonos. Annál ottho-
nosabb azonban a zsidókérdés társadalmi és nemzetgaz-
dászati vonatkozásainak terén. Es itt azután igazán nagy 
dolgokat fejt ki, ugy hogy könyve megérdemli az ol-
vasást. 

— Mily távol áll a mai világ szelleme Krisztus és 
a kereszténység szellemétől: arra nézve elég lehet XIII. 
Leo pápa és Bismarck herczeg szellemét és beszédmo-
dorát összehasonlitani. Mily fenséges emberszeretet, mily 
isteni nyugodtság lengi át p. XIII. Leo nagyszabású nyi-
latkozatait a keresztény társadalmak szervezetéről, vagy a 
ker. bölcselet szelleméről! Ellenben Bismarck hg. száz-
ezerek vérében és milliók testi lelki jólétében, hogy 
turkál mint egy vadállat — abban a hires beszédében, 
melyet most Berlinben mondott! Az 1870-iki háború 
iszonyuságai csak „gyermekjáték" ahhoz képest, a mire 
Bismarck a mai világot képesnek tartja. Hát ez keresz-
tény világ ? ! 

Szerkesztőségi telefon. 
S.-A.-Ujhely. Ngs Pr. A. Az egyik 5 fr t hátralék. — Csütör-

tökhely. F t Gm. A. a második 5 fr tot nem bánom fordítsa a neve-
zett szent czélra. 

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

Budapest, 1887. 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., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
N E G Y V E N H A T O D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni E 
minden Ë 

kir. postahivatalnál ; s 
Budapesten a szerkesz- E 
tőnél, és Rudnyánszky = 
A. könyvnyomdájában ï 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- E 
taláni reclamatiók is, 1 
bérmentes nyitott levél- i 

ben, intézendők. ï 

Budapesten, január 19. 6, I. Félév. 18b7. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Az Irsik-alapitvány. — Irsik Ferencznek. — Mózes törvénye az egyptologia világánál. — 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A sajtó a sajtóról. — P é c s i e g y h á z m e g y e : Commendatur „Religio." — S p a n y o l o r s z á g : 
A spanyol püspöki kar tiltakozása a pápa ellen. — Irodalom : Megrendelési felhivás. — Korszerű egyházpolitikai kérdések. — 

Vegyesek. 

Az 
Irsik-alapitvány. 

Következő igen becses sorokat kaptunk : 
Nagyságos és főtisztelendő tudós Szerkesztő Ur ! 

Hogy nekünk, katholikusoknak, kik minden 
tekintetben a potiori vagyunk az országban, jó-
val szélesebb körű, erőteljesebb s tekintélyesebb 
actióra, működésre van az irodalom terén szük-
ségünk, ki tagadhatná ? Ki ne ismerné s ne mél-
tányolná a sajtónak, az irodalomnak korunkban 
hatalmát? Ki ne látná be, hogy a társadalmi, 
erkölcsi vésznek s ezernyi bajoknak, veszélyeknek 
tanintézeteinkben, családainkban, nyilvános éle-
tünkben a katholikus-ellenes, vallástalan sajtó és 
irodalom — termékeny szülőanyja? s hogy a 
modern irodalom és sajtó ellenséges, romboló 
hatását hatályosan csakis ugy és akkép fogjuk 
ellensúlyozhatni, ha szentséges atyánknak komoly 
intelmét megszivlelve és követve, melynél fogva : 
seriptis scripta opponenda, összetartó erős pha-
lanx-szá tömörülünk, mielőtt az áradat fejünk fe-
lett összecsap. 

Igénytelen alapitványom felajánlásával a kath. 
irodalmat felvirágoztatni s ezzel a katholiczizmus 
fenséges érdekeit az anyagi és szellemi erők és 
tehetségek egyesitése, tömöritése által megvédeni 
és biztositani s korántsem az erőknek és tehetsé-
geknek megosztása, szétforgácsolása, szakadozott-
ság által meggyengiteni, vagy éppen veszélyez-
tetni lehet czélom. Azért fejezém ki a M. Állam-
ban azon óhajtásomat, hogy a kath. irodalmi tár-
sulatot, vagy, ha ugy tetszik: kath. tudományos 
irodalmi osztályt, a Szent István-Társulat aegise 
alatt kivánom létesittetni. Ezzel jeleztem egyút-

tal azt is, hogy én a kath. irodalmi társaságot 
csakis a magyarhoni episcopatus védszárnyai 
alatt contemplálom, úgymint a melynek védnök-
sége s pártfogása alatt a Szent-István-Társulat 
is mind ez ideig prosperál s áldásosán munkál-
kodik. 

Miképen fog az ekkép contemplált s mind-
nyájunk által hőn óhajtott irodalmi társulat a 
legczélszerübben s a katholiczizmusra nézve leg-
üdvösebben s legáldásosabban szerveztethetni. 
életbe léptettethetni és majdan működhetni, az 
a legfőbb-egyházi irányadó s intézkedő körök 
legbölcsebb elhatározásától, intézkedéseitől függ. 
S ebben minden igaz katholikus embernek föl-
tétlenül és teljesen meg kell nyugodnia, meg-
nyugodhatik. Egyháznagyaink tudhatják és tud-
ják legjobban, bizonyos körülmények közt: mi 
hasznos, üdvös, és mi káros, veszélyes a katholi-
czizmusra nézve; ők őrei az akolnak, nehogy 
abba ragadozó farkasok betolakodjanak ; pásztorai 
a nyájnak, gondoskodván arról, hogy a juhok 
jó és egészséges legelőre vezettessenek. Nekik 
mondatott: „Vigyázzatok magatokra és az egész 
nyájra, melyen titeket a Szentlélek püspökökké tett 
az Isten anyaszentegyházának kormányzására, me-
lyet maga vérével szerzett*) Az anyaszentegyház 
Isten országa levén e földön, annak bár kis ré-
szét bizonyára az alakulandó kath. irodalmi szö-
vetkezet is képezi. Azért hasonlitja sz. Ignácz 
vértanú az alsóbbrendű papokat s a híveket a 
húrokhoz, melyek akkép vannak összekötve a 
hangszerrel, amiként a közönséges áldozároknak 
s a híveknek kell összeköttetésben lenniök a püs-

x) Ap. cs. 20. 28. 
6 
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pökkel, akivel mindannyioknak egy tökéletesen 
egybehehangzó hymnusban kell kitörniök. (Epist. 
ad Ephes.) 

Legyen tehát távol tőlünk a túlságos érzékeny-
ség s féltékenykedés. Én részemiől legalább nem 
látok abban semmi megütközésre méltót, ') hogy 
a nagy horderejű, üdvös mozgalom nem épen a 
Szent-István-Társulat kebeléből indult, hanem azon 
kivül (de nem ellene!) nyilatkozott először is. 
Hála az Égnek, hogy az üdvös mozgalom meg-
indult. Tereljük azt most már olyan mederbe, a 
melyben s a melyből az csakis áldásosán fogjon 
hatni a katholiczizmus virányaira. 

E körben tegye meg, secundum suam vo-
cationem. mindenki a magáét; vegye innen min-
denki. saját Ítélete s szivének sugallata szerint, 
ereje- s tehetségeinek megfelelőleg az érdemből 
s a dicsőségből a maga részét. Akinek mi adatott, 
legyen az bár szellemi, vagy anyagi érték, já-
ruljon vele a magasztos ügyhöz szivesen : hilarem 
enim datorem diligit Deus! Akinek több adatott, 
többecskét áldozzon, akinek kevesebb, azt a ke-
veset is készségesen hozza el s tegye le a szent 
ügy oltárára. „ Cui múltúra datum est, multum 
quaeretur ab eo; et cui comrnendaverunt multum, 
plus petent ob eo." 2) 

Talán még azt is gondolhatná valaki, mire 
való entia sine necessitate multiplicare, miután 
amúgy is van nagyszabású magyar tudós Aka-
démiánk és Társaságunk. Ámde, ha ez még pro-
testáns atyánkfiait sem elégíti ki, habár nekik 
ugyancsak nem lehet ellene semmi tekintetben 
kifogásuk s ők a mi kezdeményezésünkön és 
példánkon megindulva, a „Religio" jan. 5-ki tu-
dósítása szerint szintén mozgolódnak és szervez-
kednek : mennyivel kevésbbé lehetünk ennélfogva 
mi a M. Tudós Társasággal kibékülve, ugy mint a 
mely egyáltaljában nem a mi érdekeinket szolgálja. 

Egyelőre tehát azoknak többségéhez csatla-
kozom szerény alapítványommal, akik a kath. 
irodalmi szövetkezetet a Szent-István-Társulattal 
egy fedél alatt látni óhajtják. 

Ez azonban ki nem zárja annak lehetőségét 
majd idővel, ha t. i. a kath. tudományos irodalmi 
osztály a Szent-István-Társulat ápoló karjai között 
és védő szárnyai alatt megizmosodik és életre-
valóságot tanusit s a körülmények s a kath. ér-
dekek azt javalják, vagy legalább nem ellenzik, 

x) Erről most már szó sem lehet. A szerk. 
2) L u k . 12. 48. 

— hogy a tudományos irodalmi osztály önálló 
Országos Katholikus Tudós Társasággá ne nőhetné 
ki magát.1) 

Valamint azonban a jelenben, ugy a jövőben 
sem képzelhetek részemről magamnak katholikus 
irodalmi társaságot az episcopatus sanctiója s 
éltető befolyása nélkül. 

Alapítványi ajánlatomat azon tudatban és 
biztos reményben tettem, hogy a tervezett Kath. 
Irodalmi Társaság eszméje hazai mélyen tisztelt 
legfőbb egyházi hatóságunk helyeslését s elfoga-
dását megnyerhetni immár szerencsés levén, a 
létesülés stadiumába eljutott; s nehogy e válla-
latiunkban is mások által megelőztessünk. 

Kiváló tisztelettel maradok 
Nagyságodnak 

Szatmártt, jan. 14. 1887. 
alázatos szolgája 

Irsik Ferencz. 
kanonok. 

Irsik Ferencznek. 
i . 

Másik tízezret hozzá ki ne adna, ha volna ! ? 
E tudat elvenné tőlem a sir közelét. 

II. 
Pénzem nincs, de van itt értékes szellemi kincsem. — 

Könyvtáram, : legyen ez holtom után az alap. 
Még ma aláírom végrendeletemnek e pontját : 

Könyvtáram legyen a szépirodalmi köré. 

III . 
Egykor az Erdődön viruló l eve l ekre a napfényt 

Most illeszti szived mennyei tükre gyanánt. 

IV. 
Most tudjuk csak név nélkül, kik voltak a hősök? 

A zászlótartót zászlaja, nem neve, nem ! 
Oh nem a név, az erős kar tette a harczi dicsőség 

Fölkentjévé, most fölragyog a csatatűz. 

V. 
A vaksziv kapuján nagy rést üte érczbuzogányod ; 

Engedd, hogy hangot keltsen előtte e vers. 

VI. 
Hogy fölemelt kézzel hintsen rád a haza áldást: 

Mert te szerény pap, az ő lángszivü nagy fia vagy. 
Keltsen viszhangot nemes áldozatod Magyarország 

Rónáin s hegyein, hogyha homályos a nap ! 
Sántha Mihály. 

Az isteni Gondviselés szándékai titkok. Az azon-
ban nem titok, hogy a Szent-István-Társulat — irodalmi 
társaság már most is, és hogy sz. István király aegise 
alatt bármily óriássá nőtt kath. tudós társaság elfér. A 
jövőt hagyjuk a jövőnek s tegye meg kiki kötelessé-
gét, ha nem is oly fényesen, de minden esetre oly lelke-
sen, mint Szatmár nagynevű, m. t. kanonokja. A szerk. 
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Mózes törvénye az egyptologia világánál. 
(Vége). 

Az egyptomi emlékeken azonban az istenek, 
főpapok és királyok alakjain oly ruhadarabot 
látunk, mely első tekintetre a zsicló főpap efod-
jára emlékeztet. Ez egy többszínű kelméből ké-
szült széles tüsző, mely a törzs közepét, az ágyék-
tól egészen a mellkas közepéig körül veszi. Alsó 
szélét az öv szorítja a testhez, felső szélén pe-
dig két-két szalag van, melyeket a vállakon 
drágakővel ékített kapocs fűz öszsze ,Egészen 
igy rendelkezik Mózes is. „Végy két ónix követ 
és messd azokra Izrael fiai neveit . . . és helyezd 
az efod vállszallagaira ^"ÍDNH H D r p a 
köveket.2) 

Nem kevésbbé egyptomi jelleggel bir a fő-
pap melltakarója. A szentírás ezt a következő 
módon irja le: Csináld az ítélet mellelőjét is tarka 
művel az efodnak szövése szerint aranyból, kék, 
vörös és kétszerfestett karmazsin-selyemből és 
sodrott bíborból. Négyszegű legyen és kétrétű, 
és mind hosszában mind szélességében egy arasz-
nyi, és foglalj abba köveket négy renddel; az 
első rendben legyen karneol, topáz és smaragd; 
a másodikban karbunkulus, zafír és jáspis; a har-
madikban hiaczint, akát és ametiszt, a negye-
dikben krizolit, ónix és berill. Aranyba legyenek 
foglalva rendenkint. És azokon Izrael fiainak 
nevei legyenek, tizenkét név legyen fölmetszve, 
egy név mindenik kőre a tizenkét nemzetség 
szerint. Csinálj a mellelőn függő lánczokat tiszta 
aranyból.3) 

Az egyptomi emlékeken ábrázolt alakok oly 
mell-ékességet viselnek, amely nagyjában megfelel 
a szetirás föntebb idézett szabványának. 

Azon személyek ugyanis, akik az emlékeken 
az efodszerü tüszővel ábrázolvák, e tüszőn kivül 
rendesen még a mell azon részén, mely az 
efod két vállszalaga között van, négyzet alakú, 
drágakövekkel ékesített lemezt viselnek, ugy 
hogy e mellrevaló (mellelő) alsó széle az efod 
felső szélét érinté.4) Josephus Flavius szerint 
ugyanezen helyet foglalta el a zsidó főpap mel-
lelője. „E ruhadarab," úgymond hivatolt író, „épen 
az efod által hagyott űrt tölti be.* 5) 

L) L. V. Ancessi. L ' E g y p t e et Moïse Paris. 1875. 
I. Partie. 32. 46. 1. Pl. I. és I I I . 

2) Exod. 28. 9. és 12. v. 
3) Exod. 28, 15—22. 
-1) Ancessi, i. m. 48. 1. 
5) Jos. Flav. 1. c. 

De nemcsak festményeken és domborműve-
ken láthatjuk az egyptomiak mellrevalóját; a 
ránk maradt egyptomi régiségek között e mell-
disznek néhány példánya is foglaltatik. Egy pél-
dány a balaki (Cairo mellett) muzeumban őriz-
tetik, egy másik a Louvre kincsét képezi. Legne-
vezetesebb a bulaki, amely valamikor Aa-Hotep 
királynő birtokát képezte. A melldisz alakja 
négyzet alakú naoszhoz hasonlít; közepén mytho-
logicus jelenet van ábrázolva. Amoszisz királyt 
látjuk bárkában állani két istenség által körül-
véve, akik fejére a tisztulás vizét öntik. Ez ala-
kok körvonalai aranyfonalakból készitvék, a kö-
zöket pedig becses kövekből készített lemezek 
foglalják el; az alkalmazott kövek karneol, tür-
kisz, lapis lazuli s a zöld földpáthoz hasonló 
zománcz. Az igy készített mozaik, melyben az 
egyes szemeket aranyfonalak választják el, egy 
szinpompája által tündöklő remekmüvet képez.1) 

A főpapi mellrevaló ugyané minta szerint 
készült, a különbség csak az, hogy az aranyba 
foglalt drágakövek nem képeztek mythologicus 
alakot, hanem azok négy rendbe szedve a tizen 
két törzs neveit viselték magukon. 

Az egyptomiaknál e melldiszt csak a legelő-
kelőbb egyéniségek viselhették; a görög Írókból 
pedig az tűnik ki, hogy a melldisz, mint az igaz-
ságosság jelképe, különösen a főbirákat illette. 
Aelianus erre vonatkozólag igy ír : Az egypto-
miaknál a legrégibb időben a papok voltak bí-
rák. Ezeknek főnöke a legöregebb volt, a ki mind-
nyájuk fölött mondott Ítéletet. Ennek minden 
tekintetben igazságos és megvesztegethetlen em-
bernek kellett lennie. Nyakán zafírból készített 
ékességet viselt, s ezen ékesség ,igazság'-nak ne-
vezteték.2) Még határozattabban beszél erre vo-
natkozólag Diodor. „Az egyptomi bírák főnöke", 
úgymond a sicziliai iró, „nyakán aranylánczon 
függő alakot viselt, mely drágakövekből volt ké-
szítve; s ezt igazságnak hivták. A tárgyalásokat 
csak akkor kezdették meg, midőn a főbíró az 
igazság képét nyakára akasztá.3) 

x) L. Mariette : Notice sur les principaux monuments 
du Musée de Boulaq. 262. 1. 

2) Aelian. Hist. var. XIV. 34. ^Jixaőxaí ős TO aQialov 
tcccq' AiyvjixioLç sçeïg íjöav. :Hv ös xovxcov uqicov ô tcqső-
ßvxaxog, xcà èôixa£,sv anavxag. "Eôsl ôh âvxov elvon dtxat-
óxaxov àv&QÙTtœv xal âcpsiôéôxaxov. Eí%e ôè xcà äyalfia 
tisqï xov avjéva êx öccTtcpsígov Mfrov, xal èxaksixo xo ayaX^ia 
HXri&eLCi. 

3) Diodor. I. 1. c. 70. 'EcpÓQSt őrj àç^LÔLxaôxrjg Ttsçl 
xov x^á^rjXov êx %Qv6rjg âhvôsag ïiQxi]^evov Çôôlov xcov 

6* 
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E körülményből lehet megmagyarázni egyszer-
smind a főpapi melldisz nevét is; a szentírásban 
ennek neve Chosen hammispat (COB^SH 
azaz: az Ítélet mellvértje !x) E név világosan em-
lékeztet még azon szerepre, melylyel a bírák mell-
revalója Egyptomban bírt. 

A zsidóknál azonban a mellrevaló a főpapi mél-
tóságnak jelképe volt, s annál inkább viselhette 
a fontjelzett nevet, mert Isten e mellrevaló se-
gélyével nyilatkoztatá fontosabb kérdésekre nézve 
az ő akaratát.2) 

Ilyformán két főpapi öltönydarabra nézve az 
egyptomi eredet félreismerhetlen, s ha a többi főpapi 
és papi öltönyökre vonatkozólag ezt határozottan, 
megállapítani nem lehet, annak oka abban rej-
lik, hogy a szentírás ama szavai, melyek ez öl-
tönyöket leírják, oly általánosságban mozognak, 
hogy ezekből nem vagyunk képesek az öltönyda-
rabok alakjáról tiszta fogalmat szerezni, s azo-
kat az egyptomiak ruházatával összehe sonlitani. 

De mindenesetre elég jellemző az, hogy a 
zsidó papok és leviták öltönyei ép ugy mint az 
egyptomiakéi gyolcsból voltak készítendők. 

Az egyptomiak a gyapjút nem tartották 
tisztának s papjaiknak ez oknál fogva kizárólag 
lenből készített ruhát kellett viselniök ; a miért 
is a római írók Am mon és Iszisz papjait len vise-
lőknek (liniger) nevezik.3) 

Hasonlóképen a mózesi törvény is mindun-
talan hangsúlyozva ismétli azt, hogy a papok 
ruhája gyolcsból legyen készítve. A szép fehér 
len a tisztaság jelképe volt ősidőktől fogva, — 
az egyptomiak, kik a szimbolizmus iránt különös 
fogékonysággal bírtak, kiknek az úgyszólván ter-
mészetüket képezte, a fehér gyolcsból készült ruha 
e szimbolikus jelentőségét törvénynyé iktatták, 
s Isten, ki a Sinai hegyen az egyptomiaknál ne-
velkedett zsidó népnek uj törvényt adott, az 
egyptomi törvény e paragraphusát szentesitette. 

TioXvTslœv li&œv, ó 7tQ0őt]yÓQSv0v àhr\\ÏELav. Tœv de â[i-
(piößrjtijaecov fiQiov TO è-Jtsiôav r r\v rrjç air] Os lag eíxóva ô 
ÜQllÖlXa<3tl]q TÍQOÖ&ErtO. 

Igy Haneberg, die relig. Alterth. d. Bibel. 545. 
1. Gesenius Lexic. szerint: Zierde des Rechts, vagy 
Schmuck der Entscheidigung. A LXX. forditása szerint 
loyelov xàv xçiôecjv ; Yulgata. Rationale judicii. 

2) I. Sam. (Kir.) 23, 9. és 30, 8. 
3) Martial. Epigram. XII. 29, v. 19. 

Linigeri fugiunt calvi, sistrataque turba, 
Inter adorantes cum stetit Hermogenes. 

Juvenal. Satyr, VI. 532. 
Ergo hie praecipuum, summumque meretur honorem, 
Qui grege Uni g er o circumdatus et, grege calvo 
Plangentis populi currit derisor Anubis. 

Az isteni tisztelet külső formáiban azon-
ban jelentékeny eltérést találunk Mizraim és Iz-
rael népe között. Az áldozat tárgya más volt 
Ammon, Oszirisz és Iszisz népénél, más Jehova 
népénél ; úgyszintén más az oltár alakja, mely 
Egyptomban asztal alakú, Izrael népénél hasáb 
alakú volt. Az áldozattétel körül csak egy pontra 
nézve födöztek föl eddig analógiát az egyptomi 
és zsidó rituális szabványokban. Ez a mózesi tör-
vény által előirt galambáldozat, melynek külső 
szertartásai némileg hasonlítanak az egyptomiak-
nál szokásos madáráldozat szertartásaihoz. A mó-
zesi törvény rendelkezései erre nézve a követ-
kezők : „Ha pedig madarakból leend az ur égő 
áldozata, gerliczékből vagy galambfiakból, a pap 
vigye azt az oltárhoz, és fejét nyakához teker-
vén, a megszakasztott seben ereszsze ki vé-
rét az oltár szélére szárnyait törje 
meg, de se el ne messe, se késsel el ne 
vagdalja; és égesse meg az oltáron, tüzet te-
vén a fa alá." *) Ehhez hasonló szertartásokkal 
végezték el az egyptomiak a madáráldozatot, 
azon különbséggel, hogy a föláldozott madarak 
nem galambok, hanem rendesen vízimadarak vol-
tak. 2) 

A felsoroltakból kitetszik, hogy Izrael népének 
szertartásaiban elég oly szabványra akadunk, me-
lyek arra utalnak, hogy a mózesi törvény akkor ké-
szült, midőn Izrael népe még az egyptomi reminis-
cent] ák friss benyomása alatt állott. De e mellett 
elég nagy a különbség is, ugy hogy a mózesi 
rituális törvények legkevésbé sem puszta után-
zatai az egyptomi törvényeknek és szertartások-
nak. A mózesi rituális törvény is nyilt tiltako-
zás az egyptomiak kultuszának polytheisticus és 
pantheistikus színezete ellen ; de mindamellett a 
mózesi törvény több szabványából kitűnik, hogy 
a nép, melynek e törvény adatott, látta az 
egyptomi papok öltönyeit és áldozattételeit, s 
hogy azon mesterek, kik az ur sátorát és Áron 
főpapi öltönyeit késziték, egyptomi műhelyekben 
inaskodtak; s hogy a férfiú, ki e szabványokat 
összeírta, hegyéről-tövére ismerte az egyptomi 
szokásokat, intézményeket és rituális szabvá-
nyokat. 

De tán azon kérdést veti föl valaki, hogy a 
mózesi törvény egyes pontjainak egyptomi szine-
zete nem támaszthat-e kételyt annak isteni ere-

x) Levit. 1, 14—17. 
A. Ancessi. L'Egypte et Moïse. 113—134. Pl. 

VII. IX. 
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dete es természetfölötti jellege iránt? Legke-
vésbé sem. A mint láttuk, a mózesi törvény 
egyptomi színezete főképen az istentiszteletre 
szolgáló helyekre, eszközökre és öltönyökre, vagyis, 
hogy egy modern kifejezéssel éljek, a kultusz 
iparművészeti oldalára terjeszkedik ki. S ezt 
mindenki igen természetes dolognak fogja tar-
tani, mert az isteni kinyilatkoztatásnak czélja 
nem lehetett az, hogy a zsidó néppel az ipar 
vagy művészet uj nemét megismertesse, bogy 
építőmestereket, ötvösöket, kárpitosokat, taká-
csokat, szabókat képezzen, vagy hogy egy uj sty-
lust megállapítson. A mózesi törvényben foglalt 
isteni kinyilatkoztatásnak czélja inkább az volt, 
hogy az Egyptomban fölnevelkedett zsidó nép 
kebeléből eltávolítson és kiirtson mindent, ami 
azt a polytheismusra emlékeztetné— evégből azon-
ban nem volt szükséges Isten házát uj alak sze-
rint építeni, vagy a papi öltönyöknek uj s eddig 
egészen ismeretlen alakot szabni; sőt még az 
áldozatok, vallási szertartások bizonyos nemei is 
megmaradhattak. A kinyilatkoztatás czélja csak 
az volt, hogy mindabból, amit Izrael Egyptom-
ban látott és tanult, a polytheismus jellege eltá-
volíttassák ; ezért kellett elmaradnia a templomból 
az istenség bárminemű ábrázolásának, ezért nem volt 
Áron mellrevalóján semmiféle mythologicus alak 
vagy jelenet ; ezért voltak mellőzendők mindazon ál-
dozatok és ünnepélyességek, melyek a bálvány-
imádás és erkölcsi romlottság bélyegét magukon 
viselték. 

S éppen ez az, a mi Mózes törvényét egy 
közönséges emberi intézmény fölé helyezi. Az 
ó-kor bölcsei és törvényhozói nem voltak képe-
sek koruk és nemzetük előítéleteit egészen le-
vetni; bár a polytheismust észellenesnek találják, 
mégis az istenekneknek áldoznak; bár az erény 
szépségét hirdetik, mégis rut bűnöket dédelget-
nek. Nem igy Mózes, aki törvényében a monothe-
ismust s a tízparancsolatot a legnagyobb követ-
kezetességgel diadalra juttatja, a nélkül, hogy a 
meglevőket teljesen elvetné. S valljuk meg, hogy 
egy egyptomi légkörben fölnevelkedett ember — 
bármily alkotó géniusz lett légyen — saját ere-
jéből nem lett volna képes eltalálni a kellő ha-
tárt, midőn arról volt szó, hogy Egyptom intéz-
ményeiből mi és mennyi illik bele a monotheis-
mus keretébe. S ha Mózes törvénye a kellő ha-
tár t és mértéket mindig eltalálta, ugy el kell 
ismernünk, hogy az nem emberi mü. Fel kell 
benne ismernünk a véghetetlen isteni bölcseség 

müvét, amely a sötétben tévelygő emberiséget 
lassankint és fokozatosan emeli föl magához. ,Ha 
valaki gondosan átvizsgálja a zsidók törvényeit 
— úgymond Origenes — összehasonlítván e nép 
intézményeit a többi nemzetek szokásaival, mél-
tán csodálkozik a fölött, hogy miután e nép el-
távolított mindent a mi haszontalan és hiu, uj 
intézményeiben csak azt tartot ta meg, a mi iga-
zán üdvös vol t / i) 

A zsidó törvény viszonyát a pogány kul-
tuszhoz szépen irja körül aranyszájú sz. János, 
ki egyik megható hotniliájában igy szól : „Isten 
a tévelygők üdveért megengedte, hogy őt hivei azon 
szertartásokkal tiszteljék, melyekkel a pogányok 
bálványaikat tisztelték, azokon csupán kissé ja-
vítván, hogy igy gj^ermekeit régi szokásaikból a 
magasabb eszmék körébe fölemelje." 2) 

Midőn tehát a zsidó törvény egyptomi remi-
niscentiáit figyelembe vesszük, előttünk az ter-
mészetfölötti jellegéből mit sem vészit, a jelen-
korra nézve azonban mindenesetre fontos föl-
fedezés az, hogy Mózes törvényének számos 
helyén egyptomi vonatkoztatásokat találunk. Vi-
lágos jele ez annak, bogy midőn Mózes tör-
vénye irásba foglaltatott, az egyptomi szo-
kások Izrael népének még friss emlékezetében 
voltak; mert annak szövegezése arról tanúskodik, 
hogy nemcsak az, a ki irásba foglalta, hanem 
azok is, kiknek az első sorban szánva volt, Egyp-
tomban nevelkedtek föl. S igy az egyptologia a 
rationalisztikus kritika ellenében az egész penta-
teuchusnak hitelességét és Mózestól való szárma-
zását fényesen igazolja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 18. A sajtó a sajtóról. — Tan-

dem aliquando ! valóban igy kiálthat fel minden jobb ér-
zelmű ember, midőn azt az ujabb üdvös mozgalmat ész-
leli, mely a sajtó ügyében fővárosunkban megindult. Ke-
vés, de mégis valami, és ezen a téren egyelőre ezzel is be 
kell érni — más jobb, nagyobb dolgok reményében. 

Állandó thema a kath. sajtóban, mely nem ritkán 
usque ad nauseam el lett mondva és ismételve, a rossz 
sajtóról való panaszkodás. Eltekintve attól, hogy ezt a 
gyakori felszólalást az ellentáborban nem egy esetben 
egyszerű reklame-csinálásnak iparkodtak feltüntetni, mint 
a mely csak pro domo szól, meglehetősen meddő volt az 
egész tusakodás és aránylag kevés praktikus haszonnal 
járt . Kieszközölte azt, hogy a kis tábor hü maradt, hogy 
ez olykor expectorálta magát, hogy talán egyiket-mási--

Origenes contra Celsum. 1, 24. 
-) Joan. Chrvs. in Matth, hom. VI. 3. 
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kat meg is nyert, de a nagy tömeget, szélesebb köröket, 
melyekbe a jó irányú, kath. sajtót belevinni, meghonositani 
és megszilárdítani mostanáig hazánkban még nem igen 
sikerült, az actió számára megnyerni, megtéríteni, jobbról 
meggyőzni, fájdalom ! nem éretett el, talán nem is éret-
hetett el. Hisz' — sine ira et studio mondjuk — vannak 
még elég nagy számmal, kiknél helyesebb nézeteket, ko-
molyabb irányt, tisztább felfogást ex offo fel kell tételezni, 
kik még mindig ahelyett, hogy térítenének, a meg-
térítendők közé tartoznak. Vei in ipso sacerdotio sem 
áll a dolog ugy, amint még a hivő laikus elemtől jog-
gal lehetne és kellene várni. A nagy tömeg, azok a szé-
les körök vagy nem hallották, vagy ha hallották is, rend-
szerint csak gunynyal fogadták a figyelmeztetéseket, nem 
is szólva a nem katholikus sajtó rendszeresen űzött iz-
gatásairól és gyanúsításairól. 

Már jó ideje garázdálkodik a pseudo-liberalismus, 
az anyagot imádó vallási és erkölcsi nihilizmus. Es ama 
consequentiák, melyeket ezen életnézetek téves elveiből 
logikai vasszükséggel levont a kath. sajtó, melyeket guny-
kaczajjal fogadott a világ, ma már mint kézzel fogható, 
el nem vitázható tények lépnek fel. Kiket a logika meg 
nem győzött, azokat most a rideg élet lassankint kijóza-
nítja. Kik az elvek előtt nem akartak meghajolni, azok 
kénytelenek ma a tények előtt meghajlani. Kik elveket 
eldisputáltak, tényeket nem utasíthatnak vissza : contra 
factum non datur disputatio. 

Szomorú, de fénye selégtétel mindazok számára, 
kik a rosz sajtó ellen bátorsággal és kitartással küz-
döttek, ama jelenség, mely már nem sporadicze, de több 
helyen, nem stereotyp alakba, hanem különbözők részéről 
mutatkozik : az elégedetlenség sajtónk jelenlegi állapo-
tával, a kisebb-nagyobb bátorsággal kimondott sújtó íté-
let és kárhoztatás oly szomorú tünemények felett, melyek 
egyaránt gyászosak és veszedelmesek. Mintha az elvítáz-
hatatlan tények, melyek borzadálylyal töltenek el minden 
érző szivet, lassan de biztosan megérlelnék legalább a 
minden tisztességből ki nem vetkőzött egyénekben azt a 
meggyőződést, hogy a napról-napra jelentkező és sza-
porodó iszonyatos bűntényekben a gonosz sajtónak is 
megvan a maga része ! Mintha az erkölcsi hóhérok, kik 
mitsem kiméinek a mi szent és tiszteletreméltó, közös 
actióra kihívnák a társadalom jobb elemeit! Mintha az 
a páratlan cynismus, melylyel mindent beszenyeznek, be-
piszkolnak és lerontanak, ami a társadalom alapjaihoz 
tartozik, kihívná az erkölcsi komolyság utolsó szunnyadozó 
maradékait, hogy ellenállást kisértsen meg ama feneva-
daknál rosszabb irodalmi hyenák ellen, kik akkor leg-
boldogabbak, mikor az erkölcsi halál áldozatait mindenük-
től megfosztják. Ha a „Nemzet" e napokban megjelent 
czikkét tekintjük, akkor ezt is az idők jelei közé számít-
hatjuk. Nyíltan, leplezetlenül beismeri és feltárja a hazai 
sajtó egy (még pedig jó nagy) részének bűneit. Orvos-
ságot is tart szükségesnek. De attól félünk, hogy a milyen 
jó a diagnosis, oly rossz a therapia. Azt a magyar fő-
félhivatalos lap maga is mondja, hogy a most létező 
sajtóbiróságoktól sokat nem várhatni. Érdekes nyilatko-
zata igy szól: „ A k i nálunk a megbízhat an s amellett 
költséges esküdtszéki eljáráshoz nem akar fordulni, annak 

a sajtó botránvhajhászásával szemben nincs más védelme, 
mint amit magánúton lehet szerezni?" Igen ám, de a k i t 
lelkiismerete visszatart, hogy az egyházi és világi törvénv 
tilalmával szemben „magánúton" — azaz párbaj utján — 
nem szerez magának elégtételt, mit tegyen az ? A „Nem-
zet" erre nem tud cadentiát. Pedig néhány sorral feljebb 
utalt Angliára, utalt „az egész nyugati kontinens tör-
vényhozására," mely „a hivatali biróság és nem az es-
küdtszéki nagy és megbízhatatlan apparátus elé utalja a 
magánosok becsületének védelmét." Nos, miért nem vonja 
le t. kollegánk a consequentiát ? Si potuerunt hí et 
hae . . . Furcsa világot élünk ; elismerjük, hogy van baj, 
elpanaszoljuk ; tudnók is körülbelül mi használhatna, de 
a gyógyszert alkalmazni, sőt csak megnevezni is irtó-
zunk. Persze iszonyatos mumus az a „reactió!" Es bár-
mennyire foszlányos és kopott már az a divatos libera-
lismus köpenyege, mégis inkább szeretünk ennek ron-
gyaiba takaródzni, fagyoskodni és talán el is fagyni, 
mint azt az egyedül mentő szót kimondani: Vissza ama 
százados biztos alapokhoz, melyeken tovább építeni és 
fejleszteni akarunk. Szomoritó az a politikai nyomorult-
ság, mely csupa respectus humánustól nem meri kimon-
dani a b-t, mikor az a-t már kinyögte. Hogy a liberalismus 
fénye valamiképp el ne homályosodjék, kész inkább sa-
ját jobb belátása és meggyőződése ellen hallgatni, hol 
csak az őszinte, férfias szó használna. Es előbb-utóbb 
mégis csak fog kelleni ezt a szót kimondani. Mert ha 
a liberalismus két évtizedes garázdálkodása már ennyire 
vitte a dolgokat, hová fog ez még fejlődni ? Előbb-utób!*-
csak ki kell mondani : idáig és nem tovább ! S ha most 
erre nincs bátorság, majd rá fog kényszeríteni a szük-
ség. De csak az a kérdés : nem lesz-e akkor már későn ? 
Lesz-e akkor még a nemzetben, a társadalomban annyi ellen-
állási erő, hogy a rendszeresen megmételyezett test kilök-
hesse magából a kóranyagot. Azt mondja a tapasztalat, 
hogy a legügyesebb orvos és a legjobb orvosság mitsem 
használ, ha egyszer a testi szervezet decompositiója odáig 
haladt, hogy nem képes ellentállási erőt kifejteni. A nemzet, 
a társadalom beteg testével is akkoráig várjunk ? ! . . . 

Ne ámítsuk magunkat : félrendszabály semmi rend-
szabály ; a bajt nemcsak ismerni, de gyógyítani is kell, 
minél előbb — annál jobb. Mert a később talán nagyon 
késő lesz ! ? 

Pécs i egyházmegye. Commendatur „Religio." 
„2403. sz. 

Erga requisitionem Redactoris commendo et liben-
ter commendo Yen. Clero meo ephemerides, quae sub ti-
tulo „Religio" iam per semísaeculum ferme Clero Patriae 
nostrae adinstar fidi deserviunt ductoris in omnibus quae-
stionibus, quae circa vitám ecclesiasticam, educationem 
religiosam et scientiam theologicam emergunt et quodam-
rnodo majori gaudent momento. Etc. 

Datum Quinque-Ecclesiis, die 19. dec. 1886. 
Ferdinandus, m. p. Episcopus." 

Spanyolország. A spanyol püspöki kar tiltakozása 
a pápa ellen elkövetett sérelmek ügyében — a madridi 
„Union" közlése szerint igy szól: 
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„A századok változatos folyamában nem fordult elő 
soha egy oly pápának látványa, ki a világot a bölcseség 
és politika legüdvösebb elvei szerint kormányozta s ki-
nek az egész föld kerekségén valának apostoli képviselői 
s a kit ugyanakkor a tömegek sértegettek és bántalmaz-
tak, nem egyéb czélból, mint hogy tisztes ősiségében meg-
támadják magát a pápaság felségét. Ezek a szerencsétle-
nek ekképp megmutatják, hogy a XIX. század világánál 
mennyire lehetséges a jogtisztelet és lovagiasság érzelmeit 
félreismerni és elveszteni a közérdeknek és közbecsület-
nek legközönségesebb fogalmait. Ez történik, közbámu-
latra, azóta, hogy a pápa kénytelen vala dicső lakóhelyén 
elzárkózni és lemondani a kijárás jogos szabadságáról, 
még akkor is, ha isteni küldetésének szent kötelességeit 
kell teljesítenie. 

Nagyon is közhirüek és ismeretesek azok a hallat-
lan sérelmek, a melyeknek a pápa állandóan tárgya vala 
és a melyek napjainkban hallatlan módon sulyosodtak. 
Nem elégedtek meg azzal, hogy jogtalanul megfosztották 
államának birtokától és szabadságától, mely államfelsé-
gének jellegéhői folyik. Most már odáig jutottak, hogy 
ismételten, nyilvános censura alá vonták az ő egvházfe-
jedelmi, pápai tevékenységét; odáig jutottak, hogy gya-
nusitjak még szándékait is, sérelmeket és fenyegetéseket 
szórnak szentséges személye ellen és lábbal t iporják, egye-
nesen a politikai hatalom beleegyezésével és közreműkö-
désével, — az ő hasonlíthatatlan méltóságát megillető 
tiszteletet ; odáig jutottak, hogy „érinthetetlen"-nek •) nyi-
latkoztatják ki a Rómában teremtett jelen helyzet igen-
igen szomorú állapotát. 

E sötét, sőt rettentő kép látásánál, a mely az em-
beri sziv becsületességének és igazságosságának leggyen-
gédebb érzelmein ejt sebet, a spanyol püspöki kar, a 
melynek kötelessége mindenkor ugy cselekedni, a mint 
annyira jellemző vallásos meggyőződéséhez és közmondá-
sossá vált katholikus hithüségéhez illik, lehetetlen, hogy 
e látvány által szivének és lelkiismeretének mélyén sértve 
ne érezze magát. Éppen azért siet is ezennel nyilvánosan 
és ünnepélyesen tiltakozni eme hallatlan merényletek el-
len és kijelenteni, hogy ezt tenni soha sem fog megszűnni, 
hogy soha sem fog megszűnni teljes erővel oda működni, hogy 
Rómát senki meg ne foszthassa eltörölhetetlen ama jellegé-
től, melynél fogva e város testestől-lelkestől pápai város, kö-
zéppontja a katholiczizmusnak, főszékhelye a vallásosság-
nak, melyet az apostolok két fejedelmének és számtalan 
vértanuk vére szentelt meg, a jogok leglegitimebbje álla-
pított meg és tizenkilencz század szavazata szentesitett. 
Ennél a jogczimnél fogva az egész világ püspöki kara 
és katholikus hívei visszakövetelik Rómát és szent Péter 
örökségét, és folytatni fogják e visszakövetelést szaka-
datlanul, mert követelésökben elvitázhatatlan és elévül-
hetetlen jogra támaszkodnak; jogra, mely előbbvaló és 
feljebbvaló minden más jognál, és mert meg vannak 
győződve, hogy amit követelnek, az elkerülhetetlenül szük-
séges biztositéka az Ur Jézus Krisztus helytartója sza-
badságának és függetlenségének, a világ békéjének és a 
lelkiismeretek nyugalmának. E hatalmas inditó okok 
sulyja alatt emelik az egész világ püspökei és katholikus 

*) „Intangibile " Umberto király szava. A szerk. 
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hivei szavukat, kijelentve, hogy folytatni fogják a vissza-
követelést és attól soha sem fognak elállni. 

Nem alap nélkül reménylik Spanyolország püs-
pökei, hogy a népek és kormányok, megnyitva szemüket 
a világosságnak, közmegegyezéssel, mindnyájunk legszen-
tebb közös érdekében, minden jog alapja nevében, azon 
alkotások nevében, a melyek magának a társadalom fenn-
állásának alapjait érintik, oda fognak működni, hogy 
Olaszország békéjének fenntartásával az egyház feje vissza-
helyeztessék abba a helyzetbe, a melyre neki joga van, 
s a mely neki hathatósan és állandóan biztosítja azt a 
függetlenséget és szabadságot, a melyre magasztos hi-
vatásának betöltésénél neki annyira szüksége van. Ez által 
vége szakadna a jelenlegi helyzetnek, a mely egyes egye 
dül a brutális és barbár erőszakon alapszik. 

Egyébiránt az egész világon elterjedt egyház, Urunk 
Jézus Krisztusnak minden hü gyermeke, igyekezni fog 
napról-napra szorosabbá tenni a hit és szeretet kötelé-
keit és imádkozni mindaddig, mig csak ez a czél el nem 
lesz érve. 

Kelt Toledóban, 1886. decz. S-án, a B. Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának ünnepén." 

Következnek az aláírások. Legeiül van a 
toiedói biboros érsek neve hét suffragane 
ussal ; következik a saragossai biboros ér-
sek hat suffraganeussal ; a valenciai bibo-
ros érsek öt suffraganeussal; a sevillai bi-
boros érsek öt suffraganeussal ; a burgosi 
érsek hat suffraganeussal ; a compostellai 
érsek öt suffraganeussal ; a granadai érsek 
öt suffraganeussal ; a tarragonai érsek hét 
suffraganeussal ; a valladolidi érsek hal 
suffraganeussal. 

IRODALOM. 
Megrendelési felhívás. *) 

Néhány munkatárssal együtt több jeles és korszerű 
munkát fordítván le németből és francziából, tisztelettel 
fordulok a főt. papsághoz azon kéréssel, miszerint em-
iitett müveknek magyar nyelvünkön való megjelenhetését 
azok megrendelése által elősegítni kegyeskedjék. A mü-
vek következők : 

L Világtörténet, dr. Holzwarthtól, hét nagy kö-
tetben Jogosított magyar kiadás. — Eme, a német kath. 
sajtó által meleg rokonszenvvel fogadott mű, annak da-
czára, hogy a német kath. irodalom jobbnál jobb világ-
történeti munkát képes felmutatni, rövid idő alatt máso-
dik kiadásban jelenik meg. — A magyar kiadás annyival 
jobb és teljesebb, mivel Magyarország történetét a leg-
újabb kutatások alapján dr. Szentkláray Jenö. m. tud. 
akadémiai tag irta. Ez a rész tehát Holzwarth szövegé-
nek mellőzésével, egészen eredeti munka és mintegy 40 
nyomtatott ivre terjed. Az egész mű ára 26 ft. 

II. A Biblia és a legújabb felfedezések Palesztiná-
ban, Egyiptomban és Asszyriában, irta Vigouroux, st.-
sulpice-i "áldozár-tanár, négy kötetben, 124 tervrajzzal, 
földabroszszal és az emlékekről lerajzolt képpel ; a ne-
gyedik kiadás után fordítva. Jogosított magyar kiadás. 
Ara 10 frt . 

E remek munkáról, mely Francziaországban né-
hány év alatt négy kiadást ért, elég lesz megjegyezni, 
hogy a tudós Burret rodezi és vabresi püspök azt a leg-

*) Tisztelettel kérem a vidéki kath. lapokat e sorok szi-
ves közlésére. 
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nevezetesebb irodalmi műnek mondja, mely századunkban 
Francziaországban a sz. Írásról s a kinyilatkoztatás tör-
téneti alapjairól megjelent. — E műről a német kri-
tika is elismeri azt, hogy „Németország ehhez hasonló 
munkát nem mutat fel." 

III. Asszyria é s Babilónia, irta dr Kaulen, bonni 
egyetemi tanár, második bővített kiadás, 49 képpel, egy 
okirat-táblával és két földabroszszal. Jogosítot t magyar 
kiadás. Ara 3 fr t . 

IV. Egyptom egykor é s most, dr Kayser Frigyes-
től. A szöveg közé nyomtatott 85 fametszvénynyel, 15 
teljes képpel^ egy földabroszszal és egy szinnyomatu czim-
képpel. — Ara 3 f r t 60 kr. 

V. Európa története a franczia forradalomtól I. 
Napoleon bukásáig. 1789—1815-ig. — Menzel után át-
dolgozva és bővítve két kötetben. Ara 5 fr t . — E 
műnek mintegy folytatásául megjelent néhány év előtt 
„A legújabb kor története" négy kötetben, melyből még 
néhány példány intentióTcért azonnal kapható. 

Szintúgy azokat, kik ezen müveket pénzért akarják, 
mint azokat, kik intentiókért óhajt ják birni, február hó 
l-ig kötetenkint 1 frt. tehát az első, két kötetből álló 
szállítmányért 2 frt beküldésére kérem fe l ; a hátralékos 
összeget a két kötetért az előbbiektől utánvét mellett 
veszem meg, az utóbbiaknak pedig szintén az első szál-
lítmány megküldésekor fogom az intentiókat kijelölni. 

Azoknak, kik az intentiókat most akarnák elvégezni, 
febr. hó elejétől kezdve assignálhatok egy-két kötetre. 

Az első szállítmány Holzwarth világtörténetének 
első két kötete lesz. Ara 6 fr t . 

Gyűjtőknek minden 7 példány után egy tisztelet-
példánynyal szolgálok. 

N.-Elemér (Torontálmegye), 1887. jan. 18. 
Szabó Ferencz, 

plébános. 
= Megjelent : Korszerrü egyházpolitikai kérdések. 

Tárgyilagosan megvitatva, hazai törvényeink szempontjá-
ból. I r ta dr Lauran Agopton, nagyváradi gör. szert. kath. 
kanonok. Nagyvárad, 1887. 16-r. 126 1. Ára 60 kr. 

Van benne tizennégy czikk, egy előszó és egy zár-
szó s gyöngyszemelvények XIII. Leo pápa „Quod múl-
túm diuque" kezdetű encyclikájából. A czikkek igen kor-
szerű, napirenden levő, kényes és nagy kérdéseket tárgyal-
nak, sokszor igazán frappans megvilágításban. Ajánlásun-
kat a mű már birja. 

VEGYESEK. 
= Családi világünnepe volt m. hó 26-án Rómában 

a dömés rendnek. Altalános rendfőnöke, ft. Larroca Jó-
zsef atya ünnepelte félszázados papi jubileumát. Az egész 
ó és uj világ képviselve volt ez ünnepélyen, személyek, 
ajándékok és a levelek óriási halmaza által. A dömés 
rendből kiemelt 11 érsek és püspök együttes irat kísé-
retében fényes tudori gyűrűt ajánlott fel rendjük főnö-
kének. A jubileum napján az ünnepelt Zigliara bibornok 
hintóján vitetett a sopra Minerva templomba, hol 150 
rendtag hódolatát fogadta. Gonsalez Zephirino sevillai 
bibornok érsek, ki a dömés rendből emelkedett fel a 
bíborig, szintén gratulált, kijelentve, hogy élete legnagyobb 
dicsőségének tartja, hogy sz. Domonkos egyszerű ruhá-
ját viselheti Másnap a rendfőnök a pápa elé hódolatra 
vezette minden ker. nemzetet képviselő fiait. XIII Leo igen 
szívélyesen fogadta a nagyérdemű rend hódolatát. Vála-
szában kiemelé, hogy a világnak, ha valaha, most van 
nagy szüksége apostoli prédikátorokra. Azután, a többi 
között, szórói-szóra ezt mondotta: ,A mai kor számo-

tokra az erőgyűjtés és készülődés korszaka, melyet Isten 
rendelt, hogy vallásos szellemben megújuljatok, hogy 
majd ha ütni fog a gondviseléses óra, készen legyetek ha-
gyományos küldetéstek betöltésére." A dömés-rend tud-
valevőleg főleg a hitszónoklat, tanítás és tudomány-mü-
velés terén szerzett halhatatlan érdemeket. Sz. Domonkos 
fiainak melegfényü és hittanilag biztos szelleme most is 
fényes csillagként ragyog az egyház egén. Európa főbb 
országaiban egy-egy folyóiratuk is van, a mely által a 
hitéletre igyekeznek jótékony befolyást gyakorolni. Pá-
risban megjelenik a „L'Année Dominicaine," Londonban 
a „The Rosary", Ferraraban az ,11 Rosaro," Dülmenben 
a „Marienpsalter," Barcelonában az „El Rosario". Ná-
lunk, sajnos, e nagyérdemű rendből a josephinismus csak 
romokat hagyott . De azért sz. Domonkos fiai nálunk is 
élnek, és kis körben bár, de megbecsülhetetlen szolgálato-
kat tesznek az egyháznak, a hivek lelki üdvének. 

— A gyermeki önfeláldozó szeretet jutalma. Gum-
pendorfban, Bécs mellett, él egy keresetképtelen agg há-
zaspár. Csak egyetlen hajadon leányuk van, aki egy 
bécsi papirkereskedésben mint könyvvezetőnő kereste 
maga és szülei számára a kenyeret. De a papirüzlefc meg-
szűnt. A szegény leány nem tudott szülei számára enni 
és fűteni valót miből szerezni. Már gyönyörű haját is 
pénzzé tette. Néhány nap alatt ez is elfogyott és a sze-
gény leány közel volt a kétségbeeséshez. Ekkor eszébe 
jutott , hogy egy hires fogorvos egy-egy szép fogért 30 
fr tot is megad, ha azt neki az illető kihúzni engedi, hogy 
azután másoknak jó drágán eladhassa. Kapja magát a 
szegény leány s beállít az említett orvoshoz. Gyönyörű 
fogait felajánlja az orvosnak, elmondva azt is, hogy mi 
czelból tetfzi az ajánlacot. Az orvost a leány önfeláldozó 
szeretete annyira meghatotta, hogy könnyek közt hall-
gatta végig a leány elbeszélését és 100 fr tot a-istt neki 
ajándékul. Másnap személyesen is elment a szegény csa-
ládhoz és rögtön megkérte a derék leány kezét, mert, 
igy szóla : „a gyermeki önfeláldozó szeretet e gyöngyét 
nem akarja elszalasztani." (Augsb. Postz.) 

— Protestáns hazafiság és türelmesség. A főváros 
egyik közs. el. népiskolájában, mint az egri „N. T." irja, 
a következő feljegyzésre méltó, a protestánsok hánytor-
gatott hazafiságát és türelmességét fényesen (!) bizonyító 
eset történt. Az iskolákban, tudvalevő dolog, Erzsébet 
királyné ő felsége nevenapján szünet van. A református 
hitoktató mindazáltal berendelte a gyermekeket hitokta-
tásra. Az igazgató, ki rendületlen hazafiságáról és isko-
lai dolgokban erélyéről ismeretes, haza küldte a gyer-
mekeket, azt mondván nekik és pedig helyesen, hogy ma 
nincs előadás. A hitoktató megjelenik és az igazgató 
kérdi, miben lehetne szolgálatjára ? Feleletül azt kapja, 
hogy a református gyermekeknek hittani előadást akar 
tartani. Erre az igazgató azt mondja neki : „Tessék, ha 
lehet; de mivel ma szünet van, én haza küldtem a gyer-
mekeket." „De kérem! — úgymond indignálódva a tü-
relmes atyafi — én nem tartom a kath. vallás ünnepeit. 
Azért igen csodálkozom, hogy igazgató ur haza merte 
küldeni a gyermekeket." „Jegyezze meg magának, uram, 
egyszer s mindenkorra — igy szólt a derék igazgató — 
hogy ma Erzsébet királyné ő felsége névnapja van, és 
ez tudtommal sem nem kath., sem prot., sem zsidó, sem 
más vallású ünnep, hanem a magyar haza ünnepe. Cso-
dálom, hogy ennyit sem tud. Alászolgája." 

= A kath. sajtó statisztikája. Az egri ,N. T.' össze-
állítása szerint tavai ilyenkor volt 36 deciaráit kath. lap ; 
ma van 37 kath. közlönyünk. Legtermékenyebb az egy-
házi szónoklat és a nevelés-tanügy. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 
N E G Y V E N H A T O D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; s 
Budapesten a szerkesz- = 
tőnél, és Rudnyánszky | 
A. könyvnyomdájában, 5 
IV., Papnövelde-utcza r 
8. sz. alatt, hova a ne- S 
taláni reclamatiók is, jj 
bérmentes nyitott levél- i 

ben, intézendök. i 

Budapesten, január 22. I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A Szent-István-Társulat. — Román apologia a kath. egyház érdekében. — Egyházi Tu-
dósítások : B u d a p e s t : Egy hatalmas lépés előre. — S z a t m á r : Folia „Religio" commendantur. — G y u l a f e h é r v á r : Egy iga-

zán kellő szó a maga idején. — Katii. Egyleti Elet : A Szent-László-Társulat. — Vegyesek. 

A Szent-István-Társulat 
tegnapelőtt ta r to t t népes és fényes választmányi 
ülése, melyről alább bővebb tudósítás fog szólni, 
történeti nevezetességű esemény magaslatára emel-
kedett. 

A választmány gróf Apponyi Albert másod-
elnök nagyhatású beszéde alapján akklamáczióval 
elfogadta azt az indítványt, hogy a Szent-István-
Társulat kebelében egy szakok szerint dolgozandó, 
tudományos és irodalmi osztály állittassék fel. 

Egyúttal 15 tagot küldött ki kebeléből, hogy 
a kath. irók m. é. aug. 7-iki gyűléséből kikül-
dött végrehajtó nagy bizottság által m. é. okt. 
7-én megválasztott 15 bizalmi férfiúval, a Szent-
István-Társul at elnöksége alatt egy bizottsággá ol-
vadván Össze, tervezetet dolgozzanak ki az em-
iitett irodalmi osztály beállításának mikéntje 
iránt, a mely tervezet a Sz.-I-T. legközelebbi 
közgyűlése elé leszen terjesztendő. 

A ,Religio' mélyentisztelt közönségéé az ér-
dem és dicsőség, hogy a Szent-István-Társulat 
kebelében annak ős eredeti tervezete szerint szer-
vezendő tudománymivelö és irodalmi osztály esz-
méjét legelső karolta fel, a mennyiben a „Religio" 
mondotta ki m. év márczius 17-én „A Szent-Ist-
ván-Társulatról" cz. vezérczikkében, a most mái-
örvendetes megvalósulásnak stadiumában levő 
„tudományt és irodalmat mivelő," azaz a „tudo-
mányt és irodalmat népszerűsíteni hivatott" osz-
tály felállítása időszerűségének, sőt elodázhatat-
lan szükségességének eszméjét legelőször. 

Mások más tervekkel foglalkoztak. Néme-
lyek csupán kath. szépirodalmi társaságot, u. n. 
Mindszenty-kört akartak, mások teljesen önálló 

kath. tudós és író-társulat felállításán fáradoz-
tak. Mi a Szt.-l.-Társulatot tervének eredeti con-
ceptiója és eddigi fejlődése szerint már most is 
irodalmi társulaí-nak tartván — ennek teljes ki-
fejlesztését tüztük ki czélul. Es e czél nemsokára 
el lesz évre, bizonyságául annak, hogy a ,Religio' 
pályáján világos eszmék és közhasznú sikerek te-
remnek. 

A Szent-István-Társulat három prímás fő-
védnöksége alatt eddig is már nagy haladást 
tett , nagy munkát végzett. Kopácsy szelleme 
adta rá az áldást. ScitOVSZky, nehéz időkben, 
ápolta, védte, megmentette. Simor JállOS bibor-
nok alat t fogja felülmúlni a nagynevű alapítók 
által kontemplált magaslatok arányait, a meny-
nyiben az ő bölcs útbaigazítása szerint,a szó 
teljes értelmében, „tudományos és irodalmi tár-
saság "-gá szélesbül, illetőleg emelkedik ki. 

Gróf Károlyi Sándor ő excját, gróf Apponyi 
Albert és dr Steiner Fülöp pápai praelatus ur ő 
méltóságaikat, a Szent-István-Társulat elnökségé-
ben, nagyérdemű, fényes nevű elődök előzték meg. 
De az isteni Gondviselés ezt a három férfiút vá-
lasztotta ki arra, hogy nagyszabású vezetésök 
alatt a Szent-István-Társulat nagyhatalommá le-
gyen Magyarországban. 

Isten áldása legyen rajtok! 

Román apologia a kath. egyház érdekében. 
I ly czim a l a t t i s m e r t e t i a ba lázs fa lv i vFóia bose-

ricésca" ( E g y h á z i L a p ) azon n e m r é g e n m e g j e l e n t r ö p -
i r a to t , a m e l y az e n y á r o n e lha l t r o m á n i a i s ch i sma t ikus 

E z t a l á l ó neve a n n a k a m a g a s f ő v é d n ö k i b e f o l y á s -
nak , m e l y n e k a Sz . - I - T . az ő i r o d a l m i o sz t á lyá t m i n d e n e k 
f ö l ö t t k ö s z ö n h e t n i f o g j a . A szerk. 

7 
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érsek-prímás Miclescu Callinic egy a kath. egyház ellen 
inte'zett, az ország összes klérusához szóló körlevelének 
fontosságát a maga értékére leszállitja s érveit ugy szól-
ván tönkresilányitja. 

A 72. lapra terjedő röpirat Csernovitzban jelent 
meg e czim alatt : „Pravoslavia romana facia eu drépt 'a 
credintia romana in vér'a anului 1886." (A román pra-
voslavia a román igazhitüséggel szemben 1886. év 
nyarán) szerzője : dr Nerset Marián, ki katholikus román 
laikusnak mondja magát. 

A romániai lapok egész hadjáratot intéztek e röp-
irat ellen ; kutatták, ki lehet szerzője, mert a Nerset 
Marián, ugy látszik álnév ; gyanúsították a jassv-i kath. 
püspököt s erélyes hangon követelték a kormánytól an-
nak megfenyitését. A röpirat egyébiránt igen hevesen 
támad s ez volt oka, hogy a bukaresti 1. sz. érsek Palma ő 
excellentiája is nyilatkozott a lapokban, hogy annak szerző-
ségéről semmit sem tud s igy vele semmi közösséget 
nem vállal. 

Ezek után áttérhetünk a „Fói'a basericésca" ismer-
tetésére, melyet lehetőleg hü fordításban igyekszem visz-
szaadni. 

„Szerző, ki oly jártassággal bir a theologiai tudo-
mányokban, mint a minőt laikusainknál nem igen van 
alkalmunk látni, majdnem kezdettől-végig a nemrég el-
hunyt romániai érsek-primás, t. i. Miclescu körlevelével 
polemizál s az abban foglalt thesisek nagyrészét tudományos 
apparatussal s jeles sikerrel czáfolja meg. 

Mi azt hiszszük, hogy nem annyira e thesisek bír-
ták szerzőt említett röpirat megirására, mint inkább ma-
gas hierarchikus állása a személynek, a ki azokat felállí-
totta, mert bárhogy tekintsük a dolgot, nem jelentéktelen 
valami ám az, ha Románia prímása az ország összes 
klérusához intézett körlevelében olyan thesiseket állit, 
mint a milyenekkel dr Nerset Marián, majdnem egész 
röpiratában foglalkozik. A magas állás, melyet a személy, 
ki a körlevelet kiadta, a hierarchia fokozatán elfoglal, 
indított minket is arra, hogy e lap hasábjain néhány 
czikket közöljünk szt. Péter jelenlétéről Rómában, a mely 
igazság oly kategorikusan tagadtatik a kérdéses körlevél-
ben, jóllehet még az elfogulatlanul itélő ellenfelek is a 
historikus argumentumok előtt meghajolva elismerik azt. 
Ismételjük tehát, ha a személy, ki a körlevelet kiadta, 
nem volt volna oly magas állású, soha sem jutot t volna 
eszünkbe tollat fogni egyik vagy másik állításának meg-
czáfolására. Miért P — mert azok oly egyszerűek, oly 
bárgyuak, hogy önönmagukat czáfolják meg. Mert vájjon 
szükséges-e meg- czáfolni egy olyan állítást, hogy szt. 
Bernárd nem ismerte el a római pápa elsőségét az egy-
házban, vagy hogy az „orthodox" egyház Romániában 
mindig a románok nemzeti és művelődési mozgalmainak 
élén állott ? 

Éppen azért azonban, mert a személy, ki talán 
akarata ellenére ilyen állításokat hozott fel, oly magas 

') * Pravoslavia" és igazhitüség ugyanazt jelent i ; előbbit, 
mint műszót párhuzamban az „orthodox"-szal nagy előszeretettel 
használják a schismatikusok ; — mennyi joggal, — az ismeretes. 

Közlő. 

állású volt s mert már az Isten ítélőszéke elé hivatott, 
azt hiszszük, hogy helyesebb lett volna és a röpiratnak 
is nagyobb hatása leendet, ha szerző az ő indignatió-
jában, melyet különben értünk, kissé jobban megválo-
gat ja a kifejezéseket s a polemikus hangnak több szelíd-
séget kölcsönöz. El ismer jük, hogy ez nagyon nehéz 
bármely polémiában, s azért ritkák azok a polémiák, a 
melyekben az igazság oly finoman fejtetik ki, az igaz-
ságtalanságot pedig oly szelíden látjuk legyűrve, meg-
semmisítve, hogy ezáltal az ellenfél szive is meg legyen 
nyerve. Mindazáltal a harezban, melyet egyházunk el-
lenfeleivel visel, a kiket nemcsak megezáfolni akar, hanem 
egyszersmind visszavezetni az igazságra, igen óhajtandó a 
fortiter in re, suaviter in modo elvnek alkalmazása. Kü-
lönben is a kath. egyház annyira rágalmazott, gyalázott 
és diskreditált a szakadárok előtt az ellenségek százados 
aknamunkája folytán, hogy sokszor olyanról is nehéz 
őket meggyőzni, a mi a napnál is világosabb. Ha már egy 
velük folytatott polémiában nem tar t juk szemeink előtt 
a fennebbi elvet, még inkább megerősödnek téves meg-
győződéseikben. 

Ez az első a mit óhajtottunk volna mi a röpiratban 
és pedig, mint hiszszük azon ügy érdekében, melyet vé-
delmez, a mi onnét is kitűnik, hogy a heves hang foly-
tán, a melyen sokszor emiitett röpirat irva van. a buka-
resti kath. *érsek sietett kinyilvánítani, hogy sem a szerzőt 
nem ismeri, sem annak megírásában nincs része. 

A másik dolog, mit szerettünk volna, az, —- hogy 
a nyelv világosabb legyen, mert némely helyen bizony 
oly zavaros, hogy nehezen lehet belőle valamit kivenni, 
másutt meg éppen semmit. E hibában szenved éppen a 
bekezdés, a mi pedig igen kellemetlen benyomást tesz 
az olvasóra. Lehet, hogy a szerző nagyon sietett s azért 
nem lehetett kellő figyelemmel a nyelvre, a mit külön-
ben — ugy látszik — tökéletesen bir. 

Elvonva azonban e két hibától, a füzet sok jó dol-
got tartalmaz. A theologiai argumentumok, mit a szerző 
az emiitett körlevélben felállított tételek megezáfolására 
hoz. oly jól vannak megválasztva, oly ügyesen vannak 
csoportositva s kifejezve, hogy elmondhatjuk, miszerint 
az ellenfél teljesen le van győzve, a be nem avatottak 
pedig sok tanulságot meríthetnek belőlök. Ugyanezt 
mondhatni a történeti bizonyitékokról, a melyek helyes 
alkalmazásából első pillanatra szembe tűnik a szerzőnek 
az egyháztörténet terén való jártassága. Különösen az 
utóbbiakra van nagyobb suly fektetve, s ez igen helyes, 
mert az ellenfél is történeti uton akarta megezáfolni a 
római pápaság isteni intézményét. 

Ezek mellett nem kevesebb avatottsággal vannak 
érvényre jut tatva a rituális könyveinkből merített érvek, 
a melyek a szakadár keletiekkel való vitákban mindig 
döntő bizonyító erővel bírnak. 

A művelődés-történeti polémiában legjobban tetszett 
az az eszme, hogy a műveltség, melyet az „orthodox" 
egyház a románok között terjesztett, nem volt a román 
szellemnek megfelelő, mert az szláv-bizanczi műveltség 
volt. Csak azt sajnáljuk, hogy szerző nem fejtegette 
tovább ez az eszmét, mert ugy hiszszük rájutott volna, 
hogy egész fejlődésünkben még manap is igen sok by-
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zantinismus van, az a byzantinizmus, a mely a múltban 
annyit ártott nekünk, a jelenben pedig oly sok akadályt 
gördit elénkbe. Ezen eszmét mi is felvetettük volt köz-
lönyünk egy mult évi számában s kifejeztük azon óha-
junkat, hogy népünk történészei s psychologusai kutassák 
jelenünk ezen byzantinizmusát, ezt a szomorú örökséget 
abból az időből, a midőn szoros kötelékek fűztek By-
zánczhoz. — A szláv kultura pedig a keleti egyházhoz tar-
tozó népeknél annyira tele volt byzantinizmussal vegyitve, 
hogy joggal lehet elnevezni szláv byzantinizmusnak. Mit 
müveit tehát az orthodox egyház a románoknál ? Semmi 
mást, mint hogy elvetette a gyűlölt byzantinizmus magvát 
egy oly nép lelkébe, a melynek pedig elég képessége volt a 
római practicismusra s bölcseségre, a melynek classicus 
képviselője ma is a római szentszék. Ha Isten megsegít 
— vagy e lap hasábjain, vagy önálló könyvben bőveb-
ben fogjuk kifejteni ezen eszmét. 

A röpirat első átlapozásánál szemünkbe tünt, hogy 
szerző tudományos ember s az egyházi irodalomban 
jártas. Sőt azt is lehet észrevenni, hogy nem jelentékte-
len idő óta figyelemmel kiséri a romániai egyházi életet, 
a miből következik, hogy nem valami fiatal ember. Da-
czára ennek most találkozunk először a nyilvánosság te-
rén dr Nerset Mariánnal. Ez a körülmény sokaknak azon 
feltevésre adott okot, hogy ez álnév s kezdték találgatni, 
ki rejtőzhetik alatta. — Némelyek igy, mások amúgy 
vélekednek, de bizonyos eredményre még nem jutot tak s 
lehet, hogy nem is fognak jutni egy könnyen. — Némely 
romániai lap annyira kijött sodrából, hogy követelték a 
szerzőnek száműzetését. Ilyes valamire, jóllehet jobban 
szerettük volna, ha a szerző saját neve alatt ir — nem 
tar t juk képesnek Romániát. — A szerző, bármennyire 
elkeseredettnek látszik, sehol sem sérti az ország törvé-
nyeit s alkotmányát, az elrek pedig, melyeket kifejezésre 
jut tat , nem ellenkeznek a közjóval s a közerkölcsiséggel, 
már pedig csak ilyes valami volna elegendő ok hasonló 
lépésekre. A szerző tudományos theologiai vitát folytat 
s történeti tételt védelmez. Ha valakinek nem tetszik a 
tétel, vagy a mellette küzdő érveket gyengéknek találja, 
jogában áll — hisz Romániában oly nagy a sajtószabad-
ság ! — nyilvánosan megczáfolni, lehetetlenné tenni, — de 
sem nem jogos, sem nem méltányos, sem pedig szabadelvü-
ségre nem vall, ha mindjárt a száműzetést kérik . . . Azon-
kívül a szerző röpiratában egy vallási társulat (azon egyház) 
elveit védelmezi, a mely — mint tudjuk — Romániában el 
van ismerve, s melynek most a kormánynyal egyetértőleg 
megállapított hierarchiája van. Miféle indító ok lehet 
tehát az, a melynek alapján valaki ilyes valamit köve-
te l? Hogy a röpiratban foglalt elvek ellenkeznek az or-
szágban uralkodó orthodox egyház némely elveivel, az 
még nem elég ily szigorú lépések megtetelére. Vájjon az 
egyetemek, sőt még a lyceumok kathedráiról is nem 
terjesztetnek-e Romániában az orthodox egyházzal sok-
kal ellenkezőbb eszmék és elvek, mint a kath. egyházé ? 
Hisz Conta a volt vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nyilvánosan hirdette a legvastagabb materialismust. a 
mely pedig az „orthodox" egyházat alapjában támadja 
raeg. Es mégis akkor nem lármáztak annyira, mint most 
ezen röpirat ellen, melynek szerzője románnak vallja magát 

s azon erdélyi müveit, értelmes román pap ellen, ki Bu-
karestben románul meri hirdetni a katholikus igazságot.1) 
Ezen lapok előtt Darwin, Moleschott és Büchner, Comte 
és Littré, Stuarí Mill és Spencer tanai nem veszélyesek 
a romániai rómánokra nézve, még akkor sem, ha rend-
szeresen adatnak elő a tudomány nevében, a melylyel 
annyira visszaélnek. Veszélyesek azonban azon egyház ta-
nai, a melyeket 200 év óta vall egy és fél millió román 
a nélkül, hogy megszűnt volna román lenni? Románia 
felirta zászlajára, a melylyel bátran halad előre a 19 szá-
zadon keresztül e jelszót: „teljes vallásszabadság." Es 
most épen a románok között találkoznak olyanok, kik ké-
szek elszakítani zászlót csakis azért, hogy a vallás, 
mely testvéreik közöl másfél milliót boldogít, ne juthas-
son be hozzájok. Mi sokkal nehezebb körülmények kö-
zött éltünk s mégis a Rómával való egyesülés nemcsak 
hogy nem ártott, hanem bátran elmondhatjuk, — hogy 
minden haladásunk ezen uniótól függött . Es Románia, 
egy független állam, a hol a román elem a legkedvezőbb 
föltételek között van, fél egy unitus román paptól, ki 
csak azoknak prédikál, kik őt hallgatni akarják, s ki azt 
a vallást hirdeti, a melyet mi 200 év óta nemcsak hogy 
nem nemzeti kárunkra, de nemzetünk legnagyobb hasz-
nára vallunk. 

Bármit állítanának azok a lapok, a melyek hitünk-
nek oly nagy ellenei, talán hitelre találnának a gondol-
kozó emberek előt t ; de mikor azért gyűlölik hitünkét, 
mert általa megtámadva látják a román nemzetet, akkor 
nem tar thatunk vissza egy szánakozó mosolyt. Ha egy 
orosz vagy szerb lármáznék ez ellen : a dolog távolról 
sem volna oly bizarr, mintha egy román teszi azt. S ne-
künk fáj, midőn román testvéreink, a mit egy seotával 
nem tesznek, a szent uniót nemzeti indító okokból tá-
madják. Ha vallási meggyőződésből beszélnének, nem 
volna ellenvetésünk, de mikor nemzeti aggályoskodásból 
teszik, azt kell hinnünk, hogy nem akarnak, nem tudnak 
tanulni, sem a nemzet múltjából sem jelenéből. 

Végre visszatérve a röpiratra, azt hisszük nem cse-
lekszünk rosszul, midőn szerény véleményünknek kifeje-
zést adunk. És a mi véleményünk az, hogy ha a szerző 
neve csakugyan álnév, a jelen körülmények között jobb 
lett volna, ha nem álnév alatt ir. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy nem lehetnek viszonyok a midőn tanácso-
sabb álnév mögé rejtőzni. Némelykor az irodalmi haladás 
logikai törvényei igy kívánják. A mostani körülmények 
között azonban, amidőn arról van szó, hogy vallásunk 
gyökeret verjen a szakadár románoknál is, azt hisszük, 
hogy az őszinteség s a nyilt szív többet ér mint bármi 
más. Mikor Üdvözítőnket az ellenségek el akarták fogni 
s nem ismerték. Üdvözítőnk nem rejtőzött el, hanem kér-
dezte : „Kit kerestek?" 

Mikor pedig azt felelték, hogy Jézust, — azonnal 
eléjökbe- állt s kétszer is azt mondta: én vagyok! s ez-
által lefegyverezte ellenségeit, mert az őszinteség, bátor-
ság, nyiltszivüség a legtöbb esetben lefegyverzi az ellen-

Érti dr Radu Demetert, a kit, miután Kómában kitűnő -
sikerrel végezte a pbilosopbiát és tbeologiát, Bukarestbe küldtek 
hirdetni a katb. igazságot. Radu gyulafeh. fogar. főegyb. m. áldo-
zópap. A fordító. 
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séget. — De meg az álnevű iratok majdnem mindig 
kedvezőtlen benyomásokat hagynak hátra, mind a szerzőre 
— mind pedig az általa védelmezett ügyre nézve. — Ez 
a mi általános tekinteteken alapuló nézetünk. Lehet azon-
ban, hogy előttünk ismeretlen inditó okok éppen az el-
lenkezőt tanácsolták, de minthogy azokat nem ismerjük, 
nem is nyilatkozhatunk felölök." 

Eddig tart az ismertetés, melyet valószínűleg a lap 
szerkesztője dr Grama V. Sándor irt, ki ügyes tollával 
most nem első izben száll síkra a szt. hitegység mellett. 

P. . . 

EGYHÁZi TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 21. Egy hatalmas lépés előre. 

— Akik tegnap a Szent-István-Társulat igazgató-választ-
mánya ülésén résztvettek — és szokatlan nagy számban 
voltak azok — kétségkívül meg sem bánták, hogy el-
jöttek. Érdekes, fontos egy ülés volt ez, nyugodt, higgadt 
tárgyalással, beható eszmecserével és — a mi leginkább 
kimagaslott — zavartalan kath. egyértelműséggel. 

A kath. írók m. évi aug. 7-iki értekezletének folyamod-
ványa volt az igazgató-választmány előtt. Ismeretes az 
ügy, mely már régen a kath. elméket foglalkoztatta, mely 
ujabb időben behatóan és minden oldalról megbeszélte-
tett. Amit m. évi augusztus 7-ikén a kath. írók és tu-
dósok elvben elfogadtak, ugyancsak m. évi október hó 
7-ikén bővebben kifejtettek, a mit folyamodvány alakjá-
ban a Szent-István-Társulattól kértek, az e társulat el-
nökségének véleményes jelentése alapján a Szent-István-
Társulat főmag. fővédőjének tetszésével az igazgató-választ-
mány elé került. 

Azt kérték ugyanis, hogy egy irodalmi és tudományos 
osztály áliittassék fel a Szt.-L-T. aegise alatt. Az anteacta 
felolvasása után elsőnek dr. Bartha Béla ő mlga, kath. 
közéletünk e kitűnő veterán bajnoka szólalt fel. Me-
leg kath. érdeklődéssel, lelkes elismeréssel és helyeslés-
sel beszélt az eszméről, a leghatározottabban kijelentvén, 
hogy ezt az eszmét elejteni nem szabad. 0 mga azonban^ 
miután az ügy nem eléggé praecizirozottan került a 
Szt.-I.-T. elé, ügyes taktikai fordulattal, hogy végre teljes 
világosság legyen, azt indítványozta, hogy mivel eddig 
ugy volt a dologról szó, mintha egy kath. irodalmi tár-
saság vagy már megalakult, vagy alakulóban volna: ám 
legyen, úgymond, alakuljon a Szt.-I.-T. mellett egy önálló 
irod. társaság, mely mindazonáltal szoros viszonyban és 
kölcsönös támogatásban legyen a Szent-István-Társulattal. 
Az éles elméjű jogász ugyanis azon helyes felfogásból 
indult ki, hogy két önálló és független társulat — minő 
az alakulóban lenni mondott kath. irodalmi társaság is 
készült lenni, — szabatos felfogás szerint — egy társulatot 
nem képezhetnek; összeütközések sőt súrlódások el nem 
lesznek kerülhetők és ezeknek vége csak a Szent-István-
Társulat felbomlása lehetne, a „mindnyájunk által féltett 
drága kincs" — mint ő mlga oly szépen mondá — veszé-
lyeztetése. Az első szónok éles fejtegetései nagy hatással 
voltak agy a hallgatókra, mint magának az ügynek tisztázá-
sára. Ez a nyugodt, tárgyilagos, beható és alapos fejte-
getés különösen jogi szempontból több homályos pont 

kellő felderítésére nagy szolgálatot tett. Elismerte ezeket, 
valamint az egész beszéden átvonuló meleg kath. ér-
deklődést és lelkesedést a másik szónok, lovag Lonkay A. 
0 , mint az egy kath. irodalmi társaság alapítására irá-
nyult mozgalom vezérférfiainak egyike, kijelentette, hogy 
csakis a Szent-István-Tár9ulattal együtt, nem pedig a nél-
kül vagy az ellen óhajtja létesíteni a kontemplált iro-
dalmi és tudományos osztályt. A harmadik felszólaló, 
fényes szónoklatával, a további discussiót feleslegessé 
tette. Tolt pedig e harmadik szónok gróf Apponyi 
Albert elnök ő mlga. Yizet hordanánk a Dunába, ha ő 
mlgának, a gróf elnöknek ragyogó szónoki talentumáról 
beszélnénk. Egyet azonban kell konstatálnunk, és ez ama 
páratlan világos előadás, melylyel az egész ügyet oly 
begyőzőleg előadta, hogy alig volt mit hozzá tenni. A 
gróf elnök ő mlga igen helyesen abból indult ki, hogy 
két külön álló, független társulat utoljára is csak a közös 
szent ügy veszedelmére volna. Veszítene a Szt.-István-
Társulat és nem igen tudna megizmosodni az alakulandó 
társaság. Az egyik a vénülő, a másik a még fiatal és 
azért mind a kettő nem elég actióképes társulat volna. 
Ha ellenben a Szt-I.-Társulat a maga keblében kifejleszt 
egy oly tudományos és irodalmi osztályt, mely az. eddigi, 
jobbára könyvkiadó működést kiegészitendi a tudomány-
művelő és irodalmi működéssel, akkor a kölcsönös egy-
másra való hatás, melyről már dr Bartha Béla ő méltó-
sága megemlékezett, a legegyszerűbben és legbizto-
sabban el lesz érve. A Szt.-István-Társulat szorosan véve 
csak kibővülend egy oly osztálylyal, melyben a szellemi 
munkásokat együtt fogja birni anélkül, hogy akár eddigi 
működésében, akár létében meg volna támadva. A gróf 
elnök világos és megnyerő előadása valóban eldön-
tötte a szőnyegen levő kérdésnek sorsát. A csatát ő 
nyerte meg és ezt oly fényesen, hogy az egyhangúlag fel-
hangzott lelkes „éljen" csak gyönge visszhangja volt amaz 
osztatlan és benső helyeslésnek és elismerésnek, melylyel 
a választmány nagyérdemű elnökének, kitűnő hazánkfiának 
adózik. A közvetlen hatás az volt, hogy dr Bartha B. ő mlga 
a nyert felvilágosítások után indítványát készségesen vissza-
vonta, és Markus Gyula pápai praelatus, valamint Rosta-
házy Kálmán és lovag Lonkay A. rövid felszólalásai után 
gróf Károlyi Sándor ő excja a jelenlevők osztatlan lel-
kes helyeslései között kimondhatta a határozatot, hogy 
a Szent-István-Társulat elvben elfogadja a tudományos 
és irodalmi osztály felállítására czélzó indítványt és a 
bizonyos iránypontok mellett kidolgozandó részletek meg-
állapitására egy 15 tagú bizottságot küld ki, mely az 
okt. 7-ikén választott 15-ös bizottsággal egygyé olvadva 
az igazg. választmánynak előadja javaslatát, mely elfoga-
dás esetén a — márczius 17-ikére tervezett — közgyű-
lés elé lesz terjesztendő. 

Ez a dolgok mai állása. Kétségkívül hatalmas lépés 
ez előre ! S tekintve azt a komoly felfogást, meleg 
érdeklődést és általános lelkesedést, mely ez ügy körül 
oly örvendetesen mutatkozik, nem kételkedünk, hogy az 
az örvendetes kath. egyértelműség, mely a dolgot idáig 
fejlesztette, meg fogja találni az utat és módot, hogy a 
közös óhajok végre teljesüljenek. S míg itt a középpont-
ban a szervezési munkálatok folynak, maradjon ébren az 
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érdeklődés és a máris oly fényesen mutatkozó áldozatkész-
ség országszerte, liogy meg legyen ugy a szellemi mint 
anyagi töke ama magasztos feladatok megoldására, me-
lyek mindnyájunkra várnak. ? 

Szatmár. Folia „Religio" commendantur. — 
„ A7r. 2435/1886. 

Nubes ephemeridum in omnes societatis civilis vé-
nás diffusa tantam excitavit pugnam ac mentium dissen-
sionem, ut quilibet adstrictum se sentire debeat seligere, 
quod bonum est, et folia, quae spiritum Ecclesiae propa-
gant, etiam materiali succursu adiuvare ac promovere. 

Inter folia catholica specialem attentionem nostram 
merentur, quae inscribuntur „Religio, kath. egyházi s iro-
dalmi folyóirat." Haec enim plurimis obversantibus vi-
cissitudinibus inconcussam erga Ecclesiam comprobave-
runt fidem ac adhaesionem ; praesen.tes etiam inter pro-
cellas recto spiritu, strenue ac forti animo decertant pro 
veritatibus aeternis, iuribus Ecclesiae ; convincunt errores, 
animos ad veritatis lucem dirigunt. 

Quibus ex causis iam anno 1878. ope litterarum cir-
cularium sub Nr. 2 i i l / l s 7 g . earn fecimus dispositionem, ut 
dicta folia pro omnibus bibhothecis districtualibus e cas-
sis ecclesiarum compararentur. Dispositionem banc vigors 
praesentium renovamus et folia praeattacta attentioni Yen. 
Cleri commendamus. 

Datum Szathmárini, die 31. Decembris 1886." 

Gyulafehérvár. Egy igazán kellő szó a. maga idején. 
— Ismeretes már t. olvasóink előtt, — irja az erdélyi 
római kath. irod. társulat közlönye, a „Közművelődés," 

hogy a Szt-István-Társulat, mely az u jabb időben 
fölpezsdült katholikus mozgalomnak fókusává lőn kisze-
melve, magasztos feladatának azáltal is kivánt megfelelni, 
hogy a felburjánzott erkölcsrontó ponyvairodaltni termé-
kek ellensúlyozása s legalább a kath. nép és i f júság ke-
zéből való kiszorítása czéljából jó irányú, észt művelő s 
szivet és lelket nemesítő nép- és ifjúsági iratokat bocsá-
tott ki. 

Arról is volt már lapunkban szó, hogy a népiratkák 
nem részesültek azon felkarolásban, mely Magyarország 
10—11 millió katholikus lakosságához méltó lett volna; 
miért is a^kath. sajtónak, élén a lelkesen kezdeményező 
„Magyar Allam"-mal, kellett ezen ügy érdekében szavát 
fölemelnie, minek kedvező eredménye az lőn, hogy ma 
csak a nevezett lap buzgó szerkesztősége révén megren-
delt példányok száma nemsokára 25,000, mi a Sz.-I.-T. 
utóbbi vál. gyűlésén kimutatott 50,000 példánynyal együtt 
75,00Ö-et teszi ki.1) 

Szép szám ez mindenesetre, mely naprói-napra foly-
ton tetemesen gyarapodik. • * 

De való, igaz az is, hogy az igy fölpezsdített moz-
galom által a Sz.-I.-T. népiratkái és ifjúsági olvasmányai-
nak csakis jelen s nem egyszersmind jövő sorsán van 
segitve. Mert a százával és ezrével folyó megrendelések 
csak az eddig megjelent 4 népiratka sorsáról ígérnek 
gondoskodást, de a jövőben megjelenendők sorsa iránt 
nem nyújtanak kellő garUncziát. Nem, még azon szer-
vezkedési szárnypróbálgatások sem, melyekről egy-két 
buzgó és tevékeny fölkarolója az ügynek a „M. A." 
hasábjain, mint talán czélravezető eszközökről szólott. 

S miért nem ? 
Megfelel ezen nagyon fontos kérdésre a „Religio" 

tudós szerkesztője, midőn lapja mult évi 48. számában 

ezen ügyről irván igy szól : „Mert a népiratkák és ifjúsági 
olvasmányok terjesztésének ügye nincs szervezve, csak 
magyarosan szalmatüz módjára fellobogtatva." 

S t. kollegánknak teljesen igaza van ; miért is ha 
azt akarjuk, hogy a megindult szép mozgalom, egy-két 
életrevaló akczió után, be ne állítson s mint egy lejárt 
automat fel ne mondja a további szolgálatot : ugy a 
népiratkák és ifjúsági olvasmányok ügyét az állandóság 
minden kellékeivel felruházni, egyszóval: szervezni kell. 

De hogyan ? 
Talpraesett indítványt találunk erre nézve t. lap-

társunk idézett czikkében, melyet mi* teljesen magunkévá 
teszünk s a mely igy szól : 1 ) 

„Mindennekelőtt határozza meg a Sz.-I.-T., hogy 
hány darab népiratot és hány ifjúsági olvasmányt fog 
kiadni évenként. Megmondbatatlan számú iratok pénzben 
meghatározhatatlan összeget képviselnek. Határozatlan 
összegre pedig előfizetők karát szervezni igen bajos. 

Mondja ki tehát például a társulat, hogy évenként 
kiad 12 vagy 24 népiratot és legalább 4 ifjúsági olvas-
mányt. Azoknak az ára 3 krjával 36 krra, illetőleg 72 
krra, — épp annyi mint a Sz.-L.-T. tagsági dija, — eme-
zeké péld. 25 krral 1 f r t ra tehető. A népiratkákra nézve 
talán ugy lehetne intézkedni, hogy a 24 füzet két soro-
zatból álljon, egy-egy sorozat 12 havi füzettel, és pedig 
ugy, hogy a két sorozatból egyre is lehessen előfizetőnek 
beállni. Igy, a kinek sok az évi 72, és a havi 6 krajczár, 
talán nem lesz sok a havi 3 és az évi 36 kr. A ki te-
hetősebb, megszerzi mind a két sorozatot ; a ki szegé-
nyebb, havonként kap 1 füzetet 3 krért. 

Eképp világosan, szabatosan és ujjon kiolvashatólag 
szeme elé lehetvén állítani a népnek, hogy mit ad a 
Szt.-István-Társulat és mennyiért : könnyen lehet majd 
minden hitközségben a népiratkák terjesztésének ügyét 
szilárd és állandó szervezetbe önteni. 

Ugyanez állván az ifjúsági olvasmányok számának, 
minőségének és árának tüzetes meghatározása iránt ; az 
illető olvasmányok műveltségi fokának megfelelő minden 
kath. tanintézetben játék lesz szintén szervezni lelkes 
tanerőinknek a Sz.-I.-T. ifjúsági iratainak ifjú olvasó-
közönségét." 

I t t azonban még nem lehet megállapodni, mert 
mulhatlanul el kell dönteni a kérdést : micsoda viszony-
ban lesznek ezek a hitközségek- és tanodánként szervezett 
és az illető szent-István társulati megbízott által évről-
évre gondozott kis olvasó közönségek magával a Sz.-I.-T. 
plenumával, illetőleg szervezetével? 

Mire nézve a „Religio" i. t. szerkesztője megvita-
tandó eszme gyanánt a következő két kérdést veti föl : 

„a) Nem lenne-e jobb, ha a Sz.-I.-T. kimondaná, 
hogy hatáskörének s egész létalapjának mélyitése és ki-
szélesítése végett, az egyházmegyék-, városok-, hitköz-
ségenkint, illetőleg tanintézetenkint mindenfelé összegyűj-
tött és állandó előfizetőkként szervezett megrendelőit az 
általa évenkint meghatározott áron kiadandó népies, ille-
tőleg ifjúsági iratoknak a társulat az ő alapitó, ren-
des és író tagjai mellé előfizető tagok czimén kebelébe 
és szervezetébe fölveszi. Mit érne el ez által a Sz.-I.-T. ? 
Azt, hogy a kath. nép, és a kath. ifjúság, magát a 
Sz.-I.y-T. tagjának érezvén, kath. önérzetében óriásilag 
növekednék s a zsenge ifjúság, ha korán élvezetnek és 
dicsőségének megtanulná tartani a Sz.-I.-T. tagjának le-
hetni : ̂ serdültebb és férfi korában a rendes (és iró) 
tagok sorából tömegesen s lelkesedéssel támogatná a 
társulat magasztos czéljait. 

b) Hogy országszerte minden egyházmegyében, ha 
lehet minden hitközségben, minden kath. tanintézetben, 
összeirathassanak és szerveztethessenek a Sz.-I.-T.-nak 
imént jelzett előfizető tagjai (36 illetőleg 72 krral a 

l) Most már több. x) Mi ezt uj olvasóink kedvéért ismételjük. A szerk. 
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népiratokra, 1 írt tal az ifjúsági olvasmányokra) nem len-
ne-e jó, ha a Sz.-I.-T. éppen ugy, mint a Szent-László-
Társulat f. hó 7-én tartott zárt közülésében elhatározta, 
a nm. pöspöki karnál székhelyi igazgatók, azaz egyház-
megyei kath egyleti szervezők es vezérek beállitása iránt 
esedeznék ; a kath. fi- és leány- tanintézetek igazgatósá-
gaihoz, illetőleg hittanáraihoz pedig azzal a kéréssel for-
dulna, hogy hatásuk körében a társulat által kiadandó 
ifjúsági iratok számára előfizetőket gyűjteni, azokat elő-
fizető tagokul a Sz.-I.-T.-nak bejelenteni, együtt tartani 
és vezetni szíveskedjenek ? 

Mert csak igy vélem én a Sz.-I.-T. létalapjának 
mélyitését és kiszélesitését — állandó sikerrel, legjobban 
megvalósíthatni." 

Mi az itt megpenditett eszméket melegen ajánljuk 
az intéző körök b. figyelmébe s a derék indítványozóval 
kívánjuk, hogy „szálljon le azokra az Isten áldása!" 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának 1881. jan. hó 20-án tartott ülése. 
Elnökség: gróf Károlyi Sándor, gróf Apponyi Al-

bert, dr Steiner Fülöp pápai praelatus. — Miután a jelen 
ülésre igen fontos tárgyak tűzettek ki, a választmányi ta-
gok száma fényes bizonyítéka volt annak, mikép tömörül 
a katholikus művelt világ, ha közérdekű, culturalis czélu 
mozgalomról van szó. 

A társ. t i tkár jelentvén, hogy a mult ülés jegyző-
könyve hitelesíttetett, az elnöklő gróf Károlyi Sándor a 
társulati nagygyűlés idejéül márcz. hó 17-ét indítványozza, 
mire nézve azonban megkeresendő ő eminentiája a her-
czegprimás, vájjon e határnapot elfogadni méltóztatik-e, 
annál is inkább, mert ő eminentiája ugyanezen alkalom-
mal felkéretik, hogy a nagygyűlésen elnökölni kegyes-
kedjék. 

Az elnöklő gróf ezek után benyújt ja a választmány-
nak az alakulóban levő kath irodalmi társaság kérvényét, 
a mely szerint a nevezett társulat elnökei kérik a társu-
lat nmlt. elnökségét, hogy az októb. havi memorandumot 
tárgyalásra bocsájtani méltóztassanak. Gróf Károlyi Sán-
dor ismerteti a kath. irók mozgalmát aug. 7-től egész a 
mai napig s indítványozza,^ hogy a memorandum olvastas-
sák fel. 

Miután a memorandum a sajtóban már ismertetve 
volt, közöljük a beadvány főtételét: hogy a Szent-István-
Társulat kebelében állíttassák fel oly tudományos és szép-
irodalmi osztály, mely a társulattal szoros kapcsolatban, 
mint annak egyik alárendelt osztálya működnék. 

Barta Béla: Azt hiszem, hogy a ngymélt. elnök-
ség intentiójának legjobban igyekszünk megfelelni akkor, 
ha a szőnyegen levő tárgy érdemleges tárgyalásába be-
bocsájtkozunk, ha beható tanácskozás után kimondjuk, 
hogy a módozatokhoz elvileg hozzá járulunk. A javasolt 
bizottság kiküldetésére is csak azok szavazhatnak, a kik 
az elvi megállapodást magokévá teszik, — a bizottság 
ismét csak akkor járhat el lelkiismeretesen a reábizot-
takban, ha a választmány teljes bizalmát birja. Nagyon 
természetes az, hogy a vita elől nem lehet kitérni ; de 
az ügy érdeke is azt> kívánja, hogy a kivánt megállapo-
dások mielőbb létrejöjjenek. Ha a nmlt. elnökség és t. vá-
lasztmány megengedi, a különböző vélemények kiegyenlíté-
sére egy közvetítő indítványt leszek bátor beterjeszteni. 
Azon meggyőződésben vagyok, hogy a Szt.-István-Társulat-
ban felállítandó kath. irod. társaság ezen társulatnak 
létérdekeit fenyegeti, s ha ezen ügyben talán fölösleges 
aggodalmaim volnának, megbocsátható az nek^m, mert 
lelkemen viselem a Szt.-István-Társulat ügyét. — A kath. 
irók tömörülése oly czélból, hogy a tudományokat kath. 
szellemben műveljék, hogy a szépirodalom sokféle ágát 

a kath. közönséggel ezen szellemben megkedveltessék, 
szükséges, és én az ezen czélból támadt mozgalmat öröm-
mel fogadom, sőt a kath. irod. társaság felállítását he-
lyeslem is és elismerem azt is, hogy az ezen czélból 
felállított társulatot a katholikusoknak pártolniok kell. 
Kimondom azt is, hogy azon férfiak is, kik a dolgok 
eddigi fejlődésével megelégedve nincsenek, tisztelet és há-
lával tartoznak azon bátor férfiak iránt, kik elég bátrak 
valának a mozgalmat kezdeményezni. Hogy ezen moz-
galom szükséges, szemben azon áramlattal, mely a kath. 
jelleget a tudományok és művészetek terén mindinkább 
elmosni készül, — hogy nem felesleges, bizonysága a 
protestáns irók mozgalma, mely ezt maga után 
vonta. De midőn ezt elismerem, tisztában keli lennünk 
azzal, hogy a Szt.-István-Társulat csak oly alapon szö-
vetkezhetik, melyen saját fenállását biztosithatja. 

A memorandum a kath. irod. társaság nagy bizott-
sága részéről elnöksége utján intéztetik hozzánk. Ez recti-
fikácziót igényel. A kath. irók körében az actió niegin-
dittatván, ennek folytán jöt t létre az aug. 7-iki értekezlet. 
Ennek határozata az, a mi elénk terjesztetett. A kath. 
társaság tehát még fenn nem áll, az még nem jöt t létre, 
a memorandumot átnyújtó elnökség tehát ezen értekez-
letnek az elnöksége. A társaság létre jön, ha közgyűlést 
tar t s alapszabályai megalkotása által szervezi magát. 
Nem gáncsolásból hozom ezt fel ; de fel kellett hoznom, 
mert nem közömbös előttünk, hogy egy már létező jogi 
individuummal van-e dolgunk, vagy pedig egy még nem 
létező jogalany képviselőivel állunk szemben. — A kath. 
irók értekezlete egy Önállóan szervezet, független iro-
dalmi társaság fenállását tervezi, mely mint a Szt.-István-
Társulat egyik osztálya ebbe illesztessék be. En ebben 
belső ellenmondást látok, mert ha e társaság független, 
akkor ez a Szt.-István Társulat keretébe nem fér. A sta-
tus in statu-féle állapot létrehozatala hiu tö rekvő . Ha e 
társaság a Szt.-István-Társulat szakosztálya óhajt lenni, 
akkor ez osztály nem lehet társaság, sőt ennek felállítá-
sát a Szt.-István-Társulat függetlenségének veszélyeztetése 
nélkül senki sem gondolhatja el. — Képzeljük el a vi-
szonyt a kettő között. A két társaság csak látszólag ro-
kon, czéljaik, szervezetök, eszközeik is különbözők. A 
Szt.-István-Társulat a bíboros herczeg-primás által kitű-
zött feladatoknak hódol, midőn az ismereteket apró pénzzé 
váltva a nép között szétterjeszti, — ezen osztály vagy tár-
saság a tudományok magaslatait fogja keresni. Egy tár-
saságnak a másikba való bekebelezése jogi képtelenség. 
Ha ez megtörténnék, milyen lenne a kettő közti viszony, 
a, súrlódás kikerülhetetlen, az életerők ki fognak merülni. 
En tehát, daczára azon meleg érdeklődésnek, melylyel a 
kath." társaság iránt vagyok, kijelentem, hogy azon mó-
dozatba, hogy e társaság a Szt.-István-Társulatba kebe-
leztessék, nem egyezem, ahhoz nem járulok. De kérdem 
mi áll annak útjába, hogy önálló irod. társaság alakul-
jon ? Vájjon a teljes önállóság a kath. irók önérzetének 
nem inkább felelne meg ? S miért ne fordulhatna ezen 
irodalmi társasághoz a Szt.-István-Társulat kiadványokért ? 
Indítványát a következőkben foglalja össze : A kath. 
irók és tudósok értekezlete által kiküldött nagy bizott-
ság felhívása folytán mondja ki a Sz.-István Társulat vá-
lasztmánya, hogy ezen módozatot, mely szerint a felál-
lítandó kath. irod. társaság a Szt.-István Társulat kere-
tébe, mint annak tudományos és irod. osztálya lenne be-
illesztendő, saját fennállásának veszélyeztetése nélkül, el 
nem fogadhatja ; kész azonban egy önálló kath. irodalmi 
társasággal az érdekközösség és munkafelosztás elveinek 
alapul vétele mellett kölcsönös támogatás végett szövetkezni. 

Lonkay Antal igaz köszönettel tartozik az előtte 
szólónak, hogy a kath. irók társasága iránt oly kiválóan 
érdeklődik. Mi volna egy bármely ágban megpenditett 
eszmének a sorsa, ha az akadályokba nem ütköznék. Az 
aug. 7-iki gyűlés azon eszmével foglalkozott, hogy önálló 
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társaságot alkotnak ; de ő volt az, ki az értekezlet 
határozatát oly mederbe sodorta: hogy a Szent-István-
Társulattal szoros kapcsolatban éretnek el csak a ma-
gasztos czélok, melyekért az akkori értekezlet lelkesült. 
Hangsúlyozva, hogy nem önálló, sem független táraságot 
nem akarnak, hanem egy tudományos és szépirodalmi 
osztályt, mely a Szt.-István-Társulatnak teljesen alárendelt 
része legyen, ugyanazon elnökség, ugyanazon választmány-
nyal. A kath. irók értekezlete nem arrogál önállóságot, a 
kinevezendő bizottság megállapítja majd a részleteket a 
melyekből kitűnik, hogy minden mozgalom azért tör-
tént, hogy a Sz.-István-Társulat fényét, virágzását — a 
mely a legutóbbi időben oly szépen bekövetkezett — 
előmozdítsák. — Mi nem akarunk versenytársaságot, mi 
alárendeltjei óhajtunk lenni a Szent-István Társulatnak, 
— alapitványainkat, pénzünket ezen társulat kezeli, — 
enuek választmánya szavazza meg minden működésűnket. 
Ajánlja a beadványt. 

Apponyi Albert gróf. Midőn ő eminentiája a her-
czegprimás levele felolvastatott, méltóztattak abból ki-
venni, hogy a biboros fővédnök a kath. irók értekezleté-
vel szemben a Szent-István-Társulat elnökségének véle-
ményét akarta előbb ismerni, mielőtt az értekezlet elnök-
ségének felelt volna. 

Az elnökség véleménye ezen levélből kitűnik ; de 
az elnökség korántsem akart ezzel a t. választmány ha-
tározatának praejudikálni : ha máskép méltóztatnak hatá-
rozni, az elnökség ebbe belenyugszik. Megfogják engedni, 
azonban, ha az elnökség álláspontját, szemben e mozga-
lommal, ismertetni fogom. Az irod. munkáknak szerkesz-
tése -és kiadása ugyan két dolog, de mindkettő összefügg, 
szerves elválasztás gyakorlatban keresztülvihetetlen. Az 
elnökség a felmerült egyes esetekben mindenkor azon 
volt, hogy habár csekélyebb mértékben, a társulat kebe-
lében a tevékenységnek irányt jelöljön ki, A Szent-István-
Társulat is irodalmi czélokkal foglalkozik és könyveket 
ad ki, s ha az irodalmi társaság önállóan megalakul, 
hasonlóan tagdijakat fog szedni, könyveket ad ki, olyan 
társulat lesz, mint mi vagyunk. Különbség a kettő kö-
zött az volna, hogy az uj kath. irod. társaság szerencsé-
sebb lesz, mert a fiatal irók és hírneves tudósok egész 
serege álland rendelkezésére. Keletkeznék tehát egy ver-
senytársulat ! Az elnökség ezt nem akarta. Mi is volna 
annak értelme ? A szakadás könnyen oda vihetné a dol-
got, hogy egy erős társulat helyett volna két gyenge, 
életnélküli intézmény. De a kath. irók társasága lassan 
erősbödnék, mert pezsgő élet volna benne, mig a mienk 
hanyatlásnak indulna. Milyen helyzet volna az, ha a 
lelkészkedő papság hol jobbra, hol balra húzatnék, irány 
nélkül megbénítva látná működését. A buzgóság, hatá-
rozott irány nem létében, lankadna. Feltételül tüztük ki te-
hát, hogy a kath. irók csak oly képen képezhetik a Sz.-
István-Társulat tudományos egyik és irodalmi osztályát, ha 
minden tekintetben alárendelik magukat a Sz.-István-
Társulat elnöksége és választmányának, ha gyűléseik, 
kiadványaik a Sz.-István-Társulat firmája alatt tartatnak, 
s nem tesznek közzé semmit a Szent-István-Társulat 
elnöksége s választmányának beleegyezése nélkül. A vál-
tozás szervezetünkben nem nagymérvű, osztályaink sza-
porodnak egygyel, melynek munkásaihoz fordulhatunk 
anyagért : nagyon természetes, hogy e munkásságnak bí-
rája is mindenkor a Szt.-István-Társulat. 

Rostaliázy K. Csak keveset akar hozzátenni ahhoz, 
amit Apponyi gróf ő mltsága modott. Nem tudta elkép-
zelni, hogy a Szt.-István-Társulattal szemben egy kath. 
verseny társulat alakuljon. Oly módozatok között, oly alak-
ban, amint azt gróf Apponyi Albert társ. elnök kifejtette, 
kész örömmel elfogadja a kath. tudom, és irod. osztály 
felállítását, — ez a társulatnak régen nélkülözött osztálya 
lesz, hivatása ennek, hogy irókat teremtsen. Jelenleg 
tehát a társ. elnök felvilágosító szavai után az fog tör-

ténni, hogy ami kivül keletkezett, az bekebeleztetik a 
társulatba. A módozatot, hogy egy elnökég, egy választ-
mány igazgassa az egész szervezetet, elfogadja. 

Bartha Béla. Kijelentettem előbbi szavaimban, hogy 
ha az ügyek állásáról kellően tájékozva leszek, hajlandó 
vagyok elfogadni elvben a tud. és irod. osztály felállítá-
sát. De kérdés az, vájjon ily alakban azt elfogadja-e a 
kath. irod. társaság? Lemond-e külön szervezetéről? 
Kívánatos ezen irod. osztály felállítása ; de teljesen az 
alapszabályok keretében. I t t hát, uraim, nem két bizott-
ság fog tárgyalni, melyek mindenikének 15 tagja van, 
— hanem egy szent-István-társulati 30 tagu bizottság. 
Gróf Apponyi Albert társ. elnök ő mltsága előterjesztése 
értelmében kész vagyok elfogadni elvben a tervezetet. 

Lonkay Antal. Kiváló örömmel fogadja Barta ő 
méltósága nyilatkozatát. Kijelenti, hogy az irók értekez-
lete egy 56 tagu bizottságra ruházta az eljárási modóza-
tok megállapítását, ez ismét egy kisebb bizottságot, 15 
tagot nevezett meg. Mihelyc a Szent-István-Társulat ré-
széről a tizenöttagu bizottság kiküldetik, mi, kik előbb 
kath. irod. társaság czimével ékeskedtünk, leszünk egy 
osztály, a Szent-István-Társulat tud. és irod. osztálya. 

Gróf Károlyi Sándor elnök formulázván a kérdést: 
elfogadja-e a választmány a tárgyaláson levő tervezetet 
azon elvek alapján, a mint azokat gróf Apponyi Albert 
illustrálta ? Elfogadja a választmány a javaslatot, hogy 15 
tagu bizottság küldessék ki, mely az irók 15 tagu bizott-
ságával érintkezve állapítsák meg a módozatot, a részle-
teket, a melyek szerint a tud. és népirodalmi osztály a 
Szent-István-Társulat kebelében felállítandó lesz? 

A választmány a gróf elnök által indítványozott 
javaslatot egyhangúlag nagy tetszéssel elfogadta. 

Gróf Károlyi Sándor elnök. A 15 tagu bizottság-
nak tehát instruktiókép kiadatik, hogy a bizottság együt-
tes tárgyalásokba bocsátkozzék az irók bizottságával, 
minden tekintetben óvja meg a Szent-István-Társulat ön-
állóságát és suprematiáját , olvaszsza be a tud. és irodalmi 
osztályt a Társulatba, hogy ez a Szent-István-Társulat 
kiegészítő részét képezze. Munkálatáról terjeszszen be a 
választmánynak véleményes jelentést, hogy ez annak elfo-
gadásáról vagy visszautasításáról végleg határozhasson. 

Barta Béla kívánja, hogy ne két bizottság nevez-
tessék ki, hanem egy — szent-István-társulati bizottság. 

Gróf Apponyi Albert. Ha tisztában vagyunk azzal 
mit akarunk, kéri hogy formai nehézségeket ne okozzon 
a választmány. Az Íróknak joguk van ahhoz, hogy velők 
mint önálló factorral tárgyaljunk. Az egész ügy ugy is a 
választmány elé kerül, véglegesen az határoz felette. 

A választmány gróf Apponyi Albert véleményét el-
fogadta. 

A Sz.-István-társulat 15 tagu bizottságának tagjaiul 
megválasztattak : dr Aschenbrier Antal, Barta Béla, dr Bita 
Dezső, dr Bognár István, dr Cherven Flóris, Csaplár Bene-
dek, Gervay Antal, dr Haydin Károly, Kürcz Antal, 
Pasztélyi János, dr Rapaics Raymond, Márkus Gyula, Né-
ni ethy Lajos, br. Hornig Károly, dr Való Simon. 

Következett az 1887. évi költségvetés tárgyalása. 
Hummer Nándor társ. titkár beterjeszti az 1887. 

évis költségvetést. A vagyonállapot kimutatása szerint 
a társulat alapítványi vagyona: 66,311 f r t . — Leltári 
vagyon: ""a társulati ház és egy 10,000 fr t ra becsült 
könyvtár. Az üzleti vagyon 118,035 f r t üzleti forgalmi 
tőkével szemben a társulatnak van 51,916 f r t 22 kr. 
tartozása. Az elmúlt évben tehát ugy az alapitványi, mint 
az üzleti vagyon növekedett, a tartozás arányaiban a 
mult évihez nem változott. — Az 1887. évre 10y,819 
f r t bevételi előirányzattal szemben áll 98,277 frt . ki-
adási előirányzat. A bevételi előirányzat tehát az 1886. 
évi lezárat adatai szerint 8000 frtnyi emelkedést mutat, 
— mig a kiadási költség 4000 frt tal növekedik. 
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A választmány a költségvetést pontról-pontra tár-
gyalván azt elfogadta, és a nagygyűlés elé terjeszti. 

A társ. titkár ismertetvén a nyomdaügyi albizott-
ságnak javaslatát, beterjeszti a gazdasági nagybizottság 
következő javaslatát : a bizottság javasolja, hogy a nm. 
elnökség szólitson fel néhány nagyobb nyomdát offertek 
beadására. A beérkezett offertek azután elbirálandók s a 
társulat választmánya határoz a felett, hogy kiadványá-
nak nyomtatását a jelentkezők közül kinek adja. 

A választmány e javaslatot elfogadta. 
A társ. titkár benyújtja az irod. bizottság vélemé-

nyes jelentését s választmányi határozattá lett, hogy mi-
után a társulat arról értesült magán uton, miszerint külö-
nösen Trencsén, Bars, Nyitramegyék vidékén kívánják a 
jó népiratkák lefordítását tót nyelvre, felhívja tehát mind-
azokat, kik ezen óhajnak tolmácsai valának, hogy a tár-
sulathoz fordulva kifejezést adjanak annak, milyen meny-
nyiségben nyomassanak e népiratkák. 

Az osztatlan népiskolák magyar olvasókönyvének 
németre való lefordítása tárgyában határoztatott : 1. hogy 
egyelőre csak az első kötet fordittassék le. 2. A fordítás 
illetőleg az átdolgozás munkájával Schultz Imre a ma-
gyar nyelvű olvasókönyvek egyik irója bizassék meg. 3. 
Az átdolgozás ezen egy kötetnél egy-egy könyvbe, tehát 
két önálló kötetbe történjék. 4. Az átdolgozó egy nyom-
tatott ívért 30 frt. tiszteletdijat nyerjen. 

A számvizsgáló és pénztári vizsgálóbizottság ne-
vében Gervay Mihály beadja jelentését, ki a társulati va-
gyont s a pénztár állapotát a legnagyobb, példás szigorral 
keresztül vitt rendben találta. 

A választmány a pénztárnoknak buzgalmáért és fá-
radhatlan munkásságaért köszönetét nyilvánítja. 

Dr Kerékgyártó M.rpá'1 előadja az egyháztörténeti 
mü két bírálójának véleményét. Miután a két biráló egy-
öntetű ítéletre nem jutott , a müvek egy harmadik bírá-
lónak, dr Rapaics Raymond egyet, tanárnak kiadatnak. 

Bejelentetett, hogy néh. Makrényi Károly a társu-
latnak 20 frtot — néh. Bognár János esp. pleb. 10 frtot , 
— néh. Molnár János pléb. 50 frtot hagyományoztak. 

A ügynöki jelentés szerint a mult hóban elkelt 
37,153 könyv. — 1040 kép, — 35,114 nyomtatvány és 76 
ezer népiratka. 

Belépett uj tagok. 
Alapító tag lett : Bula Theofil, zirc-cirsterci ny.perjel. 
Rendes tagok : Zsigárdy Gyula ügy v. Galántha, dr 

Csapody István orvos, dr Robitsek Ferencz káplán, Po-
zsonyi Ferencz, a komáromi szt.-ferenczrendi székház, Csö-
törtök Arnold papnöv., Bálintfy Pál tiszt., Csoltkó Pál 
s. lelkész, dr Kis Döme ügyv.. Fritye Antíiil g. kath. 
lelkész, Fischer Lajos áldozár, Mazali Sándor növ. pap., 
Zábráczky György káplán, Imecsfalvi Imecs Béla erdész, 
Flittner Dénes kántor, Pintér Vidor gyógyszerész, Dőry 
Miklós kir. kamarás, Schlegel Péter esp.. Kostyán Mihály 
káplán, Sándor János plébános, Szabó Bálint pleb , Garav 
Dezső biró, sz.-ferenczrendiek Csáktornyán, Berk FeJix 
lelkész, Boleszny N. Orsova, Dömötör Lajos szolgab., 
Csorba István írnok, Suppauer Gáspár áldozár, Mihályfy 
György számtartó, Karolina leánynevelő intézet S.-A., 
Ujhelyen, Bauman Hugó kánt. tanitó, Bella Antal tanító, 
Bihary Gyula körjegyző, Bihary István körjegyző, Hanusz 
Antal k. tanitó, Illvay Nándor k.-tanitó, Jánoky Ma-
docsányi Gyula mag. tanár, Kopasz József tanitó. Kuna 
Károly tanitó, Metzner József adótiszt, Szombath Ferencz 
foldbirt., Kürtössy József káplán, Márczinek István plé-
bános, Fetter József pléb., Inglückhoffer Károly plébános, 
dr Margalics Ede főgymn. igazgató, Vértessy Makfalvay 

Gizella irónő, Mersich János s. lelkész, Bihary Géza 
szolgabíró, Bauer Róbert, Bársonyi plébánia, Benedek-
rendiek győri székháza, Benedekrendiek soproni székháza, 
Csácsi plébánia. Fekete Tivadar, Francsics Norbert , Füssi 
plébánia, Gosztonyi Fábián, Győr-csanakig plébánia, Győri 
főgymnázium, Gyulai Rezső, Haudek Ágoston, Hevesi 
Bernát, Labach Berthold, Lingl Valérián, Lóskay Fidél, 
Németh Vilmos, Ocsovszky Kázmér, Pápai kath. gymn., 
Péterdi plébánia, Ravazdi plébánia, Reznyák Albert, 
Sopronyi katholikus főgymnázium, Szabó Szilveszter, Szent-
mártoni plébánia, Tárkányi plébánia, Tenyői plébánia, 
Tihanyi plébánia, Varsányi plébánia, Vértessy Leánder, 
Wagner Lőrincz, dr Sinkó István püsp. titkár, dr Giesz-
wein Sándor szt. széki jegyző, Nagy Lajos tanár 
Stengl Antal joghallg., dr Szilvek Lajos theol. tanár, 
Nóvák Narczisz áldozár, dr Rézbányai József tanfelügyelő, 
Pécsi növendékpapság Szt.-Pál-Társulata, Genzor József 
s.-lelkész, Niedermann Márton s.-lelkész, Szontágh Sándor 
növ.-pap, Urbanik János, Gronmann Ferencz növ.-papok, 
Szende Pongrácz ciszt., Ferenczy János, Hunka Kálmán 
keresk., Ruprecht József keresk, Molnár János nyomdász, 
Mersich János s.-lelkész., Laumann József háztulajdonos, 
Kanyó Sándor háztulajdonos. 

VEGYESEK. 
Magyaroszágból ! Ez a czime egy czikknek Bu-

dapestről „E* jegy alatt. Ebben igen sok érdekes, de 
szomorú dolgot mond el a czikkiró. Elmondja, hogy a 
Tisza Szapáry kabinet komoly krízisben van. Rothschild 
ingatja alatta a talajt. Széll-t akarná Rothschild pénz-
ügyministerré. Tiszát is elfogadja, ha folytatja az eddigi 
gazdálkodást. Szapáry már nem kell. Az egyhí^i javak 
konfiskácziója is be van véve a legközelebbi jövő finan-
cziális programmjába. Magyarország a zsidó kapitalizmus 
jármába van befogva és czikkiró sem a magyar főne-
messég, sem a papság részéről nem lát semmi erélyes 
elhatározást. 

=• Beküldetett a következő okmány : 
Humillima quaestio. 

1. An in Hungaria aliquam exceptionern patitur 
Rssimi Fr . Jos. Mariae Sanvito haec declaratio de 5-a 
Junii 1879.? 

„Jam a die 15. Noverabris 1877. qua commisam 
Nobis a S. Sede auctoritatem prima vice exercuimus, 
atque omnes Directores, zelatores et sodales Rosarii Vi-
ventis in officio suo confirmavimus, mens nostra fuit, ut 
Directores Generales seu Dioecesani facultate, qua prius 
alios Directores instituere valebant, deinceps pnvarentur 
utpote quae solis Provincialibus Ordinis FF, Praedica-
torum fuerit exinde delegata : atque iterum praesentium 
tenore dictam facultatem illis ademptam, istis vero collatam 
declaramus." 

2. Eritne mihi qua Directori pagellarum „Regina 
Sacratissimi Rosarii" nuncupatarum, ad effuganda tot 
dubia quae inter fideles et presbyteros irrepserunt hoc 
responsum publicare ? 

1886. die 26. Decembris. 
P. Angelicus, 

Presbyter Ord. Cist. B. M. V, de Trappa qua Director 
pagellarum „Regina Sacratissimi Rosarii." 

Rp. Ad primum, Negative, id est declamtioni allegatae nullam 
exceptionem admitti. 

Ad secundum, Affirmative. 
Romae die 10. Januarii 1887. 
Fr. Josephus Maria Larroca. 

(L. S.) 

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

Budapest, 1887. Rudnyánsaky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcaa 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., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYVENHATODIK É V F O L Y A M . 

: Előfizethetni 
minden 

ç kir. postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
E tőnél, és Rudnyánszky 
E Â. könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a ne-
Ï taláni reclamatiók is, 
E bérmentes nyitott levél-
Ë ben, intézendők. 

Budapesten, január 26 8, I. Félév. 1887. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Szalézi szent Ferencz. — Winter t Antal emléke. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
Az egyházpolitikai helyzet Poroszországban. — R ó m a : Czáfolatok. A szultán ős némely katholikusok. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-
István-Társulat. — A budapesti paulai sz. Vincze-egylet. — Katholikus Actio : XIII. Leo pápa félszázados jubileuma. — Irodalom : 

Kalauz. — Vegyesek. 

Szalézi szent Ferencz 
mint Doctor ama bilis.1) 

(Ünnepe van jan. 29-én.) 

Nem régen láttam a genfi szent püspök egy 
arczképét, mely abból az alkalomból készült, mi-
dőn az egyház őt a „Doctor Ecclesiae" rangjára 
emelte. A vailásos ősök ama szokásához hiven, 
melynél fogva az egyház-tudorokat rendesen va-
lamely sajátságukat kifejtő névvel jellemezzük, 
szentünk képe alá egy ügyes kéz ezt irta: „Doc-
tor amabilis" ! Valóban sikerült elnevezés, mely 
egyedül magyarázza meg a legpontosabban egy-
házunk dicsszavait : „non est inventus similis 
ilíi, qui conservaret legem excelsi" : mert oly 
módon figyelte ő meg és teljesitette az Ur tör-
vényét, mely neki kiválóan sajátja. 

Tudjuk, hogy a magasságbeli épen akkor 
adta őt egyházának, midőn Kálvin sötét szelleme 
járta be a világot és komor árnyával elsötétité 
a mennybe vezető utat, mely az Üdvözítő szavai 
szerint különben is csak fáradságosan járható. 
Ha csak saját hatáskörére szoritkozott volna a 
sötétség e szelleme, a veszély nem lett volna oly 
általános természetű. Mert végre mit törődött az 
egyház azzal, hogy Kálvin egy divatárusnőt há-
rom napi fogságra itélt, mert egy menyasszonyt 
tulgazdagon cziczomázott fel, vagy hogy egy genfi 
polgárt pellengérre állíttatott, mivel kártyajátékon 
rajta kapták.2) 

Azonban, hogy a kalvinismus méltó fia, az 
őrült jansenismus szentünk idejében már a kath. 

Az associatio perseverantiae sacerdotalis közlönye 
után. 

2) Weisz, Weltgesch. IV. köt. 471. 

egyház határköveit sem vette figyelembe, szol-
gáljon annak bizonyságául egy esemény a „Phi-
lothea" halhatatlan szerzőjének életéből. Az arany 
könyvecske rövid idő alatt ellenállhatlan erővel 
tört magának utat minden országba és minden 
szivbe. I. Jakabot, Angolország királyát, még eret-
neksége sem tartotta vissza attól, hogy a müvet 
elragadtatással ne olvassa, és anglikán püspökei-
hez e csipős kérdést ne intézze : „Vájjon mikor 
fognak önök is ily kenetteljes könyvet írni1?!" 

Egyik szerzetházban azonban sokkal rosszabb 
fogadtatásban részesült e kitűnő könyv : ugyanis, 
miután a házban szigorúan megbírálták, a kö-
vetkező vasárnapon a zárda egyik tagja megje-
lent a szószéken, kezében a könyvecskével, és 
kémén}' dorgáló beszéd után azt az egész nép 
előtt a lángokba veté.1) 

És mi volt a bűntény, mely miatt a „Phi-
lothea" ily szigorú büntetést érdemelt ? A többi kö-
zött a „laza alapelvek", (!) főleg azok a fejezetek, 
melyekben a szent férfiú, jóllehet minden kigon-
dolható elővigyázattal és bizonyos körülmények 
közt, a játékot és tánczot megengedhetőnek tartja. 
Mellesleg mondva, az „Útmutatás az istenes életre" 
nagytudományu szerzője, habár akkor már püs-
pök volt, a sértő „Auto da fé"-t szótlanul el-
tűrte. 

Méltán elmondhatja róla az egyház legifjabb 
„tudora" ünnepén: magnus est in regno coelo-
rum, quia fecit et docuit. Hogy az evangeliumi 
alapelvet: Krisztus igája „édes," melyhez iratai-
ban alkalmazkodott, érvényesítse és elkerülje 

*) A sajátságos eljárás közöltetik Butlernél: Lifes 
of Saints I. köt. 

6 
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mindazt, a mi a lelkeknek a valódi jámborság 
szabályai szerint való életet keserűvé tehetné: 
azt saját életében sem tagadta meg soha. Elte-
kintve szelidségétől, mely az egész világon köz-
mondásos lön, kenetteljes irata: csak saját nagy 
lelkének visszatükrözését képezik, és igazat 
kell adnunk azoknak, kik azt állítják, bogy kü-
lönösen „Philotheá"-ja alapjában véve nem egyéb, 
mint egy önéletrajz. Amint tehát ennek az ün-
nepelt könyvnek egyedüli czélja az, hogy az 
evangeliumi szigor teljes megőrzése mellett szembe 
szálljon ama világgal, mely hogy a szent szavai-
val éljünk, „a jámborságot undorító, komor és 
szomorú arczczal szereti festeni," vagy ahogy 
mi mondanók, madárijesztőt akar abból csinálni: 
— ugy hintette szét ő maga is egész életén át 
a szivében gyökerezett szelídség virágait az em-
beri szivekbe. Ha a nemzetek apostolának az 
Üdvözítőre vonatkozó szavait szabad emberről 
elmondani : Szalézi sz. Ferenczről szintén elmond-
hatjuk, hogy jóságát és emberszeretetét mindenki 
ismerte. Jámborsága állandóan fehér öltönyhöz 
volt hason^; homlokán sohasem ültek komor 
felhők, még ha bensejében zivatar tombolt is; — 
vidor természete mindenki előtt ismeretes; — 
szemei sohasem löveltek sötét pillantásokat, aj-
kaira sohasem jött kemény szó; mint ő maga 
mondja, szövetségre lépett arczával, hog}7 az 
nyugodt maradjon, nyelvével, hogy az hallgasson, 
ha mindjárt szivébe a boszuság árnya lopódzna is. 

Ez az örökös vidámság és szeretetreméltóság, 
melylyel a szent férfiú oly jól értette saját sze-
mélyére alkalmazni Isten parancsait, mint super 
mel duleia a zsoltár szavai szerint, — ez okozta 
azt, hogy mindenkinek mindene lehetett, habár 
emberi erőt felülmúló nehézségek akarták is el-
zárni előtte az emberek szivébe az utat. íme 
már negyedszer ragadta meg ellenállhatlan va-
rázszsal a sötét Béza lelkét, hogy a tagadás szel-
lemének hálójából őt kiragadja; és kétségtelen, 
hogy az ötödik kísérlet megkoronázta volna a 
a fáradságot, ha a tévtanitó társai az ujabb ta-
lálkozást nem akadályozták volna meg. Es Bézá-
nak soha nem is tünt el többé lelkéből végképp 
a szent „Doctor amabilis" barátságos, szeretet-
teljes képe. Még utolsó órájában is besugározta őt a 
szent férfiú dicső arcza, és bizonyosan szívszaggató 
vala Béza kiáltása: Csak még egyszer hagyjátok 
meglátnom a genfi püspök arczát! Azonban a 
környezet gonoszsága miatt nem láthatta azt 
meg többé. A pokol tudta, hogy miért! 

Itt elérkeztünk ama pontra, hogy az eddig 
mondottakból megtegyük a papi életre való 
rendszeres alkalmazást; de csak futólag, ujjal 
mutatunk arra, hogy senkit ne fáraszszunk a ma-
gyarázgatással. 

P. Roh S. J., ki csattanós élczeiről messze 
földön vala ismeretes, a szigorú jámborság bizo-
nyos nemét e szavakkal szokta korbácsolni: „Ha 
az ember bizonyos embereket lát, a mint komor 
szenteskedő arczczal gyakorolják a jámbor éle-
tet : ugy tűnik fel, mintha az egész világnak azt 
kiáltanák: „Nézzetek csak, mily keserű nekem a 
jámborság és mily nyomorúságos dolog az Isten-
nek szolgálni!" És ha nagyobb tekintély által 
akarja valaki megerősítve látni azt, hogy az em-
ber, különösen ifjabb korában és valamely uj élet-
pálya kezdetén, teljesen bona fide oly irányzatot 
követhet, mely éppen ellentéte a „szíves adako-
zónak, kit az Ur szeret:" akkor hadd beszéljen 
ismét a szent Doctor amabilis, amint egy más 
szentet megítél. Szent Bernát, ugy beszéli el a 
„Philotheá"-ban, mint apát, kezdetben nagyon szi-
gorú volt alattvalói iránt; azt mondotta nekik, 
hogy a testet a világban kell hagyniok és csak 
lélekkel szabad hozzá jönniök. Gyónás alkalmá-
val legkisebb hibáik miatt is szokatlan szigorral 
feddette meg őket. E tapintatlan buzgalmának az 
volt a következménye, hogy sokakat eltaszított 
magától és minden bátorságukat elvette. Csak 
miután az Ur egy látomásban őt helyesebb el-
járásra megtanitotta és beléöntötte a szeretet 
szellemét, akkor lőn oly leereszkedő és nyájas, 
hogy mindeneknek mindene lett és kortársai nem 
találtak reá jobban illő nevet, mint: Doctor mel-
lifluus! Mindazt megtenni, a mit a hivek pap-
juktól a külső megnyerő nyájasság tekintetében 
kívánnak, csakugyan nem oly könnyű. Először is, 
nem áll mindenkinek hatalmában, hogy magának 
bizonyos „rózsás kedvet" elővarázsoljon, melyet 
általában oly nagyon kívánnak; járnak napok, 
melyeken nagyon sok „közbejött esemény" for-
dul elő a lelkipásztor életében. Azonkívül a 
homlok „örökös ragyogására" nézve bizonyos 
személyekkel szemben a „caeterum censeo" igen 
helyén van. A szent Doctor amabilis saját értel-
mes szokása szerint egyszer maga kívánta, hogy 
nőknek inkább a tollkés hegyével irjon az em-
ber, mint a tollal. Bizonyos papi komolyság — 
mely oly mély értelmileg gravitásnak neveztetik — 
sohasem ajánlható eléggé, különösen a fiatal áldozá-
roknak. Ennek oka feltalálható sz. Pálnál. (Tit. I.) 
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Azonban mindezek fölött van a hivő nép-
nek teljesen jogos kívánsága, melynél fogva a 
paptól megkövetelheti, hogy barátságos, keresz-
tényhez illő udvarias viszonyban legyen vele, a 
miben aztán a szent Doctor amabilis felül nem 
mult tanítómesterünk lehet. Csak három idő-
pontra utalunk, melyre nézve nem nélkülözhet-
jük, hogy a szent férfiúnál e dologban alapos 
tanulmányt ne tegyünk. 

Mily nagy befolyása van a belső ember jó 
hangulatának az áldásos működésre az iskolá-
ban, gyakran hallottuk a tanszékről. És viszont, 
mily finom érzéküek, mily érzékenyek a kicsi-
nyek a hitoktató lelki időjárása légsulymérőjének 
állása iránt, talán nem tapasztalhatjuk mindig 
oly drasticus módon, mint e sorok irója egy 
napon. Oly hangulatban léptem az osztályba, 
mely „zivatarára mutatott; a helytelen felele-
tek, melyek végre általános hallgatásnak adtak 
helyet, nem derítették föl a borús eget. Végre, 
nem annyira, hogy feleletet, mint inkább, hogy 
levegőt kapjak, a következő kétségbeesett kér-
désre fakadtam: „Mi az oka annak, gyermekek, 
hogy ma oly rosszul feleltek?" Erre az ismere-
tes gyermekszokás szerint egy kis leányka, ki 
nem volt több nyolcz évesnél, jelentkezik a szó-
lásra: „Kérem főtisztelendő ur, mert ma rossz 
kedve van." A kövér kis angyalka nem mondott 
ugyan valami nagyot, hanem annál igazabbat. 
E percztől fogva azonnal jobban ment a felelet. 
A mi szent Doktor amabilisünk, boldog Fáber 
Péter jámbor szokására hivatkozva, azt ajánlja 
a Philotheában, hogy hívjuk segítségül azoknak 
őrangyalait, kiknek lelkével foglalkozunk. Nem 
érdemli-e meg e tanács, már csak a nagy szent 
miatt is, hogy megpróbáljuk? 

Egy nagyon elterjedt előítélet még a jám-
borabb hivők közt is hitágazathoz hasonló erős 
balitéletté emelte azt, hogy nekünk papoknak 
mindennemű fák közt a gyóntatószék tűnik föl 
legkeményebbnek, más szavakkal: hogy a gyó-
nás kihallgatása reánk nézve a legsúlyosabb fog-
lalkozás. Mennyi érdemet tulajdonithatnak ma-
guknak e nem igen hízelgő balitéletre nézve 
vigyázatlan szónokok, „tul figyel m es" sekrestyések, 
vagy némely embernek veleszületett könyörü-
letessége, nagyon nehéz eldönteni. Azonban az 
összeránczolt homlok, a szigorú tekintet, a gyón-
tatószék ajtajának erős megnyomása a hozzátar-
tozó becsapással, nem állitja-e a gyóntatót abban 

a kétes fényben elő, hogy inkább a napszámos-
nak munkáját látszik teljesíteni mint a szivneme-
sitő munkásét az Ur szőlejében ? 

„Miért sir ön, tisztelendő atya?" kérdé egy-
kor egy keményszívű bűnös Szalézi szt. Ferenczet. 
„Azért sirok, fiam, mert te nem sirsz," — feleié 
a jó pásztor. Valamelyikünk talán a nehéz lövegű 
és százféle mozsárágyuk egész telepével jelent 
volna meg, hogy végre is mint beszögezett ágyúk-
kal mit sem végezve hazatérjen. Szentünknek 
részvétkönyei ellenben a kemény földre nézve 
csendes futóesővé levének, a mely magával vitte 
a vétek átkát. 

A harmadik időpont, melyben szintén ugy 
véljük, hogy a szent Doctor amabilis ajkairól 
vett oktatás nagy hasznunkra szolgál, az, hol az 
apostoli „argue, obsecra, insta opportune, impor-
tune" lép érvénybe. A mennyire azonban a sze-
ligségre nézve a szószék figyelembe jöhet, más 
alkalommal mondjuk el, ha Isten segit. 

A különböző viszonyok, mellekbe a pap a 
lelkipásztori életben kerül, nagyon gyakran kö-
telezik őt igen komoly szóra is, in camera cari-
tatis : most a szülőknek, azután a gyermekeknek, 
majd a házasulandóknak, bűnösöknek, a kik bot-
rányt okoznak stb. És vájjon mily magatartást 
akar e tekintetben szentünk? Egy komoly ócsár-
lásra, hogy a bűnösökkel barátságosan bánik, 
igy felelt: „Ha volna valami, a mi jobb volna,, 
mint a szelídség, bizonyára megtanit vala rá 
az Üdvözítő ; azonban semmit sem ajánlott ne-
künk oly sürgősen, mint a szelídség elsajátítását. 
Miért akar tehát ön engem akadályozni, hogy 
az Urnák szolgáljak és egy oly erényt gyakorol-
jak, melyet ő maga oly nagyra becsült? On 
talán többet tud e tekintetben, mint maga az 
Isten ?" A bellay-i püspöknek következő utasítást 
adott a dorgálásra nézve: „Az igazságnak mindig 
a szeretet öltönyében kell fellépnie; a keserű 
buzgóság többet árt, mint használ. A dorgálás 
már természeténél fogva kemény étel és nehezen 
emészthető. Azért mindaddig kell a szeretet tü-
zénél főzni, mig keménységét teljesen elveszti. 
Ellenkező esetben hasonlít az éretlen gyümölcs-
höz, mely legfölebb gyomorbajt okoz." 

A mennyei bölcseség ily tanaihoz nincs al-
kalmasabb végszó, mint az eg}^háznak eg}^szerű, 
de oly mély értelmű szavai, melyeket a szent 
ünnepén az ő lelki leányainak megengedett a 
praefatióban : „ Deus, qui Ecclesiae suae per san-

8* 
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ctum Franciscum pastorem juxta cor suum exci-
tavit, ut scriptis, serraonibus et exemplo pietatem 
corroboraret, et aspera con verteret in vias planas:" 
da nobis imitari quod coliinus ! 

W i n t e r l A n t a l e m l é k e . 
(1814. okt. 21 — 1886. jan. 22.) 

„Laudenaus viros gloriosos . . . homines 
divites in virtute.u Eccltci, 44. 

Egy egész éve immár, hogy Győr hírneves plébánosa, 
Winterl Antal nagyprépost meghalt. Egyike volt ő ama 
keveseknek, kiknek saját hiveik állitanak emlékkövet; 
de ennél is értékesebb emléket alapított magának a bol-
dogult a Győr-Nádorvárosban létesített leányárvaház és 
híveinek szivében kifogyhatlan jótékonysága által. Meg-
érdemli ő ezen felül, hogy az egész haza szemébe tűnő 
emléket is nyerjen : és azért bátorkodik alulírott a „Rel." 
hasábjai számára rövid vonásokban ecsetelni képét, agy, 
ahogy azt sok éven át személyes érintkezésből emléke-
zetembe véstem. 

* 
* * 

Winterl A. született 1814. okt. 21. Győr-Szigeten. 
Edes atyja szegény sorsú festő volt, ismerősei bizony-
sága szerint igen kedélyes férfiú ; Felső-Ausztriából sza-
kadt hazánkba. Édesanyja szigorú, igen rendszerető, val-
lásos asszony volt. Szüleinek e vonásai megmaradtak 
fiukon, kit, korán halván el az atya, a szigorú anya ne-
velt. Már deák iskolába járt , és még mindig segített 
édesanyján a kis háztartás kőiül, vizet, fát hozott, a boltba 
jár t stb. Játéktársai alig voltak, és azért Winterl föllépé-
sében mindig észrevehető volt bizonyos félénkség, a mely 
ifjúságának e körülményeiből érhető. Mikor gyermekkori 
barátjai társaskörben fölidézték a Danán, Rábczán végbe-
vitt hőstettek emlékét, egyúttal híven referálták, hogy a 
„Tóni" rendesen otthon maradt. Győrsziget abban az 
időben jóformán német község volt ; magyarul Winter l 
Ikrény nevü, Szigethez közel fekvő kis faluban tanult 
meg, ahová szülei őt cserébe adták. 

A gymnasiumi és bölcsészeti tanfolyamot Győrött 
végezte a jeles sz. Benedek-rendiek vezetése alatt oly 
kitűnő sikerrel, hogy a győri püspök őt, miután kispap-
nak fölvette, a Pázmány-intézetbe küldé, hogy a bécsi 
egyetemnél végezhesse theologiai tanulmányait. Ez 1836-
ban történt. 

Az egyetemi tanárok közöl legnagyobb hatással 
volt rá a későbbi st. pölteni püspök, Feigerle ; ettől vette 
Winterl azt a kegyeletteljes buzgalmat, melylyel az ol-
tárnál szokott megjelenni. A sz. mise imáit nem egysze-
rűen, monoton hangon morzsolta le, hanem mint a gyer-
mek édes anyjához, ugy szólt nyomatékos hangsúlyozással 
Istenéhez. A volt pázmániták tapasztalhattak ilyest Schwetz, 
Kutschkernél. Feigerle öntötte szivébe a lelkek iránti 
nagy szeretetét. Feigerléről mindig a legnagyobb tiszte-
lettel emlékezett meg. 

Mint ujmisés a seminariumba került tanulmányi 
fölügyelőnek. Azonban buzgóságának nem volt elég a 

seminarium, hanem karöltve az áldott emlékű, akkor Győ-
röt t működő sz. Benedek-rendi áldozárokkal, t. i. Intay 
Vazul, Maár Bonifácz, Jahn Mainrad, Job Tóbiással, a 
későbbi kármelitával, — ahol csak lehetett, a győri nép 
vallásos képzésén fáradozott. E férfiak honositották meg 
hazánkban a most számos fiókegylettel biró „élő-rózsa-
füzér" társulatát, amely XVI. Gergely pápa engedelmé-
vel Győrött anya-társulattá alakulván, hasonló jogokat és 
kiváltságokat nyert, mint a lyoni. Hogy a nép kezébe 
alkalmas imakönyvet is adhassanak, szerkesztették a most 
már 9 kiadást ért lelki Rózsafüzért magyar és német 
nyelven. Kevés imakönyv van, mely hozzá fogható volna. 

1847-ben győrszigeti plébános lőn. A „nemo pro-
pheta in patria" Winterl en nem teljesült. Győrsziget 
csak hid és a Rábcza folyó által van Győrtől elvá-
lasztva ; a szigetiek tulajdonképen győriek, s igy már 
ismerték plébánusukat. 

Rövid négy esztendőt töltött köztük s ez idő elég 
volt arra, hogy a szigetiek Winterl t többé el nem felejt-
hették. Mikor 1864-ben visszajött Győrbe, minden ügyben-
bajban csak hozzá mentek, mintha megint plébánosuk 
volna. Legtöbb érdemet szerzett magának az 1850-ki 
nagy árviz idején, amikor is a szegényebbek érdekében 
igazán hősies módon föláldozta magát. 

1851. jan.-ban megkapta a Tata-városi plébániát. 
Német hangzású neve miatt germanizátornak tartották 
őt és kivált a tatai kálvinisták eleinte sok bajt okoztak 
neki. Egy alkalommal ablakon át feje felé haj!iott nagy 
kővel majd agyon dobták. Azonban Winterl hamar le-
fegyverezte őket szelídsége, buzgósága, áldozatkészsége 
által. Bőkezűsége a szegények iránt utódjainak idejében 
jöt t napvilágra. Ha jöttek szegények, és valamit kaptak, 
minduntalan hal la t ták: „Vinteli" — ugy hivta őt a 
magyar — ei.nyit adott ! Mikor Tatától megvált, ellen-
séget nem hagyott ottan. Mint tatakerületi esperes kivált 
a tanügy emelésén fáradozott. Hogy a tanítókat meg-
nyerje, szívesen látta őket asztalánál; semmi alkalmat 
nem mulasztott el, hogy őket haladásra serkentse. Ha 
féltek is tőle, mikor examenre jött, mert szigorú elnök volt, 
mégis szerették őt, mert tudták, hogy elismerő előljárójok. 
Az akkori „Tanodai Lapok" erre nézve nem egy bizony-
ságot tehetnének. Tatára mindig szívesen gondolt vissza, 
hiszen férfikora legszebb éveit ott töltötte el. Habár az 
akkori politikai körülmények némileg megnehezítették a 
pap működését, mégis a hatóságok azt Winterlnek min-
den módon elősegíteni igyekeztek. Édessé tették ottani 
működését az ő kegyurának, Eszterházy grófnak, hozzá 
való nyilt bizalma és kerületében kivált bárom plébános-
nak a barátsága is, a melyet velők már gyermekkorukban 
kezdett s halálaig folytatott. Mind a három méltó társa 
Winterlnek, azért álljon itt a nevök : az egyik volt Vályi 
Mihály, felső gallai, a másik Nogáll Károly, környei, a 
harmadik Trichtl József, kecskédi plébános. Vályi a ha-
lálban megelőzte Winter l t ; Sopronban hunyt el mint 
árvaházi praefectus. Nogáll ugyanazon a napon lett Winterl-
lel kanonokká, s jelenleg czimz. püspök és vicarius generalis. 
Trichtl a győri káptalanban most második méltóság. Papi 
egyéniségéhez legközelebb állott mindvégig ez utóbbi. 
Boldog pap, kinek ilyen barátja van ! Ennek szivébe ki-
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ontotta minden keservét, vele közölte minden tervét, 
tőle fogadott nem egy tanácsot. Trichtl volt, mint W. 
tréfásan mondani szokta, az ö „kincstárnoka" ; mert hát 
tudni való, hogy Winter l pénzt nem türt magánál, de 
adósságot sem csinált; s igy sokszor megesett, hogy éppen 
pénz kellett. — Tatai plébános korában érdemeinek 
méltatásául nyerte király ő fölségétöl az arany érdem-
keresztet. 

Winterl fénykora azonban Győrött kezdődött. 1864-
dik deczember hóban három pap lőn egyszerre győri 
kanonokká, Winterl, Nogáll és a káptalan jelenlegi nagy-
prépostja, Mayrhofer József praelatus ő mlga. Ugyan-
ekkor üresedésben lévén a belvárosi plébánia, melyre a 
város közönsége mint patrónus a győri székeskáptalan 
tagjai közül egyet praesentál, Winter l lett a nép öröm-
tüntetése között megválasztva. Ismerték őt még szigeti 
működéséből s tatai jó hire Győrbe elkísérte 

Nem könnyű föladat manap városi plébánosnak 
lenni. Győrött a helyi viszonyok még nehezebbé teszik a 
helyzetet. Miután a székesegyház egyúttal plébániai tem-
plom, a plébániai isteni tisztelet korán reggel van ; 1/2,7-kor 
rövid szentbeszéd, 8 órakor énekes mise. A hivek — sok 
lévén Győrött a templom — más-más templomokhoz 
szoktak. A plébános híveihez itt a szószékről nem be-
szélhet ugy, mint kisebb helyen; reggel jobbára cseléd-
ség s a szegényebb sorsú családanyák vannak jelen. 
Winterl azért, hogy híveihez férjen, megragadott minden 
alkalmat, hogy a szószékre léphessen. Ismételten mondott 
böjti szónoklatot, majd a székestemplomban, majd német 
nyelven a benczések templomában ; még agg korában is 
önként ajánlkozott arra, hogy a kármelita templomban 
szónoklati cyclust tartson azon kevés németajkú hivek 
számára, kik a magyar beszédet nem értik. Buzgósága 
ugyan nem ritkán arra vitte, hogy beszédje hosszúvá vált. 
Nem egy májusban prédikált egymásután 32 napon és na-
ponkint ?J/4 sőt egész órahosszat ! Akiknek fogalma volt 
Winterl nagymérvű elfoglaltságáról, könnyen megbocsá-
tották neki, ha sz. beszédein észre lehetett venni, hogy 
nem voltak mindig elegendően kidolgozva. 

Napi programmja ez volt. 6 óra tájban fölkelés, 
reggeli ima, matutinum, mikor a chorusban nem mond 
hatta ; 8 óra tájban misézett és rendesen a sz. István 
vértanú oltáránál, mert sz. István Győr város patrónusa. 
Miséje rendesen x/2 óráig, de kissé tovább is eltartott. 
Hála-ima után haza „futott" (időkímélés kedveért mindig 
igen gyorsan járt) reggelire, s ha ekkor le nem tartóz-
tatták hivatalos teendői. 9-kor pontosan megjelent a 
káptalani misén. Ennek végeztével 10 óra tájban, ha 
ülés nem volt, otthon dolgozott rövid ideig, azután sietett 
ki a városba majd beteghez, majd szegényhez, majd va-
lakit ezer ügyeiből kifolyólag fölkeresve, vagy ha név-
nap esett a papság vagy ismerősei vagy az előkelőbbek 
körében, gratulálni. Senkiről Winter l meg nem feledke 
zett, nem ritkán cselédeket is meglepett nevök napján kis 
ajándékkal és buzditó szóval ; szives szavainak gyakran 
ajándékkal adott hangsúlyt. 1/2l-kor szokott haza menni 
ebédre. Két káplánján kivül rendesen volt vendég is ; 
compulit intrare ! Igen kedvelte asztal fölött a vig tár-
salgást. A „vitéz kapitány uram" (egy volt „lipcsei" 
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huszár, ki minden ünnep- és vasárnapon törzsvendég volt 
sok éven át), a „hidi prépost" és mások, számtalan tré-
fára szolgáltattak alkalmat. Ha vendég nem volt, a lapo-
kat nézegette s a napi eseményeket beszélte meg káplán-
jaival. Hivei tudták, hogy Winterl t nehezen lehet otthon 
találni, s ez okból az ebéd végét lesték s akkor volt 
dolga, mig csak a vesperára nem hivta a harang. Saját-
sága volt neki, minden egyes emberrel ugy társalogni, 
mintha más nem is volna már hátra ; s azért az egyik-
kel rendesen csak akkor végzett, mikor a másik ráko-
czogott. Yespera után, ha temetni nem kellett, egy ideig 
otthon dolgozott, azután megint kiment a városba, az 
utolsó években hetenkint legalább 3—4-szer, de néha 
naponkint is, kedvelt árvaházába. Nyolcz óra tájban va-
csorázott, azután visszavonult, elvégezve hivatalos leve-
lezéseit, olvasgatva, imádkozva. Ritkán került az ágyba 
éjfél előtt. 

Igy ment ez huszonkét éven át ; ebben a rámában 
folyt le az ő győri élete. Omnibus omnia factus. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 24. Az egyházpolitikai helyzet Po-

roszországban. — Az egész világ szeme Berlin felé volt 
irányítva, hol a vér és vas embere, Bismarck her-
czeg, egy általa szükségesnek állított és a kormánynak 
hét évi roppant hatalmat biztosító, de a néptől rengeteg 
áldozatokat is követelő törvényjavaslat megbuktatására 
azzal válaszolt, hogy császári rendelettel feloszlatta a 
parlamentet. Jogával élt az öreg, f. é. márczius 20-án 
90 éves császár, de Bismarck szóval és tettel is megmu-
tatta, mennyire becsüli a parlamentarismust, ha akaratá-
nak feltétlenül nem hódol. 

Az ezen tényből folyó következmények mérlegelése 
lapunk keretét túllépi, minket itt csak egy dolog érde-
kel, és ez : Poroszország egyházpolitikai helyzete. 

Alig hogy a birodalmi ülést feloszlatták, egybehív-
ták a porosz tartományi ülést (Landtag), melyet e hó 
15-én Put tkamer miniszter császári üzenettel megnyitott. 
Ezen császári üzenetben Poroszország egyházpolitikai 
helyzetére nézve a következő érdekes részlet fordul elő : 
„Az 1886 iki május 21-kén kelt egyházpolitikai törvény 
által ama barátságos viszonyok, melyek ő felsége élénk 
megelégedésére a kormány és a római kúria között min-
dig jobban megerősödtek, tényleges kifejezést nyertek, 
mely bova-hamarább az egyházi élet számos és fontos 
terén ő felsége katholikus alattvalói érdekeire áldástho-
zónak bizonyul. Ez által egyengetve van az ut, hogy 
az egyházpolitikai törvények további reviziója által, mely-
nek érdekében a római kúriával előkészítő tárgyalások 
folynak, az állam és a kath. egyház közötti viszony köl-
csönös megelégedésre fejlődjék. Az államkormány meg-
felelő javaslatot fog tenni és ő felsége azon reménynyel 
biztatja magát, hogy ugy mint a mult évben önök 
az előterjesztett revisiójavaslatot készségesen támogatni 
fogják." 

Ez a porosz trónbeszéd egyházpolitikai vonatkozású 
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érdekes részlete. Helyesen jegyzi meg a „Moniteur de 
Rome" : „Soha oly világos és jóindulatú nyilatkozatokat 
nem lehetet t hallani Berlinben egy hivatalos iratban a 
Vat ikánnal szemben. I t t semmi személyes dolog nem 
fordul elő. Minden a dologra vonatkozik Minden szónak 
megvan a maga becse. 

Akár szükségesség, akár számitás, akár politika, 
akár megtérés, annyi tény, hogy a porosz kormány ezen 
nyilatkozattal ritkán tapasztal t jóindulatot tanusit . A 
mult évi törvény sok és lényeges változásokat teremtet t . 
Katholikus testvéreink számos jogos, a porosz alkotmány-
ban is biztositott, de erőszakosan megvont szabadságot 
visszanyertek. A papnevelő-intézetek szabadsága, a püs-
pöki jogha tóság függetlensége, a szentségek szabad ki-
szolgáltatása, a plébániák visszaállittatása, a pápának szabad 
befolyása az egyház ügyeire, mindezek a mult évben 
visszaadott jogok és szabadságok porosz hitsorsosaink 
egyházi helyzetét lényegesen és sokban megjavítot ták. 
De mind ez csak részletfizetés volt, teljes kibékülés nem 
történt . Voltak akkor és vannak még ma is függőben 
levő oly kérdések, melyek mélyen belenyúlnak az egyház 
szabadságába és önkormányzat i jogába. Ezt hirdették a 
kath. vezérférfiak, ezt belát ta maga a porosz kormány. 

Es a mi idáig nem történt , maga a porosz kormány 
kezdett és folytatot t tárgyalásokat a szentszékkel, me-
lyekre a trónbeszéd is utal, hogy a függőben levő kér-
dések „kölcsönös megelégedésre" megoldassanak. Ez Po-
roszországban nagy dolog. Egy hatalmas pár t — a 
protestánsok majdnem kivétel nélkül -—- azt a nézetet 
védelmezi, melynek még két évvel ezelőtt maga Goszler, 
a kultuszminiszter, is kifejezést adott, hogy a felségjo-
gokból kifolyólag az egyház és állam közötti viszony 
rendezése kizárólagosan az utóbbinak dolga, hogy tehát 
maga az állam egyedül fel van jogosítva kiszabni a ren-
dezés módozatait és az engedmények maximumát. Èzen 

egyoldalú és azért kézzelfoghatólag igazságtalan és téves 

felfogás most, legalább a kormánykörökben, helyesebb né-

zetnek pngedett helyet, és a tényleg folyó tárgyalások, me-

lyeknek mostani állásáról biztos hír nincsen, azt mutat-

ják, hogy a szentszék jogait ma Poroszország is elismeri. 

Már maga e körülmény, de még inkább az ebből 
folyó lehetőség, hogy a szentszéknek most van módja 
közvetlenül befolyni a tárgyalások nemcsak menetére, de 
i rányára is, kétségkívül nagyban növelik a reményt, hogy 
a porosz kormány őszinte jóindulatának tartóssága mel-
lett a tárgyalások szerencsés sikerre vezetnek. 

Ha a porosz kormány csakugyan komolyan és iga-
zán keresi és akaria a békét az egyházzal, akkor nem 
képzelhetünk latba vethető akadályt, mely a kölcsönös 
reményeket meghiúsítaná, mely a mindenkor kényes és 
csak kegyelemből nyúj to t t modus vivendi helyett telje-
sen megnyugtató és az igazságosság szent alapjára fekte-
tet t békét lehetetlenné tenné. 

Csak egy van, ami aggaszt Alig hogy a birodalmi 
ülés, melyben a főmomentum a Bismarck és a kath. ér-
dekek rendithetetlen bajnoka, a most már 75 éves pár t -
vezér Windthors t közötti szópárbaj volt, feloszlattatott, 
megszólal a porosz tar tományi ülésen a béke hangja és 
kétségkívül méltánylandó módon kilátásba helyezi a tel-

jes rendezést. Hát ha mindez csak kortesfogás akar lenni 
a kormány részéről, hogy vagy elaltassa a katholikuso-
kat, vagy pedig gyöngítse a Centrum-párt ha ta lmát? Há t 
ha mindezen fényes ígéretek csak messziről mutatot t csal-
étek, melyet tényleg odaadni nem hajlandó a kormány ? 
Há tha — egy szóval — tekintet tel a február 20-ikán 
tar tandó u j választásokra a porosz kormány csak színlel, 
mit valóban nem érez és nem tervez ? Meglepetésekben 
nagy és gazdag Bismarck herczeg — ez nem titok, és 
azért igen haj landók vagyunk ebből a szempontból felfogni 
és értelmezni a Cent rum-pár t felhívását választóihoz, mely 
a többi között ezeket m o n d j a : „Első helyen áll az egy-
ház teljes szabadságának és függetlenségének kivívása . . . 
Az úgynevezett „Kul turkampf" még nincsen befejezve, 
még mindig törvényerővel birnak ama intézkedések, me-
lyek bizalmatlansággal sú j t ják az egyházat és az állam 
mindenhatóságának kiszolgál tat ják, szolgáinak és szerze-
tes rendeinek áldásos működését bénít ják és millió állam-
polgár alkotmányos jogá t sértik . . . Csak végzetes önámi-
tás vezethetne ama nézethez, hogy az egyház érdekében 
felállított követelések a politikai küzdelemből most már 
kiküszöbölhetők. A Centrum-párt addig fenn fogja tar-
tani azokat, mi g egészen és tejesen ki nem elégíttetnek." 
E határozott beszéd mutat ja , hogy mindenre el van-
nak készülve. Különben meglát juk ! ? 

Róma, jan . közepén. Czáfolatok. A szultán és né-
mely katholikusok. — 

A „Moniteur de Rome" nyiltan meghazudtolta a 
müncheni „Vaterland" ama hirét, mely szerint a szentatya 
szerencsét kivánt volna a ba jor kormánynak Lutz minisz-
terelnök mérsékletéhez. Ezzel a szerencsekivánattal. igy 
concludált a nevezett müncheni lap, a szentszék u jabb 
bizonyítékát adá bizalmának a ba jor kormány politi-
kája iránt. Azt is tudni vélte a nevezett lap, hogy a 
szentatya e megelégedését egyenesen Cetto báró, Ba-
jorország Vatikán melletti követének fejezte volua ki. 
— Most már másodszor történik, hogy Lutz ur, Bismarck 
dicsősége után áhítozva, a Vatikán fénysugarait akar ja 
a katholikusok előtt magára kiárasztva láttatni. En -
nek a takt ikának czélja világosan az : hogy a katholiku-
sokkal elhitessék, mintha az apostoli szentszék a bajor 
kormány polit ikájával, vagyis a kath . egyháznak helyzeté-
vel Bajorországban tökéletesen meg volna elégedve. A „Mo-
niteur de Rome" biztos forrásból kijelenté, hogy „a szent-
atya teljes bizalommal viseltetik ugyan Bajorország ural-
kodó-herczegének bölcsesége iránt ; hanem egyúttal tudja, 
hogy ebben az országban még mindig fennállanak bizo-
nyos törvényekbe foglalt intézkedések, a melyeknek meg-
szüntetését vagy módosítását a katholikusok jogosan kö-
vetelik, különösen a mi az iskola- és vallásügyi kérdést 
illeti." 

Más tekintetben is hazug hireket terjesztettek a Va-
tikánról. Azt mondták — és még most is ismétlik, — 
hogy a német katholikusok Cent rum-pár t ja egyenesen a 
pápai instructio ellen cselekedett, midőn Bismarcknak a 
katonai ügyben a septennatust meg nem szavazta. E so-
rok irója *) a legbiztosabban álli thatja, hogy a Vatikán 

') A Courrier de Bruxelles római levelezője. 
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holmi ilyes instructiókat nem küldött s nem is szokott 
küldeni. Politikai belügyekbe, a melyek a vallást nem 
érintik, a Vatikán nem elegyedik. Tehát a Centrum nem 
jár t el a pápa instructiójával ellentétesen. Sőt ellenkező-
leg, a mennyiben a Vatikánnak e tekintetben is megvan 
a maga véleménye, itt a Centrum magatartását teljesen 
méltányolni tudják. Itt teljesen érthetőnek tartják, hogy 
a Centrum nem fogadhatta el alku tárgyául azt a javas-
latot, a mely több tekintetben kifogásolható, tisztán csu-
pán azért, hogy ez által mintegy viszontszolgálat fejében 
megkapja a vallási szabadságot és békét, a melyre a ka-
tholikusoknak különben is teljes joguk van, eltekintve 
minden tisztán politikai és katonai ügyektől. A Centrum 
Bismarck önkényének és a katonai kényuralomnak semmit 
sem áldozhat fel a német nép alkotmányos jogaiból bé-
réül annak, hogy Bismarck az egyháznak az őt megillető 
szabadságot visszaadja. 

A liberalismus kifogyhatatlan az egyház iránti ellensé-
ges szándékokat leplező csattanós és édesgető phrasisok-
ban. Ujabban itt szó van az egyházi javak reorganizá-
cziójáról. Ez az operáczió szintén a liberális manipulá-
cziók ama fajához fog tartozni, a melynek mindig az 
egyház vallja kárát. Az Ígérik, hogy minden lelkész, a ki-
nek jövedelme nem rug fel évi 500 frankra, követelhetni 
i °g j a jövedelmének emez összegig való kiegészítését. — 
Port hánynak a szegény papságnak a szemébe. Egész 
Olaszországban alig lesz lelkész, a ki 500 frankot nem 
fog kimutatni, ha mindazt összeszámitja, a mit a kor-
mány activ jövedelemnek mond s ebből csupán azt vonja 
le, a mit a kormány tehernek minősít. 

A katholikus világnak még fris emlékezetében le-
het, hogy Paduában, az ismeretes antiklerikális meetin-
gek idején, néhány durva íiczkó annyira vetemedett, hogy 
a szentatya arczképét az utcza sarában meghurczolták, 
megtaposták és azután a legsértőbb kifejezések között 
megégették. Igaz, hogy a merénylet elkövetőit kérdőre 
vonták, hanem azután, mintha semmit se tettek volna, 
menni hagyták. Csak legújabban jutott eszébe a hatóság-
nak, hogy van egy §., mely a pápa személyét védi. Nagy-
szerű leczkét kaptak ezek a hires katholikusok a pápa 
iránt való tiszteletre nézve legújabban a török szultán-
tól. Ez a pogány fejedelem tisztelete jeléül mgr Azarian 
konstantinápolyi örmény patriarka által 100,000 frank ér-
tékű gyürüt küldött ő szentségének félszázados papi ju-
bileumának ünnepére. Sok olasz nem éri fel eszével, mi a 
pápa az olasz népnek ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
*** A Szent-István-Társulat f. hó 26-án délután 

4 órakor bizottsági ülést tart, melynek tárgya a tudo-
mányos és irodalmi osztály felállításának módozatai. Ez 
az ad hoc működő bizottság tudvalevőleg a Sz-I . -T. el-
nökségének közvetlen vezetése alatt 30 tagból áll. 15 
tagot a kath. irók végrehajtó nagy bizottsága küldött 
ki kebeléből , 15 tagot a Sz.-I.-T. igazgató választmánya 
bízott meg. A 30 bizottsági tag névsorát együttesen 
közöljük. A kath. irók congressusa részéről : Bogisich 
Mihály, Lonkay Antal, dr Kerékgyártó Árpád, dr Breznay 

Béla, Lubrich Ágost, Maszlaghy Ferencz, dr Balogh 
Sándor, Csávolszky József, dr Czibulka Nándor, dr 
Hortoványi József, Tomor Ferencz, Trautwein János, 
Winkler József, dr Wolafka Nándor, Zimándy Ignácz. 
A Sz.-I. T. igazgató választmánya által megválaszták : 
dr Aschenbrier Antal, Barta Béla, dr Bita Dezső, dr 
Bognár István, dr Cherven Flóris, Csaplár Benedek, 
Gervay Mihály, dr Haydin Károly Kürcz Antal, Pásztélyi 
János, dr Rapaics Raymond, Markus Gyula, Némethy 
Lajos, br Hornig Károly, dr Való Simon. 

— A budapesti paulai sz. Vincze-egylet gróf 
Zichy Nándor elnöklete alatt f. hó 23-án tartotta XIX. 
évi közgyűlését. Az egylet multévi bevétele volt 2482 
frt 40 kr, kiadása 2183 fr t 67 kr. 

— A budapesti közp. kath. legényegylet f. hó 
30-án tart ja saját házában, fényesnek Ígérkező, ezévi ren-
des közgyűlését. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Szentséges atyánk, XLI1. Leo pápa félszázados 

j ub i l eumának előkészítő bécsi bizottságának elnöke, gróf 
Peryen Antal ur beküldött hozzánk egy kis füzetet kö-
vetkező czimmel: Papst Leo XIII. Gedenkblätter zur 
Feier seines 50-jährigen Priester-Jubileums am 31. Dec. 
1887. Tar ta lma: 1. Aufruf an unsere kath. Mitbürger, 
2. Leo XIII. Leben bis zur Papstwahl, 3. sein Wirken 
als Papst. A füzetke ára két illusztráczióval együtt 20 
kr, a képek külön 10 kr. Megrendelhetők a St.-Nor-
bertus-Druckerei-nál. A tiszta jövedelmet ő szentsége 
jubileumára fordítják. 

IRODALOM. 
= Megjelent : KalaUZ a népiskolai nevelő-oktatás te-

rén. Katholikus paedagogiai folyóirat Szerkeszti és kiadja 
Regéczy József, képző-intézeti igazgató-tanár. Főmunka-
társak Schultz Imre képző-int. tanár és Boromüza István 
polg. isk. képző-int. tanár. I. évf. 1. füz. Nagyszombat, 
1887. nagy 8-r. 48 1. 

Ez a lap évenkint négyszer fog megjelenni. A jelen 
füzet igazán elegáns és magvas. Hogy e magas irodalmi 
színvonalon a jövőben is fen fog maradni : arról kezes-
kedik a fentnevezett szerkesztőség köré csoportosult jeles 
irók neve. Csak a következőket emiitjük : Békési Emil, 
Petrovácz József, Répássy János, dr Valter Gyula, Jed-
licska Pál, Molnár Rezső. Egy füzet ára 40 kr. Előűzet-
hetni csak egész évre 1 frt 60 krral. 

Jelentés. Oly helyzetben vagyok, hogy a .Meg-
váltó" czimü, 27 képpel díszített, 22 nyomott ívre terjedő 
müvet, mig jobb stipendiumu intentiókkal rendelkezem, 
a következő feltétel mellett bérmentesen megküldetem: 
50 példány (és nem kevesebb !) 100 int. A jelentkezéseket 
kérem mielőbb Andocs-ra (Somogym.) intézni, ahol elül-
járóm engedélyével még egy hónapig időzöm. P. Angehens. 

VEGYESEK. 
Néhai gróf Károlyi István és gróf Cziráky 

János, Magyarország e nagy katholikus alakjainak ér-
demkoszoruja a Szent-István-Társulat körül semmit sem 
vészit elenyészhetetlen dicsőségéből az által, hogy a 
„Religio" mult számában az ő mostani utódaiknak, mint 
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gondviseléses férfiaknak, babérkoszorút fontunk a Sz.-I.-T. 
nagygvá és hatalmassá fejlesztése reményében. Minden 
korszaknak megvannak a maga emberei, kikben az ő 
koruk gondolkozása és szelleme mintegy megtestesül és 
növekvésében egy bizonyos ponton tul nem emelkedik, 
hanem ha azt elérte, érlel még ugyan számtalan becses 
gyümölcsöt, de az erővesztés törvényének pályafutása 
elől k i ' nem térhet. Nevezetes dolog marad mindenesetre 
a Sz.-I.-T. bensőbb történetében az a tény, hogy midőn 
körülbelül 2 év előtt e lap szerkesztője I. b. Tarkányi 
Béla kanonok alelnök előtt felvetette az eszmét a Szent-
István-Társulat kebelében egy katholikus tudósok és Írók-
ból alakítandó irodalmi osztály szervezése iránt, a kü-
lönben oly lelkes és szellemes, de már akkor testben megtört 
férfiú csaknem kidobott bennünket eszménkkel együtt, 
annyira absurdnak s éretlen valaminek tartotta az eszmét, 
a mely előtt pedig most már, alig két év után, mondhatni 
Magyarország összes öntudatos katholikus értelmisége 
lelkesedéssel kalapot emel. Mikor évek előtt „Pázmány-
társulat" neve alatt szintén szervezkedési mozgalom in-
dult meg a kath. tudósok és irók körében, akkor is mi 
itt a „Religio"-ban meglehetős hangosan igyekeztünk 
figyelmesekké tenni az illetékes férfiakat az irodalmi szer-
vezkedés ama mozgalmának a Szt.-I.-T.-ban értékesítésére. 
Nem történt semmi: a szép jövővel kecsegtető mozga-
lom akkor, mint a homokra öntött víz, nyomtalanul el-
enyészett. Mert minden kornak megvannak a maga férfiai. 
A régibb nemzedék szemarányának, látásának sajátos mé-
retei voltak. Avval született, avval nőtt fel : nem szaba 
dúlhatott tőle. Például : József nádor véleménye szerint 
Budapestet nem illetheté meg nagyobb arányú épitkezés, 
mint a milyennek mintája a Dunaparton álló Lloyd lapos 
épülete akart lenni. Az ujabb kor meghozta a nagyobbra tö-
rekvés bátorságát. E bátorság nyomában, persze felburján-
zott a nagyzás dudvája is. Ilyen körülmények között azok a 
férfiak vannak Isten által küldve, kik nem elfojtásában a 
nagyratörekvésnek, hanem annak józan megfontolt, lé-
pésről-lépésre haladás által kielégítésében látják és adják 
meg az ő megoldását. Ily férfiak állanak a Sz.-I.-T. élén 
gróf Károlyi S., gróf Apponyi A. és dr Steiner Fülöp prae 
latus urak személyében, — ma, midőn e nagy multu tár-
sulatban az időviszonyok és Magyarország katholikusainak 
szine-java egy hittudományi és bölcseleti, egy nyelvtu-
dományi, szépirodalmi és művészeti, egy történelmi, jog-
s államtudományi, és végül egy mennyiség- és természet-
tudományi szakosztálylyal, egy „tudományos és irodalmi 
osztály" felállítását kéri és sürgeti. Ok : sapere audent ! S 
ez az ő érdemök : ez lesz dicsőségük is ; mert valóban nagy 
dolog az, a mit ők végeznek ! 

— Haynald Lajos bíboros érsek ur ő emja által a 
„Miasszonyunk-"ról nevezett t. iskolanővérek vezetésére 
bízandó zombori rom. kathol. nőiskolára felajánlott 50 ezer 
írtnak fele, 25 ezer fr t , már a mult év elején, a második 
fele, szintén 25 ezer fr t pedig mult év deczember 30-án 
az érsekuradalmi pénztárból a zombori róm. kath. egyház 
védnökség pénztárába befizettetett s minthogy az e czélra 

a Fő-utczán, a zombori r. kath. plébánia kertjén emelt 
diszes épület m. é. decz. 27-én műszakilag is felülvizsgál-
tatott, a nőiskola a folyó évi iskolai év kezdetén (szept. 
1-én) Isten szent nevében meg fog nyittatni. — A zom-
bori nőiskola megnyitásával ő emja üdvös főpásztorkodásá-
nak ideje alatt ezen intézet — a Kalocsán felállított és 
a sz. Vinczéről nevezett irgalmas nénék gondozására bí-
zott kórházat ide nem számítva — már a tizenkettedik, 
melyekhez ő emja tekintélyesebb összegekkel járul t ; ilye-
nek a kalocsai árvaház, az ó-becsei, újvidéki, kunbajai, 
jankováczi, temerini, moholyi, bács-almási, szabadkai, 
bajai leányiskolák és a bácsi nőiskola árvaházzal, mely 
utóbbira magára az érsekuradalmi pénztárból 134,318 frt 
4 kr. lőn kifizetve. Az újév alkalmából ő emja a kalocsai 
nőegyletnek 200 fr tot méltóztatott ajándékozni. (E. N. T.) 

Az egész kath. világ napnevelö intézetei nemso-
kára felhívást kapnak, hogy részt vegyenek egy nagy al-
kotásban. Ugyanis, a Seminarium Romanum növendékei 
Parocchi bibornok, ő szentsége a pápa püspöki helytartója 
utján, azzal a kéréssel járultak XIII. Leo pápa elé, en-
gedtessék meg nekik, hogy a kath. egyház összes papne-
velő intézeteinek támogatásával a Vatikánban aquinói sz. 
Tamásnak emléket állítsanak, századokra szóló emléketil 
annak a nagy lendületnek a melyet aquinói sz. Tamás 
bölcseségének tisztelete és követése XIII. Leo pápa ma-
gasztos buzdításai folytán vett. A szentatya f. hó 8-án 
helyben hagyta a tervet, mire azonnal megalakult a vég-
rehajtó bizottság, a melynek elnöke maga Parocchi 
Lucidus bibornok vikárius. 

— Wurtemberg lakossága 1,99%185. Ebből protestáns 
1,377,805; katholikus 590,178. Öt évi általános szaporu-
lat 1 '22% ; a protestánsoknál l '19°/0 , a katholikusoknál 
1,36%. Zsidók 13,331 en voltak. Öt év alatt fogytak 
1-20%. 

— Elzsidósodás ! Ez Ausztriának és vele Magyar-
országnak — nagy betegsége. Például Prágában a 
neustadti cs. k. német gymnasium ban tavai volt 171 
kath., 26 protestáns és 342 zsidó tanuló. Az altstadti 
német gymnasiumban volt 165 kath., 22 prot., Í98 zsidó. 
Még nagyobb lesz a társadalom elzsidósodása, ha mint 
nálunk a zsidó érdekeket képviselő „Egyenlőség" indítvá-
nyozta, zsidó-gymnasiumokat állit fel a zsidóság. A mi 
társadalmunknak kereszténynek kell maradnia. Ezért til-
takozik a derék „Veszpr. Közlöny" a zsidó közép és 
felsőbb iskolák rendszere ellen. 

— Anyitroi egyházmegye Schematismusát köszönettel 
vettük. A hi vek száma 295,855, a plébániáké 148, a 
felszentelt papságé 253 

— A párisi „Monde"-nak római Ilire szerint az 
államtitkárság már tudtára adta a párisi, madridi és 
bécsi nuntiusoknak valamint mgr. Aloisi-Masella, volt 
lisaboni nuntiusnak, hogy a márczius elején tartandó 
consistoriumban bibornokká fognak creáltatni. 

j Kubriczky Endre pozsonyi kanonok f. hó 19-én 
elhunyt. Szül. Í819. febr. 21-én. A boldogult az esz-
tergomi főmegyének kiváló alakja volt több tekintetben. 
Irodalmi működését a budapesti közp. papnevelő intézet-
ben kezdte meg, a hol az egyházirodalmi iskolának jegy-
zője vala. Pap volt secundum cor Jesu. A „Religio" 
lelkes munkatársat és pártfogót vészit benne. Ny. b ! 

Kegyeletes adakozás. 
A bukaresti seminariumra Czeizel Venáncz sóskúti plébá-

nos ur 5 frk. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

N E G Y V E N H A T O D I K É Y F O L Y A M . 

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. 

Budapesten, január 29. I. Félév, 1887. 

TARTALOM : Vezér eszmék és Tanulmányok : De novi anni auspiciis Deo consecrandis et de sacro pastorali ministerio zelose exoquende. — 
Wintert Antal emléke. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A protestantismus mozgósít • — V e s z p r é m i e g y h á z m e g y e : A 
„Religio" cz. folyóirat ajánltatik. — Kath. Egyleti Elet : A Szent-István-Társulat. — Katholikus Actio : Monumenta Vaticana. — Irodalom : 

A babonáról. — Vegyesek. 

De novi anni auspiciis Deo consecrandis 
et de sacro pastorali ministerio zelose exequendo. 
Litterae circulaires Em. a Rssmi D. Card. Joannis Simor, Principis-

Primatis Regni Hungáriáé ad clerum A -Dioecesis suae. 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 

Ut Deo Omnipotent], in quo vivimus, mo-
•emur et summus1) et a quo cuncta vitae nostrae 
momenta dependent, cuius proinde paternae circa 
nos providentiae in acceptis debemus, quod efc 
decursum multorum jam annorum transegerimus 
feliciter, et princípium novi inchoaverimus, non 
modo finem expleti anni, sed etiam subsequentis 
initium singulariter consecremus, aequum justumque 
esse nemo est, qui in dubium vocare ausit, nisi 
sit e grege infelicium illorum, de quibus Psaltes 
regius canit: „Dixit insipiens in corde suo: non 
est Deus. Corrupti sunt et abominabiles facti 
sunt in studiis suis: non est, qui faciat bonura, 
non est, usque ad unum.2) Levantes igitur oculos 
nostros in montes, unde veniat auxilium3) nobis, 
supplices effundamus preces, ut Qui nos ad 
princípium novi huius anni pervenire fecit, prae-
beat nobis ilium placabilem et dies eius in sua 
transigere Servitute. — Terra m quoque fructibus 
repleat, quo praesentibus subsidiis sufficienter 
adjuti sempiterna fiducialius appetamus,4) noxia 
cuncta submoveat et omnia nobis profutura con-
cédât. 5) Removeat scandala, conterat liostem, 
cohibeat famem : et omnes in commune nocivorum 
casuum eventus procul a fini bus nostris excludat. 

Act. 17. 28. 
V Ps. 13. 1. 2. 
3) Ps. 120. 1. 
4) Coll. pro plu v. 
5) Coll. Dom. 7. p. Pent . 

Det denique nobis fidei, spei et cbaritatis aug-
mentum custodiatquae corda nostra et intelligen-
tias nostras in Christo Jesu Domino Nostro. 
Qui Deus ex Deo ante tempóra saecularia genitus : 
inter ipsa adoranda sacrae nativitatis primordia, 
quorum mysteria his diebus celebramus, ad nos 
inviolato maternae integritatis signaculo; natura 
stupente, figura praecedente et prophetia multi-
pliciter praecinente, processit. Processit in quam, 
non solum tamquam sponsus «de thalamo suo, 
sed velut gigas ad currendam nostrae mortali-
tatis viam, ad consummandum opus nostrae re-
demptionis, ad expoliandum inimicum nostrum. 

Est anima hominis ovis illa deperdita, pro 
qua recuperanda coelestis Pastor totum gregem 
dimisit; est drachma, cuius jactura tota coelestis 
everritur domus2) est thesaurus, omne mundi 
pretium excedens, pro quo Christus universum 
libentissime una cum vita duxit sanguinem 
profundendum. Tam ingentis thesauri Unigenitus 
Dei Filius administratores voluit Sacerdotes ac 
in ovium curanda salute impensissime studere 
et laborare. Sunt itaque Sacerdotes ministri 
Christi et dispensatores mysteriorum Dei3), sunt 
Dei adjutores4) operarii in mystica animarum 
vinea collocati; agricolae spirituálém animarum 
messem Christo Redemptori referentes; pastores, 
quibus universi dominici gregis salus et securitas 
est demandata, sunt ii, a quibus omnium pendet 
utilitas communisque beatitudo; hi sunt, quos e 
mundo elegit Dominus et Salvator, ut in cura 

Ad Phil. 4. 7. 
Cf. Lucae 15. 

3) I. Cor. 4. 1. 
4) Ib. 3. 9. 
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animarum pastorali fructus afferant perpetuo du-
raturos. Magna profecto dignatio et sublimis 
vocatio, sed plena formidinis et periculi. S. Augu-
stinus secum reputans, quam grave formidandumque 
sit officium pastorale in haec verba prorupit:1) 
„Nihil est, inquit, in hac vita et maxime hoc 
tempore (de suo loquebatur et a fortiori de nostro 
intelligere debemus) facilius, laetius et hominibus 
acceptabilius Episcopi, aut Presbyteri, aut Diaconi 
officio, si perfunctorie, atque adulatorie res agatur: 
sed nihil est apud Deum miserius et tristius, et 
damnabilius." I tem: „Nihil est in hac vita, maxime 
hoc tempore, difficilius, laboriosius periculosiusque 
Episcopi Presbyteri aut Diaconi officio, sed apud 
Deum nihil beatius, si eo modo militetur, quo 
noster Imperator jubet," 

Quae cum ita sint, religiosa sollicitudine armati, 
zelum ostendamus, non imparem tanto muneri, animasque 
peccato mortuas ad vitam reducere contendamus, ut 
nova creatura sint, novumque figmentum. Oportet porro 
nos zelo domus et gloriae Dei et animarum salutis in-
censos, in id omni cura incumbere, ut scandalis sublatis, 
fervor antiquus erga divina reviviscat, ut fidelis populus 
frequens conveniat ad sacram Synaxim, ad pastorales 
conciones, ad Ecclesiae functiones et sollicitus accedat, 
et perseveret in addiscendis catholicae fidei mysteriis ac 
praeceptis, ne nos aliquando ab aeterno judice iis vocibus 
redarguamur: Canes muti non valentes latrare neque 
vigiles esse in domo Dei ; et ne quis nostrum non boni 
pastoris nomine, qui laboribus non parcens, etiam propria 
voce et opera errantem ovem ad ovile suum rovocat, 
sed vilis mercenarii, cui de ovibus nulla cura, tunc se 
audiat nuncupari. Atque eo magis hisce operam obnixe 
dare debemus, quia in iis haud felicibus Ecclesiae tem-
poribus versamur, quibus non modo in ckristiano populo 
Charitas refrigescit, sed ipsa etiam tides tepescit, ita ut 
fere mortuam, conspicere in multis debeamus. Nonne 
enira tides tepescit, ita ut fere mortuam conspicere in 
multis debeamus. Nonne enim fides tepescit, aut pene 
mortua est, dum videmus magis diligi tenebras, quam 
lucem ? Cum voluptatibus huius saeculi allici homines ad 
quaerenda, quae sua sunt, non quae Jesu Christi obser-
vamus, et a via salutis errantes huic saeculo nequam 
conformari, et pravis eius consuetudinibus, fallacibus di-
vitiis et insipientibus vanitatibus inhaerentes, ut saeculi 
amicos, sic Dei inimicos constitui. Quid vero nobis 
agendum haec videntibus ? Num remedio aliquo tantis 
malis occurrendum ? Utique et maxime quidem occurren-
dum. Ut enim Unigenitus, qui est in sinu Patris dum de 
coelo descendit ad terram, et praedicatione et voce et 
conversatione sua idest exemplo, vera sua luce illuminans 
mundum, persuasit hominibus contemptum mundi, et 
divinae legis observantiam : ita et nos, qui in sacerdotio 
constituti, pastores sumus animarum, supremum pastorem 

!) Epist. 148. 
2) Isaias. 56. 10. 

et caput nostrum imitari oportet. Nos populos ad rectum 
vitae cursum tenendum voce instruere, neque exemplo 
destruere ea, quae docuimus, debemus. U t ille in terris 
visus, et cum hominibus est conversatus, in omni sanctitate 
et humilitate : ita et nos conversari necesse est in hoc 
saeculo, sancte et pie vivendo. Quod ille disuasit, disua-
dere, quod persuasit, verbo et exemplo nos pariter persua-
dere debemus. Si enim aliter egerimus, quomodo nos 
cum commisso curae nostrae populo ea via ambulabimus, 
qua Christus ambulavit? Etenim via, per quam pastores 
animarum greges suos ad aeternitatis pascua dirigere 
debent, Christo, qui via, Veritas et vita est*) docente, 
in edomandis animi e t corporis malis passionibus et in 
iis divinae legis fraeno coërcendis posita est. Si quis, 
inquit, vult venire post me, ^bneget semetipsum, et tollat 
crucem suam et sequatur me. *) Eodem pertinet, quod 
apud Lucam dixit: „Si quis enim venit ad me, et non 
odit patrem suum et matrem, et uxorem et filios et 
fratres et sorores, adhuc autem et animam suam, non 
potest meus esse discipulus." 3) Unde et Paulus: „In ipso 
edocti estis, sicut est Veritas in Jesu, deponere vos secun-
dum pristinam conversationem veterem hominem, qui 
corrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem 
spiritu mentis vestrae et induite novum hominem, qui 
secundum Deum creatus est in justitia et sanctitute." 4) 

Illud persuasum nobis sit, nihil Deo gratius nos 
acturos, quam si Filii sui efficiamur Coadjutores ; nihil 
Christo delectabilius, quam si redemptionis copiosum 
fructum praeferamus; nihil sancttte matri Ecclesiae jucun-
dius, quam si filios suos in sanctis suis legibus immacu-
latos, auxiliante Dei gratia, custodiamus, et inoffenso 
pede per mandatorum semitam in salutis portum perdu-
camus. Persuasum etiam nobis sit, nihil esse gloriosius, 
quam quotidiano pastoralis muneris exercitio alios ad 
auctoris sui gratiam convertere, et crebra animarum fide-
lium acquisitione gaudium coelestis patriae semper augere. 
S. Paulus glóriám apostoliéi muneris sui, gaudium et 
coronam suam nominabat eos, quos in Jesu Christo per 
Evangelium genuit : Instantia mea quotidiana, sollicitudo 
omnium Ecclesiarum. Quis infirmatur et ego non infirmor, 
quis scandalizatur, et ego non uror. 5) Sic igitur laboremus 
sicuti boni milites Christi, ut prius a nobis, deinde a 
curae nostrae pastorali commissis fidelibus, tum divinaei 
tum ecclesiasticae leges accurate observentur. Sic nos 
probemus ut operarios inconfusibiles, altaque mente re-
positum teneamus, in custodia pretiosissimi animarum 
thesauri, nobis crédita, causam nos agere Illius, qui vin-
cere potest, utcunque debiles simus, etiam in nobis. En 
quomodo animos addit divinus ille Spiritus, qui in haec 
verba nos admonet: „Ne paveas, inquit, repentino terrore 
et irruentes tibi potentias inimicorum ; Deus enim erit 
in latere tuo." 6) Non levis subeundus est labor, sed la-
borantes merces manet opulentissima ; dicente Christo : 7 ) 

!) Joann. 14 16. 
2) Matth. 16. 24. 
3) Luc. 14. 26. 
4) Ephes. 4, 21—24. 

II. Cor. 11, 28. et 29. 
6) Prov. 3, 25. squ. 7) Joann. 16. 38. 
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„Confidite, quia ego vici mundum." Satagite igitur, FF. 
et FF , ne quis suo muneri desit, et vestra socordia alio-
rum possit esse perditio, et causae sint ruinae populi 
mali Sacerdotes. Omni studio, viribus inquam omnibus 
in lucra animarum incumbite, quod sublime Sacerdotii 
munus exposcit, quod populus sanctifîcandus expectat, 
quod Deus ipse postremo judicaturus, requiret. 

Non trita consuetudo, sed ut confido, pietas et be-
nevolus in Antistitem affectus, multos vestrum movit, ut 
annum quem paucos ante dies auspicati sumus, faustum 
felicemque mihi augurarent et precarentur. Agendorum 
mole impeditus grati animi sensa singillative omnibus 
exprimere, hac via contestari gratitudinem vicemque pro 
vice redere volui toto cordis affeetu precando, ut Deus 
Optimus omnee et singulos incolumes servare, suorumque 
donorum, coelestium imprimis abundantia cumulare velit. 

Strigonii, die 6-a Januarii , 1887. 
Joannes Card. Simor m. p. Archi-Episcopus. 

Szegények mindig lesznek veletek/" Hogy Winter l 
Jézus szive szerinti pap volt, abból is lehetett látni, 
hogy a szegénység mindig körülvette őt és házát. Ko-
moly leczkét mindenik kapott, aki tőle kért ; de dorgá-
lásnak, ha szükséges volt, és munkára való utalásnak jó 
adomány volt a vége. Ebédkor egész csapat állott készen 
kosárral, kik haza hordták az ebédet vagy másoknak 
vi t ték; klastrom-kapuhoz volt hasonló az ő házának kü-
szöbe ; debiles, et caeci, et claudi, et senes, ilyenek voltak 
naponkint kedves vendégei. Mikor holttestét kivitték a 
temetőbe, a zokogás közül e szavakat lehetett gyakran 
hal lani : „Meghalt a mi a tyánk!" 

A szegények fájdalma tört ki. A szegények iránti 
szeretetéből viselte a boldogult 22 éven át a győri szt. 
Erzsébet-egyletnek is gondját . Akinek alkalma volt őt ez 
egyletnek havi gyűlésein látni és hallani, az érthette 
igazán, minő szive volt e papnak. Bámulatos volt tü-
relme, mikor néha az egyleti hölgyek közt eltérő nézete-
ket kellett megegyeztetnie; nem volt elég neki, csak a 
gyűléseken látni maga körül az egyleti hölgyeket ; a 
befolyásosabbakat lakásukon is fölkereste ; ott is buzdí-
tott, intett, csitított, iparkodott arra hatni, hogy uj mű-
ködő tagokat nyerjen, hogy azután a szegényeket szorgal-
masan látogassák, rá juk erkölcsi jó hatást gyakoroljanak, 
az árvákat gondozzák, jó helyre segitség, karácsonkor 
ajándékkal meglepjék s. i. t. Es a mi a fő, mindig tele 
marokkal járul t az egylet költségeihez, miáltal minden 
szónál hangosabban szólt. 

Alamizsnáiban nem tekintett a szegénynek vallá-
sára. Egy alkalommal szigeti öreg zsidó köszönt be 
hozzá, dideregve, hogy hát nem tud mivel fűteni. Dél-
után már fél öl hasábfa volt a zsidó lakásán. 

A bőkezűség nála erény volt, nem természeti haj-
lamból származott vak szokás. Mert hát különben kraj-
czárt hiába ki nem adott soha és szigorúan számot kért 
cselédjeitől minden után, amit vásároltak. Saját szemé-
lyére meg éppen nem költött. Agg koráig különbséget 
nem tudott téli és nyári csizma, téli és nyári nadrág 
között. Reverendája sokszor nagyon megviselt, kalapja 
klasszikus is volt. Keztyü neki nem kellett. Bútora lehe-
tőleg egyszerű vala; csak könyveire költött, s kivált kor-
szerű, praktikus vállalatok mindig számíthattak Winterl 
pártfogására. I t t is magasabb czél lebegett szeme előtt. 
S ha valami jóra akadt, nem győzte ajánlani. Innen lehet 
érteni, hogy addig költött, mig volt miből; de adósság-
gal nem terhelte meg magát. Máséból költeni véteknek 
tar tot ta volna, jól tudván, hogy az élet bizonytalan. S 
mikor mindenéből kifogyott, türelmetlenül várta és sür-
gette a káptalani divisornál az ujabb quotát ! A már 
biztosra azután — ismeretes „kincstárnokáétól nem res-
telt előlegezni. Volt is sietsége, ha a magáéhoz jutott, 
kötelességének eleget tenni ! 

Emiitettük már Winterl vendégszeretetét. Ez sem 
volt puszta természeti hajlam szüleménye, mintha szere-
tett volna baráti körben jó pohár bor mellett mulatni. 
Minden hívásnál magasabb czélt tartott szem előtt. Hol 
szegénységre jutot t uri egyént akart megvigasztalni, hol 
liberális, hitetlen tábor felé kacsingatót magának szíves-
sége által lekötni, hol paptársait valami „eszmének" 
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W i n t e r l A n t a l e m l é k e . 
(1814. okt. 21 — 1886. jan. 22.) 

(Folytatás.) 

Mint plébános, igazgatója volt a belvárosi iskolák-
nak és mint esperes tanfelügyelője a külvárosiaknak. 
Mennyire érdeklődött az iskolák iránt, megmutat ta ki-
vált a vizsgálatok alkalmával. Minden egyes gyermeknek 
minden tárgyból kellett felelnie, és félelmessé vált a sze-
lid Winterl , hogyha valamely iskolában bajra akadt. A 
vizsgálatot kihúzta 1 / i9-tői ig, és délután 
néha még ezen tul is ; télen nem egyszer gyertyát is 
gyújtottak. Volt öröme, mikor szépen feleltek ; csak ugy 
áradt a dicséret a szülők és tanitókra ! maga személye-
sen is hívogatott vendégeket az examenre, csakhogy 
legyen alkalma a szülőkhöz szólni. Igen sürgette az éne-
ket és a nagyobbaktól elvárta a kétszólamú dalokat. 
Évenkint egyszer a tanitói testületet bőkezűen megven-
dégelte asztalánál, minden egyesre külön mondva szívé-
lyes fölköszöntést. A Te Deum alkalmával évenkint 
egész halmazát a praemiumoknak osztogatta ki a szor-
galmas gyermekek között ; nem ri tkán személyesen vitte 
a gyermeknek szánt képet, könyvet a házhoz, csakhogy 
a szülőkhöz is szólva a nevelés jó irányára befolyhas-
son. Csupa égő szív volt Winter l évenkint az első sz. 
áldozás napján. 

Hogy a tanítók közt az orgonajáték iránt is ápolja 
a kedvet, a mennyire tudomásom van, két izben szent 
Cecilia napján orgonaversenyt rendezett a székesegyház-
ban ; maga tűzött ki pályadijákat és az után a részve-
vőket a bírálókkal együtt szívesen látta asztalánál. 

Ugyancsak sz. Cecília napján, mig canonicus can-
tor volt, évenkint hangversenyre hívta házához a szé-
kesegyházban működő énekeseket és zenészeket, a mű-
kedvelőket, de még a kisszeminariumban közösen tar tot t 
énekes fiukat sem felejtvén ki ; s hogy hallgató publi-
kum is legyen, mások is eljöttek. — és Winterl kifogy-
hatlan vendégszeretete vidám estélyt szerzett valameny-
nyinek. 
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megnyerni, amelyet asztal fölött szokott megpendíteni, 
hol megint az egyház, templom, iskola körül szerzett ér-
demről megemlékezni, vagy valakit jutalomban részesí-
teni, vagy jó embereivel együtt lenni, hogy akikkel együtt 
fáradozott, azokkal együtt szórakozzék. Innen van az a 
tarka vendégsereg, mely minden lehető alkalommal Win-
terl házát látogatta. Titulus volt minden ünnep, névnap, 
vizsgálat befejezése, fánk, korona, gyertyapecsenye, sz. 
Márton ludja, szüret, disznóölés, meleg, hideg időjárás, 
majális, juniális, sz. János-á ldás , piros tojás, szentelt 
kalács stb. Mivel az egész belvárosnak volt plébánosa és 
a fenti okok alá majd az egyik, majd a másik esett, 
meghívott ő mindenkit : polgármestert, tanácsost, adótisz-
tet, postatisztet, katonatisztet, szerkesztőt, kortest, dok-
tort, tanárt, tanítót, papot, világit, előimádkozót, zászló-
vivőt, mennyezetvivőt, az egyleti elnököket, egyes kiváló 
polgárokat ; évenkint egyszer a templom körül fáradozó 
személyzetet is meghivta, a karnagytól kezdve a haran-
gozóig, a sekrestyeigazgatótól a ministerfiukig. Haran-
gozó, miniszter nekik való helyiségben, a többi a mlgos 
ur asztala körül gyűlt össze. Es mindenkor mindenki 
számára volt szives szava, fölköszöntése ; a családtagok-
ról sem feledkezett meg, a gyermekeknek haza küldte a 
csemegét. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, január 28. A protestantizmus mozgásit ' 

— Hogy a protestantismus minden alkalommal oly nagy 
garral hirdetett „türelmetessége" stb. daczára, ott hol 
kilátása van a sikerre, soha sem nyugszik, hanem a ka-
tholiczismus megrontására tör, az bizonyos dolog, mely 
oly kevéssé lesz bizonytalanná az ő tagadásuk által, mint 
pl. Isten létezése, ha — porro casum impossibilem — a 
világ nagyobb része is tagadásba venné. A protestantismus 
lényege a negatio és a katholiczismns gyűlölete. Ez szülte, 
ez tart ja fenn, ennek köszönheti, hogy el nem tűnt még 
a világ szinéről. Nem beszélek természetesen egyes em-
berekről ; csak magát a rendszert tartom szem előtt. Ha 
magok között veszekednek is, ha ezen belvillongások pusz-
tulással fenyegetnek, van egy eszközük, mely összehozza 
öket.^együtt tar t ja és tömörít i : a katholiczismus elleni harcz. 
Vagy ha valahol befészkelték magokat, ha valahol már 
erősen megvetették lábukat, ha tért foglaltak, akkor bá-
torságuk nő és az elért positiók csendes, békés megtar-
tása helyett ujabbak után áhítoznak és hódítási politiká-
jukat bátran, vakmerőségig bátran folytatják. A defenzívá-
val vajmi keveset törődnek, életelemük az offenzíva. 

A protestantismus ezen két sajátságos vonását ta-
pasztaljuk itthon épp ugy, mint a külföldön. Hogy ha-
zánkon kezdjük, nincs az az ember, ki tagadhatná, hogy 
a protestantismus hazánkban a Tisza-aerát ugyancsak 
szorgalmasan és sikeresen kiaknázta. S ha bonmot-nál 
egyébnek nem is tekintjük azt a mondást, melyet legkö-
zelebb hallottunk, hogy Tisza K. vallásfőnök és premier-
miniszter — egy ismeretes történeti alakra tukmált nyi-
latkozatának variatiójával — azt ejtette volna e l : „Elő-
ször szegénynyé teszem ezt az országot és azután protes-
tánssá* — akkor még sem tagadhatjuk, hogy a Tisza-

aera alatt hazánkban valósággal praedominans állásra ju-
tott . Praedominál a protestantismus az irodalomban, a 
sajtóban — ebben megosztván uralmát a zsidókkal, mint 
valamikor más téren a törökökkel — praedominál a po-
litikában, a közügyekben, praedominál a hivatalokban és 
állásokban, praedominál mindenütt és mindenhol. A re-
formátus, azaz reformált főrendiháztól kezdve a legkisebb 
társulatig, az akadémiától kezdve a népiskoláig, a minisz-
tériumoktól kezdve az erdőkerülőig lépten-nyomon pro-
testánsokkal találkozunk, éppen megfordított viszonyban 
a hazánkban meglevő hitvallási számarányokkal. Ez tény, 
eldisputálhatlan tény, mely egyrészt talán a mi gyámol-
talanságunk és élhetetlenségünk, de még inkább a pro-
testantismus szerfeletti expanziv törekvésének, és rend-
kívüli szerénységére valló terjeszkedésének szomorú ta-
núsága. Csak egy tér van még, melyen a protestantismus 
nem jutot t annyira érvényre, mint ezt akarná. De fogla-
lási politikájuk ismételt kísérleteihez csatlakozott ujabban 
még egy, melyről annál kevésbé akarunk hallgatni, men-
től inkább félünk, hogy — az öt évi mandatum elnyerése 
után — most már komolyabb és akutabb a veszély, mint 
valaha. Kis dolognak látszik ugyan, mire t. olvasóink 
figyelmét felhívjuk, de nemde kis kövecske volt az is, 
mely a hegy csúcsáról legurulva összezúzta a nagy szob-
r o t ? Erősebb ugyan mint a vas, melyet az idő foga 
szintén megemészt, ez az intézmény, mert természetes és 
positiv isteni törvényen nyugszik, de igazán cserép lá-
bakat adott már neki a viláni törvénykezés, mely oly 
mélyen belenyúlt ez intézménybe és oly veszedelmes mó-
don iparkodott gyengíteni erejét. 

Röviden elmondva abban áll a dolog, hogy e hó 
23-án a budai lutheránus egyházkerület ülésén Hunfalvy 
P. elnöklete alatt szóba került a jelenség, hogy az uni-
tárius házasság (?) könnyű felbonthatása következtében 
több lutheránus unitáriussá lett és igy vesztett az ekklé-
zsia ! StehJo Kornél, jegyző és főv. ügyvéd, erre vonat-
kozólag azt az indítványt terjeszti elé, mely el is fogad-
tatott , hogy felkérendő a kormány, hogy a házasság 
felhonthatóságát az összes felekezetekre érvényes módon 
törvényhozásilag rendezze. 

Mi nekik Hekuba ? mi nekik a házasság? Se szent-
ség, se eskü ; — üzlet, tisztán üzleti szerződés, mely akár 
mint az adás-vevés az ő álláspontjuknál fogva, a világi 
törvénykezés illetékességéhez tartozik. Semmi közünk 
ezen bizonyára „őskeresztyén" felfogáshoz! Chacun à 
son gout ! De már az ellen egész határozottsággal kell 
tiltakoznunk, hogy az ő „evangyéliomi szabadság"-ukból 
folyó házasság-megsemmisitési tervükkel minket boldogí-
tani szíveskedjenek. 

Nos legem habemus — és ezen törvény szerint a 
házasság amint egy, ugy felbonthatatlan. Nekünk dogmánk 
van és ezen dogma szerint a házassági ügyek egyházi 
birák elé tartoznak (Cone. Trid. serr. XXIY. de sacr. 
matr. c. 12.) Veritas Domini manet in aeternum ! Nekünk 
nem lehet, nem szabad másképp gondolkodni. De nem 
is akarunk. Már úgyis elég nagy az erkölcsi sülyedés, 
már úgyis elég borzasztó a legszentebb kötelékek iránti 
frivol léhaság, hogy mi, mint katholikusok és magyarok, 
nem akarhatjuk, hogy ezen a veszedelmes lejtőn még a 
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törvényhozás is taszítson a mélységbe ! Mi Isten és a 
világ előtt az ellen ünnepélyesen tiltakozunk és nagyon 
szükségesnek tar t juk, hogy most a választások előtt min-
den jelölttől a legünnepélyesebb módon kérjünk nyilat-
kozatot és Ígéretet erre és még egyéb egyházi és vallási 
kérdésekre nézve. 

Mi ismerjük és tudjuk azt a kuszáitságot és rette-
netes zűrzavart, mely házassági ügyekben ma uralkodik, 
de a helyes, igazságos és üdvös kibontakozást nem ab-
ban látjuk, hogy az állam kezébe kíjátszszuk a judika-
turát, ezen a téren is megállapítván az állam mindenha 
tóságát, de abban, hogy a vallási elvek sértetlen meg-
őrzése mellett a törvényhozás megszüntesse ama sérelmes 
törvényeket, melyek a zűrzavart okozták. Tiltassák meg 
az áttérés elválási szándékból, vagy ha ez nem, állíttas-
sák fel elvnek az, hogy a házasság jogérvényesen csak 
,ma forum, által Ítélhető meg, mely előtt az meg lön kötve. 

A napirenden levő áttérések, a házasság köteléké-
től menekülni akarók ezen ma már éppen nem szokatlan 
refugiuma, visszaható erővel nem bírhatnak egy jogérvé-
nyesen kötött actusra, mely az által, hogy az egyik 
egyénben egy ideig-óráig tartó, merően külső változás 
megesett, mitsem veszíthet erejéből és kötelező voltából. 
Ha ezt az eljárást, mely sérelmes törvények kedvezése 
mellett széltiben grasszál, más jogügyletekre alkalmaz-
nék, akkor ugyan nagyon furcsa állapotok fejlődnének 
ebben az annyira feldicsért jogállamban ! 

Mi nem akarjuk széttépni a közerkölcsiség utolsó 
foszlányait és ha már anyagilag tönkretettek, ne tegyék 
még erkölcsileg is tönkre ezt a szegény hazát. 

Ha mozgósít a protestantismus — mozgósítsunk mi 
is, de először emanczipáljuk magunkat az ő gondolko-
dásmódjuk és felfogásuk alól. 

Miképp mozgósít a protestantismus a külföldön, 
erről legközelebb ! ? 

Veszprémi egyházmegye, A „Religio* cz. folyóirat 
ajánltatik. — 

94. sz. — A „Religio" cz. kath. egyházi és irodalmi 
folyóiratot, a mely közel félszázad óta szolgálja a kath. 
egyházat és papságot, s a mely minden nehézségek kö-
zött, a legkényesebb viszonyokon keresztül erősen meg-
állotta a maga helyét s mindenkor megközelíthetetlenül 
megőrizte tisztán egyházias jellegének ama fenséges jel-
lemvonását, melynél fogva benne az apró érdekek és 
spekulácziók játéka soha otthont nem talált, s ennélfogva 
a legmelegebb pártolásra méltó, kedveltségiek különös 
pártoló figyelmébe ajánlom. 

Zsigmond s. k., 
püspök. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

irodalmi osztálya tervének elkészítésére kiküldött har-
mincztagu bizottság gróf Apponyi Albert és dr Steiner 
Fülöp praelatus ő mgaik elnöklete alatt f. hó 27-én ülést 
tartott , melyen jelen volt 29 tag. — Apponyi Albert 
gróf kitűzvén az eszmecsere tárgyát, felszólaltak Lonkay 
Antal lovag, dr Barta Béla, Bogisich Mihály és Csávolszky 

Lajos kanonok. Lonkay mindenek előtt azt az indítványt 
tette, hogy küldessék ki egy szűkebb bizottság s az készít-
sen javaslatot. Dr Barta B. ő mga elvi szempontból kijelenté, 
hogy a tervezett irodalmi osztály tagjainak beállítását, 
hogy ez az illetők előtt megtiszteltetés legyen, „minden 
jogosult faktor belevonásával," tehát a védnöki kar s a 
fővédnök befolyásával, választás ut ján óhaj t ja létesíteni. 
A mi a szervezetet, illeti, ragaszkodik a Sz.-I.-T. választ-
mányi ülésében kifejtett álláspontjához annál is inkább, 
mert a mi tervezett osztálynak a Sz.-I.-T.-hoz való viszo-
nyát illeti, erre nézve már illetékes nyilatkozat fekszik 
előttünk : ennélfogva meg nem engedhetőnek tart ja, hogy 
a Sz.-I.-T.-ban status in statu, „külön és önálló társa-
ság" terveztessék. A mi az óhajtot t irodalmi osztály 
ügyrendét, p. a szakokra való osztást illeti, annak meg-
határozása véleménye szerint magának az osztálynak 
tartandó fenn. Bogisich Mihály két kérdés előzetes tisz-
tázását látja szükségesnek. Eldöntendő, 1. hogy a Szent-
István - Társulat eddigi „irodalmi bizottsága" fenma-
rad-e továbbra is, vagy átruháztatnak teendői az „iro-
dalmi osztályra?" 2. Vájjon az „irodalmi osztály" a 
kath. irók congressusának bizottsága által beadott me-
morandum szerint szakokra lesz-e beosztva, vagy minden 
felölelhető szak együttesen, az osztály plenumában fog 
érvényt keresni? Lonkay A. a Sz.-I.-T. eddigi „irodalmi 
bizottságát" az „irodalmi osztály" mellett is fenntartan-
dónak véli, a szervezetre nézve pedig ajánlja a szakokra 
való osztást. Barta Béla ő mga Lonkay A. ama véle-
ményében, hogy az eddigi „irodalmi bizottság" az „irod. 
osztály" beállítása daczára is fenmaradjon, újra csak azt 
látja, mintha némelyek „külön és önálló társaság"-ot 
akarnának a Sz.-I.-T.-ba beállítani. Már-már vége sza-
kadt az általános szempontból való hozzászólásnak, midőn 
Csávolszky Lajos váczi kanonok ur szükségesnek látta 
figyelmeztetni arra, hogy a tervezett irodalmi osztálynak 
az önállóság bizonyos fokát meg kell adni. Hogy ez osz-
tály tagjának lehetni megtisztelő legyen s hogy ez a 
nagy közönség előtt is érzékelhetővé tétessék, szóló a 
franczia Institut mintáját véve azt véli, jó volna, ha a Sz.-I.-
T. irodalmi osztályának tagjai az „Intézet tagja" czimét 
viselnék. Dr Bar ta Béla e névbeli külön czimezésre való 
törekvésben megint csak a „külön és önálló társaság"-ra 
való törekvést látja és azt ellenzi. Apponyi A. abban 
összegezte a kifejtett elvi szempontok velejét, hogy a 
Sz.-I.-T.-ba mint annak szerves része, a tudományos és 
irodalmi osztály szervezete ugy állittassék be, hogy az 
hatáskörileg és vagyonilag, a Sz.-I.-T.-tal egy szervezet, 
egy társulat, legyen, de az osztály a maga körében, hogy 
működése termékeny lehessen, a szabad mozoghatás szük-
séges kellékeivel fel legyen ruházva. Ha a Szt-I.-T.-at 
alapszabályaiban az irod. osztály beállítása miatt módosítás 
lenne szükséges : ez iránt a szűkebb bizottság szintén 
tegyen javaslatot. Kinevezé ezután magát ezt a szűkebb 
bizottságot, melynek tagjai dr Steiner Fülöp praelatus 
elnöklete alatt : dr Barta Béla, Bogisich Mihály, dr 
Czibulka Nándor, Lonkay Antal lovag, Lubrich A.. 
Markus Gyula pápai praelatus. Ezzel a 30-as bizottság 
jan. 27-iki ülése feloszlott. A szűkebb bizottság azonnal 
ülést tárván, felkérte dr Steiner Fülöp pápai praelatus 
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sz.-I.-társulati alelnök urat, hogy a megbízatás értelmé-
ben a plenum elé terjesztendő javaslat illetőleg tervezet 
szerkesztését magára válalni szíveskedjék. Mit ő mga 
megígérvén, a szűkebb bizottság legközelebbi ülése febr. 
hó 3-án délutáni 4 órára tüzetett ki. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
M on u m e n t a V a t i c a n a. 

A magyarországi vatikáni okirattár alapjához hozzá-
járuló főpapok és egyházi testületek Haynald Lajos bi-
bornok-érsek elnöklete alatt értekezletet tartot tak a 
Szent-István-Társulat helyiségében, melyre megjelen-
tek : Markus Gyula pápai praelatus az esztergomi, 
Latinovics Gábor kanonok a kalocsai. Zsendovics József 
kanonok az egri, Steiner Fülöp a nagyváradi és győri, Wen-
zell Antal a nyitrai s Való Simon a pozsonyi káptátalan 
képviseletében. A biboros főpap megnyitván az értekezle-
tet, meleg szavakban emlékezett meg a magyarországi 
vatikáni okmánytár szerkesztő-bizottságának elhunyt nagy-
érdemű elnökéről, Ipolyi Arnold volt nagyváradi püspök-
ről. Ezután Fraknói Vilmos előadó terjedelmes jelentés-
ben számolt be az utolsó két év alatt történtekről. A min-
den részletre kiterjedő jelentésből kiemeljük a követke-
zőket : 

Az 1885—86. évi időközben a vatikáni okirattárnak 
két kötete jelent meg Az egyik Gentilis bibornok magya-
rországi követségének (1307 — 11) irományait tartalmazza 
s a másik Buonvisi bibornoknak, a szentszék bécsi nun-
cziusának 1686. évi jelentéseit foglalja magában. Ez utóbbi 
munka Budavár visszafoglalásának kétszázados emlékün-
nepe alkalmával látott napvilágot. Díszpéldányát felaján-
lották a pápának, a ki ugy brevéjében, mint államtitkári 
leiratában ugy a kötet, mint általában az okirattár mun-
kálatai felől elismerését nyilvánította. Legközelebb szét 
fog küldetni egy ujabb -kötet, mely a Magyarországra 
a XIII. és XIV. században kivetett pápai tizedek és 
egyéb adózások számadási könyveit tartalmazza. E lát-
szólag száraz adatok : az ezernyi hely- és személynevek, 
valamint fizetési tételek, hazánk középkori helyrajzának, 
egyházi és pénzügyi viszonyainak felderítésére elsőrangú 
forrást fognak megnyitni. A 65 ivre terjedő okmánytár 
már ki van nyomva s a dr Fejérpataky László muzeumi 
levéltárnok által irt bevezetés most készül. Az ehhez való 
kommentárok, melyek hivatott világi és egyházi szakfér-
fiak tollából a helynevek magyarázatát, az egyházmegyék 
középkori helyrajzát, az adófizetésnél előfordult pénzne-
mek értékeit s általában az akkori közgazdasági és né-
pességi viszonyokat deritik fel, külön kötetet fognak ké-
pezni. Ezen kivül el fogják készíttetni minden egyház-
megye középkori térképét. A vatikáni levéltárban meg ' 
kezdett kutatások állandóan és sikerrel folynak. Fraknói 
két izben fordult meg Rómában e munkálatok inté-
zése végett, Dr Fejérpataky Lászlót a bizottság két hó-
napra küldte oda, Pet tkó Béla ösztöndíjas állami levél-
tári tisztviselő buzgó részt vett a munkában s e mellett 
a vatikáni levéltárnokok felügvelete alatt szünet nélkül 
foly a másolás. Mindezek daczára előadó sajnálatát fejezi 
ki a felett, hogy a magyar kath. papság kellő készült-

séggel biró if jabb tagjainak sorában eddig még nem ta-
lálkozott, ki a munkálatokban való részvétel czéljából 
hosszabb időre az örök városban tartózkodni hajlandónak 
nyilatkozott volna. A levéltári munkálatok az utóbbi 
időben három irányban folynak. Tekintettel arra, hogy a 
XIII—XV. századbeli okmánykészletet a vatikáni levél-
tárból Theiner legnagyobb részben közzétette, a bizottság 
a szentszéknek egy ekkorig alig ismert és a történet-
nyomozók előtt elzárt, másik, a Datariának a Lateran 

: palotájában elhelyezett levéltárára irányozta figyelmét, 
melynek megnyitását Sacconi bibornok eszközölte ki. I t t 
a magyar egyháztörténelem meglepően dus kincsbányájára 
akadtak. A legelső pápa, kinek regesztáit ott őrzik, IX. 
Bonifácz (1389—1404) s ennek 15 évre terjedő uralkodási 
idejéből közel száz vastag regeszta-kötet maradt ' fenn, 
melyekből hazánkra vonatkozó ezeret meghaladó oklevél 
jelöltetett ki. A másolást igen megkönnyitette a pápának 
az az intézkedése, hogy a regeszta-köteteket a távol 
Lateran helyiségeiből átszálittatta a Vatikán levéltárába. 
Ezenkívül elrendelte a? biz-ottság a XV. századból azon 
okmányok és diplomácziai iratok lemásolását, melyek a 

^szentszék tevékenységét a török elleni hadjáratok előse-
gítésére tüntetik fel. Végre nem szünetel a XVI. szá-
zadbeli nuncziusi jelentések másolása, ugy, hogy több 
kötetre való anyag áll rendelkezésre. A vállalat pénzügyi 
állása kedvező; jelenlegi pénzkészlete 11,597 fr t 10 kr. 
A lefolyt két évben az ajánlattevőktől érkezett 10,948 
fr t s a kiadások 10,264 f r t 80 krt tettek. Az értekezlet 
jóváhagyólag tudomásul vette a jelentést s elhatározta, 
hogy azt valamennyi ajánlattevőnek megküldi. 

Majd Fraknói bemutatta a földhitelintézet számadá-
sait az okirattár alapjának állásáról, bevételeiről és ki-
adásairól : valamint az ajánlattevő főpapok és testületek-
től beküldött összegek jegyzékét. A Számadások meg-
vizsgálására az értekezlet W.enczell Antal papnövelde! 
aligazgatót kérte fel. Végül az elnöklő biboros érsek fel-
hívta a megjelenteket a szerkesztő-bizottság elnöki tisz-
tének betöltése s a bizottság kiegészítésére. Javaslatához c? O 
képest az elhunyt Ipolyi Arnold püspök helyébe a szer-
kesztő bizottság elnökéül megválasztották Schlauch LŐ-
rincz szatmári püspököt s a bizottság tagjaivá az eddi-
gieken (Dankó József praelatus, Knauz Nándor, Ró mer 
Flóris s Fraknói Vilmos kanonokokon) kivül a következő-
ket : Vaszary Kolos főapát, Pór Antal pozsonyi kanonok, 
Bunyitay Vincze püspöki könyvtárnok, dr Városy Gyula 
kalocsai hittanár, Csaplár Benedek kegyesrendi áldozár, 
Rapaics Raymond az egyháztörténelem tanára a budapesti 
egyetemen. 

Harmadik kimutatás 
a vatikáni okirattár javára a Szent-István-Társulat pénz-
tárához beérkezett adományokról. 1885. január 1-től 1886. 
deczember 11-ig. Fm. és főt. Simor János bibornok úr-
tól 100 arany (588 frt), fm. és főt. Haynald Lajos bibor-
nok úrtól 1000 frt, fm. és főt. Mihalovics József bibornok 
úrtól 600 frt . nagymélt. és főt. Roskoványi Ágoston 
püspök úrtól 1500 frt., nagymélt. és főt, Bonnaz Sándor 
püspök úrtól 500 frt, nagymélt. és főt. Peitler Antal 
püspök úrtól 300 frt, nm. és főt. Schlauch Lőrincz püs-
pök úrtól 550 frt. nm. és főt. Schuszter Konstantin piis-
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pök úrtól 200 frt, mélt. ég főt. Vaszary Kolozs főapát 
úrtól 600 frt, m élt. és főt. esztergomi főkáptalantól 900 
frt, mélt. és főt. egri főkáptalantól 500 frt, ft. váradi 
káptalantól 1000 frt , f t . csanádi káptalantól 100 frt , főt. 
fehérvári káptalantól 300 frt, főt. szepesi káptalantól 50 
frt , főt. szatmári káptalantól 100 frt, főt. rozsnyói káp-
talantól 100 fr t , főt. pozsonyi káptalantól 200 fr t , mélt. 
és főt. Németh József félsz, püspök úrtól 50 fr t , mélt. 
és ft . Kaczvinszky Viktor jászói prépost úrtól 50 frt, 
ngs. és főt. Supka Jeromos zirczi apát úrtól 450 frt , 
ngs. és főt. Kuncz Adolf csornai prépost úrtól 200 frt , 
mélt, és .főt. Dankó József praelatus úrtól 300 frt, mélt. 
és főt. Sujánszky Antal praelatus úrtól 250 frt, mélt. és 
főt. Rimely Károly lekéri apát úrtól 200 frt, ngs. és főt. 
Kalmár Endre kegyesrendi tartományi főnök úrtól 60 
fr t . ngs. és főt. Modrovics Gergely zalaapáti apát úrtól 
50 fr t , ngs. és főt. Fraknói Vilmos apát-kanonok úrtól 
250 f r t . — Összesen 10,948 fr t . 

IRODALOM. 
A b a b o n á r ó l . 

Közhasznú, erkölcsös olvasmány a magyar nép és 
a serdültebb ifjúság számára. Irtai Sirisaka Andor, 
pécsi tanító. Ára 50 kr. Pécsett, 1886. 1—XI -f- 110 l. 

E sohasem kicsinyelhető dologgal, a babonával, 
foglalkozó könyvecskéből részint előzetesen, részint meg-
jelenése után melegen üdvözölt mutatványokat közlöttek 
hazai napi lapjaink ; kitüntető elismeréssel adóztak szer-
zőjének különösen ama lapok, melyek a nevelés- és ok-
tatásügy szolgálatában állanak. Tudtunkkal a t. szerző 
az ismertetések, bírálatok és elismerést hangoztató nyi-
latkozatok ujabb tettre serkentő szép szavait összegyűjtve 
is közié, hogy az érdeklett körök figyelmét felhívja a 
munka életrevalóságára s annak a nép közt eszközlendő 
serény terjesztésére. A derék szerző, ki a mű tárgyalá-
sánál nemcsak lelkes tanítónak mutatta magát, hanem a 
tanítói hivatás nemes érzetében a népmüveltséget és a 
vallásosságot terjesztő módok megjelölése által a világi 
irók már-már letünőben levő ker. bátorságának ajból 
való felelevenítését tűzte zászlajára: meg-is érdemié az 
irodalmi világ elismerését. Hogy dicsérete viszonylagos 
voltát is érezi, — egészen bizonyos ; mivel, ha itt-ott 
tőle „többet, helyesebbet" (106. 1.) vártak, — és nem kap-
tak, „azt tudják be annak, hogy első izben lépett önálló 
könyvvel a nagy nyilvánosság elé." S ugyancsak folyta-
tólag, búcsúszavában azt is elmondja, hogy czélja volt 
az emiitett könyvben: „a babonát irtani oly módon, 
hogy az olvasó vallásában ne csak meg ne ingattassék, 
hanem ellenkezőleg: meg is erősíttessék." Saját szavai. 
A czél mindenesetre nagyon nemes; mert a „Babonáról" 
szóló könyv, — lévén a babona ápolása Isten első 
parancsába ütköző vétek, az isteni tisztelettel, az Isten 
imádásával meg nem egyeztethető cselekmény, — csak a 
vallásosság ápolása mellett teljesítheti haszonnal babona-
irtó küldetését ! Azért Salvianus e szavaihoz ragaszkodva : 
„In omni volumine profectus magis quaeritur lectionis ; 
quam nomen auctoris," — hajlatlanul mondjuk ki véle-
ményünket ama, önmaga elé fontos czélt kitűzött műről, 
s kérdezzük : adhatott volna-e helyesebbet ? — a mit 
adott mily irodalmi, mily 'czélt érő értékkel bír ? — 
irtotta-e csakugyan azon módon a babonát, a mely módon 
szeretnők látni annak irtását ? 

A szerzőnek, valljuk meg őszintén, eltekintve e 
birálatben teendő más megjegyzésektől, kiváló érdemül 
tudható be, hogy egészen más nyomokon halad, mint 
amaz irótársai, kik a közel múltban a babonáról irtak. 

Megelőzői — már vagy felekezeti elfogultságuknál, vagy 
a divatos, igen gyenge alapon álló bölcselkedésnek a 
hitetlenségben leledző feltűnni akarásánál fogva — ugy irtak 
a babonáról, hogy művök majd minden lapja egy volt a 
kath. egyház hitének meghurczolása és szertartásainak 
gyalázásával. Sirisaka Andor ellenben szigorúan a val-
lásosság ápolásának biztos talajára helyezkedik, midőn a 
babonáról í r ; sőt az „Előszó"-ban, melyet a müveit kö-
zönséghez intéz, a babonák könyvéinek két különlegességét,x) 
mely valódi bur jánja volt a magyar népies irodalomnak 
s rettentő megölője a derék magyar nép romlatlan erkölcsi 
érzésének, — megérdemlett kritikai megrovásban is ré-
szesiti. Csekélységem is foglalkozott tüzetesen annak ide-
jében Varga János „Babonák könyvé"-vela) s ugyancsak 
Tomor Ferencz, egykori kedves tanárom s jeles író, amúgy 
magyarosan tár ta fe l 3 ) ama, a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók testülete által 300 fr t ta l jutalmazott 
pályamű belső értékét. Midőn tehát a szerző a babonáról 
szándékozott irni, annak hazai irodalmát is figyelemre 
méltatta, a mi szükséges is volt. Azt azonban kissé külö-
nösnek fogja találni az olvasó, hogy a szerző a népnek és 
a serdültebb ifjúságnak szánt könyvben az előszót a 
müveit olvasóközönséghez intézi ! s a búcsúszó is ugyan-
azokhoz, a müveitekhez, szól. A népnek legjobb a nép 
nyelvén irni ! — De, ha már meg van irva az az előszó 
s abban érintve a babonára vonatkozó magyar irodalom, 
— szenteljünk ennek is néhány szót. Először a Varga 
János könyvét említi, melyet át is tanulmányozott, — 
melyről elmondja, hogy nem a magyar köznép kezébe 
va ló ; (VII. 1.) de e megjegyzéssel is kiséri: Haszonnal 
(?) olvashatja ezt s talán még (!) jót is mulat mellette 
az intelligens s valóban képzett, (?) müveit egyén, kinek 
hitét semmi a világon meg nem változtatja." Ez a meg-
jegyzés nem válik müve dicséretére, mert : azok a mai 
,valóban képzett ' egyének — legalább a nagy többség — 
olyanok-e, kiknek elég szilárd hitök van arra nézve, 
hogy egy Varga Jánosnak nagy képpel előadott, a hi-
tet gunytárgygyá tevő divatos megjegyzései hatása alatt 
épülnének!? Egyébiránt maga a szerző is így nyilatko-
zik arról a könyvről tovább : „a vallásosságnak ad itt-ott 
egy szúrást, a mennyiben a vallásos csudákról kicsiny-
lőleg és igen sértően nyilatkozik," Mulathat-e e mellett 
az ,intelligens ?' Az ily mulatságot aztán a társadalom 
szokta keservesen megfizetni ! Ugyancsak a szerző maga 
czáfolja meg önmagát, midőn a Varga János könyvéből 
idézett helyre így felel : „Varga J . többet ár tot t pár 
szavával a vallásnak, mint az egész könyvével használt a 
felvilágosodásnak !" (99. I.) íme, mit kell hát tartanunk 
róla ! Valamint eltávozott már V. J . az élők sorából : 
ugy kell távoznia az ő könyvének az ifjúság, a nép — 
és a ,műveltek' könyvtárából is ; inert az a könyv köny-
nyen megölője lehet az egyház iránt táplált élő szeretetnek. 
— Másodszor Kármán József babonakönyvéről tesz a 
szerző emlitést. Ezt a müvet népszerű irályáért dicsérettel 
tüntették ki, jóllehet a csodákról ez is nagy kíméletlen-
séggel szól, pedig írója ref. lelkész. Természetes, hogy 
meggondolatlan irányánál fogva ez a mű sem való a 
nép kezébe. — Továbbá Simar Theophilnak a buda-
pesti növendék-papság magyar iskolája által fordított mü-
vét emliti. mely vallásbölcseleti szempontból tárgyalja a 
babonát. Jegyzetben pedig egy, 1822-ben Esztergomban 
megjelent könyvet hoz fel, („A babonának és az ő sokféle 
nemeinek előadása,") — mely irályánál fogva ma nem 
használható ; — de iránya, teszem hozzá, mindenesetre 
ad némi utmutatást egy ujabb irónak. 4) 

Varga János : A babonák könyve. — Kármán József : A 
babonáról. , 

-') Magyar Állam. 1877. é. 268, 269. és 272. sz. Tárcza. _ 
3) Tomor Ferencz : Korunk tükre. L. e verses munka függelékét. 
4) Saját, hírlapi czikkein kivül emlit a szerző még az u. n. 

Jó könyvekből pár füzetet, mely a köznép számára való. Bátran 
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E szerint a szerző tudtával csak az emiitett négy 
munka tenné az egész magyar babonairodalmat. Van 
több is. Ugyanis az általa emiitetteken kivül még a kö-
vetkezők vannak meg gyűjteményemben : Babonairtó 
könyvecske, vagy a vasárnapi gyermek ; e könyvecske, 
gondolom, az 50-es években jelent meg, s ügyes beosz-
tása, élénk előadása, a babonának történetekkel való 
nevetségessé tétele, és a példák által való felvilágosítás, 
oktatás igen alkalmasnak mutatják módszerét a nép szá-
mára. — Beniczky Irma pedig ily cz. müvet i r t : Babona 
a salonban. (1877.) A ki a babona elterjedésének, alkal-
mazásának, nemei s történetének kérdéseivel kiván fog-
lalkozni azon czélból, bogy a babonavtás nem köny-
nyü, s nem is egyhamar sikerülő munkájában jól válasz-
tott eszközökkel haladjon, haszonnal olvashatja e müveket : 
Az ördöngösök hajdan és napjainkban. Richet u. Erdélyi 
B. (1880.) E munkában a szabadon csapongó szellem 
sok helytelent állit ; az egyház intézményeit sok helyen 
sérti, — a mi ma divatszerü ugyan, de annál inkább 
ker. szellemben folytatandó munkára ösztönző ! — A 
modern boszorkánykonyhából : A Spiritismus . .. Schneider 
V. az ujabb babonahit cz. munkája nyomán irta : Jan-
kovich Gyula. (1884.) — Ezeket szükségesnek tartottam 
elmondani, a mennyiben mindez hasznos kiegészítése le-
hetet t volna az előljáró beszédnek ; de még kell valamit 
amaz előszóra mondanunk. A szerző szerint, „hogy a 
köznép még napjainkban is annyira műveletlen, ennek 
egyik okát azon valláserkölcsi és tudományellenes szo-
kásaiban és tetteiben kell keresnünk, melyet babona né-
ven ismerünk." (VI. 1.) Ha már a köznép müveletlensé-
gének (ez ugyan igen tág körben mozgó kérdés s külön-
féle fokai vannak, lesznek !) okát keresi, akkor azt 
mondhatta volna : vállás-erkölcsellenes szokásaiban, tet-
teiben keresendő ; mert, hála Istennek, a valláserkölcsi 
tettekben irányt jelöl a káté a szószékből és az iskolá-
ban ! E szerint a világosságra való törekvés igy követelte 
volna ama jelző alkalmazását : valláserkölcs ellenes, vagy : 
téves valláserkölcsi, — mivel mi a babona eredményeivel, 
azt hiszem, oly köznép életét hozzuk viszonyba, mely a 
valláserkölcs dolgában a legszilárdabb alapon álló egy-
ház tanításától el nem zárkózhatik ; még akkor sem, ha 
az egyháztól elvált felekezetekről van szó, minthogy a 
mi müveltségápoló, az emberi élet nemesítését czélzó találta-
tik abban, — csakis az egyháztól vette át. De legyen elég. 
A szerző hatalmas ellenségnek tartja a babonát ; tehát 
megbocsát a szíves olvasó, ha tüzetesebben szólunk köny-
véről, melyben a babona ellen vharczra kel" s annak „mi 
kénti legyőzésével tüzetesen" — foglalkozik. (V. ö. VI 1.) 

(Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— A legközelebbi consist or iurnban bibornokká creá-

landó főpapok között 4 a diplomácziai s közegyházi kor-
mányzat, és a főpásztori élet terhe alól kap meghívást az 
egyház legfőbb tanácsába. A diplomácziai pályán szerez-
tek babérkoszorút mgr. Síciliano Kamill di Rende őr-
grófja, párisi nuntius, éppen 40 éves; mgr. Vannutelli 
Seraphin bécsi nuntius, négyszeres u. m. bölcselet, mind-
két jogtudományi és hittudományi tudor, 53 éves : Ram-

aláirjuk. Vajha a Szent-István-Társulat is folyton eltalálná a nép 
szükségletét ! Ha minket mások megelőztek, — legalább most ver-
senyt fussunk velők ! — A szerző szerint olvashatni a babonáról 
még a Magy. Lexiconban ! E mü sok tekintetben kifogás alá esik. 
Ez a könyv. II. k. 404. 1. igy szól : „A mi az érzéki csalódásokat 
illeti, azok a babona keletkezését illetőleg csupán azon időtől fogva 
jöhetnek tekintetbe, midőn . . . a böjt, mint visiókat okozó szer elter-
jedt." No, ez merész állítás — s nem kath. alapon álló ám ! 

polla del Tindaro Márián madridi nuntius, 44 éves ; Aloisi-
Masella Kajeián volt lisaboni nuntius, 61 éves. Az ötödik 
bibornok-jelölt Giordani Alajos ferrarai érsek, 65 éves. 

— Rómából. A catanzároi követválasztás, hol tud-
valevőleg Fazarri az exgaribaldianus az állam és egyház 
közti kibékítő programmal lépett fel, ennek fényes meg-
választatásával végződött. 9872 szavazatból 9344-et Fazarri 
kapott, 519-et pedig mások. Fazarri megválasztatása szé-
les körökben megfogható feltűnést kelt. A legtöbb vi-
déki hirlap mint az nEco di Bergamo„VUnione," 
„Cittudino di Brescia" e választás fontosságát kiemeli. 
— Mint a „Tribuna t t irja, az olasz kormány, tekintettel 
arra, hogy Németország a vallási kérdésben egyességre 
jutni törekszik a pápával, elhalasztotta „az egyházi va-
gyon újjászervezése kérdését 

t 
PICHLEE TIBOLD 

sz. Fer. r. atya. 

Szokatlan dolog nálunk egy egyszerű segédlelkész 
felett külön fekete gyászkeretben parentální. Mi ezt 
sietünk megtenni; mert a kiről az alább következő gyász-
jelentés szól, e kitüntetést megérdemelte. Teljes huszon-
három é / ig volt egy helyen, Budapest-Ferenczvárosban 
segédlelkész és hivatása teljesítésének lőn áldozata. A 
budapesti léghuzamos házak egyikének udvarában temetés 
alkalmával meghűlt s azóta hosszú időn át lassan sorvadt, 
hol bizva, hol reménytelenül a felüdülésbe, de mindig pap-
hoz méltó türelemmel. Ki volt ez az igénytelen szerze-
tes megmutatta temetése. A méltóságteljes sz. Ferencz-
rendi házfőnök, ft Dosztál Gaudentius temette. Plébánosa, 
káplántársai és a hivek nagy közönsége megkönyezte. A 
templomból alig lehetett kivinni, annyian jöttek össze 
végtisztességére, és a soroksári utczán megállni kellett a 
közlekedésnek, mig az impozáns gyászmenet raj ta végig 
vonult. I t t ismét kitűnt, hogy egy egyszerű szerzetes és 
káplán is nagy ember, ha kötelességét teljesiti. Az is 
ritka szép jellemvonás a mai önző világban, hogy plébá-
nosa és káplántársai, bár régóta jemmit sem tehetett a 
boldogult, ugy ellátták mindennel, mintha ő is részt venne 
a lelkipásztori munkában. Gondozták, ápolták mint jó 
testvért a jó testvérek : — valóságos verseny volt köztük 
és közte a testvéri szeretet találékonyságában : ő nem akart 
nekik terhükre lenni, ők pedig, különösen plébánosa, 
nem akart a testvéri szeretet édes igájától szabadulni. 
A szerzetes élet ime mily édes ízt ad annak az elv-
nek : Ecce quam bonum et jucundum, habitare f ra-
tres in unum ! A boldogult temetésén a fővárosi papság kö-
réből is sokan megjelentek. A gyászjelentés róla igy szól: 
A budapesti (IV. ker.) ferenczrendi szerzetesek mélyen 
megszomorodott szívvel jelentik, tisztelve szeretett rend-
társuk nt. Pichler Pál Tibold atyának 23 éven át fe-
renczvárosi buzgó segédlelkésznek f. évi január hó 27-én 
éjfélkor, az egyház kegyszereiben ájtatosan részesülvén, 
korának 49. évében, példás türelemmel viselt hosszas szen-
vedés után az Isten szent akaratábani teljes megnyugvás-
sal történt csendes kimultát. A jobblétre szenderültnek 
hült tetemei szertartásos beszeutelés után jauuár hó 28-án 
délután 3 órakor fognak a kerepesi-ut melletti sírkertben 
a boldog feltámadás reményében siri nyugalomra letétetni. 
Lelkiüdveért az engesztelő sz. miseáldozat pedig jan. 29-én 
reggeli 10 órakor fog a ferenczvárosi plébániatemplomban 
a Mindenhatónak bemutattatni. Budapesten, 1887. évi ja-
nuár hó 27. napján. Az örök világosság fényeskedjék neki! 
Üdv lelkének ! Béke hamvainak ! Imádkozzunk a megbol-
dogultért ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása:Buda-
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Milyennek képzelte és képzeli a „Religio" a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 
osztályát? — Wintert Antal emléke. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A protestantismus mozgósit ! K a s s a : A „Tollrajzok" 
II-dik kötetéből. — Kath. Egyleti Élet : Az országos központi katholikus legény-egylet. — Irodalom : A Szent-István-Társulat. — 

Vegyesek. 

Milyennek képzelte és képzeli a „Religio" 
a Szent-IstYán-Társulat 

tudományos és i roda lmi osztályát? 
Miután a Sz.-I.-T.-ban felállítandó tudomá-

nyos és irod. osztály eszméjének zászlaját a .Re-
ligio' tűzte ki legelőször: most, midőn ennek az 
osztálynak szervezését a Szent-István-Társulat 
legközelebbi nagygyűlése azonnali megvalósítás 
kötelessége alatt nemsokára minden emberi való-
színűség szerint ki fogja mondani, m. t. olvasóink 
iránt élénken érzett kötelességünk immár kifejteni 
és megmutatni, bogy annak az általunk megva-
lósulásra a Sz.-I.-T.-ban ajánlott eszmének van 
ám feje is, van szép arányosan kifejlett és ha-
talmas munkára termett törzsöke is, és van 
mozgásra és nagy alkotásokra alkalmas keze-
lába is. 

A jelen pillanatban azonban, midőn a felál-
lítandó tudományos és irodalmi osztálynak terve-
zete éppen a legilletékesebb munkálat alatt van, 
bizonyára mindenki természetesnek fogja találni, 
ha némi tartózkodást teszünk kötelességünkké, 
s mellőzve a részleteket, és más, természetüknél 
fogva disputabilis kérdéseket, csupán oly dol-
goknak alapvonalozására szorítkozunk, a melyek 
nélkül szerintünk egyfelől tudományos és irodalom 
müvelésére szánt, bár csak „osztály "-nak nevezett tu-
dós és iró-testületet, másfelől pedig e testületnek a 
Sz.-I.-T. szervezetébe olyatén beillesztését — kép-
zelni sem lehet, hogy az általunk contemplált 
kath. tudós és iró-testület mint osztály és az 
eddigi, immár közel 40 éves Szent-István-Társu-
lat, egymást compenetrálva, egymásba beolvadva, 

együttesen csupán egy szervezet, egy egyöntetű 
társaság legyen. 

Csekély véleményünk szerint egészen más 
természetű az ügyhöz szólónak a teendője most, 
mikor az imént jelzett czél elérésére csupán tervet 
kell készíteni és más természetűek lesznek a 
teendők akkor, midőn a tervezett „tudományos és 
irodalmi" osztályt tényleg össze kell állítani — 
s utóbb azután, mikor annak munkásságát minden 
kitűzött irányban már meg kell indítani. 

Jelenleg eleget teszünk kötelességünknek 
az által, ha világos fogalmat állítunk fel a Sz.-I.-T. 
kebelében szervezendő tudományos és irodalmi 
osztálynak: 1. szervezetéről, 2. az iránta szük-
séges legelső teendőről, t. i. az ebben EZ osz-
tályban tömörülő tudós- és irói kör személyze-
tének első összeállításáról. 

A ,Religio' előtt, midőn a Szent-István-
T.-ban egy tudományos és irodalmi osztály felál-
lításának eszméjét e tavaszon napirendre kitűzte, 
kétféle minták x) lebegtek. Vannak osztatlan és van-
nak szakokra osztott tudományos és irodalmi tár-
saságok, melyek nekünk a Sz.-I.-T.-nak mint 
irodalmi Intézetnek kifejlesztésénél például szol-
gálhatnak. Ott vannak például a világszerte el-
terjedt tíz. Tamás-Akadémiák, a római Accademia 
di Religione Cattolica, a Dupanloup által Orleáns-
ban alapított Académie de Sainte-Croix, a né-
metországi Gorres- Gesellschaft, a prágai Christli-

M a j o m - e m b e r e k k e t t ő s é r t e l e m b e n n e m t a r t h a t -
n a k i g é n y t b e c s ü l é s ü n k r e : azok , k ik m a g u k a t majomtól 
származtatják, és azok, k ik m á s o k a t majmolnak. Midőn 
t e h á t mi m i n t á t ve szünk elé és á l l í t unk fel, k o r á n s e m a 
m a j m o l á s s ze l l emének t e r j e sz t é sé r e , h a n e m a leleményes-
ség s e g í t s é g é r e ó h a j t u n k lenn i . 
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74 RELIGIO. 

che Academiel) — és hogy messze ne menjünk, 
a Magyar Tud. Akadémia. 

Hogy ezek közöl egyik sem ugyanaz, a mire 
nekünk a Sz.-l.-T.-ban szükségünk van, ugy hi-
szem, nem szorul bizonyitásra. Egy kérdés eldön-
tésekor azonban valamennyien mintául szolgál-
hatnak. Ha ugyanis arról lesz a szó, szakokra le-
gyen-e beosztva a Sz.-I. T. tudományos és iro-
dalmi osztálya, vagy osztatlan plenum marad-

jon : erre nézve a dolog természete és az em-
iitett mintákban nyilvánuló eljárás egyiránt azt 
sugallják, hogy ha nem csupán egy szakot, nem 
egyetlen egy szaknak szempontját óhajtjuk ér-
vényesíteni, hanem lehetőleg mennél több sza-
kot kívánunk felölelni: akkor a szakokra való be-
osztást elkerülni nem fog lehetni. 

Ámde mi a tervezett tudományos és irodalmi 
osztálynál nem erre fektetjük a fősúlyt. Ez a 
szakokra való beosztás a nevezett osztály szer-
vezetének csupán mintegy materiáját, anyagi 
substratumát képezi. Mi abból az elvből kiin-
dulva, hogy forma dat esse rei, mi egy más do-
logra fektetjük a fősúlyt; és mig a szakokra be-
vagy be-nem-osztást elismerjük, most még leg-
alább, disputabilis kérdésnek: azt, a miért a ter-
vezett tud. és irod. osztályt sürgetjük, a mi an-
nak lelke, a bölcselet nyelvén szólva formája kell 
hogy legyen, — annak világos meghatározását, 
mint mindeneket megelőző első lépést, már 
most elengedhetetlennek tartjuk. Es ez az elen-
gedhetetlen valami nem egyéb, mint: lelkes tudo-
mányos és irodalmi munkálkodás, illetőleg e mun-
kálkodásnak a Szent-István-Társulat tudományos 
és irodalmi osztályában szervezése. Ugyan mi 
hasznunk is lenne belőle, ha nagy hűhóval be-
állítanánk akár száz vagy kétszáz férfiút a Sz.-
1.-T. tud. és irod. osztályába, felruházva őket a 
kigondolható legszebb s legcsábítóbb czimekkel, 
igen, mi hasznunk lenne e nagy apparatusból, 
hogyha benne a tagoknak minden, még a tudo-
mánynyal és irodalommal való nem foglalkozás, 
a tollnak örökös hevertetése is, teljes szabadsá-
gában maradna'?! Mi ugy tekintjük a Sz.-I.-T. tu-
dományos és irod. osztályát, mint a magyaror-
szági kath. tudományos és irodalmi munkálko-
dásnak tömörítését, egyesületi szervezését. Tömörí-
teni tudósokat és irókat, munkásságuk szerve-
zése, vagyis jogaik maximumának és kötelességeik 

Ennek következő szakai vannak : 1. tudomány, 
2. egyházi zene, 3. képzőművészetek, 4. régészet. Y. ö. 
titatut der christlichen Academie zu Prag. 4. 1. 

minimumának meghatározása nélkül — nekünk 
örvénybe való ugráshoz hasonló eljárásnak lát-
szik. A ki dicsőséget, babért aratni akar a 
Sz.-I.-T.-ban, annak ott dolgoznia kell. 

Erre a fő-fődologra nézve előttünk a mun-
kabeosztás következő eszménye lebeg: 

Vannak kath. tudósaink és Íróink, kiket koruk, 
állásuk,tekintély magaslatára emelkedett munkássá-
guk, szóval országosan elismert tudományos és iro-
dalmi érdemeik mintegy mindnyájunk fölé kiemel-
tek és — megkoszorúztak. Hogy az élők szerény-
ségét meg ne bántsuk, ilyenek voltak p. a közel-
múltban, éltük alkonya felé Lonovics, Ipolyi sok te-
kintetben, Szabó Imre mint szónok és népies iró, 
Szenczy, Szaniszló, Fogarassy, Hoványi, Czinár, Tár-
kányi stb. Ily vezérférfiakból a Sz.-I.-T. tudomá-
nyos és irod. osztályának első rendjét, mintegy 
babérkoszorus fejét lehetne kialakítani. E babéros 
tagokra nézve a munkásság minimuma meghatá-
rozásának természetesen el kellene maradnia. Szá-
muk is határozatlan maradhat. 

Második rendjét, mintegy törzsét és derekát 
képeznék .a Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának a 
kath. tud. és irod. munkálkodás kellő közepének 
porában izzadó férfiak. Ezeknek neve lehetne, 
hogy a Sz.-I.-T. ős eredeti tervezetének e szava 
ereklye gyanánt fennmaradjon: a Sz.-I.-T. „dol-
gOZÓ" tagjai. Aze czimmel járó tudományos és irod. 
kötelességek minimuma: székfoglaló tartása és 
évenkint egy eredeti dolgozat vagy kiválóbb bel-
vagy külföldi irod. terméknek beható birálatos 
ismertetése. A dolgozó tagok számát meg kelle-
ne határozni. 

Harmadik rendjét képeznék a Sz.-I.-T. tud. 
és irod. osztályának azok a tehetséges és szor-
galmas kath. ifjabb tudósok és irók, kiknek tolla 
nagyobb reményekre jogosít fel. Ezeknek neve 
lehetne: a Sz.-I.-T. levelező tagjai. Számuk ha-
tározatlan maradhat. Kötelességök minimuma : 
székfoglaló s évenkint egy eredeti dolgozat vagy 
kiválóbb irod. termék beható ismertetése. 

E dolgozatok és ismertetések az osztálynak 
vagy együttes vagy szaküléseiben felolvastatván, 
ha ellenök kifogás nem tétetik, a társulati Szemle 
számára elfogadottaknak tekinthetők. 

íme, ha a Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályában az 
irod. munkálkodás ily pezsgő életű szervezetet 
nyerend : akkor egy év múlva, nem egy évne-
gyedes, de egy havi Szemle is szük leszen a nagy-
szabású tud. és irodalmi munkálkodás termékei-
nek befogadására. 
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Hogy mennyit fog mind abból, a mit itt 
contemplálunk, az idő és a kortársak akarata 
megyalósitani : azt csak az Isten tndja. Mi szivünk-
ből óhajtjuk, hogy az élet — a mi eszménknél 
nagyobbat, szebbet, többet valósítson meg ! 

A szervezet fogalmának világos felállítása 
után következik most már az első lépés, az első 
teendő meghatározása arra, hogy a Sz.-I.-T. tud. 
és irod. osztálya az imént eontemplált szervezet-
tel vagy ahhoz hasonlóval életre kelhessen. 

Ezt rövidebben végezhetjük. 
A tervezett osztály még nem létezik : tehát 

a maga szervezésére nézve semmi actiót sem fejt-
het ki. 

Ki állítsa össze tehát az osztály szervezetét 
és hogyan ? 

Erre részben megfelelt dr Barta Béla ő mga, 
midőn azt monda, hogy „minden illetékes faktor, 
választás utján.1' 

Kik az illetékes faktorok a Sz.-I.-T. ban? 
Mindenek felett a magas védnöki kar, élén 

a fővédnökkel, — mint a legfőbb magisterium 
személyesitői, képviselői és tolmácsai a Sz.-I.-
T.-ban. 

Azután illetékességre nézve következik a 
Sz.-I.-T. közgyűlése a társulati elnökséggel. 

A közgyűlés megbízottja : az igazgató választ-
mány, mint első forum. 

Ezek az illetékes faktorok a Sz.-I.-T.-ban oly 
messzeható reform létesítésére, milyen abban egy 
tud. és irod. osztálynak felállítása. 

A kijelölés joga az igazgató választmányé, 
a megválasztás joga a közgyűlésé, a jóváhagyás 
joga a védnöki karé, illetőleg a fővédnöké. 

A megválasztandó tagok jóváhagyását azon-
ban illik, hogy a fővédnök a nagygyülési válasz-
tás előtt gyakorolja. 

Ajánlási jogot a Sz.-I.-T. bármely tagdijat 
fizető tagja gyakorolhat. Ajánlását azonban kiki 
köteles kellően indokolni. Indokolatlan ajánlás 
semmibe veendő. 

Ha az osztály már fenn fog állni, uj tagok 
választásánál az osztály ajáyüására kellő súlyt fog 
kelleni fektetni. 

Egyébiránt minden alkotásnál, mely az actio 
folytonosságára van fektetve, valamit, sőt sokszor 
igen sokat, a jövőnek kell fenntartani. 

Igy lehet, sőt kell p. a jövőnek fenntartani a 
Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának szakokra való 
tényleges beosztását. Ossza be magát kiki a meg-

választandott tagok közöl abba az osztályba, a 
mely felé hivatása vonzza. Egyebeket most nem 
emiitünk. 

Megjegyezzük még, hogy a tervezett tud. és 
irod. osztály tagjainak kijelölésénél talán fel le-
hetne használni a néhány év előtt Pázmány-Tár-
saság neve alatt megindult actio kapcsán or-
szágszerte megejtett szavazás által megállapított 
névsorát a kath. tudósoknak és íróknak. Ez a 
névsor a kath. írók közvéleménye nyilvánulásának 
tekinthető. 

Ismételjük abbeli meggyőződésünket, hogy a 
Sz.-I.-T. tud. és irod. osztálya tervezetének elké-
szítése dr Steiner Fülöp pápai praelatus, sz.I.-
társulati alelnök ur kezében — a legjobb he-
lyen van. 

W i n t e r l A n t a l e m l é k e . 
(1814. okt. 21* — 1886. jan. 22.) 

(Folytatás.) 

Az oltáregylet és Erzsébetegylet választmányait éven-
kint egyszer, rendesen Jézus-neveünnepén uzsonnára, „rend-
kívüli közgyűlés "-re gyűj töt te egybe maga köré, eláraszt-
ván őket szívességével. De hányszor hűtöt te le a hölgyek 
gyűlésein a disputatio hevét nyári „fagylaló"-val, mint 
mondani szokta ! 

0 maga igen mértékletes vala ; a bort éppen hogy 
csak megizlelte ; gyakran nem is ivot t ; nem is tudott 
igen különbséget tenni jó és rossz bor között. A böjtö-
ket a legpontosabb szigorral agg koráig megtar to t ta ; a 
szombati dispensatiót soha sem vette igénybe. Különben 
is asztala egyszerű volt. Yolt káplánjai és meghittebb is-
merősei erről tanúskodhatnak. Csak ha sok vendéget hí-
vott, akkor költött vendégei iránti tiszteletből. 

Különben Winterl igen leleményes volt oly dolgok 
gyakorlásában, melyekkel hiveit magának lekötelezhette. 
Ha öregebb, még oly szegény polgár halt meg, maga 
szokta eltemetni, — mert régi polgár. Ha betegjei vol-
tak, szorgalmasan meglátogatta. Ha ellenfele akadt, meg-
előzte őt szeretettel, s valamely titulus alatt vagy meg-
látogatta, vagy ebédre kérette, vagy gyermekeivel tet t 
szívességet. Ez alkalommal iparos mester jöt t hozzá a 
káptalant érdeklő ügyben. „Vannak-e legényei, inasai ?" 
kérdi Winterl . Igenlő válaszra jókora bankót ad neki e 
szavakkal: „Csináljon nekik jó napot!" Hogyne rajon-
gott volna az egész kompánia „Vinterli"-ért. — Akár-
mily egylet — pedig Győrött ugyancsak sok van — jö t t 
szedni, mindenik szépen kapott . Mikor felkérték valamely 
szívességre, hacsak tehette, megtette. Káptalani kiküldé-
seknél rendesen ott volt Winterl . Mikor papi functióra 
hivták meg, bármely külvárosba vagy falura is, szivesen 
elment. Es lelkesedésbe tört ki, midőn bárhol a buzgó-
ságnak nyomait látta. 

A város ügyeit mindig szivén hordta ; mint városi 
képviselő a gyűléseken szorgalmasan megjelent. Hanem 

10* 
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sokaknak föltűnt, hogy itt, a különben nagyon beszédes 
Winterl, ritkán szólalt fel. 0 befolyását legtöbbször in-
directe érvényesítette, privát uton értekezve befolyásos 
szónokokkal, s igy sokat tudott megakadályozni, a mi a 
kath. érdekek kárára volt volna, vagy kivinni, ami azok-
nak kedvezett, annélkül, hogy személyét előtérbe tolta 
volna. Elve volt, hogy ő minden pártbelinek a papja, s 
hogy ilyennek nem lehet föladata, hogy pártvezéri sze-
repet vigyen, miután az emberek kellő különbséget nem 
tesznek a pap közt mint pártvezér között és közte mint 
lelkiatya között. Hogy Győrött pl. a kath. iskolák meg-
maradtak, ugy hiszem nem tévedek, ha azt mondom, 
hogy ez Winterl érdeme. Sok aggodalmas éjszakája vala 
neki abban az időben, mikor a közösités napirenden 
volt, és a „győri páholy" sürögve-forogva dolgozott, mi-
dőn a „tudományos fölolvasások" napirenden voltak, és 
a majom-theoria fönnen hirdettetett és egy X 
I. olyan dolgokat mondott a chinaiakról a casinoban, 
hogy a hölgyek pirulva szégyenkeztek a teremben. 

Az eddig mondottakból is könnyen látja mindenki, 
hogy Winter l vissza nem vonulhatott a liath. egyleti ügyek-
től. Szerette azokat kezében tartani, mert a plébános kö-
telességének vallotta, hogy minden módon iparkodjék hí-
veire érvényesiteni befolyását. Sok éven át elnöke volt a 
kath. legény-egyletnek ; az oltáregylet, sz. Erzsébet-egylet 
és a Sz.-László-Társulat pedig addig birták őt mint el-
nöküket, amig plébános volt, halálaig. A Sz.-László-Tár-
sulat tagjait havonkint összegyűjtötte a nagy'seminarium 
éttermében, s e gyűléseket ugy iparkodott érdekesekké 
tenni, hogy egyes tagokat fölolvasások tartására fölszó-
lított. Hogy a Sz.-László-Társulat győri fióktársulata ado-
mányaival mindeddig az elsők közt ragyogott, abban nem 
kis érdeme van Winterlnek. E társulat Győrött, hol sz. 
László koponyája őriztetik, zászlóval bir s egyházi kör-
menetek alkalmával testületileg szokott föllépni. A sz. 
Erzsébet-egyletről még lesz szó. Az oltár-egylet gyűlé-
sem oda irányult figyelme, hogy a tagok buzgón megtart-
sák imaóráikat ; szegény templomok pedig benne mindig 
pártfogóra találtak, sőt mikor az egyleti pénztár nem 
tudott a folyamodóknak eleget tenni, a jó elnök ismét 
csak belenyúlt a maga tárczájába, s hol casulát, hol 
kelyhet vagy ciboriumot s i. t. vásárolt a kérelmező temp-
lom számára. Kivált az ő érdeme az is, hogy ennek az 
egyletnek javára a t. Orsolya-rendiek iskoláiban a leá-
nyok közreműködtek, természetesen, tanitónőik felügye-
lete alatt. Az egylet adta az anyagot, a kisebb leányok 
horgoltak csipkét, a nagyobbak himeztek casulák-, plu-
vialék-, stóláknak való dolgokat. Hasonló irányban dol-
goztak a majorokbeli árvaház növendékei is. Yolt azután 
öröme Winterlnek, midőn e leánykák számára évenkint 
ő excja. a megyés püspök ur által fölajánlott „pengő" 
jutalmakat kioszthatta ! Pénzbeli adományán kivül az egy-
let tőle évenkint értékesebb ajándékot is kapott. Az 
évenkint rendezett kiállítást mindannyiszor megelőző sz. 
misével nyitotta meg, és a kiállítás számára saját házá-
ban adott alkalmas helyiséget s a pörsölybe ő tette az 
első adományt arany alakjában. Különben is a két test-
véregylet (az Erzsébet- és oltáregylet) mindenkor az ő 
házánál tartotta a gyűléseket. — Győr határán kívül is 

ismerték Winter l zelusát az Ur háza ékessége iránt, s 
ezt pl. a hirneves Dingraf, lébenyi plébános, jól kizsák-
mányolta, kivált azon czimnél fogva, hogy Winterl az ő 
(hajdan apátsági) templomáról viselé az apátur czimét. 
A győrszigeti templom fColtárát is a legutolsó időben ő 
restauráltatta. 

Emiitettük, hogy Winter l mindenkor magasabb czélt 
követett. E czél pedig volt: a salus animarum, a lelkek üd-
vössége. Azért iparkodott ő, hogy mindenkinek mindene 
legyen, hogy mindeneket megmentsen. A betegekre nagy 
gondja volt, s ha hivták, agg korában sem vonakodott a 
legzordonabb időben sem azonnal menni. Halálos baját 
is provisió álkalmával kapta meghűlés következtében. 
Iszonyú hózivatarban éjjel ment beteghez ; visszatértében 
katonatiszttel találkozik, ki megszólít ja: „Ugyan mlgs 
uram ! nincsen káplánja, hogy ilyen időben gyóntatni 
megy?" — „En is katona vagyok; ha hivnak, mennem 
kell," volt a nemes szívű papnak a válasza. Tudták vá-
rosszerte, hogy szívesen jön, s azért szívesen hivták, nem 
csak az ő plébániájában, hanem minduntalan a külváro-
siakban is. S a különben szelid Winterl rettenetes vi-
hart támasztott, minden respectust félre téve, oly házak-
nál, hová beteg mellé papot nem hívtak. Igy nem volt 
ritka az oly eset, hogy Winterltől való félelemből is meg-
gyóntatták a betegeket. Gazdag, előkelő és szegény kö-
zött e téren nem ismert különbséget. 

A házasulandókkal majd kivétel nélkül ő maga fog-
lalkozott ; pénteki napon este felé volt ezek számára ok-
TJCLTCLSCI « néha többeket is vett elö együt t ; sokszor kíméle-
tes figyelemmel külön tanította őket. Az esketést is rend-
szerint ő teljesítette, s ha káplánra bízta, ezek minden egyes 
esetben kaptak fölhatalmazást. 

Az egyház reményét, a növendékpapságot, rendki-
vül szerette. Szünidőben a győri kispapok gyakran vol-
tak vendégei, adstantia-pénzt tetemesen adott, és sokaknak 
kitartotta a primícziát. A seminariumban rendezett ünne-
pélyeken — hacsak lehetett, szívesen megjelent s igen 
érdeklődött az egyházi ifjak előmenetele iránt. 

Amint WTinterl a jót mindenben kereste, ugy őszin-
tén örült, ha másutt jó vállalat virágzott ; azonban ha 
hasonló vállalat Győrött nem volt, a sz. vetélkedésnek 
bizonyos neme fogta el lelkét s nem lelte nyugtát, mig 
csak Győrött is be nem hozta ; vagy ha ez éppen nem 
sikerült, akkor se vége se hossza nem volt panaszának ; 
mindenben első szeretett lenni. Rendkívül fogékony lélek-
kel bírt minden jó iránt s emellett agg koráig az ifjúság 
lelkesedésével rendelkezett — bár százszor is megcsalat-
kozott. S amint ő elfáradni nem tudott, szívesen föltette 
paptársairól is, hogy ők is olyanok, milyen ő és örö-
mest megosztotta velők gondjait, terheit. Az érdemet 
mindenkiben becsülte és nyiltan elismerte, s tehetsége sze-
rint nem ritkán jutalmazta is. 

Ami Winteriben a buzgóság lángját mindvégig ápolá, 
az az imának olaja volt, melyet szüntelen és fáradhat-
lanul gyűjtött . Nem volt alkalmunk őt meglesni clauso 
cubiculo, de gyakran láttuk a templomokban, az utczá-
kon, processiók alkalmával télen nyáron sok éven át 
imádkozni, — és mindig ugyanaz a Winterl tűnt szemünkbe. 
A térdhajtást a szentség előtt mindig tökéletesen végezte ; 
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egyéb dolgokban is gyöngéd lelkiismeret vezérelte ; pl. 
soha őt taláris nélkül nem lehetett látni és a tonsurát 
és mindvégig viselte. Lakását el nem hagyta anélkül, hogy 
szenteltvizet ne vett volna (azt ágya mellett tartotta) ; 
születése napját évenkint a szigeti templomban, hol meg-
kereszteltetett, mondott sz. misével ünnepelte ; gyakran 
gyónt. Szerénysége onnan látszott, hogy az őt ért pápai 
kitüntetés jelvényeit csak nagy ritkán használta. Szóltunk 
már miséjéről. Föltűnt éneke is ; sajátságos nyugodt, 
tiszta, benső modulatióvaJ. teljesítette s ugy hiszem, kinek 
alkalma volt őt hallani, nem felejté el azt a hangot, 
melylyel az „Oremus"-t intonálta. Misézni sz. István oltá-
ránál szeretett, imádkozni a csodálatos vérrel veritékezett 
Mária-kép előtt és pedig hátul, sötétben, a chorus alatt, 
télen galléros köpenyébe burkoltan, de kezeit szépen ösz-
szetéve. Ha valamely győri vagy külvárosi templomban 
rendkívüli istentisztelet tartatott , Winterl figyelmét ez 
ki nem kerülte ; ha nem fungált, bizonyosan ott termett 
az ájtatos nép között. Igy a szentségnapokon ; igy a nagy-
héten. igy számtalanszor a kármelita atyák templomában. 
Hányszor épült ra j ta a közönség, mikor pénteken, kivált 
a nagyböjt idején, hajadon fővel, zord időben is, a nádor-
városi kálvária-utcza hosszában a stácziókat járta, és 
pedig gyakran, mert nappal nem ért rá, sötét este is. 

Nagy barátja volt a bucsuj ár ásóknak, s a proces-
siókat anyagi segitséggel bőkezűen támogatta. Ö maga 
nem igen távozott hivei köréből és évek multak anélkül, 
hogy Győr határán kivül aludt volna. Öreg Mária-Czell-
ben kétszer volt ; először mint ifjú, 50 évvel később 
mint nagyprépost és praelatus. Ezt a jubiláris bucsujá-
rását Trichtl prépost társaságában vasúton és kocsin tel-
jesítette. Átszellemültnek látszott, mikor onnan visszatért. 

Régi szokás szerint a nagyhét első napjain a pap-
nevelde falai közt az áldozó papok számára meditatiók 
tartatnak ; senki azokon huszonkét éven át oly pontosan 
meg nem jelent, mint a városplébános, ki különben sok-
oldalú elfoglaltsága miatt más dolgoknál nem egyszer 
későn érkezett. E meditatiókat rendszerint máshonnan 
meghivott szerzetes áldozópap ta r to t t a ; de egy izben 
maga Winter l is fungált ilyenkor mint vezető. Hasonló 
buzgósággal vett részt az ujabb időben már két izben 
tartott rendszeres lelkigyakorlatokon, amelyekhez nagy 
reményeket fűzött. (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 1. A protestantismus mozgósít / — 

II. Mig itthon a protestantismus inkább csak akna-
munkára adja magát, csendesen kéz alatt működvén 
czéljaiért, terjesztvén befolyását és szellemét, és csak 
akkor és ott lép fel nyilvánosan, hol az előkészített tala-
jon és a kellőleg elrendezett sceneria mellett biztos győ-
zelemre számithat : addig másutt, kivált protestáns feje-
delmek aegise alatt, nyíltabban és bátrabban száll ki 
síkra. Legszembetűnőbb e jelenség Poroszországban. A 
kulturharcz jelenlegi állása, Janssen epochalis munkája 
és számos egyéb körülmény nem engednek békét a pro-
testánsoknak. Már mult évi október hó 5-én tanácskoz-
tak Jénában a teendők felett és ime egy f. évi január 

hó 15-én kelt és egész Németország protestánsaihoz in-
tézett kiáltványban világra született e tanácskozások 
gyümölcse. 

Nem kevesebbről van a szó, mint egy „evangelikus 
szövetségről a német protestáns érdekek védelmére." 

Ha múltkor azt írtam : „A protestantismus lényege 
a negatio és a katholicismus gyűlölete. Ez szülte, ez 
ta r t ja fenn, ennek köszönheti, hogy még el nem tünt a 
világ színéről," akkor azt hiszem, találnak t. olvasóim 
az alább közlendő kiáltvány-mutatványokban elég érvet 
állitásom, felfogásom helyességére. Az egész hosszadal-
mas kiáltványon, melyet egy egész légió protestáns fér-
fiú — az úgynevezett orthodoxok táborából épp ugy, 
mint a krisztustagadók tömegéből — aláirt, egy hang 
vonul végig : a negatio, a katholicismus halálos gyűlö-
lete. Ok magok mondják. Nincs egyéb dolgom, mint 
szavaikat hiven előadni ; méltóztassék a következő — 
csak a legkiválóbbakra szorítkozó — kivonatot figye-
lemre érdemesíteni, és alig lesz szükség részemről kom-
mentárt hozzátenni. 

A kiáltvány igy kezdődik : „A német evangelikus egy-
házat és vele német hazánkat súlyos veszélyek fenyege-
tik. Az úgynevezett „ Kulturkampf" és megszüntetésének 
módja áltál a romanismus (értsd a kath. egyházat) ha-
talma a legmagasabb jiontra emelkedett. Szaporán és SZÍ-
VÓS kitartással, a német lényegnek ellenkező minden 
eszköz felhasználásával dolgozik ez (az egyház) czéljaiért. 
Az engedmények, melyeket a német kormányoktól kicsi-
kart, csak ujabb eszközöket adnak neki a támadásra. 
Még mostani nagyobb mérséklete és szinlelt békesze-
retete is csak ujabb előnyök kivivására szolgálnak. A pro-
testantismus mindig akkor szenvedte a legnagyobb káro-
kat, ha, a hierarchia békés lábra helyezkedett az államha-
talommal. " 

Azzal folytatja, hogy az ellenségtől nem fél, hogy 
fegyvere a hit (ha volna !), hogy mindenkinek a pro-
testáns táborban meg kell tenni kötelességét, hogy eddig 
is ugy egyesek mint egyesületek sokat tettek ezen a téren. 

„De — igy fiizi tovább a dolgot — kicsinyeinők a 
veszélyt és félreismernők kötelességünket, ha azt vélnők, 
hogy ezzel eleget tet tünk. Rómának erőteljes egységével 
szemben a német-evangelikus kereszténység szomorú zilált-
ságában áll. Még veszedelmesebb a pártoskodás, mely leg-
jobb erőinket felemészti és a protestantismus positiv fej-
lődését akadályozza. Ezenkivül még saját táborunkban is 
van a romanismusnak sok veszélyes szövetségese. A szá-
mos és befolyásos körökben elterjedt téves nézetek a tü-
relemről és paritásról tökéletesen segitségére vannak, to-
vábbá a materialismus, melybe népünk egész rétegei el-
merültek és a vallási közönyösség uralmát egyengetik." 

Beszél továbbá az eszközökről és a szervezésről, a 
feladatokról. Ezen feladatok a kiáltvány szerint két irány-
ban mozognak: „Az evangelikus szövetkezet a Róma nö-
vekvő hatalma elleni küzdelemben, az evangelikus érdeke-
ket akarja megóvni minden téren, ellenkezőleg az igazi 
katholicitás (mi ez ?) és keresztény szabadság minden törek-
véseinek magában a kath. egyházban segédkezet nyújtani." 
(Köszönjük e segédkezet.) A másik czél nagyobb egység 
elérése magában a protestantismusban, vagyis a belső zi-
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láltság és meghasonlottság eltávolítása, — persze nem más 
czélból, mint a Róma elleni harczban elérendő nagyobb 
erő és hatalom kedvéért. 

A kiáltvány vége a legérdekesebb. Ebben h : g y 
lelkesítsen és elhatározásra indítson, újból minden indító 
okot, különösen a Róma elleni gyűlöletet szítják és élesz-
tik. „Testvérek! — igy szól a befejezés — A kul tur-
harcz vége felé jár . De a Rómával való harcz tovább tart, 
addig fog tartani, mig csak egy eretnek lesz az ország-
ban ! vagy mint mi ta r t juk , mig az evangéliomi igazság 
egész Németországban győzelemre nem j u t . . . Először 
erélyes védelemre van szükségünk. A jezsuita szellemet és 
eszközeinek aláaknázó tevékenységét minden zugában szük-
séges figyelemmel tartani és üldözni. A történelem hami-
sításait (persze Janssen !), egyházunk gyanúsításait, jogai-
nak megrövidését, különösen a római klérus magatar tásá t 
a vegyes házasságok és ezekből származó gyermekek ne-
veltetése kérdésében, valamint az egyenjogúság helyte-
len fogalmaiból folyó engedményeket a római ar rogan-
tiával szemben tervszeriileg üldözni kell. (! !) De a véde-
lem mellé kell, hogy sorakozzék a támadás is. Ismerje 
meg mindenki mindinkább a jezsuitismusba hanyatló ro-
manismus igazi lényegét és utolsó czéljait/" (Ami termé-
szetesen csak az ily gyanúsítások által lesz elérhető, mi-
kor t. i. ugy a „jezuitismust" (?) mint a romanismust a 
Protestantismus „kellő" világításba (?) fogja helyezni.) 

E r r e következik egy körmönfont mentegetődzés, 
hogy hát ők nem bánt ják kath. polgártársaikat stb., mert 
más dolog — igy mondják — a romanismus és a német 
katholicismus ! Nagyon kíváncsiak volnánk ezen megkü-
lönböztetés magyarázatára . Önként a lkotot t agyrémeknél 
és a képzelem csodaszülöttjeinél jobba t és okosabbat alig 
tudna kisütni a tudós aláiró protestánsok egész légiója. 

Még saját belállapotaik méltatása következik és 
azután a záradék, melynek utolsó szavai igy hangzanak : 
„Az idők jelei azt muta t ják , hogy közeledik a döntő 
csata. Az egyik oldalon egy mindent domináló és korlátozó 
akara t , mely az Isten helyébe teszi magát — a másik 
oldalon a szabad férfiak serege és köztük maga az U r ! 
Vegyük fel a küzdelmet : az Ur, kinek minden hatalom 
adatot t az égben és a földön, győzelemre fog vezetni" — 
stramen ! ? 

Kassa. A ,Tollrajzok' II-dik kötetéből. — 
„Szerettük : de ő jobban szeretett." 

Püsp. válóbeszéd. 
A fent czimzett könyv megírásánál teltek be a jós-

igék, miket évek előtt hangsúlyoztunk az ,Emléksorok' 
közt, b. e. Palugyayhoz hasonlítva a nagy benefactort, 
kitől König búcsúszavaival keilend egykor megválnunk. 

A nagy tet tek embere, dr Schuszter Konstantin ö 
exclja, magas személyéhez és állásához kötö t t u jabb 
igények és várakozások folytán — érdemeinek kellő mél-
tatásával — az ősibb és javadalmasabb váczi püspökségre 
lőn legkegyelmesebben áthelyezve. Ismételjük : u jabb me-
gyéje sokat nyer : de mi többet veszítünk. Az ég áldása, 
a hü fiak imája kisérje legjobb a tyánkat ! 

Sokszor meg fog füleinkben csendülni a Konstantin 
név, s e szép főpapi névhez kötöt t szólam: ,Constantes 

estote! ' Azok leszünk és maradunk a haza szeretetében, 
szent hitünk törvényeinek megtartásában, hivek egyházunk-
hoz és a hazához ! 

Az emberi szivnek nehéz a megválás, — könytel t 
szemekkel rebeghet jük : ,Cur nos páter deseris, cui nos 
orphanos derelinquis ? — Tibi tua praemia salva sunt, 
nostri potius miserere, quos deseris.' (Ex vita S. Martini, 
episcopi Turonensis.) 

Nálamnál tán senki jobban nem érti és érzi e búcsú-
szavak hatását . A hegyaljáról Kassára jövet, tollammal 
— e nehéz megélhetési eszközzel, — három püspököt szol-
gál tam : a negyedik kapituláczióra már nem telik erőm-
ből. x) 

Apám éveit túlhaladva, Isten különös jóvoltából élek 
még, hogy árva gondozott jaimon segitsek. Maradék időm 
hasznos betöltésénél s jegyzeteim feldolgozásánál, bő anyagra 
találtam mindig a hit terén a megye főmunkásában, ki-
nek áldásos működése 2) nem fér egy rövid bevezetés ke-
retébe. Ehhez könyvek kellenek ! s még azok sem adják 
teljes összegezésében hü képét és ra jzát azon elágazó ac-
tivitásnak, mely a távozó nagy püspököt jellemzi, kiről oly 
igazán e lmondhatni : „hat, alkot, gyarapit !" Csoda-e, ha a 
nép minden osztálya, könynyel szemében, és dicsszóval 
ajakán — búcsúzik tőle ? ? . . . ,Nemo laudabilior, ' u. m. 
sz. Ambrus, quam qui ab omnibus laudari potest. ' Való-
b a n : ,quot homines : to t praecones/ 

Megható jelenet az, mit az Apóst. Cselek, könyve 
(20 r.) ecsetel. ,Magnus autem fletus factus est omnium, 
et procumbentes super collum Pauli, osculabantur eum", 
dolentes maxime in verbo, quod dixerat, quoniam amplius 
faciem ejus non essent visuri. E t deducebant eum ad 
navem.' Bus érzeteket kelt a leirás s a bánat á r ja 
borit el. A mi sz. Pál idejében az efezeusi hívek-
ke l : ugyanaz tör tént velünk kassaiakkal is, midőn ér-
zelmeink tolmácsolója /Szabad Ferencz káptalani nagy-
prépost a város és az egyházmegye nevében, ugyancsak a 
nagy apostol conversiója napján, ,vale' !-t mondott . Bú-
csú csókjainkkal elhalmozva távozó püspökünk áldó ke-
zeit esengve kér tük : hogy a kiket tiz éven át a tyai lag 
gondozott, vigasztalt, segélyezett és oktatot t — ,non 
enim subterfugi , quominus annuntiarem omne consilium 
Dei vobis' — s nevét nagy tet tekben örökítet te m e g ; 
azt a szegény megyét, mely jobbra fordultát s annyi 
sok bajából való felüdülését nek i köszöni : a távolban 
se feledje el. Mi megőrizzük szivünkben emlékét constan-
tes futuri , ad quod Constantinus per duo intégra lustra, 
unumquemque, verbo et exemplo paterne docuit. Legyen 
és maradjon — bár hová vigye és bármi magasra emelje 
a gondviselés, a mi legjobb, legszeretőbb Atyánk! 

Záradékul, — a ,Felvidéki Közlöny' bucsu szavait 
csatolom még e váló és bevezető sorokhoz : „És most, 

') A feljavított fizetésemben nyilvánuló ,speczialis gratia'-t 
nem sokáig fogom élvezni Utolsó szava volt a kegyosztónak : „Imád-
kozzék az öreg püspökért !" Eddig is tettem, ezután még inkább 
fogom. 

2) ,Cum augentur dona : rationes etiam crescunt donorum.1 

Ezen egykoron könnyen át fog esni a beszámoló püspök, ki ujab-
ban 2000 frtot a papi nyugdijalap — és 2000 frtot a helybeli nő-
képezde javára tet t le, s mint a ,Sárosi Közlöny' szépen megjegyzi : 
i t t léte végperczeiben is — jótékonyságot terjeszt. 
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hogy a mi nagy jótevőnk, a nemes szivü főpásztor, a 
toleranczia és felebaráti szeretet mintaképe, a Krisztus 
akarata szerinti pap eltávozott körünkből: még egy 
eisten hozzád !'-ot mondunk neki, s hogy a Mindenható 
áldása kisérje minden léptei t!" Emlékvirág. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Áz országos központi katholikus legény-egylet 

f. é. január 30-án délután 5 órakor tar tot ta meg rendes 
évi közgyűlését. 

Ugyanis pont 5 órakor érkezett Cselka Nándor pré-
postplébános ur ő nagysága, ki mint ő eminencziájának Ma-
gyarország herczeg-primásának ad hoc kiküldött képviselője, 
az egylet elöljárósága és a nagy számban megjelent tagok 
és polgárok által lelkes „éljen"-nel fogadtatott . 0 nagysága 
előrebocsátván küldetésének jelentését és annak nagy be-
csét az egyletre né^ve, ékes szavakban magyarázta az 
egylet mibenlétét, t. i. hogy az — iskola, menhely, óvoda, és 
mennyiben kell, hogy az egyleti tagok ezen hármas in-
tézményhez ragaszkodjanak. Nem csoda, hogy a nemes 
tűzzel, erős meggyőződéssel előadott, szivre és észre-
ható beszéd több izben megéljeneztetett, de különösen 
akkor, midőn ő eminencziájának az egylet iránti atyai 
szeretete és gondoskodásáról szólott. Következett az elnök 
beszéde, mely más oldalról világitotta meg az egylet 
feladatát s mely némi röviditéssel imigy következik : 

Isten áldja a tisztes ipart! 

A közgyűlés egyletünk életében mindenha nagy 
horderővel bir, nemcsak azért, mivel a rendes tagok 
nagy számban jelennek meg, hanem azért is, mivel az 
egylet jelentést tehet egy évi működéséről, tanúságot tesz 
életképességéről a tiszteletbeli és pártoló tagok, ő emi-
nencziája, Magyarország biboros főpapja, az egylet fővéd-
nökének magas személyét helyettesítő nagyságos kép-
viselő előtt. 

Minden egylet csak addig bir életképességgel, mig 
működése feladatának, czéljának megfelel. 

Mi a katholikus legényegyletnek feladata, czélja, 
törekvése ? 

Az egylst feladatát, czélját, törekvését az egyletnek 
amaz általánosan ismert négy jelszavában bírja, mely e disz-
terem falain is olvasható. E jelszavak a tagokat azon eré-
nyekre figyelmeztetik, melyekre törekedniök kell, hogy 
ha a legényleti nagy szövetségnek nem holt, hanem ele-
ven tagjai akarnak lenni. 

1. Vallás és erény. 
2. Munkásság és szorgalom. 
3. Egyenesség és szeretet. 
4. Vidámság és tréfa. 
Az egylet a vallás alapján nyugszik és csakis a 

valódi keresztény vallásos élet alapján virágozhatik. Az 
egylet ugyan nem egyházi congregátio, de azért nem 
kevésbbé katholikus, mint a valóságos egyházi testületek. 
Vallás nélkül sem ez életben, sem a jövőben senki nem 
boldogul, mennyivel kevésbbé a kézműves. Azért is le-
gyen ő élő tagja az egyháznak, szentelje meg a vasárnapot, 
hallgasson misét és prédikácziót, járuljon többször a 

szentségekhez, szokjék az imádsághoz, vallja meg hitét, 
és minden körülmények közt legyen valódi keresztény. 

A vallás mellől nem hiányzik az erény sem, mely 
mindenkinél otthon van, aki féli az Istent. Azért irja 
Kolping a vallást és erényt ugyanazon egy pajzsra, ösz-
szetartoznak azok, mint a fa és gyümölcs, mint az ok 
és okozat. A legényegylet ház, melyet a bölcseség épí-
tet t magának és amelyen „hét oszlopot vágott ki (Pél-
dabeszédek könyve 9, 1.); e hét oszlop a három isteni 
erény (hit, remény és szeretet) és a négy erkölcsi erény, 
és ezekkel együtt a többi mind. De van a többi erények 
között egy, melyről a kézművesnek soha sem szabad 
megfeledkeznie, és ez : a munkásság. Minden állásúak 
között legelső sorban ő van munkára hiva, hisz nevét 
is a kéz munkájától vette. A munka minden emberek 
előtt neki esett osztályrészül ; s azért a legény ne is le-
gyen álomtáska, ne legyen czukorbaba, ki ret teg a 
munkától, hanem kora reggeltől késő estig álljon helyt 
a munka mellett. Aki a hétköznapot föl nem használja, 
az a vasárnapot nem érdemli ; aki meg épen hétközna-
pon lustálkodik, az Ur napján pedig dolgozik, az a tár-
sadalom szemetje, és a legényegyletbe bizonyára nem való. 
Aki Isten akarata és rendelete szerint a munkában fá-
rad, az testben-lélekben egészséges marad, és el tudja 
magát, s ha arra kerül a sor, nejét és gyermekeit is 
tartani. — A vallás és munka ikertestvérek. 

A munka, ha együtt já r a vallással, boldoggá teszi 
az embert, jólétet és megelégedést terem. Azért irta 
Kolping néplapja élére és arczképe alá jelige gyanánt : 
„A vallás és munka a nép aranytermő talaja!" Es hogy 
a legények ez igazságot minél jobban átértsék, folyto-
nosan sz. Józsefnek, Krisztus Urunk nevelőatyjának pél-
dáját állította eléjök. Fölösleges, hogy az egylet az ő 
mibenlétét és elveit széltiben-hosszában magyarázgassa. 
A mi programmunk egyszerűen szent József és ezen 
programmunkat zászlójára festve emeli magasra az egy-
let. „Mint az egyház talaján álló társaság", igy szól 
Kolping, „a szentek soraiból választott magának védel-
mezőt; és az egyleti tagok mind, ezen szentnek közben-
járására bizzák magukat. 0 is ugyanazon uton haladt 
ég felé, mint mi : — a vallás által nemesitett munka 
ut ján. Szent József példájára Krisztussal, Krisztusért és 
Krisztusba vetett bizodalommal munkálkodunk. Ha igy 
teszünk, megáld bennünket az Isten, és beteljesedik az a 
szó, melyet jöt tünkben-mentünkben annyiszor veszünk 
ajkainkra, a mi hivatalos egyleti köszöntésünk: „Isten 
áldja a tisztes ipart." Ez elmés köszöntésre Kolping so-
kat tartott , mert a kézművesek részére nagyon alkalmas, 
sőt olyan, mint az imádság. 

De pusztán gépies munkával, bármily becsületes 
legyen is amellett , korunkban, a határtalan verseny nap-
jaiban nem sokra mehetünk. — Szívesen tanuljon tehát 
az iparos, és igyekezzék magát kiművelni. Mint nagy és 
fölséges alakok magaslanak ki korunk fölé a setétnek 
bélyegzett középkor mesterei : a kölni dóm jeles épitői, 
kik nem az akadémiákon, hanem a gyakorlati kézműves-
ség iskolájában szerezték ügyességüket ; a kitűnő ötvö-
sök, kiknek remekeit manap is csodáljuk ; az asztalos-
művészek, kik manap is bárkivel kiállnák a versenyt, 
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habár legnagyobbrészt nélkülözték ama segédeszközöket, 
melyeknek mai iparosaink oly nagy hasznát veszik. E 
férfiak a szó legnemesebb értelmében a szorgalmas ön-
müvelés emberei voltak ; — és a mai iparosnak még 
ezeket is felül kell haladnia a művelődés után való tö-
rekvésben, ha azt nem akarja, hogy az idők rohanó ár ja 
őt maga alá temesse. — És habár az egylet nem minden 
tagja jut is el e tekintetben a legfőbb fokra, — tanuljon 
meg kiki annyit, amennyit lehet. Es Kolping elégszer 
figyelmeztette is erre a tagokat, bár másrészről nem azt 
tartotta az egylet főczéljának, hogy az a tagokat tudo-
mányosan kiművelje. Kivánta, hogy minden egyletben 
tartsanak oktatást, és pedig mindenekelőtt az elemi tár-
gyakból, miután ezekben sokan még igen hátra vannak. 
Helyesen teszi az egylet, ha az elemi oktatáson kivül 
még valami magasabbat is nyújt. De a tanulás magában 
véve még nem elégséges; mert a tudomány egyedül, 
éppen ugy válhatik kárára, mint javára az embernek, 
aminthogy nagyon gyakran mint a pokol eszköze pusztit 
a földön. Ha elvonjuk a vallás szirnemesitő hatása alól, 
legfölebb az apostol szava alkalmazható rá, hogy „felfu-
valkodottá tesz." Es ez a felfuvalkodottság hamar be-
fészkeli magát a kézműves szivébe, pedig a félig-meddig 
tanult ember nagyon veszedelmessé válhatik az emberi 
társadalomra nézve. Különbséget kell tehát a műveltség 
és műveltség közt tenni. A valódi műveltség arany, — 
a hamis műveltség, t. i. az észnek egyoldalú müvelése, az 
ember erkölcsi részének fejlesztése nélkül, csak talmi-
arany, sőt nagyon gyakran, — dynamit és petroleum. 

De hogy a munka gyümölcsöt teremjen, a szorgal-
mon kivül még más erényeknek is kell azt támogatniok. 
Ezek az erények : a takarékosság, az önmegtartóztatás, a 
pályatársak közti egyetértés és szeretet, és a munkában 
s munka közben való jókedv és vidámság. 

így magyarázza Kolping maga ama jelszavakat. Meny-
nyiben felelt meg az egylet e jelszavaknak, az egylet t. 
jegyzője fogja nekünk elmondani. De mielőtt erre át-
térnénk, legyen szabad Cselka Nándor ur prépost-plébános 
ő nagyságát felkérni, miszerint ő eminencziájának, Ma-
gyarország herczeg-primásának, legmélyebb hálánkat je-
lenteni kegyeskedjék, de egyszersmind azon erős igére-
tünket is, hogy mély hódolatunk, fiúi ragaszkodásunk 
és szeretetünk, ha lehetséges, fokozódni fog, de szivünk-
ből kihalni soha ! 

0 eminencziája, Magyarország herczeg-primása, egy-
letünk fővédnöke éljen ! (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= A Szent-István-Társulat által a rossziráuyu 

ponyvairodalom ellensúlyozására meginditott népiratkák 
vállalata örvendetesen terjed. A négy első népirat, me-
lyekről lapunkban megemlékeztünk, rövid idő alatt 
10—10,000 példányban már három kiadást ért. Ujabban 
ugyanazon kiadásban megjelentek a következő sikerült 
népiratok : A vén rókáné vagy, hogy gyógyit a javas-

asszony ; czélja a népet ámitó javasoktól óvni. A fej-
szének nyele, vagy nem ver Isten bottal ; egy vagyonában 
elbizakodott falusi polgár tanulságos története. Galambos 
Bálint ártatlansága, vagy Isten megbünteti a hamis tanú-
ságot. Remete Péter, a derék földműves ; észszerű gaz-
dálkodásra tanitja a népet. Egy délután Antal bácsiék-
nál, ujabb törvényeink szemmel tartásával a vegyes há-
zasságokról nyújt tájékozást. Kivánjuk. hogy e jóczélu 
népiratkák minél nagyobb elterjedést nyerjenek. 

VEGYESEK. 
A következő megtisztelő levelet kaptuk: Petits Clercs 

du Sacré-Cœur à Fayet (Aisne). I. M. I. Vivat cor Jesu ! 
Vénéré Monsieur, Ne vais-je pas être importun, Vénéré 
Monsieur? D'autre part, la poste, me-dit-un, est parfui 
infidèle ! J 'ose rappeler, à vous le protecteur et le soutien 
des bonnes œuvres, une des œuvres les plus excellentes, 
sans contredit, en faveur de laquelle j'ai eu l 'honneur de 
vous écrire: Celle des Jeunes Clercs du Sacré-Cœur, 
établie et déjà florissante à Fayet près St. Quentin. Les 
demandes d'admission abondent, mais les ressources man-
quent pour y admettre et y former les saints prêtres que 
réclament les tristesses du présent et les sombres menaces 
de l'avenir. Daignez agréer, avec mes excuses, Vénéré 
Monsieur, l'assurance de mon respect et de ma reconnais-
sance anticipée dans le Coeur de notre divin Maître. Le 
Directeur de l 'Ecole St. Clément Joseph Legrand, Prêtre, 
S. C. J._ — Legközelebb megismertetjük a kérelem tárgyát. 

— Kegyelmes föpásztoraink közöl nm. és főtiszt. 
Császka György szepesi püspök ur ő excja m. hó 29-én 
Rómába utazott ad limina (nem ad limites) Apostolorum. 
Nm. és ft . dr. Schuszter Eonstantin legk. kinevezett 
váczi püspök ur ő excja pedig Budapestre érkezett, hol 
a pápai iratok leérkezését bevárja és csak azután fog-
lalja el u j főpapi székét. 

— Bakács-tér. Ugy nevezik a tért, melyen a bu-
dapest-ferenczvárosi gyönyörű templom áll. Néhány év 
előtt e tér egyike vala a legelhagyatottabbaknak egész 
Budapesten. Egy rozzant, kápolnaszerü templom állt 
egyik szögletében. Ma, ha az ember az újonnan épült 
plébániát és iskolákat egyfelül, a gyönyörű románstylü 
templomot másfelül véve megáll és körülnéz : önkénte-
lenül elismeri, hogy most e tér már igazán méltó Bakács 
Tamás bibornok s Magyarország prímásához. Hogy ebben 
mennyi érdeme van Kurcz Vilmosnak, a ferenczvárosi 
plébánosnak, azt az egész főváros tudja. Egyik kiváló 
szerencséje neki az, hogy káplányai közöl nem egy ki-
magaslik. Múltkor emiitettük Pichler Pál Tibold atya 
temetését, a ki 23 évig lelkészkedvén a Ferenczvárosban, 
annyira megnyerte a hivek szeretetét, hogy azok számára 
egy nagy férfiút megillető temetést készítettek. Pichler-
rel 23 év előtt együtt . ment ki a Ferenczvárosba nt. 
Bán Sándor. S azóta folytonosan itt működik mint 
plébánosának jobbkeze s mint a híveknek kedvencze. Ez 
is érdem. Az ő karjai közt lehelte ki 23 éves elhunyt 
káplántársa nemes lelkét Alkotójának ölébe. Qui se humi-
liât, exaltabitur ! 

— A „ Monumenta Vatikana" feliratú jelentésünk-
ben kimaradt felemlítése annak, hogy az érdekeltek többi 
képviselői között mgs. és ft . Vaszary Kolos pannonhalmi 
főapát ur képviseletében jelen volt Füssy Tamás sz.-I.-t. 
érdemdús alelnök ur is. E pótlás más lapok számára 
is szól. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Szentirástudományt kérünk. — Winter l Antal emléke. — Istentagadás és istentelenség. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A protestantismus mozgósít! — P a n n o n h a l m a : A „Religio" cz. folyóirat ajánlása. — 

N a g y v á r a d : Egy észrevétel. — Irodalom, : A babonáról. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

NEGYVENHATODIK É Y F O L Y A M . 

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. 

Szentirástudományt kérünk ! 
Ir ta : egy falusi plébános. 

A magyar lelkészkedő papság nem olvas-
gatja a szentírást. Ez tény, melyet hasztalan 
tagadunk. Ne szépítsük a dolgot, hanem vizsgál-
juk okait e szomorú tüneménynek, és aztán ha 
lehet, változtassuk meg örvendetesebbre. 

Igaz! nálunk katholikusoknál az Isten igé-
jének nem egyedüli forrása a sz. irás, e mellett 
egyenértékű a traditio, sőt azt mondhatjuk: a 
traditioban benne van a sz. irás is, amennyiben az 
nyújt fölvilágositást a sz. irás keletkezéséről és 
biztosítékot eredeti épségében való fönnmaradá-
sáról. Az egyház állt és terjedett, hirdette az 
Isten igéjét, mielőtt lett volna sz. irás a mai 
alakban. — Ugy hiszszük végzett theologusok 
olvassák e sorokat, kiknek nem kell mindent 
tövéről-hegyére magyarázni. 

A lelkészkedő papság idejének jó részét 
igénybe veszi a mezei gazdálkodás; hogy megél-
hessen, utána kell nézni. A mostani cselédség 
rossz, nem megbízható; ha urát nem érzi közel, 
nem igen dolgozik. Tehát utána kell járni, szem 
előtt tartani. Evvel sok idő eltelik. 

Mint lelkipásztornak akad elég teendője éven 
át. A húsvéti gyóntatás azon időszakra esik, mi-
dőn sürgős a tavaszi munka; a karácsonyi és 
évközhen többször, tömegesebben előforduló gyón-
tatás, kivált ahol virágzik a rózsafüzér társaság. 
Iskolában a hitelemzés, az állam által kívánt 
statisztikai kimutatások készítése, anyaköuyvi ki-
vonatok kiszolgáltatása, betegek látogatása, hol-
tak eltemetése és egyéb pastoralis teendők szintén 
sok időt vesznek igénybe. 

Akarja az ember tudni azt is : mi történik 
a világban. A hirlapolvasás sok időt elrabol. Pe-
dig e nélkül a társaságban idióták lennénk. Nap-
jainkban a hirlapolvasás életszükséglet. Más köny-
vet is olvas néha, dogmaticát, jogot néha hiva-
talból is szükséges lapozgatni. Egyik-másik a 
szépirodalmat is kedveli. 

Igy a sz. írásra nem marad idő. 
Ez a helyzet. 
Hanem azért abból, amit mi a helyzetből 

kifolyólag, lélektanilag tudunk indokolni: nem 
következik, hogy helyeseljük. 

Mert ha komoly akarat van, jut rá idő, ki-
vált vasárnap délután és a téli estéken. 

Azt szereti az ember olvasni, amihez ért. 
A sz. irást nem értik. Nem is csoda. Értsük meg 
jól : nem, mintha nem tudnák elolvasni, vagy 
meg nem értenék betű szerint, de nem hatnak 
be a szellemébe; hiányzik az elő-, bevezető isme 
ret; előleges, mellék-, segédtudomány. 

Miből áll a szentirástan tudománya? 
Nem kell tudni a héber nyelvet mindegyik-

nek, de az introductiókat igen. Ez pedig gyarlón 
adatik elő.1) 

E sorok irója kéziratból tanulta a herme-
neuticát is. Betanultuk szórói-szóra nagy fárad-
sággal, küzdve a nyelv nehézségével; el is feled-
tük szépen — nagy részt. 

Az ,archaeologiát, a bibliai régiségtant Jahn 
kézikönyve után tanultuk,2) többet nem is hal-
lottunk, mint a mi a könyvben foglaltatott. 

r) Ott, a hol. A szerk. 
2) Most már ott is másképp van ez. A szerk. 
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A szentirástan tudományát szükséges volna 
modernisálni.x) Hogyan értjük ezt? 

A régiek temérdek kincset raktak le a fo-
liansokba; ele ki olvassa ezeket? Kerschbaumer 
is panaszkodik — Paterfamiliásában, — bogy a 
vaskos köteteket nem kedvelik. Aki olvasni akarná 
is, hol veszi? A plébániai könyvtárak igen ha-
nyag állapotban vannak, nem gondol azokkal 
senki. Jó volna a haláleseteknél számba venni, 
összeirni. Amit a statutumok értelmében meg is 
kellene tenni. Szigorúan kellene eljárni a dolog-
ban. Mennyi ott a mancum opus, a csonka 
példány ? 

Ugy értjük a modernizálást, hogy a szent-
irástan tudományát tetszetős alakban, magyar-
nyelven kellene kiadni, hogy a világiak is olvas-
hassák. 

Felölelné a bibliai régiségtant,2) hermeneu-
ticát, bevezetést az ó- és uj-szövetségbe; fölhasz-
nálva természetesen a legújabb egyptologiát és 
assyriologiát is, ugy hogy az úgynevezett „Bibli-
cum studium" jelen szinvonalán álljon. El lenne 
látva ábrákkal, térképekkel, jegyzetekkel. 

Igaz, hogy ez éveket igénybe vevő munka 
lenne. Nem tesz semmit. Sat cito, si sat bene. 
Ugy gondoljuk minden magyarul értő pap meg-
venné, ha tiz forint lenne is az ára, mert föl-
érne kisded könyvtárral. 

Meglehet: ilyen segédkönyv forgatása mel-
lett, jobban megkedvelnék a szentírás olvasását. 

Magam mondok legelőször mea culpát a 
mulasztásért. Medice! cura teipsum. 

Már most hogyan? 
A pályázat mellőzendő; biztosra lehet venni, 

hogy senki sem fog pályázni.3) Hanem egyenes 
megbizás utján kivihető. 

Karsch Lollion ur vállalkozhatnék reá. Yan 
hozzá tudománya, tehetsége, hivatottsága. Pró-
bálja meg, bocsásson ki fölhivást. 

A munka készülhetne Holzammer után és 
nyomán. A kéziratot megbírálná a budapesti 
egyetemnek hittani kara.4) 

*) Akarja mon'dani : korunk vallási szükségleteihez 
alkalmazottan megirni. A szerk. 

*) Kudlik adott ki egy füzetet, hanem a folytatás 
elmaradt. — Az iró majd tudná, hogy mely dolgokat 
kell latinul megirni benne. 

\) Ez talán még sem mondható ily desperatus út-
nak. A budapesti kir. magyar tud. egyetem theol. kará-
nak egyptologiai és assyrologiai pályatételére p. két 
becses pályamű érkezett be.. A szerk. 

4) Ezt oly szaktudóstól, mint dr Karsch, kivánni 
fölösleges. A szerk. 

Az evangeliumi szakaszok magyarázatának 
olvasgatása után jöttem ezen gondolatra. 

Mit szól hozzá, főtisztelendő Szerkesztő ur?1) 

W i n t e r l A n t a l e m l é k e . 
(1814. okt. 21 1886. jan. 22.) 

(Folytatás.) 
Mindig nagy felelősséggel jár t plébánosnak lenni ; 

a gyöngéd lelkiismeretű pap e tekintetben elég aggodal-
mat szenved. Mikor látja, hogy az evangeliumi jó mag 
annyiféle tövis által " elnyomatik, hogy sok szem az ut 
szélére vagy sziklás földbe esik, nem volna csoda, hogy 
visszavonulni kívánkozik, mások vállaira engedve nehe-
zedni a súlyos keresztet. A szentek történetében is talá-
lunk erre példát. Ki nem épült az arsi plébánosnak, sz. 
Yianney Jánosnak, azon elhatározásán, hogy futás által 
akart megmenekedni a plébániai terhektől, vagy egy 
Kantius sz. János eljárásán, ki ott hagyta plébániáját — 
látván a lelkek veszedelmeit s nem birván azokat eltávo-
lítani, s inkább megint egyetemi tanár lőn ! A mi korunk-
ban plébánosnak lenni még nehezebb ; nem szükséges ez 
állitásom okait részletezni. Winter l sokat szenvedett ez 
okból. Mikor magánosan jár t az utczán és gondolataiba 
elmerült, a benső aggodalom arczára is kiült, ugy hogy 
az ember .könnyen következtethetett szivében duló indu-
lataira. Winter l — bármennyire nyájas és szelid vala a 
társalgásban — természettől fogva igen heves férfiú volt, 
s tudjuk, ilyen embereknek rendszerint több jut ki a 
benső harczokból. Mikor a három pontos testvéreknek 
Győrött virágzott a buzájok, akkor voltak Winterlnek 
legkeserűbb napjai. Ez volt a hetvenes évek elején. Hire 
jár t már, hogy Winter l leköszön. A városban már nagy-
szerű tüntetésről beszéltek, amelylyel e hivatalához visz-
szavinni akarták azon esetben, ha csakugyan leköszönne. 
Az isteni gondviselés azonban ez időben már készitett szá-
mára lánczot, melylyel a plébániához kötötte, s ez nem vala 
egyéb, mint a Winter l által 1872-ki sz.-Mihály napján 
megnyitott leányárvaház. Ezen intézet fölvirágoztatására 
kétségkívül többet tehetett mint városplébános, mint es-
peres, mint városi képviselő, mintha csak egyszerű dig-
nitarius a káptalanban. 

Fölöttébb tanulságos ennek az intézetnek megalapítása 
és gyarapítása, azért érdemes felőle bővebben szólni. Nyíl-
tan közölte Winter l e sorok Írójával árvaháza iránti 
minden tervét, aggodalmát, reményét, tehát szólhatunk 
is róla. 

Arvafiuk számára van Győrött intézet a város tor-
nya alatti helyiségekben : azonban árvaleányokról nem 
volt gondoskodva. Egészen elhagyatott leánykákért a 
város fizetett 4—5 frtot havonkint és „koszt"-ba adta. 
természetesen szegény emberekhez, kik még hasznot is 
vártak e csekély dijból. Mint plébános és Erzsébet-egv-
leti elnök tapasztalta, minő szomorú az ily szegény te-

x) Hát mit szóljak, mikor az igen t. felszólaló ur 
körülbelül már mindent elmondott előttem ? ! Egyet azon-
ban mondok: ajánlom felszólalásának alkalmazását a hit-
tudományok más szakaira is. A szerk. 
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remtések sorsa. Árvaház segíthetne e bajon ; de mi módon 
teremtsen árvaházat ! Könnyű ez annak, ki 10,000 fr tot 
letehet! De Winterlnek semmije sem volt, csak folyó 
jövedelme. Aggodalmait egyebek közt orvostudorral (dr 
Sikorral) is közölte, ki azt tanácsolta neki, hogy kezdje 
meg lehető szerény módon, majd segitségére lesznek 
mások is. Ez a gondolat megfogamzott szivében s 
miután sokat meghányta és meghitt embereivel meg-
beszélte, elhatározta, hogy egyelőre 5 —6 árvaleány 
számára lakást bérel, hogy nevelőasszonyt fogad melléjök, 
hogy a sz. Erzsébet-egyletet fölkéri, miszerint a vezetést 
elvállalják, s hogy végre a kis intézetet a magáéból pró-
baképen eltartja. Lelke felével, Trichtl J . préposttal, út-
nak indultak tehát, hogy alkalmas helyiséget keressenek. 
Mindenféle oknál fogva eltekintettek a belváros és új-
várostól és a Nádorvárosba indultak ; itt véltek talál-
hatni alkalmas lakást ; e városrész legtisztább levegővel 
és legtöbb kerttel bir. Jó ideig hiába jártak. Egy napon 
megint láttak czédulát egy ajtón, lakást hirdettek ; meg-
tekintik a házat s ime a győri Boldogasszony képe volt 
az ajtó fölött. „It t a Boldogságos Szűz Mária van, ide 
bemegyünk" — mondá Trichtl, s evvel beléptek. Három 
kis szobából, konyha és kamrából álló lakást fogadott és 
sz. Mihálykor a közeli plébániatemplomban mondott sz. 
mise után a sz. Erzsébet-egyleti úrhölgyek s a nádorvárosi 
esperesplébános jelenlétében bevezette oda az ápoló asz-
szonynyal az első hat árvaleányt és az intézetet a B. 
Szűz különös ótalma alá helyezte. 

Bajos szóval elmondani, minő örömmel fogadta a 
győri közönség ezen kezdeményezést. Az Isten áldása 
szemlátomást föltűnt raj ta . Arról nagyon hamar meg-
győződött az alapitó, bogy ezen a fokon az intézetet 
nem hagyhat ja . Egy asszony hat neveletlen, egészen el-
hanyagolt leánynyal mit is kezdjen, mikor őket tisztán 
tartani, nekik főzni, őket gondozni, rendhez szoktatni 
kellene ! ? Miután csakugyan bekövetkezett, amit az emii-
tett orvos mngjósolt, hogy t. i. mások is segitségére 
jöttek, Winter l Istenbe vetve reményét, a házat meg-
vette és a következő iskolai évre az intézet kiterjeszté-
sét vette tervbe és pedig egyházilag jóváhagyott szer-
zetesnők meghívása mellett. Mindenfelé kopogtatot t ; de 
tudjuk, a hazai congregácziók akkor is most is annyira 
keresettek, hogy ezt az intézetet egyik sem vállalhatta el. 
Szerződött tehát a szegény gyermek-Jézusról neve-
zett aacheni congregáczió bécsi anyaházával, kik közt 
volt egy magyarul beszélő tanítónő, s kik megígérték, 
hogy azok, kiket ezenkívül küldeni fognak, a magyar 
nyelvet rövid idő alatt meg fogják tanulni. 1873-ban, az 
iskolai év kezdetével el is jöttek. 

Winterl azonban nem csak árvaházat, hanem jóra-
való kath. leányiskolát is akart. A nádorvárosi plébánia 
birt ugyan férfitanitó vezetése alatt leányiskolát, amelyet 
rendszerint csak 40—50 leány látogatot t ; a többi tan-
köteles vagy bejárt a belvárosi leányiskolába, vagy a 
távolabbi utczákból éppen nem járt iskolába. A fiuk 
szorgalmasabban jártak ; s tekintve a tankötelesek számát, 
u j osztály fölállítása okvetlen szükségessé vált. Ezen kö-
rülmények alapján Winterl azon ajánlatot tette a város 
közönségének, hogy ő kész jól fölszerelt, a törvény min 

den követelményének megfelelő két tantermet leányis-
kolák számára az árvaházban nyilvános használatra át-
engedni s képzett tanítónőkről gondoskodni, ha a város 
neki azt a költséget évenkint megadja, melyet egy u j 
tanerő eltartására kiadnia keilend. 

Ezt az ajánlatotot a város két kezével elfogadta 
s igy mind a két fél nyert. Sőt midőn Winter l az ő ár-
vaházában egy harmadik osztályt is fölállított, a város 
egy második tanerő fizetését és lakbérét is fölajánlotta. 

Hosszú lenne e vázlat, ha e ház történetét tüzete-
sen elbeszélném ; csak a főbb eseményeket akarom ki-
emelni. Már az első évben építeni kellett, mert a volt 
polgárházban nem volt iskolának való helyiség. Épül t 
tehát az udvaron két derék terem. A püspök ur ő exja 
adta hozzá a téglát. 

Az apáczák bevonulásával kosztos gyermekek is jöt-
tek. Winterl szívesen elfogadta. Az igen mérsékelt dij 
egy kis hasznot mégis csak hozott, mert nagyban vá-
sárolhattak, azután a jobb nevelésű kosztos leányok 
példája az árvákra is jó befolyást igért. De ezzel megint 
kevés lett a helyiség : újra kellett építeni. A ház nagy 
benső telekkel bir, amely nagyrészt kert ; hátul egy 
másik utczára lakók számára voltak helyiségek. Most 
ezeket nagy költséggel Winter l átépíttette tantermekké, 
az előbbi tantermek pedig munkaterem és hálóteremmé 
lettek. S hogy a kert által elválasztott két helyiség között 
zordon időben is könnyebb legyen a közlekedés, a kert 
szélén födött folyosót épített, miáltal a gyermekek min-
denkor alkalmas szórakozási helyet is nyertek. 

De mit ér az ilyen intézet, ha az Ur Jézus szemé-
lyesen nincs o t t ? Ha nincs, ahová bánatos órában elme-
het a Jézushoz szokott apácza, hogy ott kitárhassa szi-
vét ? — Könyörögtek tehát kápolnáért és szentségért. Ha van 
tűzmentes helyiség, nyithatok, volt a megyés püspök vá-
lasza. Es volt. Egyetlen kis szóba a sok között bolthaj-
tásos és ezt berendezték. Az intézet fönállásának második 
évfordulóján lőn fölavatva az alapitó által, és először 
bemutatva benne az imádandó sz. áldozat. Es bevonult 
az Ur Jézus az intézetbe és azóta ott lakik. Misére azon-
ban ezentúl is a plébánia-templomba jártak, csak reno-
vatió végett szokott sz. mise lenni. A kápolna oly kicsiny, 
hogy a bennlakó gyermekek harmadrésze sem fér bele. 
Újnak építése elkerülhetetlen. 

(Folytatjuk.) 

Istentagadás és istentelenség. 
A franczia esküdtszék közelebb halálra ítélt egy 

Duval nevü anarchistát, mert ez rabolt és gyúj togatot t 
— és pedig a mint a tárgyaláson kifejezé — a szabadság 
nevében. Önkénytelenül megborzad az ember, mikor a jö-
vendőre gondol ; mit nem fognak még elkövetni az e 
faj ta istentelen egyének, az anarchisták, a kiknek csupán 
csak az a czéljuk, hogy a vallás kigunyolása mellett, a 
törvényt, a társadalmi rendet felforgassák, megsemmisít-
sék ! A társadalomnak eme veszélyes fekélyei termékeny 
talajra találnak különösen a munkás-osztály bebelében. 
Azok a munkakerülő, félmüveit, tudákos egyének Darwin 
és a többi álbölcselkedők tanait vallják és hirdetik, az ő 
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ferde felfogásuk szerint, megmételyezvén ez által a tu-
datlanok szivét, a kik aztán nem ismernek többé Istent, 
sem — biint. 

Az atbeismus, istentagadás, szorosan véve az Isten-
nek elméletben való megtagadását akarja kifejezni ; az Is-
tennek gyakorlatbani megtagadása pedig oly egyének gon-
dolkodásmódja, a kik ugy élnek, illetőleg cselekednek, 
mint a kik Istennek létezésében nem hisznek : ez meg 
már nem istentagadás, hanem istentelenség. Es az isten-
telen, mint a baromnál is alábbvaló, vájjon megérdemli-e, 

éljen, hogy élvezze mindama földi jókat, melyekkel 
Isten az emberiséget oly bőkezüleg ellátja ? 

Ep gondolkozású ember nem is lehet istentagadó, 
annál kevésbé istentelen, mert hiszen minden a mi a 
világon létezik, azt tanitja, hogy van Isten, s boldog a 
ki hiszi, de j a j annak a boldogtalannak, a ki nem hiszi ! 

Már az ó-korban voltak atheisták, abban a korban, 
midőn számos isteneket imádtak. A többek közt az athe-
isták is mintegy ösztönszerűleg érezték, hogy az ísten-
beni hit nélkül a társadalmi rend fenn nem állhat, mert 
igy az emberek sem személy-, sem vagyonbiztosságot 
nem élvezhetnek, egy szóval vége minden jólétnek, ezért 
a melosi Diagonast, ki istentagadónak hirdette magát, 
fogságra vetet ték; innen ugyan az megszabadult, hanem 
oly üldöztetésnek volt kitéve, hogy utoljára is, folytonos 
bolyongása közben, hajótörés alkalmával elpusztult ; a 
cyrenei Theodorust pedig istentagadás gyanúja miatt ha-
lálra Ítélték. 

De mi is lenne a világból, ha az ily őrjöngök ha-
talomra jutnának ? Láttuk a mult század végén a fran* 
cziáknál s fájdalom, láthatjuk ma is, nem csak ott, ha-
nem Európa több müveit államában : mint törnek az em-
beriség formájából kivetkőzött egyének minden ellen a 
mi szent, irtóztató vandalizmussal rombolva szét oltárt és 
családi tűzhelyet. Es ha csakugyan hatalomra emelkednék az 
atheismus : a milyen borzasztó rombolást az akkor vég-
hez vinne, még a legidegesebb képzelem sem birna ahhoz 
foghatót alkotni magának, nem hogy azt tollal leirni 
lehetne. De hála Istennek ! van józan ész, a melyet ez a 
képtelenség meg nem ingathat, van tisztán érző szív, a 
mely ez őrjöngéstől iszonyattal fordul el. S addig mig 
az ész és sziv kormányoz : élni fog a hit, vele a becsü-
let, erény, jog és az igazság ! 

Az emberi gyarlóság pedig végre is kiüt akár is-
tentagadón, akár istentelenen : filozófuson vagy anarchis-
tán. Bolond volt mindegyik teljes életében, de a végórában 
kijózanodik, s a bűnös lélek rendesen egy sóhajjal hagyja 
el a testet : „Oh Istenem!11 Rég megmondta már Tertul-
lián: „Anima naturaliter christiana." 

Dr Ott Ádám. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 4. A protestantismus mozgásit. — 

III . Kivonatban — ne prolixitas nauseam pariat — ipar-
kodtam utolsó számunkban bemutatni az evangelikus 
szövetkezet kiáltványát főbb vonásaiban. T. olvasóink 
magából az iratból meggyőződhettek, hogy két irányban 
mozog e nevezetes kiáltvány. Tömöriteni a protestantis-

mus követőit ha nem is kizárólagosan, de első sorban a 
Róma elleni harczra. Ez tiszta dolog és reánk nézve 
igen becses vallomás. 

L'union fait la force — az egységben van az erő : 
ezt a protestantismus kénytelen anyaszentegyházunkról 
elismerni, ezt kénytelen önmagánál fájdalmasan nélkü-
lözni. S valósággal a katholicismus egysége ma fé-
nyesebben mint valaha szembetűnő, kivált a harczmezőn, 
Németországban. Az a szoros egység, mely a hiveket 
lelkipásztoraikhoz, ezeket püspökeikhez, ezeket az egység 
középpontjához a római pápához fűzi — acies bene 
ordinata és azért terribilis. Ebben az egységben hitroko-
naink birták és birják erejüket, sulyjokat, tekintélyöket. 
Nincsenek ottan scopae dissolutae ; azért erősek hittest-
véreink, bátrak, diadalmasak, kiket ellenfelük is tisztelni 
kénytelen, kiktől még a több és nagyobb anyagi eszkö-
zök birtokában levő ellentábor is fél, kiktől önmagát 
eddig legyőzetve kénytelen elismerni. Mily tanulságos 
példa! Mily sajátságos világosságot vet ez más orszá-
gok viszonyaira ! Mily hatalmasan és ékesszólóan hir-
deti az egész világ katholikusainak : ha erősek, tekinté-
lyesek, győztesek akartok lenni, legyetek egységesek, ut 
omnes unum ! Mily megszégyenítő ez a fenséges példa 
azokra, kik jóval kedvezőbb viszonyok között jóval keve-
sebb — sőt azokkal szemben alig számbavehető eredmé-
nyeket, ha nem egyenesen és következetesen balsikereket, 
kénytelenek feljegyezni, mert egység nélkül szűkölködnek. 
Erudimini ! . . . 

Amit az evangelikus szövetkezet kiáltványa a né-
metországi katholikusokban elismerni és tisztelni kény-
telen, ezt — saját vallomása szerint — önmagában hiába ke-
resi. „Rómának erőteljes egységével szemben — igy 
panaszolják ezt önmagok — a német-evangelikus keresz-
ténység szomorú ziláltságban áll. Az egyes országok 
egyházai, a melyekre szakad, csak igen laza kötelékkel 
vannak egymáshoz fűzve és a többire annyira egymástól 
elszigetelve, hogy az evangelikus közöntudat (Gemein-
bewustsein) elsatnyul. Még veszedelmesebb a pártoskodás, 
mely legjobb erőinket felemészti és a protestantismus 
fejlődését akadályozza. Mig mi belső egyházi kérdések 
felett egymással veszekedve az elzüllődést terjesztjük, 
addig ellenségünk, ki vesztünkre tör, feltartóztathatatlanul 
előre nyomul." Ily vallomással szemben mi fel vagyunk 
mentve annak kimutatása alól, hogy mily nagymérvű a 
protestantismus kebelében a ziláltság és azért a gyön-
geség ! 

Ha a protestantismus minden árnyalatú férfiai kö-
zösen, együttesen az egész világnak feltárják belállapo-
tukat , akkor csakugyan igaznak kell lenni, hogy az 
egység hiánya köztük oly nagy és oly kevés emiatt az 
erejök. Ily kellemetlen vallomásra bizonyára nem fanya-
rodtak volna, ha nem éreznék ők maguk első sorban annak 
a meghasonlásnak teljes súlyát, melyet annyiszor konsta-
tált már a katholikus világ. 

De amint az állami életben tapasztaljuk, hogy a 
belső bajok nagysága vagy gyógyithatatlansága esetén 
rendszerint egy külactióban keresnek mentő-eszközt, ez 
által, mint valami biztonsági szellentyün át kibocsátva a 
veszedelmes elemek fenyegető expanzív és robbanó ha-
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t á sá t : igy tűnik fel nekünk az evangelikus szövetség ama 
taktikája, mely a beismert belviszályok ellen külháboru-
ban keres orvosságot. Igy tehát kell harcznak lenni a 
kath. egyház ellen, ha másért nem, hát csak legalább 
azért, hogy összetartson a protestantismus, hogy szét ne 
hulljon, mint a föloldott kéve. 

A protestantismusnak szüksége van e harczra, és a 
katholicismusnak nem válik kárára. A kath. egyház lé-
nyegében küzdő egyház és azért sokkal jobban válik 
javára a friss harcz, mint a rothadt béke. Nem keresi a 
harczot, de a felajánlott, reá erőszakolt küzdelem elől 
sem tér ki. Hisz nemcsak Németország legújabb hely-
zete, de más országok állapota a századok hosszú lán-
czolatán át, mint a jelenben is élénken illusztrálja, hogy 
a nyilt, becsületes küzdelem sokkal jobban használt az 
egyháznak, mint az egészségtelen alapon nyugvó és azért 
önmagában veszedelmes, rothadt béke, mely ugy a jelle-
meket nyomorultakká, mint az actiót lehetetlenné teszi, 
az életet vegetálással és az egészet elposványosodással 
fenyegeti. Amint minden harcz, ugy az evangelikus szö-
vetség által újból élesztett harcz is a kath. egyháznak csak 
használni fog. Erről tanúskodik a mult, erről fog meg-
győzni a jövő. 

Ennyit az evangelikus szövetség dolgában, melyet 
nem csak egyetemes szempontból érdemesnek találtunk 
közelebb ismertetni, de egy specialis oknál fogva is, mert 
nem ritka esetben tapasztaljuk, hogy a fehér-fekete kor-
látokon tul hangoztatott protestáns eszmék itthon is, vagy 
kint tanuló egyénekben apostolokat szereznek, vagy pe-
dig az itthon levőkben visszhangra találnak. Azért résen 
kell lennünk és nyugodtan, de harczkészen bevárni a 
támadást. Erősségünk a mi egységünk, a melyre ma na-
gyobb szükségünk van, mint valaha. Győzni fogunk mint 
német hittestvéreink, ha egységüket utánozzuk ; erőtlenek 
les.ünk és maradunk, mig az egység erőssé nem tesz! ? 

Pannonhalma. A „Religio" cz. folyóirat ajánlása. — 
40. sz. 

A rendtárs uraknak szives pártolásába ajánlom me-
legen a ngs és ft. dr Breznay Béla egyetemi ny. r. hit-
tanár ur, pápai t. kamarás szerkesztésében megjelenő 
„Religio" czimű lapot, a mely már közel félszázad óta 
kitartóan szolgálja a katholikus egyházat és papságot, s 
az általa képviselt ügy szentségéhez méltó komoly mo-
dora, a pártvillongások és érdekek által meg nem inga-
tott következetessége által, a közbecsülést vivta ki ma 
gának. — Az előfizetési dij (félévre 5 frt) a székház 
pénztárából vehető ki. K o l o s m. k., 

főapát. 

Nagyvárad. Egy észrevétel. — 
Nagyságos Szerkesztő Ur ! 

Talán nem egészen helyes az, ami becses lapjának, 
a „Religio8-nak f. é. 9-ik számában megjelent „A pro-
testantismus mozgósít" czimű, máskülönben igen becses 
budapesti egyházi tudósításában javasoltatik, hogy t. i. 
„állittassék fel elvnek az, hogy a házasság jogérvényesen 
csak ama forum által Ítélhető meg, mely előtt az meg lön 
kötve." 

Jól tudom én azt, miszerint a tudós levelező által 
felállított „alternatíva" ezen második részében csak az 
czéloztatik, aminek kifejezést ad levelező ugyanazon „al-
ternatíva" első részében is, hogy t. i. eleje vétessék min-
den oly kisérletnek, amely a kath. vallású házasfelek va-
lamelyikének „in fraudem legis" való defectionálása foly-
tán, a házassági kötelék „Canon"-ellenes felbontását szokta 
eredményezni. 

Az iménti „javaslat" törvényerejű minőségének üd-
vös eredményeit sem lehetne eltagadni azon esetre, ha 
Magyarországban a házasságok csak „kath. forum" előtt 
volnának érvényesen megköthetők. De mivel a vegyes há-
zasságok akárhányszor „nemkath. forum" előtt köttetnek 
m e g : világos, hogy az iménti indítvány életbeléptetése 
által, az ilyen vegyes házasságok egészen kivétetnének a 
kath. egyház „jurisdictio"-ja alól, daczára annak, hogy 
a m. t. levelező ur által is helyesen idézett „Conc. Trid." 
szerint: „Si quis dixerit causas matrimoniales non spe-
ctare ad judices ecclesiasticos ; anathema sit." (Sess. XXIY. 
Can. XII.) 

S ezen szerény megjegyzésem nem áll ellentétben 
azokkal sem, amiknek „Korszerű egyházpolitikai kérdé-
sek" czimű füzetkémnek 5-ik czikkében (45. 1.) követke-
zőleg adtam kifejezést: „Legelőször is azon kezdem, 
„hogy olyan házassági válóperekre, amidőn összeveszett 
„kath. házasfelek közül az egyik fél azért tér át a pro-
t e s t á n s felekezetre, hogy a másik féltől elválhassék : nem 
„alkalmazható „A /egyes házassági válóperekről" szóló 
„1868. XLVIII . t. cz. azon intézkedése, hogy „Mindenik 
„félre nézve egyedül saját illetékes bíróságának az illető 
„fél saját hitelvei alapján hozott jogerejü Ítélete köte-
l e z ő " ; hanem az ilyen házassági perek, „amennyiben a 
„házassági kötelék érvényességét és akár az ideiglenes 
„elválást, akár a végképi felbontást tárgyazzák," a pol-
„gári törvénykezési rendtartás tárgyában hozott 1868. 
„LIY. t. cz. 22. §-ának megfelelőleg, kizárólag csak a 
„kath. szentszékek illetékessége alá taroznak : 1-ször azért, 
„mert az ilyen házasságok nem minősíthetők „vegyes há-
zasságokká ." Az ugyanis (in casu) „vegyes házasság," 
„amelynek megkötésekor, a házasulandó felek egyike ka-
t h o l i k u s vallású, a másik fél pedig nemkath. hitfelekezet-
„hez tartozik. De a szóban levő esetben, a házasság meg-
kötésekor mindakét fél katholikus volt. Minélfogva a 
„köztök létrejött kath. házasság eredeti jellegét nem va-
r á z s o l h a t j a „vegyes házasság"-gá azon körülmény, hogy 
„az egyik fél „in fraudem legis" kilép a kath. egyház kö-
te lékéből , mert a házasság, mint „actus transiens," nem 
„az egyik félnek defectionálásakor jöt t létre „vegyes há-
z a s s á g " alakjában, hanem midőn annak megkötésekor a 
„sacramentalis actus transiens" inaugurálta a kath. egy-
„ház elvei szerinti „status permanens"«t. De meg 2-szor 
„az ilyen esetek nem bírálhatók el jogérvényesen másutt, 
„mint kath. egyházi forum előtt, azért sem, mert az 
„illető „in fraudem legis agit." Azért defectionál ugyanis 
„a kath. hittől, hogy a kath. hitelvek szerint felbonthat-
„lan házassági köteléket felbonthassa, vagyis hogy az őt 
„kötelező „törvényt" kijátszhassa. Már pedig a magyar 
„Corpus Juris"-nak az észjogban gyökeredző s ennél-
f o g v a hatályon kívül nem helyezett, de nem is helyez-
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„hető egyik elve az is, hogy : „Fraus et dolus nemini 
„patrocinantur." (Triparti P. 1. tit. 71.; P. 2. tit. 83.) 
„Tehát törvénykönyvünknek, vagyis a „Corpis Juris"-nak 
„ezen hatályon kivül nem helyezett jogelve szerint, az ér-
v é n y e s házassági köteléknek ilyen uton való felbontásá-
énak megkísérlése, mint minden „fraus et dolus," bűnügyi 
„eljárás alá eső büntetendő cselekményt képez." 

Nem a katholicismus helyzetét súlyosbító törvé-
nyeket kell tehát kérelmeznünk : hanem olyanokat, ame-
lyek inkább enyhíthetnék a mostani elviselhetlen, ha nem 
is „törvényes," de mindazonáltal „tényleges" állapotot. 

Ha ebbeli „észjárásom" a Religio „irányával" meg-
egyeznék : ugy kérem Nagyságodat, miszerint annak, a 
jelen sorok szives közlése által,x) kifejezést adni méltóz-
tassék. 

Kiváló tisztelettel lévén 
Nagyságodnak 
Nagyváradon, 1887. jan. 31-én. 

alázatos szolgája: 
Dr Laurán A g o s t o n. 

I R O D A L O M . 
A b a b o n á r ó l . 

Közhasznú, erkölcsös olvasmány a magyar nép és 
a serdültebb ifjúság számára. Irta : Sirisaka Andor, pécsi 
tanitó. Ára 50 kr. Pécsett, 1886. I—XI -f 110 l. 

Sirisaka A. tehát, a babonáról irván, babonairtást 
is igér t ; zászlajára tűzte: „A nép fölvilágositása a val-
lás utján!11 — s e nemes igyekezetét már kiemelők tő-
lünk telhető dicsérettel. Nem tagadható, hogy könyvével 
használt; de az is igaz, hogy nemes elveinek ösvényén 
dicséretre méltóbb munkát végzett volna, ha a tömérdek, 
népünk körében élő babonának per longum et latum 
elsorolása mellett — kissé több gondot forditott volna 
az oktatásra, felvilágosításra, azaz : a babonairtásra ! Ve-
gyük a dolgot ugy, a hogy van. A nép vagy ismeri azt 
a rengeteg babonát, vagy nem. Ha ismeri s még egyszer 
elsoroljuk neki, a nélkül, hogy a babonás felfogást al-
kalmas, figyelmet lekötő példákkal, történetkékkel nevet-
ségessé tennők, s vallásos lelkülettel a tudomány népsze-
rűsítésének lejtőin az egyszerű nép lakóházába ereszked-
nénk, — alig hihető, hogy erős akarata lesz azt a sok 
vérébe ment babonát elhagyni. Ha nem ismeri mind a 
nép az ott elősorolt babonát, — az elősorolás után is-
merni fogja s a babona rémképeivel telik meg gazdag 
képzelő^tehetségének köre, és pedig annál inkább: mi-
nél élénkebb benyomást tett rá a sok babona élénk, 
hosszas, borzalmas előadása — és minél kisebb benyo-
mást gyakorolt rá a babonairtásra szánt oktatás mód-
szere. Fő dolog tehát a babonairtásra szánt oktatás mód-
szerének mesteri,^a nép kedélyállapotához illő eltalálása, 
A szerző pedig több babonát ismertet; kevesebbet irto-
gat. Igaz, hogy végkövetkeztetései helyesek, vallásos ala-
pon állók; de legtöbb helyen hiányzik a népszerű okta-
tás lelke: csattanós példa, a helyes bizonyítás. Ezért 

Igen szívesen közlünk minden ily nagybecsű felszólalást. 
A szerk. 

van, hogy közleményei tartalmasak ugyan, de cson-
kák ; sőt népszerűségre törekvő nyelvezete is oly tudo-
mányossá lesz helylyel-közzel, hogy a nép nagyot néz 
majd müve bizonyos helyeinek olvasásakor. Tekintsünk 
azonban figyelmesebben tartalmas s nagy szorgalommal 
irt könyvének lapjaira. A 11—23. 1. „ A babonáról álta-
lában, beszél. Általába,n, — s mégis nyolcz babonás ese-
tet sorol fel, melyről „később még lesz szó," mivel itt 
„kóstolónak ennyi is elég." S csak ezek után szól a ba-
bonáról általában, mint a czim is jelezte. Dolgát dicsé-
retes népszerűséggel kezdi ; de mikor a babona eredeté-
nek magyarázásához ér,. (16—18. 1.) akár csak egy tudo-
mányos értekezés nyelvére gondolhatunk. Tovább (19 — 
a 22. 1. közepéig,) tőről metszett magyarsággal, népsze-
rűen i r ; ellenben, mit folytatólag mond, rendszerének, rová-
sára történik. Az ott érintett dolgok inkább befejezésül 
illenének ! A népet először alkalmas példákkal kell meg-
győzni a babonában való nevetséges hitről s azután jő a 
buzditó okoskodás a végkövetkeztetések nyomán. Ez fon-
tos dolog. 

A babonák részletes tárgyalása VA boszorkányok-
ról" cz. darabbal kezdődik. Ez nagyon nevezetes babona-
irtás ! A szerző „Mari néni" mellé kerül a vacsoránál s 
a beszédben a boszorkányokra kerül a sor, a „kik nin-
csenek." De annyit beszél neki szerzőnk azokról, (24— 
29. 1.) hogy az a jó néni, ha azt a sok borzalmas 
esetet, mint már az szokás, másoknak is elbeszéli, a 
boszorkányokkal fognak még álmodni is. Nem hiába 
mondott el sok rémséges dolgot; nem hiába lett az egész 
társaság csupa szem, száj és fül, midőn elmondta azt is, 
hogy miképen kinozták a boszorkányokat ! I t t van az 
apró históriák, mende-mondák, még a Varga János köny-
véből is tanult idegrázó gonosz esetek kép kiállítása ! De 
nem hiányzik a Könyves Kálmán király törvényére 
való hü hivatkozás sem, hogy boszorkányok nincsenek. 
Kérdés : elhiszik-e szerzőnek a használt bizonyítás mel-
lett ? a feltüntetett gonoszságok szemlélete folytán ? — 
Ennyire a tárgyba mélyedni — nem is népnek való ! A 
boszorkányégetés okának kiderítése a kor ismeretével, 
szellemi bajával való komolyabb foglalkozást igényel ! 
Ha egykor foglalkoztak a boszorkányokkal, ha voltak 
bizonyos értelemben gonosz csontok, megrontok stb., 
ezek közt és a babonának szénvonón nyargaló szegény 
párái közt éles határvonalat kellene húznia a babona-
irtónak, ha már kedve kerekedik azokról annyit a nép-
nek is beszélnie. Igy, a mint szerzőnk eljárt, ki még a 
tüzpróbát, az usztatást és a mérő próbát is be-
illeszté könyve keretébe, a kivánt czélt alig éri el. 
Hiába mondja, hogy „a kik hallották ott a lakodalmi 
mulatságon ezeket a históriákat, azok ki is józanodtak 
babonás tévhitökből." Hátha kellő felvilágosítás, kézzel 
fogható okadatolás nélkül azt hiszik, hogy boszorkányok 
voltak? mert az ott elősorolt kínzás még nem mutathat 
a nép előtt a dolog lényegére nézve bebizonyítást! — 
Különben azon buzdítása, hogy „hallgassunk papjainkra 
és tanítóinkra s akkor okosabbak l e s z ü n k . . . , " szépen 
hangzik, valamint darabjának azon berekesztő sora is, 
hogy „boszorkányok soha sem l é t e z t e k . . . , " de még 

! szebben hangzanék, ha a szerző maga is nagyobb segc-
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lyére jött volna a papok- és tanítóknak s többet szólt 
volna a boszorkányok nem létezésének bizonyításával, 
mint azok kínzásának idegrázó elmondásával. 

„A járványos betegségekről" sok érdekeset mond s 
ugyancsak a nép nyelvén ; kár, hogy ismét annyi rém-
történet felsorolásával találkozunk. Hogy „jót nevettek" 
a sok elbeszélésen, érdekes voltára mutat ; de, hogy la-
koltak volna a boszorkányosdit játszók, — nem találjuk. 
Pedig az ismertetés végén adott gyönyörű tanácsok, az 
a megszívlelendő határozott beszéd, hogy bajban orvoshoz 
forduljunk s Isten segélyét kérjük, — megérdemelték 
volna az élénken megeresztett babonaismertető történet-
kéknek csattanós, babonairtó végét is. — Az állatok j á r -
ványos betegségeinél, miután megtitulázta, (igen szereti 
a vastag odamondásokat ; de ez a mód még nem vezet 
irtásra !) oktalanságukat szemökre hányta a babonások-
nak, fokozza egy-két sorban azt is, hogy egy esetben az 
ügyes állatorvos segitett. Párhuzamban annak az orvos-
nak kellett volna a babonát lerontania! — példában; 
igy, — erős meggyőződésünk, — nagyobb haszonnal forgatta 
volna a nép szerzőnk könyvét, melyben a hangoztattuk 
rendszer bizonyos tartalmasságot, szerves egészet terem-
tett volna. — Hogy S. A. sok babonát szedett össze, a 
„ Mikor szárazság van u is mutat ja . Nevezetes, hogy 
e részénél még a régi újságokból is olvas a babonás tó-
tokról a babonás magyaroknak. Első dolog a ma divó 
babonák irtása ; mert, ha épen csak az volna a czél, 
hogy babonás eseteket, illemet sértő jeleneteket stb. so-
roljunk fel, akkor, természetesen, csömörlésig nagyszámú 
kötetekkel lehetne szolgálni a népnek. A szerző ellenben 
mást akart e l é r n i . . . Legalább épületes oktatásaiban ba-
bonairtói czélt lebegtet szeme előtt, pl. (37. 1. „A ki 
iskolázott s igazán vallásos ember," az nem követ el 
babonát. Igen ám, de könyve nem is az iskolázottak ré-
szére készült, tehát ismét csak az ügyesen alkalmazott 
példákban foglalt népszerű oktatás kívánalma lép elő-
térbe ! — A „garaboncziás diákok" és a „korcsszülöttek* 
mellett is lehet megjegyzésünk. Az elsőnél az a „szomorú 
eset" még nem magyarázza meg a babonásnak, hogy 
„kik azok a garaboncziás diákok ?" sőt a feltett kérdés 
Talami olyai fog vele sejtetni, mintha csakugyan létez-
nének ; a másodikra vonatkozó példa ügyesen alkalma-
zott segédeszköz a babonairtáshoz. Jól válogatott példá-
kat szeretnénk mi látni könyvében a szerzőnek több he-
lyen is. Ezek többet érnek a czimosztogatás mellett adott, 
kevésbbé okadatolt buzdításoknál. A hol a „lidérczekröl" 
van szó, (42 — 44. 1) nem ártott volna okát is megmon-
dani, hogy a sz. János bogár miért terjeszt világosságot? 
A mi nálunk már meg nem történik, de 180 év előtt 
megtörtént Németországban, — elbeszélni (44. 1.) nem árt, 
hanem nem is használ ; mivel nem czél újra ott kezdeni, a 
min már tul vau régen a nép. — A „sírból kikeltek" kez-
dete ugy van megeresztve, hogy a pór a dolgot igaznak 
fogja gondolni. A népirónak nem szabad szem elöl té-
veszteni, hogy az egyszerű ember r.em szokott oly rész-
letezésen, oly előadás-módon könnyen eligazodni, a mely-
nél a szerző czélját megértő iskolázott ember egyszerre 
tisztában van a dologgal. A következmény levonása azon-
Toan itt kitűnően helyes és világos. E kérdéssel : „ Vannak-e 

kisértetek ?" a szerző elég hosszasan foglalkozik. Sikerült 
rész. Különösen az utolsó példa helyező kellő világításba 
a czikk végén mondott igazságot. Van ott egy példa, mely 
gonosz tréfa, a melytől mindenki félhet, még ha olyan bátor 
is ! (47 — 48. 1.) Még van valami feltűnő is mindjárt az ele-
jén, ott az éjjeli virrasztásnál, t. i. elmondja, hogy a szom-
szédasszonyt három orvos gyógyította, de egy sem gyógyí-
totta ki ! Ez, megjegyzés nélkül, kényes nyilatkozat a nép 
előtt, mely még mindig tartózkodik az orvos hívásától, 
ha baj van a háznál. Oda kellett volna tehát szúrni, hogy 
miért nem gyógyíthatták ki azt a szomszédasszonyt ? Mert 
különben az orvostól való félelem a javasasszony házi 
pat ikájába édesgetheti azokat az ott virasztó atyafiakat. 
— „A sárkányokról" szólván, azokat élénk színekkel 
festi. Hogy a serdültebb if júság élénk képzelnie mit ad 
még hozzá, azt elmondhatná a népmesék rémséges alak-
jai által az életben folyton ápolt babonaterjesztő szokás. 
A mi azt a megjegyzést illeti, hogy semmiféle sárkány 
sem volt a világon soha sem, — ugy szeretnők feltün-
tetve látni, hogy t. i. nem volt soha olyan sárkány, a 
minőt a babonaság teremt magának ; mert hiszen a gyer-
mek a bibliában is hall Dániel élettörténetében valamit a 
sárkányról! Azért ily helyen egy kis magyarázat nem 
ártot t volna. Nem megrovásképen mondjuk ugyan ezt, 
hanem csakis a nép felfogását illető körülmények szemmel 
tartása végett. (Vége köv.) 

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

terjesztésére, Simon Ferencz budapest-lipótvárosi plébá-
nost az esztergomi főszékesegyház czimzetes kanonokjává 
nevezem ki. -

Kelt Bécsben, 1887. évi január hó 30-dikán. 
F E R E N C Z JÓZSEF, s. k.^ 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
Milyen nagy emberei vannak a „keresztény" 

Európának ! — Mikor még Gambetta élt, a ki tudvale-
vőleg agyonélvezte magát, csupa ily „nagy" férfiakból 
alakult egy „Nagy Ministerium". Gambetta volt benne a 
minister-elnök és Bert Pál, az anyagelvü természettudós 
a vallás- és közoktatásügyi minister. Ki volt ez a Bert 
Pál, tehát ki ült a csontig-velőig keresztény és katho-
likus Francziaország nyakára, hogy a ker. vallásosságot 
foj togassa: megmutatta Tonkingban, a hol mint kor-
mányzó meghalt. Halála előtt három héttel egy anamita 
(tehát budhista) pagódában „pontifikált", ir ja az Univers, 
és saját kezével tett tömjént, franczia keresztény kísérete 
jelenlétében, a bálványok oltárára. Néhány nap múlva 
egy hanoi-i újságban nagy garral hirdetteté, hogy az 
ég az ő imáját meghallgatta, mert esőt adott. Ilyenek a 
keresztények „nagy" államférfiai. 

— Horror lucis. A pápaság örömmel és lelkesedés-
sel nyi t ja meg levéltárait a történelmi kutatás és kritika 
előtt. Az egyház, mondá XIII. Leo pápa, nem fél a tör-
ténelem ítéletétől. Az ő szörnyű nagy „világosságáról" hi-
res protestantismus ellenben kezd ideges lenni a törté-
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nelmi világosság fénysugarainak hatása alatt. A német 
protestánsok többé nem merik a történelemre és tudo-
mányra bizni a katholicismus elleni harcz sorsát : ők 
ökölre kelni készülnek. E végett alapitották az „evangé-
likus szövetséget." A helvécziai protestantizmus pedig, a 
mely nálunk „magyar" vallás lett, nem ad ki több „Fon-
tes rerum bernensium"-ot. Miért? Mert oly okmányokra 
bukkant a történelem, a melyek igazi világosságot deri-
tenek a protestantizmus eredetének furcsa szereplőire. 

— Adatok az egyházi statisztikából. — Portugal-
liában és gyarmatain van B érsek, 16 püspök, 10,000 
áldozópap és 1500 szerzetes. Portugallia tehát katholikus 
nagyhatalom. Olasz- és Spanyolországban a papság száma 
jóval nagyobb. Amott az áldozópapok száma 96,228, 
emitt 40,000. 

— Tisza Kálmán egyik intimusa, Móricz Pál, 
mult hó 30-ikán Újvidéken mondott programmbeszédet, 
melynek egy passusa megérdemli, hogy részünkről is 
feljegyeztessék. Szól pedig ez a furcsa passus igy : 
„Mindent el fogok követni arra, hogy gyorsan si-
kert mutathassunk föl ; nem fogunk kíméletet ismerni, 
addig fogjuk ereszteni a metsző kést, hogy egy vágással 
eltávolithassuk a bajt, mely kisebb-nagyobb mérvben 
homályt vet a Tisza-kormány nem kicsinyelhető szá-
mos sikereire, s meg vagyok győződve, hogy a nemzet, 
meggyőződve az eredményről, szivesen fog fizetni." Homá-
lyos ez a beszéd nagyon, és hozzá nem valami nagyon 
barátságos. Nem fecsegett-e ki a jó Móricz P. valamit 
idő előtt? Vájjon az a „kiméletlen" eljárás nem a kath. 
egyházat fogja-e súj tani? Vájjon „a vágás," melylyel eltá-
volítani gondolják a bajt, nem az egyháztól fogja-e el-
metszeni jogos birtokait? Poco più di luce! kiáltunk fel 
Lamarmora tábornokkal ! Ha már ennyit mondott Móricz 
P., mondjon ő többet is. Vagy ha nem mond, engedje, 
hogy a katholikusok homályos szavainak olyan — két-
ségkívül lehetséges — értelmet tulajdonítsanak, mely őket 
a meglepetésektől megóvja. Mindenesetre résen kell len-
nünk ! Multa fiunt, fieri quae posse negabam ! 

Et haec meminisse juvbit ! Az általános költ-
ségvetési vita alkalmából Vadnay Andor, antiszemita 
képviselő, a többi között ezt mondotta: „Ki törőd-
nék a hittel?" Sajátságos egy nyilatkozat oly párt ré-
széről, mely minduntalan a kereszténység védelmét han-
goztatja a zsidóság ellen. Polonyi Gr. képviselő erre 
nézve ezeket mondá: „Annak a pártnak képviselője 
mondta ezt, mely a hit fanatizmusára (ohó !) épített, a 
papokra számit odakin a népben, hogy szavazatokat kap-
jon. Hát tudja meg ezt a katholikus klérus, tudják meg 
Komlóssy és társai." Bizony nem árt ezt tudni és min-
denesetre szem előtt tar tani : Probate spiritus, an ex 
Deo sínt! Mert, denique, minden pártnak van mosni 
valója ! ? 

— Az a politika! Oly komédiákat és — tragédiákat, 
milyeneket a politika csináltat néha az emberekkel és 
nemzetekkel, még Shakespeare hatalmas lángesze sem 
volna képes kieszelni. Például : Bismarck herczeg, a ki 

börtönbe vetette vagy száműzte a német püspököket 
azért, mert a pápának engedelmeskedtek: most a parla-
menti kath. képviselőket azzal ijeszti, hogy levelet (?) 
fog közzétenni a pápától, mely pápai engedelmességet 
parancsol Bismarck iránt. Volt idő, midőn Bismarck az 
európai diplomacziát közös lépésre szólította fel arra 
nézve, miképp lehetne a népeket a pápa iránt való 
engedelmesség alól kivonni. Most már nem fél a „pápai 
önkény"-től; a pápa akaratát, befolyását tiszteli és segít-
ségül hivja — politikájának keresztülvitelére. Csak hogy 
a pápa nem elegyedik belé a játékba, hanem fenséges 
mosolylyal ajkain hagyja Bismarckot végig játszani a 
politika komédiáját — arra az egyre ügyelve csupán, ne-
hogy valamiképp Canossánál keservesebb tragédia le-
gyen belőle. 

— Mikor a haza veszélyben van — hej de jók akkor 
azok a papok és püspökök, még a franczia republikánu-
soknak is ! Nemrégen jelent meg Besson nímesi püspök 
tollából Bonnechose elhunyt roueni bibornok-érsek élet-
rajza két kötetben. Ebben mint egyike a legfényesebb la-
poknak vannak megörökítve a boldogult bibornok ama 
szolgálatai a hazának és közügynek, melyeket az 1870-ki 
német háború alatt tett. Látván a poroszok Francziaor-
szág anyagi jólétét, óriási sarczokat vetettek ki a népre. 
Seine-inférieur departementra 26 millió frank, Rouen vá-
rosára magára hetedfél millió frank sarcz esett. Ez az 
élelmes ellenség rendes eljárása. Nemcsak megverni, de 
nyomorulttá, koldussá tenni az ellenfélt: ez a háborúk „di-
csőséges" politikája. A nagy szükségben a francziák min-
denütt a püspökök tisztelt személyét vették igénybe. Rouen-
ben is igy történt. Bonnechose bibornok vállalkozott köz-
benjárásra Vilmos császárnál és Bismarcknál a sarcz ter-
hének enyhitése végett. Es közbenjárása sikeres vala. 

— A katholikus missiók terén a papság körében 
a mult év lefolyása alatt 109 haláleset fordult elő. Az 
elhunyt missionáriusok között 8 püspök volt. Ha a ha-
lálesetek számát a szerzetes rendek szerint vesszük, kitű-
nik, hogy a jezsuiták és a párisi missiótársaság legtöb-
bet áldozott a hitterjesztésnek. Mind a két rend vesz-
tesége 33—33.- Az elhunyt hitküldérek között 70, tehát 
a felénél jóval több — franczia volt. Denique csak nem 
lehet a francziákon túltenni ! 

— Az erdélyegyházmegyei róm. kath. növendékpap-
ság Szal. szent Ferenczről cz. magyar egyházirodalmi is-
kolája folyó évi február hó 6-án a püspöki papnöveldé-
ben Szal. szent Ferencz védszentjének tiszteletére ünne-
pélyt rendez, melynek gazdag tárgysorozata nagy élve-
zetet igér. 

-j- Gyászjelentéseket vettünk-. 1. Edelmann Sebő 
csorna-premontrei kanonok s főgymn. tanár a maga s 
rokonai nevében jelenti ft. Edelmann Mihály lovasberé-
nyi plébános, vaál-egyházker. titkár s megyei bizottsági 
tagnak január 26-án történt elhunytát. — 2. A gönczi 
egyházker. lelkészkedő papsága jelenti ngs. és ft. Balássy 
Alajos, Ferencz-József-rendi lovag, kassai t. kanonok, 
sz.-széki ülnök, tályai kiérdemült plébános és aranymisés 
áldozópapnak elhunytát, mely m. hó 31-én következett be, 
a boldogult életének 83-ik évében. R. i. p. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A katholikus kultusz nyelve!1) 
I r t a : Németh János. 

I. 
Korunk, — a nemzetiségi féltékenységek 

kora, — az idegen nyelvek iránt való ellenszen-
vében nagyon messzire megy ; nem akar meg-
tűrni semmi idegen nyelvet; még az istenitisz-
teletben is honi nyelvét szeretné hallani, abból 
a latin nyelvet száműzni. Hányszor meghúzták 
már komoly napilapok is e nyelv fölött a vész-
harangot és hazafiatlanságról vádolják a római 
katholikus egyházat, mivel istenitiszteleténél ezt 
használja. 

A kik őszinte ragaszkodással viseltetnek az 
anyaszentegyház iránt, érzik, hogy e kifogá-
soknak taitható alapjok nincsen; érzik, hogy az 
istenitisztelet szent nyelvétől, habár nem értik 
is azt, mégis fájdalommal válnának meg. Mind-
azonáltal, ha elleneseinkkel szemben érzelmein-
ket, meggyőződésűnket csak igy sorolnók elő, 
nem hasznot, hanem kárt tennénk, mert köny-
nyen arra a gondolatra jöhetnének, hogy az isteni-
tisztelet latin nyelvének használatát nem tudjuk 
alapos okokkal támogatni. 

Pedig igen sok ok küzdött a mellett, hogy a 
katholikus egyház istenitiszteletében a latin nyel-
vet alkalmazza, és küzd a mellett is, hogy e nyel-
vet istenitiszteletéből ki ne küszöbölje. 

Midőn az apostolok Palesztinából világgá 
mentek, hogy Jézus tanának az egész világot 
meghódítsák, három elterjedett nyelvet találtak, 

x) M u t a t v á n y s z e r z ő n e k a b u d a p e s t i k i r . m . t u d . 
e g y e t e m h i t t u d o m á n y i k a r a á l t a l a H o r v á t h - f é l e p á l y a d í j j a l 
m e g k o s z o r ú z o t t m ü v é b ő l . 

melyeknek egyikét anyanyelvén kivül majd min-
den nemzet beszélte. A szélső keleti tartományok 
szirkáld nyelven érintkeztek egymással; a görög 
műveltség s Nagy Sándor hatalma meghódították a 
görög nyelvnek Ázsia nyugoti, Afrika éjszaki, Európa 
keleti részeit; legelterjedettebb volt azonban a 
latin nyelv, melynek Róma fegyverrel és művelt-
séggel harczoló fiai polgári jogot szereztek In-
dustól az Atlanti oczeánig. A népek megtérítése 
anyanyelvökön történt, imáikat, énekeiket anya-
nyelvökön küldték Isten szine elé. De midőn az 
istenitisztelet szilárd alakot nyert, a szent cse-
lekmények és egyéb ténykedések szorosabban 
meghatároztattak ; az istenitisztelet rendje Írásba 
foglaltatott és az egység veszélyeztetése nélkül 
ettől eltérni többé meg nem engedtetett: ekkor 
már nem lehetett kizárólagosan az anyanyelvet 
használni; mert sok nyelv fejletlen, a keresztény-
ség magasztos eszméinek kifejezésére elégtelen 
volt" azért kellett ama nyelvekhez fordulni, me-
lyeknek fejlettsége eme nehézségeket eloszlatja, 
melyeket elterjedettségöknél fogva nz illető né-
pek megértettek és beszéltek. így tartották az 
első keresztények istenitiszteletöket szirkáld, 
görög vagy latin nyelven, és ekként Pilátusnak e 
három nyelvű felirata: „Názáreti Jézus, zsidók 
királya," mintegy prófétai utalás, hogy a ke-
resztfa áldozata e három világnyelven fog vérontás 
nélkül megujittatni. 

Ahol e három nyelv közöl az istenitisztelet-
ben valamelyik meghonosult. az ott évezredeken 
keresztül változatlanul meg is maradt. Sziria is-
tenitiszteletének nyelve ma is a szirkáld, a gö-
rögegyesült görögök a görögöt, a nyugoti egyház 
a latin nyelvet használják, noha ma már mindahá-
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rom nyelv a holtnyelvek közé tartozik. De bajos 
is, sőt lehetetlen volt volna e nyelveket minde-
nütt az anyanyelvekkel helyettesiteni. Midőn ez 
állítást bizonyítjuk, könnyen érthető okokból leg-
inkább csak a latin nyelvről beszélünk, noha bi-
zonyító okaink legnagyobb és legfontosabb része 
mindahárom nyelvre vonatkozólag érvényesülnek. 

A latin nyelv alkalmazása szükséges az isteni-
tiszteletben, mert, mint holt nyelv, változásoknak 
nincs kitéve és, mint változatlan nyelv, a hit egy-
ségének őre és jelentője. 

A latin nyelv holtnyelv, melyet határozottság, 
világosság, zengzetesség, ünnepiesség a tökéletes-
ség legfőbb fokára emelt, mely változatosságot 
meg nem enged; szavainak értelmét a közös hasz-
nálat meg nem másitja. Ha ezt hazai nyelvek-
kel helyettesítenék, ami az istenitiszteletben la-
tinul fordul elő, mind le kellene fordítani. Mily 
sok bajjal jár ez ? Hány kifejezés van a latin 
nyelvben, melyet más nyelven kifejezni olyan 
nehéz, majdnem lehetetlen; hány tévedést csúsz-
tatna a fordításokba a nyelv fejletlensége, a for-
dítók járatlansága, esetleg irányzatos rosszakarata, 
amely hibák nemcsak az istenitiszteleten, ha-
nem a vallás egységén is csorbát ejthetnének. 
„Si in virido ligno hoc faciunt, in arido quid 
fiet?" lehetne kérdezni azoktól, kik az istenitisz-
teletben az anyanyelvet szeretnék hallani. Ha ma 
ilyen nehézségekbe ütközik az anyanyelv alkal-
mazása, le lehetett volna-e e nehézségeket győzni 
akkor, mikor az anyanyelvek teljes fejletlen ál-
lapotban voltak? Ha sz. István korában lefordí-
tották volna az istenitisztelet nyelvét magyarra, 
hányszor kellett volna már megváltoztatni azóta ? 
Mielőtt ebbe beleegyeznek, hányszor mosolyog-
tak volna az ujitás barátai istenitisztelet alatt a 
nyelv ósdiságain ? Gondoljunk vissza deákéveinkre 
a halotti beszédre, a régi nyelvemlékekre, a 
XVI., XVII. század fordította magyar bibliák 
nyelvezetére, hányszor mosolyogtunk fölöttök, 
hány kellemes perczet szerzett olvasásuk nem 
tartalmuk, hanem nyelvezetöknél fogva? Bizony, 
egy kis képzelődés kell hozzá és elképzelhetjük, 
hogy ami kárt szenvedne, az legalább is az is-
tenitisztelet, ha nem maga a vallás volna. 

Pedig nem is kell olyan messzire viszamen-
nünk ; korunkban kellene csak az istenitisztelet 
nyelvét lefordítani magyarra. Ha a neologok for-
dították volna, hol az az ortholog, ki boszanko-
dás nélkül végig tudná hallgatni, vagy viszont? 
Emlékezünk talán a vitatkozásokra, melyek nap-

jainkban oly hevesen folytak, egymás „nyelvére 
gombot szerettek volna kötni" a vitatkozók. A 
nevetés mekkora viszketegsége fogná el a ma-
gyarországit — hogy egy specziális esetet emiit-
sek — mikor Erdély sok templomában a „so-
vány lelket" hallaná említeni, de épen ugy az 
erdélyit, mikor előtte Magyarországon a „fáradt 
lélek" gyámolitásáért imádkoznának ? 

Vagy azt gondolja valaki, hogy az egyház 
hibás nyelvezete ellen nem történnének még a 
katholikusok részéről is kifakadások? Nagyon 
rosszul ismeri az a vitatkozó emberiséget, ki azt 
hiszi, hogy hasonló gondolatok az istenitisztelet 
alatt szünetelnének. Mennyit nyerne ezzel az is-
tenitisztelet, mekkora haszon háramlanék ebből 
a vallásosságra, ennek megítélését a kegyes ol-
vasóra bizom. Szükséges tehát az istenitisztelet-
nél olyan nyelv, mely változásnak alávetve nin-
csen, mely volt a múltban, amilyen a jelenben, 
a milyen lesz a jövőben, olyan a világ legművel-
tebb népeinél, amilyen Afrika vadonjainak újonnan 
megtért négereinél. 

Lélekemelő jelensége ez istenitiszteletünk 
nyelvének! Ha kételkedés démona szállná meg 
lelkedet és biztosan meg akarnál róla győződni, 
vájjon a te hited volt-e a régiek hite, azon hit 
ölén találták-e meg földi és égi boldogságukat, 
melylyel te keresed; nem változtatta-e meg a 
közös használat, a tudatlanság, rossz akarat egyes 
szavak jelentőségét; nincs-e ellenségeinknek igá-
zok, kik sokszor egészen más dolgokat magya-
ráznak ki, mint amely igazságokat a te lelked 
vall : fordulj ekkor az istenitisztelet nyelvéhez, 
meg fog ezen szólamlani előtted a letűnt száza-
zadok, évezredek hangja, beszélni fog belőle a 
szentatyák szava, és meghallod, hogy ők hitöket 
ugyanazon szavakkal vallották, mint te, midőn 
a „Credo in Deum" szavait elmondod; megtudod, 
hogy a katakombák földalatti tömkelege ugyan-
azon hittől hangzott vissza, mely a te kebledben 
viszhangra talál; megtalálod a vigasztalást ab-
ban, hogy hited hősei, mikor a vadállatok elé 
mentek, a máglyára léptek, nyakukat a hóhér-
bárdja alá hajtották, iszonyú kinok közt lelköket 
kiadták, az a hit öntött beléjök erőt, mely a te 
erősséged lesz halálod óráján, az a szeretet éde-
sítette meg kínjaikat, mely felejtetni fogja veled 
szenvedéseidet halálos ágyadon ; az a remény 
töltötte el őket boldogsággal, mely majd a bol-

Az -évad" egyik megtámadójának, Baksainak szavai. 
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dogok mosolyát varázsolja haldokló ajkaidra. 
Ilyen az istenitisztelet holt latin nyelve; ez a 
hit egységének, épségének lerombolhatatlan dia-
dalmi oszlopa, mely fölött évezredek tomboltak 
el és ez nem ingott meg, nem változott és nem 
változik addig, mig a világ sarkaiból kikel, mig 
az örök biró Ítéletre nem jő. 

Imádandó, Uram, Istenem, a te kikutathatat-
lan bölcseséged ! Elkészítetted a világot megváltó 
Egyszülöttednek eljöttére; ugy intézted a világ 
eseményeinek alakulását, hogy legalkalmasabb le-
gyen elfogadására. De hol van bölcseséged ha-
tára? Földi országodnak még nyelvet is szerez-
tél, mely hangzott Skóczia fagyos tájaitól Nubia 
forró földéig, Hymalaya égbe nyúló csúcsaitól 
Atlasz bérczeig, hogy Fiad tanítása sasszárnyak-
kal terjedhessen. Tökéletességig engedted e 
nyelvet fejlődni, hogy a tanitás egységének örök 
időkre tanuja legyen. De még véghetetlen igaz-
ságosságodat is kimutattad; mert a mely nyelv 
legtöbbet vétett ellened a bálványok imádásával, 
hogy elégtételt adjon, azt tetted neved legfőbb di-
csőitőjévé. Kikutathatatlan, Uram, a te véghetetlen 
bölcseséged! (Vége köv.) 

W i n t e r l A n t a l e m l é k e . 
(1814. okt. 21 1886. jan. 22.) 

(Vege). 

A szegény gyermek-Jézusról nevezett apáczák csak 
két éven át gondozták az intézetet. Minden tekintetben 
jeles congregáczió ; csak a magyar nyel /e t nem tudták 
oly mérvben elsajátítani, ahogy azt a gyorsan fejlődő 
intézet megkívánta volna. Winter l ugyan fogadott mellé-
jük világi tanítónőt; ami segítségnek megjárta, de zár-
dában nem lehet rendes állapottá. Ezokból a Megváltóról 
nevezett congregáczió soproni anyaházával lépett alkudo-
zásba ; e congregáczió most már képes volt ezt az intézetet 
is elvállalni, az intézet fönállásának harmadik évfordulóján 
már helyben voltak és azóta dicséretesen megfelelnek. 

Mennyire szivén hordta Winter l ez intézetet, min-
dennap tanúsította. Volt idő, hogy naponkint estefelé 
elment utána nézni ; hetenkint 2-szer 3-szor rendesen 
ellátogatott oda, biztosan ott volt minden szombaton, 
amióta Szentség volt a háznál; ekkor a B.-Szüz tiszte-
letére könyörgést tartott . Es különös e szombati litá-
nia volt az utolsó functiója, melyet halála előtt végzett ; 
már rosszúl érezte magát ott, haza menve halálos ágyába 
feküdt. Hacsak megtehette, minden vasárnap estefelé 
szintén megjelent árvái között, hogy megmagyarázza nekik 
az evangéliumot. Idővel szép kis csapat leány vette őt 
körül ; árva mintegy 12, a többi kosztos növendék, mint-
egy hatvanan. Mindig megtudta, mit kaptak ebédre s i. t., 
s örült velők, ha jó falatjuk volt. Gondoskodott, hogy 
a családokban hagyományos szokások, teszem sz -Márton 

napján a Ind, Mindenszentekkor a kalács, őszszel a szüret, 
Karácson böjtjén a mákos tészta . . . megtartassanak. Ezen 
árvaházban honosította meg a nagyobbszerü karácsoni 
játékot, s csak az volt a baj, hogy az igen sikerült já-
tékokhoz a hely szűke miatt, noha háromszor is adták, 
kevesen fértek. 

„Fukar kezdek lenni, mióta az árvaház fönáll," — 
mondta nem egyszer Winterl ; fukarsága azonban abban 
állott, hogy magára még kevesebbet adott, s hogy min-
den krajczárt, amit valaki az intézet javára adott, szépen 
Összerakosgatott, az árvákat pedig a magáéból tartotta 
el. Ezen körülmény háztartását igen érzékenyen vette 
igénybe ; pedig szegényeitől sem tudott megválni. 

Az árvaház ügyeiben igen hathatós támasza volt a 
sz.-Erzsébet-egylet. Ennek az egyletnek tagjai városszerte 
föntartották iránta az érdekeltséget és nem egy barátot 
szereztek neki. Igy lett, hogy évenkint mintegy 2000 
f r t gyűlt be az árvaház javára s lett Winterl halálakor 
tőkéje mintegy 40,000 frt, amelyben többféle nagyobb 
hagyaték és alapítvány is foglaltatik. Azt az örömet 
ugyan nem élhette meg az alapitó, hogy maga az ország 
bíboros prímása 10,000 frtnyi alapítványával tüntette ki 
az intézetet. 

Már jókor gondoskodott Winterl , hogy alapítványa 
biztos kézre kerüljön. Megkérte a győri székeskáptalant, 
hogy vállalná magára a kezelést, amit az szívesen meg-
ígért. S igy az intézet kath. jellege is biztosítva van. 

Nagy meglepetésben részesült egy szép reggelen 
Győr városa. Az árvaház tőszomszédságábán az övénél talán 
még nagyobb területtel rendelkező ház, az úgynevezett 
Caneider-ház, tulajdonosának nagylelkűségéből az árva-
háznak lön ajándékozva. Álmélkodott a város, hogy kö-
zépsorsu család ilyesmire képes. Tekint. Schmidt József, 
törv. biró és neje szül. Caneider, kire a ház örökség-
képpen szállt, ajándékozták azt oda. Az Isten elvette 
három tehetséges jó fiokat egyetlen leányuk maradt csu-
pán ; a kereszt érlelte meg áldozatkészségöket. Midőn e 
ház birtokába jutott , Winterl lelkében azonnal messzire 
kiható tervek támadtak. Egyet meg is valósított. T. i. az uj 
ház egyik részében apáczáinak fölügyelete alatt nöcselérlek 
számára menedékházat, nyitott. Olyanokat fogadott oda 
be, kik hely nélkül voltak, s addig maradhattak, mig u j 
szolgálatot nyertek. Mig ott voltak, részesültek vallási 
oktatásban, gyakorolták magukat a szükséges munkákban, 
szigorúan kötelező rend szerint. Aki tudja, mennyi vesze-
delem környezi a szegény leányt városi helyen, aki is-
meri a gyönge nem gyarlóságát, aki a jó cselédet meg-
becsüli : az érti, mily nagy jónak vetette meg Winter! e 
ház alapításával az alapját. Azonban a nagy közönség, 
mely oly sokszor nem érti meg, mi válik javára, ezen 
intézet mellett kevésbé lelkesült. Egy másik tervét sirba 
vitte magával, t. i. elhagyatott öregek számára czellákat 
tervezet t ; vannak öregebb személyek, kik egy-két száz 
fr t évi jövedelemmel bírnak, s éppen emiatt az úgyneve-
zett ispitákba föl nem vétetnek, de e csekély jövedelem-
mel csak nyomorúságosan tengődnek. Az árvaház mellett 
évi kis jövedelmök árán — ha többen volnának — czel-
láikban szépen el lehetnének és amellett a serdülő árva-
leányok ott gyakorolhatnák magukat a cselédek minden-
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nemű teendőiben. Ez volt a terve. Telek elég volna. 
Talán ébreszt a Gondviselés embert, ki a tervet végre-
hajt ja. 

Az árvaházban lévő iskola derekasan megállja a 
helyét. A tanulók száma megközeliti a háromszázat. Ki-
sebb birtokosok a vidékről, s a magyar nyelv miatt jó-
módú németek Mosonyból és más vidékekről szivesen enge-
dik ide gyermekeiket. 

Ennyire gyarapodott a kis csemete 15 év alatt. 
Fönállása biztositva van és jó kezek viszik a kormányát. 

E rövid följegyzésekből látjuk Winter l működését, 
látjuk jellemét. Tisztelettel csüggtek raj ta hivei ; kiváló 
férfiak megtisztelték őt barátságukkal. 0 eminentiája, 
hazánk primása, midőn Winter l halálának hirét vette, 
sietett kifejezést adni részvétiratában azon nagyrabecsü-
lésnek, melyet iránta szivében táplált. Győrnek főispánjai, 
mlgos Balogh és Szabó urak, a pannonhalmi főapát 
Kruesz Chrvsostom ő excja, a dömölki apát Jahn Main-
rád, a tatai Eszterházy gróf, Intay Vazul, 0 . S. B., Jur iga 
Albert 0 . Carm., Jób Ágoston, 0 . Carm. és sokan má-
sok Winterl tisztelői és barát ja i közé tartoztak. Mutatta 
ezeket temetése. Rövid néhány napi betegség vetett vé-
get életének 1886. jan. 22. Utolsó szava volt: Deo gra-
tias. Méltó zárszó oly ajakról, mely annyit szólt Isten di-
csőitésére és a felebarátok javára. Miután a holttestet 
ő excja, dr Zalka János megyés püspök ur beszentelte 
megindult a gyászmenet. Ilyent Győr még nem látott ; a 
koporsó még a káptalandombon volt, mikor a kereszt a 
temetőt már elérte ; annyi köny Győrött halott fölött 
még nem folyt, mint ekkor, és a temetőben a sokaság 
hangosan is felzokogott ! 

A város hivei önkéntes adakozásból maguk állíta-
nak felejthetetlen plébánosuknak síremléket. 

Winter l alacsony termetű, egészséges, kitartó, edzett 
testtel birt ; csak az utolsó években szenvedett gyakran mell-
hurutban. Fölöttébb röviden látó, az éjjeli munkától ir-
ritált szemeitől (egyik szemén alig látott) gömbölyded 
fejét kissé előre hajtottan viselte. Arczszine üde piros 
vala ; hatvan éves koráig alig lehetett raj ta észre venni 
az éveket, oly fürge kis ember volt. Hogy időt nyerjen, 
az utczán mindig gyorsan és a legrövidebb irányban ha-
ladt. Satiguinicus véralkatát keresztény önuralommal fé-
ken tartotta ; volt ugyan néha vihar, ha gazságot vagy 
rendetlenséget tapasztalván a fék kissé lecsúszott a kezéből ; 
azonban mindig hamar fölkapta azt ; ő nem tudott soká 
neheztelni. A keresztény erény nem áll a szenvedély hiányá-
ban, hanem a fölöttük való uralomban. „Militia est vita 
hominis super terrain." A legvitézebb harczos is kaphat 
sebet ! 

* 
* * 

Ha valaki azt találná gondolni, hogy erős színeket 
használtam, íme álljon itt a püspöki körlevélből ama 
néhány sor, melylyel a megye főpapja, ki mint ilyen leg-
jobban ismerhette a boldogultat, Winterl halálát megyé-
iével tudatta. Hü magyar fordításban adjuk, hogy minden 
olvasónk megértse. 

„Tetszett az élet és halál Urának, Winterl Antalt, 
ő szentségének a pápának házi főpapját, a győri székes-
egyház nagyprépostját és kanonokját, a lébenyi sz. Ja-

kabról czimz. apátság apáturát, a zsinati vizsgálók testü-
letének elnökét, a székesegyházi kerület esperesét, Győr 
sz. kir. városa belvárosának plébánosát stb. rövid be-
tegség és a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele 
után, életének 72-dik, áldozárságának 47-dik évében, ja-
nuár 22-én ezen halandó életből kiszólítani. Lelkem leg-
bensőbb fájdalmával emlitem e helyen tiszt, megyei pap-
ságomhoz szólva a már amugv is ismeretes halálesetét 
azon „kitűnő férfiúnak, kinek még hosszabb életet kíván-
tak mindazok, kik ismerték kiváló (insignes) jó tulajdon-
ságait : szinletlen jámborságát Isten iránt, erkölcseinek sér-
tetlen tisztaságát, a lelkek üdvössége iránt való lángbuzgal-
mát,, a szűkölködők és árvák iránt való tevékeny szerete-
tét."i) A szűkölködőket és szegényeket áradó bőkezűséggel 
támogatta, a nádorvárosi külvárosban árvaleányházat ala-
pított, több éven át a sajátjából eltartotta és kegyes ala-
pítványokat kivéve hagyatékának örökösévé tette, amiért 
is polgártársai őt e legszebb czimmel: „szegények és ár-
vák atyja" méltán kitüntették. A lelkipásztorkodási hiva-
talban, melyet, miután hét évet mint tanulmányi föl-
ügyelő a nagy seminariumban töltött, mint győr-szigeti 
plébános 1847-ben kezdett, az 1851-től az 1864 év vé-
géig Tatán, ezentúl pedig mint egyszersmind Győr-szé-
kesegyházi kanonok a belvárosban viselt s amelytől, noha 
1873. óta a káptalani rangfokozatok elsejét birta, nem 
előbb, hanem csak halála által vált meg, fáradni nem bíró 
munkakedvvel hirdetvén mindenkor az Isten igéjét, kiszol-
gálgáltatván a szentségeket, látogatván az iskolákat, s 
mindenkinek mindene lenni törekedett. Ez annyira kitűnő 
áldozópap és lelkipásztornak temetése az átalános tiszte-
let, hála és elismerésnek valóban nagyszerű nyilvánulásai 
között az egész város lakóinak roppant tömeges je-
lenlétében ment végbe. Sirhalmának valóban legékesebb 
diszét képezik a szegények könyei, melyek rá bőven hul-
lanak. Teljesítvén érte az oltárnál a köteles istentisztele-
tet, könyörögjünk, hogy az isteni Üdvözítő, ki az irgal-
masokat boldogoknak mondja, ezen hü szolgájának, ki-
nek emlékezete áldásban lesz, az örökkévalóságban meg-
adni méltóztassék a munkás élet pálmáját és a dicsőség-
nek koronájá t !" Hahnekamp György. 

Ä n g s t e r J ó z s e f . 
Midőn ez alkalommal hazánk egy jeles orgonaépitő-

jéről megemlékezünk, legjobban járunk el tisztünkben, ha 
a bécsi „Industrielles Welt-Blatt" f. é. jan. 4-ikérői kelt 
számában megjelent és a mester arczképével és egyik 
müvével díszített vezérczikk tartalmát főbb vonásaiban 
reprodukáljuk.2) A nevezett szaklap „Egy magyar mű-
vész közeledő jubileuma", czimén ekkép ir Angsterről : 
Magyarhon egyházi és zeneértő körei nem sokára egy ritka 
jubileum dicsőségeben fognak részt venni : a sz.-István ko-
ronája alatt jelenleg élő művészek egyik legnagyobbiká-
nak, Angst er József, orgonaépitő mester jubileumának. 0 
az, ki most 100-ik müvén dolgozik, mely a pécsi székes-

Az aláhúzott szavak idéző jel alatt mondatnak : ugy vél-
jük, nem tévedünk, ha azokat a bíboros prímás szavainak tart juk. 

2) Az emiitett vezérczikk czime ez: „Zum bevorstehenden 
Jubiläum eines ungarischen Künstlers." 
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egyház számára készül. Nagyon messzire elragadna tár-
gyunktól, ha ez alkalommal az orgonaépités történetét 
bárcsak halvány vonásokban is ecseteinők ; elég ha azon 
tapasztalati tényre utalunk, hogy Magyarország jelenleg 
ép oly kevéssé képes egy Angsterrel összemérhető mű-
vészt fölmutatni, mint a múltban sem dicsekedhetett egy 
tehetség- és képzettségre nézve hozzámérhető szakférfiúval. 

„Angsternek még legkisebb müve is hirdeti az öntu-
datos művész erkölcsi komolyságát, azon nemes törekvését, 
miszerint müvét kellőleg beilleszsze a szentély keretébe, mely 
azt befogadni hivatva leend. Mellékelt rajzban — irja a né-
met lap — bemutatjuk az ő legutóbbi mestermüvét, a pécs-
belvárosi templom számára kiállított orgonát. Mily gyö-
nyörű ennek a külseje ! ') Es ezen szép testben mily szép 
lélek is lakik ! 3 manualera osztottan 30 változattal bir 
ez orgona és kétszeres crescendóval, miáltal a hangok 
aether-finomságuakká és bájoló varázshatásuakká válnak. 
Parlandoban oly erőt fejt ki, hogy minden műértőt fö-
lötte kellemesen lep meg. E tekintetben Angster mester-
müve csak a luzerni orgonával hasonlitható össze. Elra-
gadtató szépségüek a Viola magica, a vox coelestina, 
mely valóban égi légkörből eredőnek tetszik és a vox 
humana. Technikai tekintetben az újkornak minden ér-
dekesb ujitása alkalmaztatott e műben, főleg a légnyo-
matu gépek és a redőzött erősbitő. Az egész műben 1777 
sip van, melyek közöl a legnagyobb fasip 5 méter, a 
legnagyobb ónsip 3 méter és a legkisebb 12 millim. 
hosszú. Ez a szerkezete azon műnek, mely a multévi aug. 
11—15-ikéig Pécsett tar tot t országos dalárünnepély al-
kalmával oly nagy mérvben elbűvölte a szakférfiakat. A 
legkitűnőbb orgonisták játszottak ez alkalommal raj ta, 
és mig a többezernyi hallgatóságban az orgona áhitatra 
gerjesztő hangja túlvilági érzelmeket fakasztott és mig a 
művészek némelyike ez alatt magasabb regiókban vélt 
időzni, addig a mester könnyekig meghatva hallgatta 
mestermüvének hangját ; szerényen, alázatosan állott ott 
mint valódi művészekhez igazán illik, alig hallotta, midőn 
megszólították és égig magasztalták. Es ez a hivatott 
művész legédesb ju ta lma; ily győzelmet csak az vivhat 
ki, aki lelkének teljes erejével tör a magasba és aki 
müvének értéke iránt tisztában van. 

„A székesegyház számára épitendő nagy orgona 45 
szólammal fog rendelkezni és 3 manualeval. Angster már 
hozzá is fogott a munkához. Magyarország büszke lehet 
e mesterére, aki mindent a maga ereje által ért el, aki 
külföldön sok ismeretet győjtött és akit munkájában sz. 
tüz hevit. Nem szükséges ezentúl külföldre juttatni a 
pénzt orgonákért. Hisz Angster épen most Bécs számára 
is dolgozik egy orgona művön. Műhelyében 25-nél több 
ember nyer állandó munkát és ő maga hihetőleg még 
sokáig fogja nálunk az üzérkedőket távoltarthatni az 
orgonaépités mezejétől!" Adja is Is ten! Pécsi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 8. Nyilt válasz f t . dr Lauran 

Ágoston ö nga „egy észrevételére.íl — Nagyságodnak a 
„fí." multszámában megjelent „észrevételére" legyen sza-

Valóban — remekmű. A szerte. 

bad itt nyiltan és őszintén válaszolni. Az alapelvekben 
egyetértünk, együttérezünk ; a bajok elismerésében is ta-
lálkozunk, csak a módra nézve látszik közöttünk némi 
eltérésnek lenni. S azért remélem, nem lesz nehéz meg-
találni az utat, hogy a vélemények kölcsönös tiszteletben 
tartása mellett, ha nem is tudnánk talán mindenben meg-
egyezni, mégis némileg az eszmék tisztázására, közös 
szent ügyünk hasznára valamit tegyünk 

Nagyságod oly igazságos és méltányos, hogy ke-
gyes elismerni és elfogadni tulajdonképeni czélomat, Ír-
ván : „Jól tudom én azt. . . ." Éles esze kiolvasta a szán-
dékot, mely csak röviden jelezve inkább a sorok között 
volt olvasható. Teljesen igaza van. A protestantismus 
ujabb merényletéről irtam. Szemem előtt lebegett a mos-
tani „kuszáitság és rettenetes zűrzavar, mely házassági 
ügyekben ma uralkodik;" előttem állott egész meztelen-
ségében a minden kath. szentszéknél vajmi gyakran ta-
pasztalható szomorú jelenség : „a napirenden levő áttéré-
sek, a házasság kötelékétől menekülni akarók ezen ma 
már éppen nem szokatlan refugiuma" ; lelkem a sok 
tekintetben reánk nézve vajmi sérelmes, sőt minden ujabb 
vallási súrlódásnak tulajdonképeni alapját magában foglaló 
1868. LIII . t. cz.-re gondolt, különösen ennek 8. § -á ra : 
„Az áttértnek áttérése utáni minden cselekvényei azon egy-
ház tanai szerint itélendök meg, melybe áttért, s az általa 
elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők ;" 
mely szakasznak gyakorlati alkalmazása in causis matri-
monialibus oly rettenetes állapotokat szült; ezekre gon-
doltam, ezeket kontempláltam, amiért is a következőket 
irtam : „Az áttérések visszaható erővel nem bírhatnak 
egy jogérvényesen kötött actusra, mely azáltal, hogy az 
egyik egyénben egy ideig-óráig tartó merően külső vál-
tozás megesett — (mivel bizony sok esetben egyenesen ki-
mondják, hogy csakis a divortium miatt apostatálnak, 
szivökben pedig katholikusok akarnak maradni — a mi 
persze elég bárgyú felfogás — sőt olykor — és erre is 
tudok példákat — az uj házasságkötés attentálása után 
vi et fraude élvén a lelkészszel szemben vissza is akarnak 
térni), mitsem veszíthet erejéből és kötelező voltából." 
Rebus sic stantibus koczkáztattam ama véleményemet, 
hogy vagy „tiltassák meg az áttérés elválási szándékból 
(ami gyakorlatilag persze alig volna keresztülvihető, 
amennyiben a hazugságtól sem fog visszariadni, ki a hit-
tagadásra kész) vagy pedig állittassék fel elvnek az, hogy 
a házasság jogérvényesen csak ama forum által Ítélhető 
meg, mely előtt az meg lőn kötve." 

Nagyságod erre nézve azt mondja : „Talán nem egé-
szen helyes az, a m i . . . javasoltatik." Distinguo; ha tel-
jes programmot kellene adni, miképp volna rendezendő a 
házassági judikatura hazánkban, concedo ; ha arról van szó, 
hogy egy részleges bajt hogyan lehetne legczélszerübben 
megszüntetni, nego. Atqui éppen erről volt szó, ergo. 
Probo minorem: Magában az én czikkemben másról nem 
volt szó, mit Nagyságod is szives elismerni és konstatálni, 
és mit röviden imént is kifejtettem. Hogy kellene orvo-
solni ama defectiók által okozott bajokat ? ez volt a kér-
dés. Válaszom az : nehogy a defectio éppen csakis a hi-
tehagyott félnek kedvezzen a hiven katholikusnak ma-
radt fél rovására, utasittassék az ilyen házasság — mint 
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in radice kath. házasság — a szentszékhez elbírálás vé-
gett, ezen és nem más ítélet legyen döntő, quia non bis 
idem, ami most valósággal történik, mert az idézett 
1868. L1II. t.-cz. 8. §-a vonatkozhatik — quoad effe-
ctus civiles — az áttértnek jövőben, ezentúl végzendő 
cselekvényeire, de nem a már elvégzett a múltban jog-
érvényesen kötött actusokra. Azonfelül, a mint Nagy-
ságod bölcsen idézi: „Fraus et dolus nemini patroci-
nantur. " 

Nagyságod ezzel szemben hivatkozik előbb megje-
lent, nagytudományu és fenkölt szellemű czikkeinek egyi-
kére, melyben velem együtt ugyanazon conclusióra jön, 
csak más praemissákból indul ki. Nagyságod az 1868. 
XLVIII . t. cz. 1. §-ára és az 1868. LIV. t. cz. 22. §-ára 
támaszkodik és oly interpretatiót ad e két szakasznak, 
mely a mi felfogásunk szerint teljesen korrekt, de a va-
lóságban csakugyan nem található. A tényleges helyzet 
— mint igen jól méltóztatik tudni — az, hogy az 1868. 
LUI. t. cz. 1. §-a értelmében defectióra csábítják és vi-
szik az egyik házastársat, igy ugyanazon törvény 8. 
§-ának álláspontjára helyezkednek és mint ilyenkire „az 
általa elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem 
kötelezők" igénybe veszi a Nagyságod által idézett 
1868. XLVII I . t. cz. 1. §-át és az 1868. LIV. t. cz. 
22. §-át. 

En nem akarom eldönteni, melyik ut praktikusabb : 
az-e, mely teljesen igaz, de a majdnem busz év óta a „tényle-
ges" állapot részéről követett felfogástól és eljárástól eltér, 
vagy az, mely szintén teljesen igaz, de a tényleges állapo-
tokat számba véve, az egyszer már elfogadott és valóban 
kötelező törvény egy szakaszának módosítása által kiván 
czélt érni. A czél ugyanaz. Csak azt tartom, könnyebben 
érjük el az 1868. LIIL_t. cz. 8. §-ának módosítását, mint 
a Nagyságod által kifejtett nézetnek érvényre való eme-
lését. Mindenesetre nem minden az, a mit mi akarunk, 
hanem csak egy lépés : — de hiszen lépésenkint kell vissza 
hódítani az elvesztett tért minálunk épp ugy, mint másutt. 
Az mindenesetre a felfogás dolga marad : vájjon megelég-
szik-e valaki, folyton tovább törekedvén, egyelőre ki-
sebb de biztos sikerrel, vagy kész ilyenekről lemondani 
és bevárni az időt, mig a restitutio in integrum, a teljes 
status quo ante helyre áll. Ez persze unum omnium est 
votum ! D e . . . 

Csak még rövid két észrevétel, inkább csak corol-
larium a mondottakból. Nagyságod helyteleníti javasla-
tomat azért, mert „akárhányszor nem-kath. forum előtt 
köttetnek meg a házasságok" és igy ily házasságok „egé-
szen kivétetnének a kath. egyház jurisdictiója alól." Re-
spondeo dicendum : l -o in thesi kath. forum előtt kötött 
házasságokról volt szó ; 2-o a passiva assistentia is veendő 
kath. fórumnak ; 3-o könnyen lehetne gondoskodni arról, 
hogy — igen kevés kivétellel — a vegyes házasságok 
kath. forum előtt köthetők lennének. Különben tagadom, 
hogy a vegyes házasságok olyan nagyon sok esetben 
vagy rakárhányszor J nem-kath. forum előtt köttetnek. A 
másik észrevételünk, hogy az általam javasolt mód által 
nem „sulyosbitó törvény," hanem csakugyan „enyhitő 
törvény" alakulna, quod patet ex dictis. 

Midőn ezen igénytelen válaszomat Nagyságodnak 

mélv tisztelettel ajánlom, legyen szabad közös szentséges 
atyánk „quod multum" örökbecsű leveléből e szavakat 
ideigtatni, melyeket hódoló engedelmességgel fogadunk 
mindnyájan : „Illud in primis optaudum, ut Ecclesia toto 
regno Hungarico plena at que intégra libertate f r natúr, 
quali fruebatur alias. Nobis profecto maxime est in vo-
tis, ut ea legibus tollantur, quae cum juribus Ecclesiae 
discrepant et ejus facultatem agendi minuunt et profes-
sioni catholici nominis officiunt. Id ut inspetretur, Nobis 
Vobisque, quoad per leges licet, constanter elaborandum, 
quemadmodum tot sanclari viri hoc eodem proposito ela-
boraverunt. Interea, quamdiu sunt illa, de quibus loqui-
mur, legum jussa mansura, vestrum est conari, ut saluti 
quam minime noceant, admonitis diligenter civibus, quae 
sua suit in hoc genere officia singulorum." ? 

Budapest. Magyarországba szóló két pápai levél. — 
Szentséges atyánk, dicsőségesen uralkodó XIII . Leo 

pápa, legújabban két nagybecsű levelet intézett Magyar-
országba. Emlékezet okáért közöljük mind a ket tő t : 

1. Breve mélt. és főt. Vaszary Kolos pannonhalmi 
főapát úrhoz : 

LEO PP . XIII. 
Ad futuram rei memóriám. Relatum est Nobis ve-

tustissimi Archicoenobii a Sancto Martino in Sacro Monte 
Pannoniae appellati Archiabbates et Ordinarios ab hac 
S. Sédé' Apostolica inter plurima privilégia illud etiam 
ad iterata decennia obtinuisse, ut in Canone Missae ad 
Verba „Antistite nostro N." a Sacerdotibus Ordinariae 
iurisdictioni ipsius Arcbiabbatis subiectis, nomen huius 
adderetur. Idcirco cum dilectus filius Claudius Vaszary 
hodiernus Archiabbas et Ordinarius eiusdem Abbatiae 
Nullius Dioecesis, viam universae carnis ingresso Praede-
cessore Suo, qui supraenuntiatum privilégium per Apostoli-
cas litteras die XXVII. Maii mensis anno MDCCCLXXVII. 
datas obtinuerat, enixas Nobis adhibuerit preces, ut sibi 
quoque huiusmodi privilégium concedere dignaremur, 
Nos votis huiusmodi obsecundandum libenti animo cen-
suimus. Quae cum ita sint omnes et singulos quibus No-
strae hae litterae favent peculiari beneficentia prosequi 
volentes et a quibusvis excommunicationis et interdicti 
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis quovis 
modo vei quavis de causa latis, si quas forte iucurrerint, 
huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore 
censentes, attento potissimum commendationís officio di-
lecti filii Abbatis procuratoris generalis Ordinis praefati, 
Apostolica Nostra auctoritate vi praesentium concedimus, 
ut naturali vita durante oratoris Archiabbatis Coenobíi 
supramemorati, Sacerdotes ordinariae iurisdictioni eiusdem 
Archiabbatis subiecti, in Canone Missae ad praedicta 
verba „Antistite nostro N." nomen huius addere licité 
possint ac valeant. Non obstantibus Constitutionibus et 
Ordinatiouibus Apostolicis ceterisque contrariis quibus-
curnque. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo 
Piscatoris die XVI. Novembris MDCCCLXXXVI. Pontifi-
catus Nostri Anno Nono. 

L. S. Ledóchoivski. 
2. Levél lovag Lonkay Antal laptulajdonosnak és 

szerkesztőnek : 



RELIGIO. 95 

LEO P. P. XIII. 
Dilecte Fili, salutein et Apostolicam Benedictionem. 

Quae a nobili natione Hungarica amoris et devotionis 
erga Apostolicam Sedem testimonia ad Nos deferuntur, 
peculiari modo grata et accepta Nobis accidunt. Magno 
itaque animi Nostri solatio et jucunditate perlegimus, 
dilecte fili, observantissimas tuas litteras, quibus in novum 
annum fausta cuncta ac felicia tuo et lectorum tuae 
ephemeridis nomine adprecaris, et ad sublevandas S. 
Sedis oeconomicas indigentias haud exiguam argenti vim 
tuis curis cellectam offers. Nova haec oblatio et sensa in 
praefatis litteris patefacta, luculenter ostendunt tuarn et 
ephemeridis lectorum constantiam in his oblationibus 
repetendis prae diuturnitate temporis non frangi. Quare 
nostra vicissim erga Vos benevolentia tautum abest, quin 
imminuatur, ut potius intensior fiat, cum graves praeser-
tim animo reputamus difficultates, quas in catholica 
tuenda doctrina. et in obsequio erga hanc sublimem 
Apostolorum Principis cathedram promovendo superare 
debes. — Dum igitur Tibi, dilecte Fili, et piis oblatoribus 
plurimas referimus gratias, a Deo ferventer exposcimus, 
ut debitam rependat mercedem sua caelestia munera 
largiter Vobis effundendo, quorum auspicem ac praecipuae 
Nostrae erga Vos dilectionis testem, Apostolicam Bene-
dictionem peramanter Vobis singulis impertimus. Da-
tum Romae apud S. Petrum, die 17. Januarii , Anno 
MDCCCLXXXVII. Pontificatus Nostr i Nono. 

LEO P. P. XIII. 

Szepes i egyházmegye. Pagellae „Religio" commen-
dantur. — 

Nr. 586. 
Quadragesimus sextus currit annus inde ab illo tem-

pore, quo pagellae „Religio, kath. egyházi s irodalmi 
folyóirat" dictae edi coeperunt. Pagellas has, iura Eccle-
siae et christianam pietatem gladio spiritus, quod esc 
verbum Dei, inconcussibili zelo adversus inimicos verita-
tis propugnantes, Ven. Clero impensissime commendo. 

Scepusii, die 23. Januari i 1887. 
Georgius, m. p. 

Episcopus. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Jegyzői jelentés 

az orsz. központi kath. legény-egylet 1886. évi működéséről. 

Tisztelt közgyűlés. 
Az 1886 évi január hó 27-én tar tot t közgyűlés ál-

tal megejtett választás a lefolyt évben működö választ-
mányt csekély változással bizalmával ismét megtisztelte. 
Igy történt ez évben, hogy a régi rend folyt az ügyek 
kezelésében. 

A választmány minden hóban megtartá rendes választ-
mányi ülését. 

Az első választmányi ülésben megválasztották a szak-
bizottságokat, melyek az ez évben felmerült ügyeket sa-
játhatáskörükben teljes odaadással tárgyalták és végrehaj-
tották. 

Igaz, hogy ez az év a választmányra és az egyesületre 
nézve, néhány kegyeletes ünnepélyeken kivül, vajmi kevés 
örömmel végződött; mert az anyagi gond, melyet az u j 

hajlék okozott, kényszeritette a választmányt, hogy már 
az év elején ujabb kölcsönpénz felvételéről gondoskodjék, 
nehogy az egyesület oly kellemetlen helyzetbe jusson, mely 
jó hirnevét koczkáztassa. 

A pénzügyi bizottságnak sikerült e veszélyes hely-
zetet elhárí tani , mert iparkodott ismét oly helyen kö-
nyörögni, hol az egyesületnek önzetlen működése és 
becsületes buzgalma ismeretes, s hol mindenkor méltó-
képen talál támogatást. 

A segítség, mely az egyesületnek nyújtatott , nem 
adomány, hanem csak kölcsön pénz, mely kölcsön ez 
alkalommal mégis nagy jótétemény vala egyesületünkre. 

Es e helyen a fővárosi közönségnek hálás köszöne-
tet kell mondani ; mert ő az, ki ismét minden felelősséget 
magára vállalt és megengedte, hogy egyletünk az első 
bazai takarékpénztár tól , a már megterhelt egyesületi 
házra a 12 ezer forinthoz még 6000 azaz hatezer forintot 
32 évi 5 % törlesztésre felvehetett. 

A fővárosi hatóság engedélyére az első hazai taka-
rékpénztár azonnal helyt adott a bizottság beterjesztett 
kérelmének és utalványozta a kért összeget. 

Ezzel az ügygyei kénytelen volt a választmány több 
ülésen foglalkozni, mig kellő eredményhez juthatot t és bát-
ran Jehet mondani, hogy ez évi működésében ez volt a 
legjelentékenyebb és legnehezebb ügye. 

A választmány, mint minden évben, az idén sem mu-
lasztotta el a kegyeleti eseményeket figyelemmel kisérni és 
ha esetleg egy ilyen felmerült, mely az egyesülethez 
közel állt, ez esetben iparkodott kötelességének eleget 
tenni. 

Ily örvendetes esemény vala, mikor az egyesület abban 
a kegyben részesült, hogy egyik legnagyobb jótevőjének 
Simor János bibornok, Magyarország hg-primásának 50 
éves áldozári jubileumát ünnepelhette. Ez alkalommal az 
elnök 300 pártoló és rendes tag aláírásával üdvözlő ira-
tot nyújtot t át ő eminencziájának; továbbá a reá kö-
vetkező vasárnapon az egyesület épületes ünnepélyt ren-
dezett saját helyiségében, melyet már reggel egyházi 
ünnepély előzött meg ; mert a sz. misén, melyet az elnök 
tartott , az egyesület testületileg vett részt. 

A délutáni ünnepélyen az elnök számos és diszes 
közönség előtt lelkes beszédben megemlékezett a jubi-
láris főpap érdemeiről az egyház és haza, a tudomány 
és művészet, a felsőbb és a népnevelés terén. E beszéd 
ntán lelepleztetett kegyelmes urunk Simor János ő emi-
nencziájának olajfestményü arczképe az egyesület dísz-
termében, mely főtdő Venczell Antal papnöveldei aligaz-
gató ur ajándékát képezi, miért is jelentésemben nem 
mulaszthatom el ezen jó indulatáról egyesületünk iránt 
hálás köszönettel megemlékezni. 

Egy másik, az egylet életképességét jellemző ün-
nep volt a 30 éves fennállásnak ünnepe. Az elnökség 
már hónapokkal az ünnep előtt fáradozott a munkaki-
állitás létrehozásában, mely tényleg igen szépen sikerült. 
120 kiállító, természetesen csak segéd, 224 tárgyat mutatott 
be. A kiállítás igen látogatott is volt L0 napon át. 

A kiállított tárgyak között egy dákó is volt, mely ő 
eminencziájának, magas . fővédnökünknek lesz alkalmilag 
fölajánlandó. 

Nem feledkezett meg a választmány az if júság kép-
zéséről, szellemi és erkölcsi neveléséről sem. Különösen ki-
emelendő itt, hogy az if júság minden egyes szaktanitáson 
szép számmal vett részt és az idén legelőször nyilvános 
vizsgálattal fejezte be az előadásokat. 

A tanerők ez évben is önkéntesen felajánlották szol-
gálatukat: mi engem arra indít, hogy az elnökség, vá-
lasztmány és rendes tagok nevében nekik jelentésemben 
hálás köszönetet mondjak. 

Ami az egyesületnek kormányzati és fegyelmi el-
járását illeti, ezt a választmány mindig az alapszabályok 
értelmében teljesítette. 
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Az egyesület részint ingyen. ^ részint előfizetésre já-
rat ta mint napi lapot a Magyar-Államot, mint mulattatót 
az Ország Világot és Garabancziás diákot és az iparos 
egyesület által kiadott szaklapokat. 

Az 1886. évben január hó 1-től 1887. évi január 
hó 1 -lg a pártoló tagok száma 20-szal szaporodott, 
azonkívül 320 u j tag vétetett fel és igy a tagok összes 
száma 754. 

Az egyesület a lefolyt évben 33 utasnak nyújtott 
szállást és pedig Magyarország különféle városaiból 20, 
Alsó-Ausztriából 7, Stiriából 1, Salzburgból 1, Tirolból 1, 
Horvátországból 1, Poroszországból 1, Szászországból 1. 

Végre áttérek jelentésem utolsó részletére. A le-
folyt évben egyesületünk több testvér-egyesület ünnepé-
lyeiben vett részt. 

így a szabadkai egyesület ünnepélyében, melyen a 
másodelnök, alelnök és jegyző képviselte egyesületünket. A 
tatai egyesületet a jegyző látogatta meg, saját költségén. 

Az egyesület az idén sem mulasztotta el Mindszent-
napján jótevői iránti kegyeletből sirhelyöket testületileg 
felkeresni és koszorúval díszíteni. 

Az eddig rövid vonásokban felolvasott jelentésből 
mindenki láthatta, hogy egyesületünk folyvást iparkodik 
oda törekedni, hogy nemes feladatának teljes mértékben 
megfeleljen és különösen az iparos ifjúságnak az önkép 
zésre alkalmat nyújtson, hogy igy majdan mint önállók 
kedves hazánknak mint sorsukkal megelégedett és ipar-
szakmájában törekvő honpolgár szolgáljon és ezáltal se-
gíthesse az ipart és kereskedelmet előmozdítani. 

Iparkodjunk tehát közös erővel hazánk iránti szere-
tetből e nemes egyesületet támogatni, mert vele mást nem 
akarunk, mint a ker. erkölcstannak egyik legszebb és leg-
nemesebb elvét : „szeresd felebarátodat mind tenmagadat" 
— érvényesíteni, mi a kath. legény-egyesületeknek alapelve. 

Tisztemet ismét köszönettel visszateszem a tisztelt 
közgyűlés kezeibe és kérem jelentésemet tudomásul venni. 

Budapesten, 1887. évi január hó 30-án. 
Spannberger Alajos, egyl. jegyző. 

Isten áldja a tisztes ipart! 
Az 1887. év január 27-én tartott zárszámadás a 

következő eredményre vezetett: 
A) Bevételek : 

Az 1885. év végén maradt összeg 1,260.09 
A rendes tagoktól : a) 3513 havi illeték à 15 kr. 526.95 

b) 316 beiratási dij à 40 kr. 126.40 
c) 303 tagsági kártya à 8 kr. 24.34 
d) 38 vándorkönyv à 20 kr 7.60 

összesen. . . . 685.29 
Tekeasztal 171.65 
Ruhatár 30,46 
A tiszteletbeli és pártoló tagoktól 1,546.00 
Kisebb adományok, kiadva volt és visszafizetett összegek stb. 897.59 
Az 1886. november havában felvett kölcsön: 5,676.99 

összesen 10,268.07 
B) Kiadások : 

Kölcsöntörlesztésre 782.50 
A házépitési költségek törlesztésére 4,342.80 
Légszesz 402.51 
Beruházásra, nyomtatványok stb. kiadások: 2, 89.46 

összesen 7,717.26 
Minthogy a bevétel 10,268.07 

il kiadás 7,717.27 
marad 2,550 80 

2250 f r t 80 kr takarék, 300 fr t kötvények, azonfelül egy ala-
pitvány Esztergomban 1000 írttal és 1 db 50 frtos részvény. 

Budapest, 1887. jan. 27-én. 
Binder Rezső. Schiffer Ferencz. elnök. 
Beiter József. Watzke Ede s. k , pénztárnok. 
Diceniij Ernő. Dreher Károly ellenőr. 

Ve ndéghegyi Geiza. 

VEGYESEK. 
*** Francziaországban, a jól értesült „Moniteur de 

Rome" értesítései szerint, tekintettel a külügyi bonyo-
dalmakra, a köztársasági párt irányadó köreiben kezd 
erőre emelkedni a vallási béke visszaállításának irányzata 

— Németországban óriási hullámokat vernek fel az 
egyházpolitikai törekvések és események. Bismarck a 
Jacobini bibornok által fogalmazott pápai szózattal vélte 
szétrobbanthatni a protestáns császárság fellegvárába, 
Berlinbe beállított kath. Centrumot. Nemcsak nem sike 
rült a fogás, sőt éppen a Centrum megerősödésére fog 
az szolgálni. A pápa elismerte, sőt igazolta a Centrum 
szükségességét. Azt pedig nemcsak a pápa, de minden 
becsületes ember „óhaj t ja , " hogy a Centrum, ha lehet, 
még a septennatusra nézve is megegyezzék Bismarckkal. 
A pápai politika még Jacobini bibornok levelének „rosz 
fordításában" is — fenséges! 

— „Eskü Isten nélkül !" Ez is modern találmány, 
és ha az újdonság annyi volna mint igazság, nemsokára 
arra virradna az emberiség, hogy esküje lenne - Isten 
nélkül. Csakhogy tett róla az Isten, hogy az istentelen-
ség fái az égig ne nőjjenek. Belgiumban a mézes-mázos 
liberalizmus megpróbálta az Isten nélküli, „civil" esküt, a 
melyben mellőzve minden Istenre való hivatkozást, az 
illető csupán „szavára" tett Ígéretet. A mostani kormány 
az eskü e tűrhetetlen korrupczióját kérlelhetlenül kimet-
szette a nemzet testéből. 

— Louis de Gonzague atya, a nálunk is jó hírben 
álló franczia premontrei szerzetes Angolországban, mint 
a Norfolk herczeg protektorátusa alatt levő storringtoni 
konvent főnöke, nagy és igen üdvös tevékenységet fejt 
ki. Legújabban Eugénia özvegy franczia császárnő elha-
tározta, hogy Farnboroughban templomot építtet, a mely-
ben férje és fia hamvai fognak nyugodni. Az uj kath. 
templom gondozása a storringtoni prémontreiekre lesz 
bizva. 

— Elszasz-Lothar ing iában a porosz protestáns csá-
szárság uralma alatt, mint a ,D. Reichszeitung' kimu-
tatja, a protestánsok száma szaporodik, a katholikusoké 
fogy. 1871 — 188-ig a protestánsok 31,142-vel szaporodtak, 
a katholikusok 20,163-al fogytak. 1880. óta a protestan-
tismus szaporodása még nagyobb. Mi ennek az oka? Vi-
lágos, hogy nem a protestánsok nagyobb szaporasága. 
Würt tembergről például kimutattuk, hogy ott a katholiku-
sok jobban szaporodnak, mint a protestánsok. Tehát mi 
lehet ennek a tüneménynek az oka? A politika. A po-
rosz protestáns császárság protestáns lakosságot mozgósít 
„bevándorlás" czimén hivatalnokok s más állami alkalma-
zottak alakjában. Innen származik a protestáns szaporodás. 

— Hungary „Religio* Budapest! John Buli és 
brother Jonathan energikus nyelvén irt ily, kurtasága 
által imponáló czim alatt egy kis füzetke érkezett hoz-
zánk, Éjszak-Amerikából, New-Yorkból. Azt gondoltuk 
kaliforniai színarany lesz benne, és kisült, — hogy „Mo-
gyorósi A. J . tr." „Józan Esz" czimü röpiratának I. ré-
sze. Nekünk ugy látszik, hogy éppen józan ész van benne 
legkevesebb. Elég bolondgomba terem i t thon: kihazafia-
sult „hazánkfiai" csak emészszék meg maguk, a mi koz-
másat ott kinn kotyvasztanak. Nem kérünk belőle ! Ti 
pedig, Sión őrei, ébren legyetek, mert már Amerikából 
is szórják népünk közé a konkolyt és a pokolvirág kénkö-
ves magvait ! 

— Angliában a protestantismus által halálra gyötört 
nagy nemzeti vértanuk szentté avatásának országszerte 
rendezett ünnepélyei hatalmasan rengetik az alapot a pro-
testan a n g l i k a n i z m u s tengődő élete alatt. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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KATE. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
N E G Y V E N H A T O D I K É V F O L Y A M . 

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. 

Budapesten, február 12. 13, I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A katholikus kultusz nyelve !— Népoktatás-ügyünk. — Egyház Tudósítások : B u d a -
p e s t : A francziaorsági egyházi válság. — V á c z i e g y h á z m e g y e : A „Religio" a jánl ta t ik . — K a l o c s a i e g y h á z m e g y e : 

Magyarországba szóló még egy pápai levél. — Irodalom : A Szent-István-Társulat ügynökségében. — Vegyesek. 

A katholikus kultusz nyelve! 
Ir ta : Németh János. 

II. 
Az istenitisztelet szent ténykedése megkí-

vánja, hogy annak szentsége már a nyelv által 
kifejezést nyerjen. „E különleges szent nyelvnek 
— úgymond Martin Konrád — mindenütt és 
mindig gyakorolt alkalmazásában... félreismer-
hetetlenül az emberi természet titkos és mély 
jellemvonása, bizonyos benső és elodázhatatlan 
szükségérzete nyilatkozik. És valóban, semmi 
sem látszik illőbbnek, mint hogy a szent dolgot 
szent nyelven is végezzük; oly hangokon, minő-
ket az utczán nem hallani, s melyeken nem önt-
heti ki Yninden trágár beszédű lelkének szeny-
nyét." E szükségérzet vezette a rómaiakat, hogy 
istenitiszteletöknél elavult, a nép előtt érthetet-
len nyelvezetű énekeik voltak; az egyptomiakat, 
chinaiakat, japániakat, hogy vallásuk szent, a 
közéletben nem használatos jegyekkel és nyelven 
volt irva; a babyloni fogságból visszatérő zsidó-
kat, hogy szertartásaikban nem élő nyel vöket, 
hanem a pátriárkáknak a nép előtt ismeretlen 
holt szent nyelvét használták ; a mohamedáno-
kat, hogy arabs nyelven tartják istenitiszteletö-
ket, melyet a nép már nem ért. 

Készakarva idéztem a legkiválóbb kulturné-
peket; mert példájokban mélyen gyökeredző lé-
lektani okot látok, és ők ezen oknak bizonyára 
tudatában voltak. Mondottam már, hogy az em-
ber a végtelent keresi, öntudatlanul is, még a 
hétköznapi életben is, annál inkább a vallás gya-

Martin K. „Püspöki szó a protestánsokhoz." Ford. 
a győri nagy papnev. Szt.-Imre-Egylet tagjai. Pest. 1867. 

korlásában, az istenitiszteletben. Az ember tudja, 
hogy a tisztelet a kultusz által a végtelen Isten-
nek adatik és ha mi a végtelen Isten tiszteleté-
nekfőrészét, a szent cselekményeket, anyanyelvün-
kön végeznők, be kellene látnunk, mennyire a vég-
telen mögött maradnának a szavainkban kifejezett 
eszmék és ezen tudat bizonyára lehangolná lelkün-
ket, nem fölfelé ragadná, hanem inkább lefelé. 

De most, midőn nyilvános istenitiszteletün-
kön részt veszünk, halljuk az egyháznak szent 
nyelvét, annak értelmét nem a mi gyönge eszünk-
kel követjük, hanem a lelkünkben lakozó vég-
telenségnek vágya kel életre, a nyelv titokzatos-
ságával az emelkedik föl a végtelen Istenhez, 
olyan magasra, amit emberi szóval kifejezni nem. 
lehet; a lélekben oly szent érzelmek támadnak, 
melyeknek mindegyikére szavaink közt fogalmat 
hiában keresnénk. Ezen gondolatnak ácl kifeje-
zést a hírneves Martin Konrád következő szavai-
val: „Ha a nép — úgymond — az istenitiszte-
letnek minden pontját nem érti is, és róla tüze-
tesen számot adni nem képes, sőt gyakran kény-
telen oly szavakat is kiejteni, melyeknek érte-
ményét föl nem fogja, meg kell gondolni, hogy 
az istenitiszteletnél nem annyira az egyes részek-
nek világos fölfogása, mint inkább az egészben 
tanúsított jámbor s alázatos érzület jő tekintetbe. 
Értheti valaki imájának minden egyes szavát s 
mégis rosszul imáclkozhatik, s viszont jól imád-
kozhatik valaki anélkül, hogy annak egy szavát 
is értené, azáltal, hogy Isten előtt magát mélyen 
megalázza, s ajkainak rebegését szivérzetével 
egyesíti, és ha a szeretet amaz epedő sóhajaival 
imádkozik, melyek nyilak gyanánt sebzik meg az 
Isten szivét. Különben is bizonyos titokszerü fél-
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homály az igaz áhitatot inkább előmozditja, hogy 
sem hátráltatná, mert az Isten nagysága s fön-
sége tiszteletteljes bámulatának, ez pedig a ma-
gunk mély megalázásának érzeményeit kelti föl 
és éleszti : már pedig nagyobb szükségünk van 
megalázódásunkra, mint a teljes fölvilágositásra. 
Igen nagy világosságot itt e földön még el nem 
viselhetünk, hitben járdalunk itt s a látás csak 
a túlvilágban vár reánk." 

Azonban ezen bizonyitásra azt mondhatnák 
ellenfeleink, hogy mi ekként az istenitisztelet 
nyelve által titokszerüségbe burkolódzunk és a 
tudatlanságot ápoljuk. Én pedig azt felelem, hogy 
mi elismerjük tudatlanságunkat, nem kérkedünk 
azzal, amit nem tudunk, tudnunk egészen nem 
is lehet, mert végtelen. Hanem ha ők minket vá-
dolnának tudatlanságról, kérdem, hol vannak az 
ő nagy ismereteik nem a vallási, hanem csak a 
természeti dolgokban is? „Az emberek többsége 
— ug3rmond Malebranche — azon hiedelemben 
él, mintha a közönséges természeti események 
okait meglehetősen ismerné, s ha ezen okok után 
tudakozódunk, azt hiszik, hogy teljesen meg kell 
feleletökkel elégednünk, ha nem mondanak is 
egyebet, mint amit úgyis tud mindenki. Mint 
lesz a tojásból csirke? „A rajta ülő tyúknak me-
lege által," mondják. Ez világos; ennél mi sincs 
közönségesebb ; ezen meg kell nyugodnunk. Vagy 
pedig: hogyan van az, hogy a buzaszem csirát 
hajt, mely átfúrja a földet, hogy abban gyökeret 
verjen és róla kalászt hajtson? „Mindezt az eső 
viszi véghez:" többre nincs szükség. Vagy ha e 
feleletek ki nem elégitenének, a világ által böl-
cseknek tartot t emberek megmondják, hogy a 
nedvesség és melegség — igen érthető szavak — 
minden dolog nemzésének és föloszlásának fő té-
nyezői stb. Ily és hasonló szép beszédeket lehe-
tet t hallanunk gyermekkorunkban, komoly fér-
fiaktól, kiket tanitóinknak neveztünk. Akkor mind-
ezt, hogy engedelmeseknek és tanulékonyaknak 
látszassunk, kötelesek valánk minden további vizs-
gálat nélkül elhinni, emlékezetünkben jól meg-
tartani, és helyesen fölmondani. Akkép el kellett 
tehát hinnünk, és annyiszor ismételnünk ezen 
izetlenségeket, hogy lehetetlen volt el nem hinni, 
s azokra másokat is oktatni. Fognak-e róla ké-
telkedni? fognak-e tovább vizsgálódni? s hová 
jutunk mindezekkel?"2) Bizony szóról szóra igaz, 

*) Martin Kon. Püspöki szó, 198. 1. 
2) Malebranche : Traité de morale, idézve Nicolasnak 

a kereszténység bölcsészeti tanulmányozásában. 

amit Nicolas mond: „Egészen el vagyunk a ti-
tokba meritve, titok minden leheletünk, titkot 
érintünk, feszegetünk minden pillanatban; de mi-
vel figyelmünk szinte gépileg siklik el a tárgyak 
fölületén s a megszokás némileg eltompitott min-
ket, ennélfogva nem látjuk, mily sötétség ör-
vénye vesz körül és tanultaknak kell lennünk, 
hogy tudjuk, miszerint semmit sem tudunk." 

Ha a természeti igazságok ilyen mélységes 
titkokba burkolvák, vájjon azt gondoljuk, hogy 
az anyanyelv használata által a természetfölötti 
világba világosabb pillantást vethetnénk? Nem. 
A lelkünkbe oltott titokszerű vágyat sokkal in-
kább kielégitjük, ha a titokszerű nyelv segítsé-
gével a sejtelem szárnyain emelkedhetik a titok-
szerű regiókba, mintha az anyanyelv érthető 
szavai, mindennapi fogalmai röptének szárnyát 
szegnék. Hiszen „most tükör által, homályban 
látunk" !) és a latin nyelv alkalmazása igen szépen 
kifejezi ezen igazságot. 

Egyébiránt ne vesse azt nekünk senki sze-
münkre, hogy mi a latin nyelvnek az istenitisz-
teletben /való alkalmazása által a népet tudat-
lanságban tartjuk, mig más felekezetek az.anya-
nyelv által felvilágosítják. Az Isten igéjének hir-
detése, ének, ima, amiben a protestánsok isteni-
tisztelete főleg áll, anyanyelven történik nálunk 
is; csakhogy minálimk ezen kivül még más is 
van, a szent cselekmények és ezeknek magasztos 
lefolyása, hatása, subtilis dogmatikai jelentősége, 
stb. teszi szükségessé a tökéletes, titokzatos latin 
nyelvet. De azért ez sem oly igen érthetetlen 
még a tanulatlan nép előtt sem, mert az anya-
szentegyház papjainak határozottan meghagyja, 
hogy a hiveknek anyanyelvökön mindent több-
ször megmagyarázzanak/) amit azok annál szi-
vesebben megtesznek, mert a tapasztalás meg-
tanította őket, hogy a nép előtt ez a legkedvel-
tebb tanitástárgyak közé tartozik. 

De van még egy másik ok, mely a katholi-
kus egyház egyetemes voltából származik és a 
mely legérthetőbb a szivnek. 

Ha az embert végzete idegen földre, messze 
országba sodorja, fájó érzetek azok, mik utitársul 
hozzá szegődnek. Ezer kötelék fűzi a szivet a 
szülőföldhöz és ezek elszakadása oly szomoritó, 
oly fájdalmas. Kinek el kellett már hagynia a 

*) I. Kor. 13, 12. 
2) Conc. Trident, sessio XXII. De sacrificio Missae, 

cap. VIII . et Idem sessio XXIV. cap. VIII. 
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boldog gyermekkor játékainak szinhelyét, a hol 
szerették önzetlenül, magáért; a hol oly sok sziv 
dobogott érette, boldogságáért; a hol minden kis 
talpalatnyi föld, minden kis bokor egy-egy örö-
mének, boldogságának emléke ; elhagynia talán a 
viszontlátás reménye nélkül; kiszakítani magát a 
szeretettek karjai közöl az egész életre: az tndja 
mily nehéz az elválás. 

Megérkezett a messze földre és liiában ré-
vedez tekintete az idegenek arczán, nem áll meg 
vele senki, hogy kérdezősködjék hogyléte felől. 
Odahaza talán unta ezen udvariasságot ; itt jól 
esnék fájó szivének. Önzéssel találkozik minden-
felől ; annyira becsülik, amennyi hasznát veszik, 
és mily nehéz ez az igaz szeretetre termett 
szivnek. Nem talál veszteségeért kárpótlást ; mert 
minden a haza gondolatát kelti föl benne; a 
haza gondolatát, melyet elhagyott örökre. Ekkor 
enyhet ád neki a repülő felhők szemlélése, me-
lyek talán elérkeznek „hazáig", talán „otthon" 
is szemlélni fogják, könytelt szemekkel veti te-
kintetét a távol csillagokra, talán épen most 
nézegetik „otthon" is. De csak „talán"; pedig ő 
bizonyosat szeretne, egy darabot az anyai föld-
ből, egy hangot a szülői hangból. Mily jól esnék 
szivének, ha az édes anyai nyelv szava csendülne 
meg fülében ! De hiában vár, hiában reményli, 
idegen marad reá nézve minden. 

És ha ekkor templomba megy; ha hallja a 
ténykedő pap szavát; azt a szót, mely „otthon" 
is üdvözölte, melyet szent áhitattal hallgatott, 
mikor édes anyja kezecskéit imára kulcsolta és 
buzgóságra intette; ha hallja az áldoztatásnál 
ugyanazon szavakat, melyek őt az angyalok tár-
saságába emelték, midőn ártatlan szivében elő-
ször adott helyet az Üdvözitőnek, ha hallja az 
istenitisztelet ismert hangzású latin szavait: öröm 
tölti el szivét, mert látja, hogy nincs egészen 
idegenek között; habár elhagyták is a hangok, 
melyeket az édes anya ajkairól ellesett, de nem 
hagyták el azok, melyekhez vallásának gyakor-
lása van kötve; ezek elkisérték a messze országba, 
hogy az idegenek között se legyen egészen ide-
gen. Soha sem felejtem el azon meghatottságot, 
melyet éreztem egy útleírásnak - olvasásán, mely-
nek irója beutazta a világot és azt mondja, egész 
utazása alatt az volt szivének legédesebb érzelme, 
midőn egy szigetre karácsony böjtjén megérkezvén, 
éjjel a harangszó után indulva fölkereste a meg-
tért vadak ía-kápolnáját és épen beléptekor 
hangzott föl a missionarius szava: „Gloria in 

excelsis Deo !" Könyükre fakadt az ismert han-
gok hallatára és beismerte, hogy sohasem sze-
rette vallását ennyire, mint most, mikor a meg-
mérhetetlen tengereken tul ismerősként üdvözli 
szava. 

Ilyen a katholikus anyaszentegyház isteni -
tiszteletének sokak által megvetett holt latin 
nyelve. 

Népoktatás-ügyünk. 
Az első s legnagyobb iskola-alapitő 

Magyarországon a kath. egyház. 

A hamisítatlan történelem bizonyság reá, hogy amint 
a püspöki székhelyeken a káptalanok mellett és a szer-
zetesek zárdáiban közép s felsőbb iskolák emelkedtek és 
a tudomány s miveltség a kath. egyházzal vonult be s 
terjedt el hazánkban, ugy a plébániák mellett támadtak 
az elemi iskolák és keletkezett a népoktatás s vele át-
szivárgott a legszükségesebb tudnivalók ismerete a nép 
legalsóbb rétegei közé. 

Es ez elvitathatatlan tény daczára ma is hallhatni 
még azt a fonákságot, hogy az egyház a tudatlanságot 
ápolja s terjeszti, holott ellenkezőleg az összes kultura. 
az egyház emlőjén növekedett föl. 

Ma sincsen különben. A katholikus egyház, ne-
vezetesen a népoktatás terén ma is a legnagyobb iskola-
fentartó Magyarországon. Bőséges tanúságot tesz erről 
a vallás- és oktatásügyi magyar királyi miniszternek 
a közoktatás állapotáról az országgyűlés elé terjesz-
tett legújabb jelentése, mely a népoktatás ügyéről ér-
dekes adatokat tartalmaz az 1884/5-dik esztendőről. Ez 
már a tizenötödik ilynemű jelentés, melyért annál inkább 
késztetve érezzük magunkat Trefort Ágoston miniszter 
urnák köszönetet szavazni, minthogy abban avatott cso-
portosításban találjuk az adatokat, melyek népoktatás-
ügyünk folytonos s örvendetes haladását kétségbevonha-
tatlanul bizonyítják. 

Mint a tizennegyedik enemű jelentés ismertetése 
alkalmával a „Religio" 1886-diki évfolyamának január 
23-diki 7-dik számában, ugy a legújabb jelentés tagla-
lásánál most is mindenek fölött magyarországi kath. egy-
házunk iskolatartó tevékenységét igyekszünk a többi 
iskolatartó hazai tényezők hasonirányu működésével össze-
vetve kidomborítani, a fejlődést, hullámzást s átalakulást 
e téren szemmel kisérni és a jelentés száraz számadatai-
ból megnyugvást meríteni a múltra nézve, megelégedést 
a jelenre és bizalmat a jövő iránt. Ha mellesleg szem-
ügyre kell venni nevezetesen a felekezetek tevékenységét, 
ez csak azért történik, hogy az összehasonlításból tanul-
ságot meríthessünk, és megállapíthassuk azt a tényt, hogy 
Magyarországon a változott viszonyok daczára is uralkodó 
állást foglal el a katholika egyház a népoktatás terén s 
hogy hazánkban e téren vezérszerepe van ma is, lesz is 
mindig. 

Bizonyítják ezt a miniszteri jelentés adatai, melye-
ket a tanfelügyelők fölterjesztései szolgáltattak, akik, 
mint tudvalevő, működésűk kiemelésére néha szépíteni 
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szokták az állapotokat ; árudé hogy ezt a kath. egyház 
előnyére teunék, azt eme férfiak legtöbbjéről nem mond-
hatni, nem kivált azokról, akik ahelyett, hogy egyház s 
állam közt az érintkezés zavartalan ápolását tartanák föl-
adatuknak, inkább antagonizmust keresnek a ketíő között 
az összesség rovására és a jó egyetértés kiszámíthatatlan 
nagy kárára. 

Népoktatás-ügyünk ezen sebét nem lehetett elhall-
gatni, mert „salus reipublicae suprema lex esto" és az 
orvoslás lehetetlen, ha a bajok okai fölött szemet huny-
nak. Bizonyára a népoktatás-ügynek minden részről kí-
vánatos még nagyobb lendületére határozottan jótévő 
befolyással volna az, ha az állam közegei, kik a népok-
tatásügy mezején közvetítik az érintkezést az iskolatartó 
tényezőkkel, ez utóbbiaknak és nevezetesen a legnagyobb 
iskolatartónak, a kath. egyháznak bizalmát is bírnák, 
ami ma vajmi ritka jelenség. Az egyház s állam jó 
viszonyán épült a magyar állam és a hazának, a nem-
zetnek nyilt ellensége, aki e jó viszonyt zavarja. Ám 
lehetnek a kormánynak, a miniszternek legjobb szándé-
kai, de ha közegei ezeket egyoldalulag fogják föl vagy 
talán félreértik, akkor nem lehet csodálkozni, hogy a 
bizalmatlanság gyökeret ver és furfangos konkolyhintők 
oly termékeny talajra találnak, és hogy oly állapotok 
állanak be, melyek az egyház s állam évezredes s áldá-
sos együttműködésére bénitólag hatnak. 

Ezek után vegyük szemügyre a népoktatás 1884/5-
diki állapotát. 

Igaz megelégedéssel ál lapithatjuk meg mindenek 
előtt, hogy a közoktatás állapotáról kiadott tizenötödik 
hivatalos jelentés szerint is a népiskolák legnagyobb része 
konfesszionális, hitvallásos jelleggel birt, ami arra vall, 
hogy országunkban a vallás annyira erős gyökeret vert, 
hogy az úgynevezett felekezetieden külföldi irány min-
den erőlködése hiábavaló agyrém, minőt a magyarnak 
józan természete be nem vesz. Mert a legutóbbi hivata-
los kimutatás is megállapítja, hogy az 1885-ben hazánk-
ban fennállott 16,305 népiskola közöl hitvallásos jellegű 
volt 13,639 vagyis 83-65%, holott állami iskola volt 611 
azaz 3'75°/oi községi iskola 1856 vagyis l l - 38%? magán 
iskola 168 azaz 1-03%, egyleti iskola 31 vagyis 0-19%. 

A hitvallásos jellegű iskolák közt főszerepet visz-
nek a kath. iskolák, nemcsak túlnyomó számuknál, de 
látogatottságuknál, magyarságuknál és előhaladottságuk-
nál fogva is. 

Magyarországon ugyanis majdnem fele az összes 
elemi iskoláknak hivatalosan elismert kath. jelleggel birt. 
Es pedig az 1885-ben fennállott 16.305 népiskola közt 
katholikus volt 7,524 (róm. kath. 5347, gör. szert. kath. 
2,177); ellenben görög keleti volt 1,788, református 2,336, 
lutheránus 1,434, unitárius 45, zsidó iskola pedig volt 
512 ; eszerint tehát az elismert kath. jellegű iskolák 
1,409-czel többségben voltak az összes öt felekezet isko-
láinak száma fölött, amelyek csak 6,115-en valának. Ha 
pedig hozzáveszszük, hogy a fönnebb, szám szerint elő-
sorolt községi, magán s egyleti iskola közt is nagy szám-
mal vannak, amelyek a kath. egyházzal nem szakitottak 
és hogy tanulóik nagyrésze katholikus valláson volt ; és 
ha fölteszszük, hogy az állami iskolák czélja sem volna 

katholikus-ellenes s hogy tanulóik uagyrésze szintén ka-
tholikus hitű, akkor bizvást kimondhatjuk, hogy Ma-
gyarországon a népiskola terén a katholiczizmus dönt 
igazság szerint, és hogy, parlamentaris államforma mel-
lett, ezt nem szabad szem elől téveszteni, hacsak a mi-
noritásokat nem akarnák kiváltságokban részesíteni. Ki-
tűnik az még inkább, ha a felekezeti iskolák arányát 
veszszük tekintetbe. A kath. egyháznak ugyanis 5,736 
iskolával volt többje mint a görög keletieknek ; továbbá 
5,188 iskolával többje, mint a reformátusoknak ; 6,090 
iskolával többje, mint a lutheránusoknak ; 7,479 iskolával 
többje mint az unitáriusoknak és 7,012 iskolával többje 
mint a zsidóknak. Ez arányt tovább vizsgálva kitűnik, 
hogy a katholikusok Magyarországon 6,913 iskolával 
többet birtak, mint az állam ; és 5,668 iskolával többet, 
mint a polgári községek. 

Az arányt kidomborítja a tanköteles s tényleg is-
kolába jár t gyermekek és a tanítók száma is. 

A tanköteles gyermekek száma volt 1885-ben 
2.292,052 ; ezek közöl tényleg iskolába jár t a mondott 
évben 1.836 459. Vallásra nézve volt a tankötelesek közt 
1.349 135 kath. gyermek (és pedig 1.115,552 latin szer-
tartású ; 233,583 görög szertartású katholikus) : eszerint a 
tanköteles kath. gyermekek száma 506,218-czal multa 
felül az összes felekezetekét, melyeknek mindössze csak 
842.917 tankötelesük vala. Az iskolába járt gyermekek 
közöl 1.103,238 volt katholikus (962,846 latin szert., 
140,392 gör. szert.); és igy az iskolába jár t katholikus 
gyermekek száma 370,017-tel meghaladta az összes fele-
kezetekét, melyek csak 733,221 gyermeket küldtek az 
iskolába. Ugyanez arányt mutat ja az iskolába járók nö-
vekedése 1869 óta 1885-ig: a katholikus gyermekek szá-
ma növekedett e tizenhat év alatt 411,575-tel (latin szert. 
370,274, görög szert. 41,301); holott a görög nem egye-
sülteknél a növekedés 107,564; a reformátusoknál 96,890 : 
a lutheránusoknál 55,485 ; unitáriusoknál 2,536 ; izraeli-
táknál 55,505. 

A tanitók száma hasonló arányt tüntet föl. A kath. 
tanitók száma 1885-ben volt 9,871 (és pedig latin szert, 
volt 7,713, ezek közt 6,545 rendes, 1,138 segédtanító; 
görög szert. 2,158, köztük 1,924 rendes, 234 segédtanító); 
holott a görög nem egyesült keletiek mindössze 2,059 
(1,765 rendes, 294 segéd (tanítóval b i r tak ; a reformátu-
sok pedig 2,893 (2,602 rendes, 291 segéd) tanítóval; a 
lutheránusok 2,153 (1944 rendes, 209 segéd) tanítóval 
b i r tak ; az unitáriusok 55-tel (46 rendes, 9 segédtanító-
val) ; a zsidók 947 (868 rendes, 79 segéd) tanítóval ; az 
állami iskolákban pedig volt 1,243 (1,120 rendes, 123 
segédtanító) ; a községiekben 3,851 (3,367 rendes, 484 
segéd) tanító ; a magán jellegű iskolákban 320 (241 ren-
des, 79 segéd) tanitó ; és végül a társulati iskolákban 65 
(48 rendes, 17 segéd) tanitó. E szakasznál megemlítjük, 
hogy a 23,457 tanitó közt 517 lelkész tanitó működött ; 
ilyen volt az állami iskoláknál 7, a községieknél 14, a 
katholikusoknál 154 (latin szert. 75, görög szert. 79), a 
görög nem egyesülteknél 112, a reformátusoknál 563, a 
lutheránusoknál 60, és az unitáriusoknál 7. 

A népiskolák fentartási költségeinek kimutatása nem 
kevésbé hozzájárul az említett arány feltüntetéséhez. 
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1885-ben a népiskolák fentartása 13.419,968 frfcba ke-
rü l t ; minden egyes népiskolai tanuló általában a 6—15 
éveseket 7 fr t 30 krba, ellenben, ha csupán a minden-
napi iskolába járók számittatnak, egy-egy ilyen iskolás 
gyermek oktatása került 9 frt 39 krba. Ez átlag-számi-
tást véve alapul a katholikus tanulók iskolai költségéhez, 
az egyszeregy segélyével vajmi könnyen krajczárig kiszá-
mítható az összeg, melylyel a katholikusok a népiskolák 
fentartásához járulnak és amely e tekintetben is fölényük-
nek számszerű bizonyítéka. 

Mindezek daczára valóban kinos látványt nyújt , ha 
a katholikus iskolák fölött protestáns állami tanfelügye-
lök uralkodnak, ha katholikus tanítók és iskolaszékek 
nyakán protestánsok ülnek ! Es ha a közoktatásügyi mi-
niszter ma még katholikus, a minisztérium népoktatásügyi 
osztályának vezetője protestáns. 

Folytatva a böngészetet az oktatásügy 1884/5. évi álla-
potáról szóló jelentésben, áttérünk a tanítókat képző in-
tézetekre. Ilyen intézet 70 állott fönn hazánkban és ezek 
közt a legtöbbet katholikusok tartot tak fönn; és pedig 
volt kath. tanítóképző 28 (latin szert. 24, görög szert. 
4) ; állami volt 24, görög nem egyesült 3, református 4, 
lutheránus 10 és zsidó 1. Polgári iskolai fokozatú tanító-
képző intézetet az állam 2 öt tar tot t fönn, 1 pedig róm. 
kath. jellegit volt. Kettőben kizárólag nők, egyben kizá-
rólag férfiak neveltettek. Elemi iskolai tanítókat képző 
intézeteink közöl az állam 17-et férfiak és 5-öt leányok 
számára tart fönn ; a katholikus egyház 18 képző inté-
zetet (14-et a latinok, 4-et a görög szertartásuak) tarta-
nak fönn kizárólag fiuk számára és 10-et (róm. kath.) leá-
nyok számára ; ezenkívül csak a görög keletieknek van 
egy vegyes fiu- s leány tanítóképzőjük ; a többi felekeze-
tek nem foglalkoznak tanítónő-képzéssel és ilyen alkalma-
zottaikat részben az állami, részben a róm. kath. tanító-
nőképző intézetek növendékei közöl választják. Ez 
intézeteket összesen 2412 férfi s 986 nő növendék láto-
gatta az év végéig ; ezek közt a kath. képzőket 245 férfi 
s 178 nő tanuló; az államiakat 235 férfi s 169 nő növen-
dék; a görög keletiekét 94 fis 14 nőtanuló ; a reformá-
tusokéiban volt 66 finövendék, a lutheránusokéiban 48, a 
zsidókéban 11 finövendék. Az állami 18 tanítóképzőben 
volt 71 tanfolyam 206 tanárral, az állami 6 tanítónő kép-
zőben volt 23 tanfolyam 88 tanárral. A katholikusok ta-
nitóképezdéiben volt 58 tanfolyam (latin szertart. 46, gö-
rög szert. 12) 135 (róm. kath. 106, görög szert. 29) ta-
nárral ; a róm. kath. tanitónőképzőkben volt 35 tanfolyam 
74 tanárral ; — a görög keletiek képezdéiben volt 9 tan-
folyam 26 tanárral, a reformátusokéiban 14 tanfolyam 
36 tanárral, a lutheránusokéiban 32 tanfolyam 82 tanár-
ral, a zsidókéban 4 tanf .lyam 9 tanárral. 

A kisdedóvó intézetekről csak annyit emiitünk föl 
röviden, hogy 1885-ben 409 óvoda s gyermekkert létezett, 
ezek között alapítványi volt 17, állami 22, községi 79, 
egyesületi 123, magán 82, róm. katholikus 72, reforma-
tás 7, lutheránus 2, zsidó 5. Látogatta pedig azokat 
41,119 kisded és szolgált bennök 593 óvó, 355 férfi s 
238 nő. 

A számarány, mint a fönnebbi adatokból kitűnik, 
minden tekintetben a katholikusok javára üt ki. Lássuk 

már most a fokozatos fejlődésről szóló adatokat, hogy e 
tekintetben is íuegközelitőleg hű képét birjuk az ipar-
kodásnak a népoktatásügy javitása körül. 

A római kath. népiskolák közöl megszűnt az 1883/4-
diki tanév végével 30, ellenben ugyanolyan keletkezett 
1884/5-re 40 s igy létszámuk tízzel növekedett. A gö-
rög. kath. jellegűek közöl megszűnt az 1883/4-diki tanév 
végével 31 és újból megnyittatott 27, ezek tehát 4-gyel 
apadtak. A görög nem egyesültek iskolái közöl megszűnt 
46, u j keletkezett 37 s igy 9 iskolát vesztettek. A re-
formátusok iskolái közöl ugyanazon időben megszűnt 20, 
u j támadt 24, s ekképp ezek 4 gyei szaporodtak ; a luthe-
ránusok beszüntettek 17 iskolát, ujat pedig 12-t állítot-
tak, tehát 5-öt vesztettek. Az unitáriusok 11 iskolát szün-
tettek meg s ennyit vesztettek is, mert ujat nem állítot-
tak ; a zsidók 3 iskolát nyertek, mert 29-et föloszlattak 
és 32 ujat szerveztek. A magán jellegű iskolák közöl a 
fentartók 19-et szüntettek meg, 11 ujat nyitottak s esze-
rint ily jellegű iskolák száma 8-czal csökkent, végre az 
egyesületi iskolák száma nem változott, minthogy a föl-
oszlatott 4 helyébe négy uj keletkezett. Mint ez adatok-
ból kitűnik, a katholikus iskolák száma legnagyobb nö 
vekedést mutathat föl az iskolatartó vallástestületek közt. 
De nem az állami iskolákkal szemben, mert ezeknek száma 
1885-re százzal szaporodott. Ez u j állami iskolák róm. 
kath. jellegű népoktatási intézetek helyét foglalják el Do'u-
rán (Hunyadm.) és Ghimesen (Nyitram.) ; továbbá álla-
mivá lett 11 görög kath. népiskola és pedig Máramaros 
megye Borkút, Borsa (2), Dombó (2), Mójszen (2), Pet-
rovo, Ruszopolyána (2) és Doboka megye Esztény köz-
ségében ; ezenkívül az állam átvett a reformátusoktól 6 
és 1 reformata-unitárius iskolát, 2 unitárius, 1 lutheránus, 
22 községi és 5 egyleti vagy magán iskolát, a többi pe-
dig u j szervezetű. A községi iskolák nagy számú államo-
sítása azt látszik mutatni, hogy amazok igen sok helyen 
átmenetet képeznek a végleges államosításra. Egyébként 
a községi iskolák száma 1884 óta 35-tel apadt, hanem 
azért mégis 12-vel növekedett, amennyiben egészen u j 
szervezés folytán 31 keletkezett és pedig a róm. kath. 
iskolák közöl 6 (a gyöngyös-tarjáni Hevesmegyében, a 
sárréti Pozsonyin., szerb-szent-péteri 2 Torontálmegyében, 
istvánhuttai Szepesben), görög keletiekből 3, reformátu-
sokéiból 2, unitáriusokéiból 5 lett községivé ; ellenben 
róm. katholikussá lett a szögyén-majori Pozsonymegyé-
ben, és györki Tolnában, mindkettő községi iskola volt. 

A kath. népiskolák szaporodása 1884/5-ben még ko-
rántsem közeliti meg a nagy lendületet, melyet a katho-
likus népoktatásügy 1882-ig vett. 1869-ben lat. s gör. 
szert. kath. népiskoláink száma 7275-re rúgott , és 1882-re 
már 7625-re, vagyis 350-nel emelkedett, de azóta csök-
kent és ma a szaporodás 1869-czel szemben 249 uj is-
kola, holott ugyanazon idő alatt a görög keletiek isko-
lái 160ii-ről 1788-ra vagyis 184-gyel szaporodtak, a luthe-
ránusokéi 1397-ről 1434-re azaz 37-tel növekedtek, az 
izraelitákéi 490 ről 512-re vagyis 22-vel gyarapodtak, el-
lenben e reformátusok népiskolái 2450-ről 2336-ra, tehát 
114-gyei apadtak, az unitáriusokéi 103-ról 45-re azaz 
58-czal csökkentek. Ez adatokból kitűnik, hogy a katho-
likus egyház mint iskolatartó folyton szaporítja a nép-
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nevelés tanintézeteit ; kivételt tesznek a gör. szertartása 
iskolák, melyet a ruthen nemzetiségnek az ismeretes 
uzsora miatt folyó rohamos elszegényedése következtében 
egyre apadnak. Annál feltűnőbb a fokozatos és rohamos 
megfogyatkozás a református s unitárius népiskolák kö 
rül, mely különböző okokra vezethető vissza. Az állami 
s községi iskolák szaporodását nem szükséges magyarázni, 
ámbár el kell ismerni, hogy a közoktatásügyi kormány 
uj állami iskolák állítása által számos helyen, hol azelőtt 
egyáltalán nem létezett iskola, vagy csak teljesen elha-
nyagolt állapotban volt, a népnevelés ügyén hatalmasat 
lendített. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 11. A francziaorszdgi egyházi vál-

ság. — Denique corruptio 'opt imi — pessimal A primo-
genita filia Ecclesiae arra készül, hogy megtagadja any-
ját — hogy hivatalosan, ünnepélyesen, „törvény" alakjá-
ban kimondja az egyháznak : divorçons ! váljunk el ! Az 
u j Goblet-miniszterium csöppet sem jobb az előbbinél. 
Lényegében liberális, majdnem határos a radikalismussal, 
fellépésében határozatlan, ingadozó, Goblet, a premier 
miniszter kijelentette, hogy ő elvben barát ja és hive az egy-
háznak az államtól való elválásának és a konkordátum 
revíziójára kiküldött bizottság többsége immár kimon-
dotta, hogy eltörli a konkordátumot, ami a francziáknál 
annyit jelent, mint hogy kimondják az elválást quoad vin-
culum. Ez az utolsó állomás. Az egyházat kifosztó rabló-
politika vonakodván visszaadni az egyháznak, a mi az 
egyházé, kárpótlás fejében magára vállalta az elrabolt 
egyházi javak helyett jövedelmeket biztosítani — persze 
jóval szerényebbeket és soványabbakat ugy a kath. klé-
rus, mint a kath. kultusz fenntartására. Igazi kalmárlel-
kek módjára minden évben kufárkodtak a dicső harmadik 
köztársaság hangadó férfiai, hogy megszoritsák az egyhá-
zat, hogy leapaszszák köteles tartozásuk összegét, mig csak 
ismételten és ismételten hangok nem emelkedtek, melyek 
az eddig is már igen jelentékenyen devalvált kultuszbudget 
teljes megtagadását nem sürgették. Ennek pedig diplo-
matikus neve: a konkordátum eltörlése. Szebben hang-
zik, mint az elvállalt kötelezettségek megtagadása. Szeb-
ben hangzik, mint a teljes szakítás az egyházzal. És mégis 
csak ezt jelenti, elméletileg és gyakorlatilag csak ezt 
mondja : — a teljes elválás egyház és állam között, teljes sza-
kitás a múlttal, a teljes feladása az egyházzal való bárminő 
viszonynak. Ez a radikalismus czélja és nem kellett várnia, 
mig uralomra jön, az úgynevezett mérsékelt köztársasági 
párt elkészíti legalább az utat arra. 

Persze a konkordátum-bizottság határozatától ezen 
javaslat törvényerőre való emeléséig még van egy kis 
ut. Odáig még néhányszor megfordulhat az úgyis köny-
nyüvérü és gondolkodású francziákban a felfogás, kivált 
ha — mint múltkor lőn jelezve — a külügyi helyzet 
komolysága kissé észre téríti az egyházostromló elmé-
ket. De mindazonáltal — tekintve a radikalismus fárad-
hatatlanul és jobb dologhoz méltó következetességgel 
űzöt t törekvéseit — nem egészen tárgytalan ugy a be-

állható szomorú helyzetet mint ennek következményeit 
röviden megvilágosítani. 

Az egyháznak az államtól való elválasztása kétféle 
értelemben vehető. Vagy őszinte a divortium és csak-
ugyan mást nem akar jelenteni, mint azt, hogy teljesen 
nemcsak független, de idegen is legyen a kettő egymás-
sal szemben, eldobván minden érintkezést, minden köl-
csönhatást, vagy pedig nem őszinte ezen divortium és csak 
takaró más gonoszabb tervek egyidőre való elrejtésére. 
— Ha az első eset beáll, hogy tisztán csak szabadulni 
óhajt az állam az egyháztól, magától eltaszítván legjobb 
és legtermészetesebb szövetségesét, de tekintvén az egy-
házat egyedül mint testületet és meghagyván neki a 
testületeknek megadatni szokott jogokat, arra pl. hogy 
szerezhet, birtokolhat stb. : akkor az államra nézve súlyos 
helyzet áll be. Az egyház élni fog jogaival, szerezni, 
birni fog, szervezkedni fog és idővel oly hatalmas ténye-
zővé növi ki magát, kivált Francziaországban, hogy az 
államnak, ha nem is bajokat, de kétségkívül komoly ne-
hézségeket fog okozni. Az állam a i egyházzal fog szem-
beállni, nem támaszt, de konkurrenst fog benne találni, 
mely ha nem is okoz bajokat, — ezektől az egyházat válto-
zatlan tanai fogják mindenkor visszatartani, — de amaz 
álldásos, üdvös, sok tekintetben pótolhatatlan támogatás 
nélkül fog szűkölködni, mely a békés együttlét korsza-
kában az egyház befolyása által számára biztosítva volt. 

Ezen tapasztalat, vagy talán még inkább ezen eshe-
tőség előrelátása a felforgató elemekben az egyháztól 
való elválást egész más szinben fogja feltüntetni. Nem 
lesz őszinte a kimondott szó ; csak ürügy lesz az ujabb táma-
dások előkészítésére. Barátságos lábon — ha csak külső-
leg is — álló hatalmak egymással háborút nem viselhet-
nek. Felmondják a barátságot, megszüntetik a jó viszonyt 
és kész a casus belli. Francziaországban is csak igy le-
het ez. A radikalismus érdekében nem fekszik az egyháznak 
teljes elkülönítése és függetlenítése által magának ujabb 
bajokat okozni, czélja csak az : écrassez l'infame ! össze-
törni, megsemmisiteni — amint ők gondolják — az egy-
házat és azért a konkordátum eltörlése szerény vélemé-
nyünk szerint csak hadüzenet, ujabb destructiv törekvé-
sek előkészítése. A mai Francziaország irányadó köreinek 
nem elég megszabadulni az egyházzal szemben teljesítendő 
kötelezettségektől, ők az egyháztól akarnak megszaba-
dulni azáltal, hogy ezt tönkre teszik. Erre csak irtó há-
ború vezethet, melyre az első lépés a konkordátum eltör-
lése. A sikerben pedig roppant fognak csalatkozni. Mert 
az egyház SZÍVÓS életerején kívül, mely isteni jellegében 
birja kiapadhatatlan forrását, nincs veszedelmesebb — a 
történet tanúsága szerint — mint a nép vallási érzületé-
nek zsarnoki megsértése. Alljon csak egyszer hadilábra 
Francziaország az egyházzal, szakítsa meg csak végképp 
az ugy is roppant laza összeköttetést az egyházzal, nyúl-
jon az egyházüldözés brutális eszközeihez, tegye e küz-
delmet általánossá és állandóvá : nemsokára látni fogja, 
hogy saját sírját ássa meg bármily erős kormány is. A 
vallási apathia csak addig nagy, mig egy rothadt béke, 
egy látszólagos külső egyetértés takarja a sebeket; de mi-
helyt ezek nyíltan mutatkoznak, mihelyt ezek egyre erő-
szakosabb módon szaporittatnak, a vértanuk, a hitvallók 
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szelleme felélénkül, melyen még a világuralmat kezében 
biró Róma is megtört, hát egy ily cseréplábú köztársaság! 
— Ezek a kilátások ! ? 

Váczi egyházmegye. A „Religio« ajánltatik. — 
A „Religio" czimü kath. egyházi és irodalmi folyó-

irat a jelen évvel 46-ik évfolyamába lépett, mely szép és 
hosszú pálya bizonyságául szolgál annak, hogy e derék 
folyóirat, mely az ország főpapjainak mindenkor kiváló 
figyelme tárgyát képezte s gondoskodni soha meg nem 
szűntek róla, hogy szellemét avatott tollak vezessék, hiven 
követte az eléje kitűzött magasztos czélt s bár életében 
a megpróbáltatások nem hiányzottak, az egyház érdekeiért 
soha meg nem szűnt nemesen harczolni. Ez oknál fogva 
mint oly orgánumot, mely a jók pártolását minden idő-
ben kivívta és megérdemelte, a ft . lelkészkedő Papság 
jó akaratú támogatásába melegen ajánlom. 

Váczon, jan. 1. 1887. 
Neszveda István, 

káptalan általános helynök. 

Kalocsai főegyházmegye. Magyarországba szóló 
még egy pápai levél.— 

„Dilecto Filio Nostro Ludovico S. R. E. Presbytero 
Cardinali Haynald „Archiepiscopo Colocensi" 

„LEO P P . XIII." 
„Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Bene-

„dictionem. Amantem Nostri voluntatem, quam tuo ipsius, 
„et Cleri populique Colocensis nomine recentibus litteris 
„profitebare, jucunde quidem complexi sumus : non quod 
„eo testimonio opus esset, cum probe cognoscamus animum 
„vestrum, sed quia svave est, praesertim in sanctioribus 
„anni temporibus, ab iis, quos diligimus, et a quibus 
„diligimur, humanitatis officia renovari. Itaque a Nobis 
„accipe non solum grati animi significationem, sed fausta 
„omnia, quibus Te et Colocenses tuos vicissim prosequimur, 
„orantes suppliciter Deum, ut vos maximis bonis augere 
„atque ornare perpetuo velit. Quorum auspicem et pater-
„nae benevolentiae Nostrae testem Tibi illisque Aposto-
„licam Benedictionem peramanter in Domino impertimus." 

„Datum Romae apud S. Pet rum die XXX. Dec. An. 
rMDCCCLXXXVI. Pontificatus Nostri Nono. Leo P P . 
„XIII. m. p."  

IRODALOM. 
A Szent-István-Társulat ügynökségében 

(Budapest, IV. lövész utcza 13.) 
következő könyvek tetemesen leszállított áron kaphatók'. 

1. Ilázikönyvtár. Pór, Szent István király bolti ára 
50 kr, leszállított ára 20 kr, Zádori, Földünk helyzete a 
mindenségben b. á. 30 kr. 1. á. 15 kr., Bergmann IX. 
Pius (vázlat) b. á. 30 kr. 1. á. 10 krM Széphalmi, Jó ta-
nácsok b. á. 50 kr. 1. á. 10 kr., Klopstok, Messiás b. á. 
1 frt. 1. á. 20 kr., Az ember származása b. á. 30 kr. 
1. á. 10 kr., Fraknói, Magyarok tört. I—III. kötet b. á. 
3 f r t 1. á. 1 fr t 20 kr., Lázár, A szabad természetből 

Ennek a gyöngy levélnek keretét is be fogjuk mutatni. 
A szerte. 

b. á. 1 f r t 1. á. 25 kr., Pór, Hunyadi János b. á. 1 f r t 
1. á. 25 kr., Zádori, Egyptom b. á. 1 f r t 1. á. 25 kr., 
Kriesch, Hasznos és kártékony állatok, I., II . kötet b. á. 
90 kr. 1. á. 20 kr., Ipolyi, Veresmarti I. II . kötet b. á. 
2 fr t 1. á. 60 kr., Maszlaghy, TJti vázlatok b. á. 1 f r t 
1. á. 25 kr., VII . Pius pápa I., II. kötet b. á. 3 fr t 1. á. 
75 kr., Soós, A kereszténység álláspontja I—III . kötet 
b. á. 4 f r t 80 kr. 1. á. 1 f r t 20 kr., Füssy, IX. Pius 
pápa. I—III . k. b. á. 5 f r t 40 kr. 1. á. 1 f r t 40 kr., 
Fraknói, Vitéz János b. á. 1 fr t 1. á. 25 kr , Pór, Aeneas 
Sylvius b. á. 1 f r t 20 kr. 1. á. 30 kr., Hoványi, Felsőbb 
katholicismus I., II. kötet b. á. 2 f r t 40 kr. 1. á. 60 kr., 
Svédországi Krisztina b. á. 1 f r t 1. á. 20 kr., Emlék-
könyv b. á. 1 f r t 50 kr. 1. á. 30 kr., A kath. alapokról 
b. á. 50 kr. 1. á. 10 k r , Hoványi, Ujabb levelek. I., II. 
kt. b. á. 3 f r t 1. á. 75 kr., Gonzales, Aquinói szt. Tamás. 
I - I I I . kötet b. á. 6 f r t 1. á. 1 f r t 20 kr., Fraknói, Ma-
gyarország a mohácsi vész előtt b. á. 1 fr t 50 kr. 1. á. 
75 kr. 

II. Ifjúsági iratok. If júsági Plutarch, I. évf. b. á. 
70 kr. 1. á. 25 kr., II. évf. b. á. 80 kr. 1. á. 25 kr., IV. 
évf. b. á 70 kr. 1. á. 25 kr., Száműzött leánya b. á. 60 
kr. 1. á. 20 kr., Szabó Imre, A falu őrangyala b. á. 50 
kr. 1. á. 20 kr., Ambach-Rázel, A rabszolgakereskedő 
b. á. 60 k r . 1. á. 30 kr., Aranka 1. á. 30 kr. 

III. Vegyesek. Balmes, Gyakorlati ész 1864. b. á. 
20 kr. 1. á. 5 kr., Magyar irók, II. kötet. 1858. b. á. 
1 f r t 50 kr. 1. á. 50 kr., Füssy, Családi olvasmányok 1867. 
I. kötet. b. á. 1 f r t . 1. á. 20 kr. Füssy, 1868. II. kötet, 
b. á. 1 fr t . 1. á. 20. Grynaeus, Szent István első ma-
gyar király tisztelete, mint Budán tartatik, 1856. b. á. 
10 kr. 1. á. 3 kr., Mindszenty, költeményei. 1877. b. á. 
1 frt. 1. á. 30 kr., Jerney, Nyelvkincsek. 1854. b. á. 40 
kr. 1. á. 20 kr., Piros könyv, II. kötet, 1869. b. á. 20 
kr. 1. á. 5 kr., Segur, Rövid bizalmas feleletek. 1854. 
b. á. 20 kr. 1. á. 5 kr. Zádori, A római katakombák. 
1868. b. á. 1 f r t . 1. á. 20. kr., Zádori, Spanyol ut. 1869. 
b. á. 2. fr t . 1. á. 50. kr., Fuxhojfer-Czinár, Monasterologia 
I., II. kötet. b. á. 3 fr t . 1. á. 1 f r t . 50 kr., Azon társta-
goknak, kiknek a Szentek Eletéből és Encyclopaediából 
csonka példányaik vannak, a kiegészítő kötetekkel ingyen 
szolgálunk, a mennyiben a raktári készlet ezt lehetővé teszi. 

VEGYESEK. 
Facta est lux ! Bismarck és Windhorst óriási 

csatát vivnak egy-két hónap óta XIII . Leo pápa szemei 
előtt. Bismarck a legutolsó s hozzá mint protestáns fér-
fiúhoz majdnem megfoghatatlanul illetlen, valóságos des-
peratus fogásra vetemedett, a neki, ki eddig mindenkit le-
gyűrt, oly kellemetlen kath. Centrumpárt szétrobbantá-
sára. Az ártatlant és jólelküt játszva, s igérve „még a 
jezsuiták"' visszahozását is Németországba«, Schlözer kö-
vete által felkérte a szentatyát, hogy ő szentsége igye-
kezzék „Windhorst urat megnyugtatni" és egyátalában a 
Centrumot a septennatus iránt kedvezően hangolni. Mi ez 
a septennatus ? Egy Bismarck által önkényüleg felállított 
formula, kitalálva a végett, hogy botránykő legyen, a 
melyen a Centrum-párt hajója törést szenvedjen. Porosz-
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országban a katonai budget egyes részletei évről-érve jő-
nek a parlament megszavazása alá. Most Bismarck a 
német hadsereg békelétszámának a zavaros külügyi 
állapotok által indokolt felemelését hét évre kivánta 
megszavaztatni. Ez volt a nyilt czél : a titkos czél, mint 
emiitők, a Centrum szétrobbantása vala. Azért Bismarck 
kerülő uton igyekezett a septennatust érvényre emelni. 
A pápához fordult, utasítaná a Centrumot a septennatus 
elfogadására. Evvel két legyet vélt ő kegyelmessége be-
csaphatni vértől és vastól duzzadó markába. Megmutatni 
akarta egyfelől a világnak : nézzétek, a pápa az államok 
belügyeibe mennyire beavatkozik ! Azután a Centrumot 
egy dilemma elé akart állítani : ha ugyanis a Centrum en-
ged a pápa befolyásának és sans phrase megszavazza a 
septennatust : akkor Bismarck a világ előtt azt mond-
hatta volna: nézzétek, az a híres „nép- és szabadságvédő" 
Centrum mily szolgáilag meghunyászkodik az önkény 
legindokolatlanabb formulája előtt, mihelyt a pápa „pa-
rancsolja." Halál reájok a népszabadság nevében! Ha 
ellenben, a mint tényleg történt, a Centrum nem sza-
vazza meg a septennatust : Bismarck azzal kürtölheti be 
a világot, kiaknázva a látszatnak minden előnyét, — 
hogy ime katholikus nép ! az a jámbor Windhorst , és 
azok a kitűnő katholikus centrumpártiak — nem engedel-
meskednek a pápának ! Halál reájok a katholiczizmus 
és papizmus nevében! Elképzelhetni XIII . Leo pápa 
nehéz helyzetét ! De nem hiába lumen de coelo ! Fen-
ségesen eltalálta a minden emberi fraus és dolus fölött 
messze kimagasló isteni magisterium módját, a mely-
nek czélja a szeretet és béke. Bismarcknak kérését nem 
utasitotta vissza. De a világ sem vetheti szemére, hogy az 
államok belügyeibe önkényüleg avatkozik. Bismarck maga 
kérte fel. Csakhogy XIII. Leóhoz méltó szellemben telje-
sítette a ravasz vaskanczellár akaratát. Bismarck paran-
csot kért. Leo tanácsot adott. Óhajtom úgymond, hogy a 
Centrum a béke és szeretet kedveért, ha lehet, a septenna-
tus eszméjéhez hozzájáruljon. Ez foglaltatik Jacobini bibor-
nok jan. 3-iki levelében. Ámde Windhorst és a Centrum, mint 
mondani szokták, mindig „korábban kell fel" mint Bis-
marck herczeg. Mint hü fiakhoz illik, segítségére siettek 
a Bismarck ravaszsága által ostromolt pápának. Franken-
stein báró, a Centrum elnöke, a Bismarck által XIII . Leo 
pápa elé állított dilemmát, melyet a bölcs pápa már ártal-
matlanná tett, remek dilemmával dobta vissza Berlinbe. 
Kérdést intézett a pápához: azt akarja-e, a m i t Bismarck, 
hogy t. i. a Centrum feloszoljék, vagy hogy fennálljon ? A 
pápa válasza magasztos volt. Beláthatatlan időre, nagy dol-
gok eszközlésére, melyek között a pápaság világi fejede-
lemségét is jelzé, szükségesnek tart ja a Centrum fenn-
állását. A Centrum ezzel nemcsak a múltra, de a jövőre 
nézve is pápai approbácziót nyert. Te akar tad ezt — 
Dandin, mondhatja most Windhorst Bismarck berezegnek ! 
A mi a septennatust illeti, ő szentsége most is óhajtja, 
hosrv erre nézve a Centrum és a császári kormány közt 
egyetértés jöjjön létre, ha lehet. A pápa igen jól tudja, hogy 
„ad impossibilia nemo obligatur" : azért csak óhajt fejezett 

ki, a Centrumra bizva a kérdés tisztán politikai oldalá-
nak megítélését. Ez foglaltatik Jacobini bibornok jan. 
23-iki levelében. Es a Centrum hidegen megfontolva min-
dent, politikai okokból a septennatus helyett triennatust 
fogadott el. Megadott mindent, a mit Bismarck kért, de csak 
három évre. Ha fenséges a pápa szeretetteljes, angyali 
közvetítése : a Centrum férfias magatartása nem kevésbé 
imponál! Ez Windhorst febr. 7-iki kölni beszédének az 
eredménye. Titáni erővel turkálta a Centrum, illetőleg 
Windhorst alatt Bismarck a földet, ugy hogy egész 
Európa megrendült a septennatus czégére alatt felizga-
tott Mars rugdalózásaitól. A párisi börze Bismarck meny-
dörgésének hatása alaft másfél milliárddal rogyott lejebb. 
E nagy, titáni harcz első összeütközésében Windhorst 
játszva verte meg Bismarckot — XIII. Leo pápa mennyei 
világánál ! Ámde eddig csak a diplomáczia és parlamen-
tarizmus vékony kartársai szóltak. Nemsokára megszólal 
majd az öreg bomba: a német kath. nép szavazata. Hogy 
mikép fog ez szólni, azt sejteti a kölni kath. centrum-
párti gyűlés „soha-soha!" felkiáltása, ama jelenetnél, mi-
dőn Windhorst a Centrum-párt sírjára a következő fel-
iratot ajánlotta : 

„Von den Feinden nie besiegt, 
Aber von den Freunden verlassen !" 

— „A jövendő pápa.11 Kétségkívül nem sok neve-
lésre és tapintatra mutat egy életben és egészségben levő 
egyénnek utódjáról beszélni, különösen a nyilvánosság előtt. 
A franczia közmondás is csak azt tar t ja : Le roi est mort : 
vive le roi ! Udvariasan engedik előbb meghalni a királyt 
és csak azután éltetik utódját . A mostani francziák nem oly 
udvariasak. Az Adamné asszony szerkesztésében megjelenő 
„Nouvelle Revue" legújabb száma — valószínűleg agy-
velősorvadásban és eszmeszegénységben szenvedvén a szer-
kesztőség — a jövő pápáról értekezik. Cataldi bibor-
nok — bizonyára koholt —• nyilatkozatában kulminál az 
egész csevegés, hogy az u j jDápa XVII. Gergely vagy XV. 
Kelemen nevet fog felveni. XIV. Leónak semmiesetre sem 
fogják hivni. Ez az egész nagy leleplezés ! E mellett van 
még egy nagy ostobaság is ; Vasili Pál, a czikkező, azt tart ja, 
nincs messze az idő, mikor „a pápát egyszerű olasz püs-
pöknek fogják tekinteni." Se nem uj, se nem jó gondolat! — 
ezt már hallottuk IX. Pius halála után és látjuk minden-
nap fényesen megezáfolva. A7asili P. sem lesz szerencsé-
sebb a „P. Lloydnál." Erre mérget vehet. S ezen badar-
ságokat egy magyar napilapban is lehet olvasni, melyről 
állítják, hogy papi körökben nagyon el van terjedve ! É r -
zék kell hozzá ! 

— Protestáns felolvasások. Haladunk, — mondhat-
ják protestáns atyánkfiai. Mi rövid néhány nap múlva 
megkezdjük a böjti prédikáczókat, ők meg összeültek és 
elhatározták, hogy február közepétől április elejéig val-
lásos felolvasásokat fognak rendezni. Persze, mikor nincs 
böjti prédikácziójuk, kell egy kis surrogatumról gondos-
kodni, és mivel templomaik üresek, hát a felolvasó te-
rembe hívogatják híveiket. Kétségkívül divatos ! Csakhogy 
azután ,,vallásos" felolvasások legyenek azok, nem holmi' 
elkopott rágalmak felmelegitése a katholiczismus ellen. Mi 
természetesen megfigyelő állásba helyezzük magunkat ! (?) ? 

— Az apostoli király Schönherr Ágoston mára-
marosi főesperesnek a mézkuti czimzetes apátságot ado-
mányozta. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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LITERAE ENCYCLICAE 
EM. AC REVSSMI D. CARD. JOANNIS SIMOR 

PRINCIPIS-PRIMATIS REGNI HUNCARIAE ET ARCHI-EPISCOP1 
STRIGrONIENSIS 

DE QUADRAGESIMALI JEJUNIO. 

Ecclesia gratias agit Deo,1) „qui corporali jejunio 
vitia comprimit, mentem elevat, virtutem largitur et prae-
mia," qua gratiorum actione simul indicat, Chrisitanae 
morum sanctitati haud exigua accedere incrementa ex 
jejuniorum et abstinentiae disciplina. Novit enim jejunio 
carnem crucifigi sive mortificari cum actibus et concu-
piscentes eius, illamque victimam Dei effici, per illud 
porro cupiditatibus frenum injici et hominem infirmitatis 
suae conscium reddi, ac ideo etiam humiliari. — Sane 
Sancfcus et Angelicus Doctor docet á ) assumi jejunium 
principaliter ad concupiscentias carnis reprimendas, quia 
per jejunium castitas conservatur. Unde S. Hieronymus 
dicit ,3) „Sine Cerere et Baccho fríget Venus," idest per 
abstinentiam cibi et potus tepescit luxuria. E t quidem 
jejunium adeo reprimit vitia, ut S. Ambrosius apertissi-
me doceat: Jejunium est culpae mors, excidium delicto-
rura, remedium salutis, radix gratiae, fundamentum casti-
tatis. Jejunium culpam perimit, ex ipsis radicibus evellit 
peccata, salutem procurât, gratiam conciliât, füleit puri-
tatem. Emphatice idem Sanctus Doctor hoc de jejunio 
elogium p ro fé r t : 4 ) „Carnis terat superbiam, potus cibi-
que parcitas." Carni superbiam tribuit, quae cum sit in-
ferior mente, huic, se superior]', vult dominari. Eadem 
est mens S. Augustini, dicentis : 5) „Jejunium purgat ani-
mant, mentem sublevat, propriam carnem spiritui subji-
cit, cor facit contritum et humiliatum, concupiscentiae 
nebulas dispergit, libidinum ardores exstinguit, castitatis 
verum lumen accendit." De se ipso inquit, et testatur S. 
Pau lus : 6 ) „Castigo corpus meum, et in servitutem redigo, 

') In Praefat . Quadrag. 
2) S. th. 2, 2, qu. 147. 
3) Lib. 2. contra Jovin. cap. 6. 
4) In hymn, ad Prim. 
5) Serm. 31. ex div. 
6) I. Cor. 9. 27. 

ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar." 
Vae nobis ; si talis ac tantus Apostolus, qui plus omni-
bus pro Christo laborabat timeat, quis securum se judi-
cabit ? „Suo nos terruit timore Apostolus, quid enim 
faciet agnus, ubi aries timet et f rémi t?" inquit S. Augu-
stinus. *) Asserunt nonnulli Sancti Patres, hanc Pauli 
castigationem esse jejunium : jejunio corpus castigabat, 
rationique subjiciebat. Certe S. Ambrosius in epistola ad 
Ecclesiam Vercellensem, illo Apostoli effato nonnullorum 
aevi sui hominum confutabat haeresim, jejunium absti-
nentiamque, t am quam nullius meriti esset et utihtatis, 
exsibilantium : „Audio, inquit, homines, qui dicunt, nul-
lum esse abstinentiae meritum, nullum frugalitatis ; deli-
rare eos, qui jejuniis castigant carnem suarn, ut menti 
subditam faciant, quod nun quam scripsisset, neque fecis-
set Paulus, si deliramentum putasset. Gloriatur autem 
dicens : Castigo corpus meum, et in servitutem redigo etc. 
Quae istos Epicuros nova schola misit qui voluptatem 
praedicent, delicias suadeant?" Si tantus ergo medicus, 
tale sibi pharmacum applicabat, optimum fuisse indubium 
est. Hoc igitur ille, sicut Paulus utatur, qui sicut Paulas 
optat salvari. 

Nec ipsa dumtaxat vitia reprimit jejunium, sed 
etiam mentem ad divinarum rerum elevat contemplatio-
nero. Docet Angelicus Doctor jejunium ad hoc assumi,2) 
„quod mens liberius elevetur ad sublimia contemplanda. 
Unde dicitur3) quod post jejunium trium hebdomadarum 
revelationem acceperit a Deo " Quod ipsa similiter ratio 
et quotidiana rerum convincit experientia, quam prompta, 
agilis, expedita et ad contemplandum mens sit per jeju-
nium libera. Nemo satis pro dignitate valet exprimere, 
quantum ad actus mentales conducat temperantia. Mag-
nam habet cum corpore anima connexionem ac depen-
dentiam. Hinc illud fit, quo magis quis se intra tempe-
rantiae limites coërcet, tanto aptior est ad intelligendum, 
penetrandum, inveniendum, et reliqua peragenda mentis 
exercitia. Hinc illud vetus et verum dictum : Aurora Mu-

!) Cit a S. Thorn. 1. c. 
2) L. cit. 
3) Dan. 10. 
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sis araica. Quaerit laudatus Doctor A n g e l i c u s n u m 
convenienter tempóra jejunii ecclesiastici determinentur ? 
Ad quaestionem affirmative respondet : Jejunium enim, 
inquit, ad duo ordinatur ; ad deletionem scilicet culpae, 
et ad elevationem mentis in superna. E t ideo illis tem-
poribus specialiter fuerant jejunia indicenda, in quibus 
oportebat homines a peccatis purgari, et mentem fidelium 
elevari in Deum per devotionem. Quae praecipue ante 
paschalem solemnitatem imminent, quando peccata ho-
minum remittuntur, et mens hominis per devotionem de-
bet elevari ad aeternitatis gloriam, quam Christus resur-
gendo inchoavit. Ideo Ecclesia Sancta ante solemnitatem 
paschalem jejunandum statuit. Ob id etiam ab Ecclesia 
vigiliae sunt institutae ante dies festos, ut in eisdem 
melius mysteria, quae celebrantur, considerare valeamus 
et penetrare. 

Sicut autem jejunium mentem elevat, ita e contra-
rio gula, cibi, vinum mentem opprimunt, aciem tollunt 
eamque quadamtenus absorbent, ut ad contemplandum 
se erigere et elevare nequeat. Hinc S. Hieronymus ob-
servâ t : 2 ) „Pulcbre dicitur apud Graecos, et nescio, an 
apud nos aeque resonet: Pinguis venter non gignit men-
tem tenuem. E t nos: Venter plenus dicit virtutibus va-
lete. Nihil enim sui contrarii causa esse potest : unde 
saturitas, ingenii aciem producere haudquaquam potest. 
Quis unquam mentem magis elevatam habuit Joanne 
Baptista ? Assiduus ille erat in precibus, ac secretorum 
divinorum particeps, coelum vidit apertum et descenden-
tes inde Angelos, vocem audivit aeterni Patris. Sed quid 
de illo Salvator noster testatum reliquit ? ') „Venit Joan-
nes non manducans, neque bibens." De seipso S. Paulus 
af f i rmat : 4 ) „Raptus est in paradisum, et audivit arcana 
verba, quae non licet homini loqui." Sed quando ad di-
vinamillam meruit elevari contemplationem'? Tune, quando 
conversus ad Christum in terra jacuit ut mor tuus : „Et 
erat tribus diebus non manducans, neque bibens.8 5) Sic 
SS. Basilius, Athanasius, Nazianzenus, Chrysostomus, Augu-
stinus, Hieronymus, Ambrosius, Gregorius M. et mille 
alii, mentes semper elevatas habuerunt, sed deditissimi 
simul fuerunt abstinentiae et jejunio. 

Denique ob jejunium Deus virtutem largitur et 
praemia. Exempla, quae SS. Litterae abunde suppeditant, 
ob ociilos sistunt favores et praemia, jejunantibus per 
abstinentiam impertita. De Elia testatur S. Ambrosius : 
, Is plus meruit, quando plus jejunavit." Anna uxor El-
canae natura sterilis erat ; legem illam naturae solvit je-
junium, cui addicta erat et filium enixa est Samuelem 
Pro phetam sanetissimum. „Inanis eibo venter, inquit S. 
Hieronymus7) filio meruit repleri." Esdras dux electi po-
puli commissuni sibi exercitum Hierosolymam dueturus, 
cum humánum sibi deesse auxilium, quo intentum a se 
finem assequi valeat, cerneret, divinum imploravit prae-

!) L. cit. 
s) Ep. 2. ad Nepot. 
3) Matth. II. 18. 
4) 2. Cor. 14. 4. 
s) Act. Ap. 9. 9. 
e) L. de Elia et jejun-
7) L. 2. cont. Jov. 

sidium et commune omnibus indixit jejunium. „Praedicavi 
jejunium, ut affligeremur coram Domino Deo nostro, et 
peteremus ab eo viam rectam nobis, et filiis nostris, uni-
versaeque substantiae nostrae. Jejunavimus autera et ro-
gavimus Deum nostrum per hoc, et evenit nobis pro-
spéré." x) In quam rem observât Beda Venerabiiis: „Da-
für nobis exemplum jejunandi et orandi, cum aliquid 
magnae virtu/is ineipere volumus. Neque enim fieri po-
test, ut quod justum a pio auxiiiatore per continentiam 
et orationem cum fide quaerimus, non impetremus." „Ju-
dith, ut loquitur S. Ambrosius,2) solo titulo sobrietatis 
reportavit triumphum, patriam obsidione exemit, ducem 
militiae suis manibus occidit." Anna notissima illa ex 
Evangelio filia Phanuelis meruit in templo videre Chri-
stum, Filium Dei incarnatum. Quare ? Quia „non disce-
debat de templo, jejuniis et obsecrationibus serviens nocte 
et die" a) Christum illius praecursor S. Joannes Bapt. et 
baptizavit et digito monstravit praesentem. Sed quae 
illius praerogativae origo'? S. Ambrosius nobis indicat, 
dicens : „ C h r i s t u m Joannes abstinentiae magister, qui-
dam no vus terrarum Angelus annunciavit." Tam certum 
est et extra omnem positum controversiam, viam ad vir-
tutem et praemium sterni per abstinentiam, ut aperte S. 
Cyprianus edicat, hominem sine illa virtuti studiosuiu non  
esse. „Quotquot viros virtutum vidimus, sine jejunio non 
legimus ascendisse : nec aliquid moliti sunt, nisi prius 
abstinentia" praecessisset." Quisquis igitur divinae particeps 
fieri cupit gratiae, quisquis suarum veniam impetrare 
studet noxarum, c{uisquis prosperos suorum laborum et 
negotiorum desiderat successus, diseiplinam jejunii et ab-
stinentiae non negligat. Novimus jam etiam rationum mo- 
menta, quae Ecclesiam eo permoverunt, ut vere dignum 
et justum, aequum et salutare censuerit gratias agere 
Deo, qui corporali jejunio vitia comprimit, mentem ele-
vat, v i r tutem' largi tur et praemia. Neque unquam dubi-
tatura in Ecclesia est, placere Deo jejunii et abstinentiae 
diseiplinam, quam Sacrae Litterae toties commendant, 
quam nullo non tempore Sancti observaverunt, et quam 
Christus ipse exemplo suo sanxit et sacravit, atque fre-
quentandam fore suis diseipulis edixi t : 5) „Venient dies, 
quum auferetur ab eis sponsus et tunc jejunabunt." 
Ecclesia, quae Chri ti his in terris vitam continuât, quo-
modo magistrum suum imitandum non existimet? cum-
que ipsa sancta sit, nihilque antiquius habeat, quam ut 
fideles suos ad sanetitatem provehat, qui fieri posset, ut 
efficacissimuro sanetitatis subsidium, praeattactam videli-
cet diseiplinam, non continuo commendet, urgeat atque 
etiam praeeipiat ? „Jejuniorum enim utilitatem Novi Tes-
tarnenti gratia non rem ovit, et continentiam corpori atque 
animae semper profuturam pia observatione suseepit. 
Quia sicut permanet apud intelligentiam christianam : Do-
minum Deum tuum adorabis, et illi soli servies, et ce-
tera mandatorum, ita quod in iisdem V. T. libris de je-
juniorum sanetifioatione praeeeptum est, nulla interpreta-

') 2. Esd. 8. 21. et 23. 
*) Cit Epist. ad Eccl. Verc. 
3) Luc. 2, 37. 
4) Ep. cit. 
5) Matth. 9. 15. 
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tione vacuatur," verba sunt S. Leonis M. x ) Itnminet tem-
pus illius jejunii, quo nihil antiquius, nihil sanctius ha-
bet Ecclesia, nempe solemne illud et ante Pascha, — cui 
a dierum numero Quadragesimae nomen est — indictum, 
in Lege et Prophetis adumbratum, ab Apostolis traditum. 
a Sacris Canonibus ubique praescriptum et longo saecu-
lorum usu celebratum. 

Ad exigentiam decreti SS. Concilli Tridentini2) sacra 
haec quadragesimalis observantia fidelibus ex ambone Do-
minica Quinquagesima annuncianda est additis motivis, 
quae ex his ipsis pastoralibus litteris, et salutaribus mo-
nitis, quae e priorum annorum similibus litteris ubertim 
desumi poterunt. Meminerimus denique omnes, tunc nobis 
profutura suscepta jejunia, si ab animae periculis cavea-
mus, si a peccati noxis abhorreamus, si in spiritu filio-
rum Dei iisdem sollicite intendamus. Hoc est, quod in-
quit S. Paulus:3) „Si secundum carnem vixeritis, morie-
mini ; si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis." 

Strigonii, die 25-a Januarii , 1887. 
Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

Népoktatás-ügyünk. 
(Vége). 

A népiskolák tannyelvéről a miniszteri jelentésben 
a következő adatokat találjuk. Az ország 16,305 iskolája 
közöl az 1884/5-diki tanévben kizárólag magyar tannyelvű 
volt 8,084 s igy az összes népnevelési tanintézeteknek 
49-58°/ 0-a. Nem kizárólag magyar tannyelvű, de olyan 
iskola, melyben a gyermekek anyanyelvükön és a ma-
gyar nyelven, mint a párhuzamos tannyelven részesültek 
oktatásban, találtatott más további 2,797 s ekkép az ösz-
szességnek 17'15°/0-a. E szerint az 1884/5. tanévben 
33-27°/ 0, arányában, összesen 5,424 iskolában érvényesült 
az 1879. évi XVIII . t.-cz.-nek a magyar nyelv kötelező 
oktatására vonatkozó rendelkezése. Részletezve az iskolák 
tannyelvének az iskolatartó tényezők jellege szerinti ismer-
tetését, kiderül azon tény, hogy a vallástestületek közt a 
katholikusok buzgólkodtak aránylag leginkább a népisko-
lák magyarosítása, körül, amennyiben a magyar tannyelvű 
iskolák száma 1883/4 óta a katholikusoknál szaporodott 
32-vel, azaz harminczkettövel (a latin szert, katholikusok-
nál 20-szal, a görög szertartásuaknál 12-vel) ; a reformá-
tusoknál számuk növekedett 3-mal, a zsidóknál szintén gya-
rapodott 15-tel (?) ; ellenben csökkent a számuk a luthe-
ránusoknál 7-tel, a görög nem egyesülteknél pedig 2-vel. 
Az iskolák tannyelvéről következtetést lehet vonni arra 
is, melyik vallástestület képezi a magyarság zömét édes 
hazánkban. Tisztán magyar tannyelvű népiskoláink közöl 
katholikus volt 3146 (latin szert. 2981, görög-kath. 165), 
holott a protestánsok kizárólag magyar nyelvű népiskolái 
mindössze 2629-re (reform 2300, lutheránus 329) rúgtak, 
vagyis a katholikusok Ő17-tel több tisztán magyar tan-
nyelvű iskolával birtak mint az összes protestáns feleke-
zetek. Még ha az unitáriusok 45 iskoláját is ezekéihez 
számítjuk, akkor is e három felekezet 472 iskolával ki-

1) Serm. 4. de jejun. dec. mens. 
2) Sess. XXV. de del. cib. et jejun. 
3) Rom. 8. 18. 

sebbségben marad magyarság tekintetében a katholiku-
sokkal szemben. Ez adatok megczáfolják ama gyakran 
hallható állítást, mintha a protestáns felekezetek volná-
nak a magyarság hordnokai, mintha ők képeznék a nem-
zet zömét, a magyar jelleg mentsvárát. Ez ellenében szól-
janak a fönebbi számok, melyeknek megfelelőleg a tisz-
tán magyar ajkú lakosság többségének is katholikusnak 
kell lennie az itt kitüntetett arányban ; sőt még nagyobb 
mértékben, amennyiben kétségbevonhatatlan tény az, hogy 
az 549 állami és 1171 községi tisztán magyar tannyelvű 
népiskolák tanulóinak többségét is a katholikus gyerme-
kek adják. 

A népiskolai oktatás eredményéről csak általános 
adatokat nyúj t a miniszteri jelentés. E szerint az 1868. 
évi XXXVIII . t. cz. 5b., 64. s 74. §-aiban a népoktatási 
tanintézetek számára előirt kötelező tantárgyak közöl 
paedagogiailag helyes módszeres eljárással taníttatott : a 
hit- s erkölcstan 90*9% arányban 14,834 iskolában ; az 
irás, olvasás s anyanyelv 90'8°/0 arányban 14,816 iskolá-
ban; a jegy s észbeli számvetés 86 '6% aránynyal 14,117 
iskolában; a természettan s természetrajz, beleértve a 
gazdasági s kertészeti gyakorlatokat is, 51'6°/0 aránynyal 
8,364 iskolában ; az ének 81'5°/0 aránynyal 13,293 isko-
lában ; a testgyakorlat 45'3°/0 arányban 7,394 iskolában; 
a női kézi munka és a házi ipar egyik-másik ága 14'0, 
illetve 5 -6% aránynyal 2,289, illetőleg 919 iskolában. E 
szerint az irás, olvasás s anyanyelvi gyakorlatok, továbbá 
a számvetés ismereteinek főbb csoportjában népiskoláink 
tanitási eredményének átlagos arányát 88 ,7°/0-ban, ellen-
ben a többiekben 62'6%-ban jelezhetni, melylyel szem-
ben a vallásoktatás fönnebb jelzett eredménye nem ke-
vésbé örvendetes jelenség, és tanúbizonysága népünk 
mély vallásos érzületének, valamint a serdülő nemzedék 
sokat Ígérhető valláserkölcsös fogékonyságának. 

A jelentés további adataiból átveszsziik még a fel-
sőbb népiskolákról, a felsőbb leány- és a polgári isko-
lákról szólókat. Eszerint az 1884/5-diki tanév folyamában 
79 felsőbb népiskola létezett s igy 3-mal több, mint a 
megelőző esztendőben. Ezek közöl jellegre nézve volt : 
állami 24 (szaporodás: 2) ; községi, de államsegélylyel 
fentartot t 19 (1884 ben 18), róm. katholikus 13, községi 
8 (egygyel apadtak); magánjellegű 6 (előbb 5) ; refor-
mátus volt 4, lutheránus 1, izraelita 1. Ekkép a felsőbb 
népiskolákat tartó vallástestiiletek közöl a katholikusok 
két annyinál is többel birtak, mint a felekezetek. Az 
összes 79 felsőbb népiskolában a jelzett tanévben 722 
fiu, 2,747 leány, egészben 3,469 növendék részesült okta-
tásban. 

Felsőbb leányiskolák közöl a miniszteri jelentés csak 
az államiakról közöl adatokat, a nagyszámú katholikus 
leánynevelő-intézetekről a tanfelügyelők bizonyára elmu-
lasztották az adatokat beszerezni, holott a leánynevelés 
sem zárható ki a közoktatás állapotáról fölvett keretből, 
annál kevésbé, minthogy a magyar honleányok ezrei a 
zárdákból és magán jellegű nevelő-intézetekből kerülnek 
ki és az ott szerzett ismeretekkel válnak társadalmunk 
díszeivé. A 7 állami felsőbb leányiskolában mindössze 
csak 824 növendék oktattatott, és habár az idei, tizenötödik 
miniszteri jelentés nem részletezi őket vallásuk szerint, 

14* 
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fölemlítjük mégis, hogy a mult évi tizennegyedik jelen-
tés emez iskolákban 199 róm. katholikus, 23 református, 
113 lutheránus és 321 zsidó növendéket állapit meg. 

Az 1884/5. tanévben •polgári iskola volt Magyaror-
szágon összesen 144 ; és pedig állami 39, állami segély -
lyel íentartott községi 45, községi 26, magán vállalati 
14, katholikus 9 (latin szert. 8, görög szert. kath. 1), 
egyesületileg fentartott 6, lutheránus 3, izraelita jellegű 
2 ; református jellegű egy sem. Ez iskolákat összesen 
látogatta 14,188 tanuló: 7,352 fiu és 6,836 leány. 

A jelentés többi adatai, bár magukban véve fölöttébb 
érdekes s tanulságos világot vetnek népoktatásunk álla-
potára, nem nyújtanak azonban támpontot az összehason-
lításra és igy e kereten kivül esnek. 

Ámde a fönnebb részletesen méltatott számadatok 
úgyis elegendő anyagot szolgáltatnak arra, hogy hü ké-
pet alkossunk magunknak a népnevelés állapotáról. 

Amily elismeréssel vagyunk a felekezetek törekvései 
iránt, hitüknek megfelelő népiskoláik fentartása s előmoz-
dítása körül ; amint készséggel följegyezzük a közoktatás-
ügyi miniszter ur érdemeit a népnevelés emelése terén : 
ép oly nyíltsággal állapítjuk meg kath. egyházunk-
nak a fönnebb részletezett számokban kifejezett vívmá-
nyait ugyané téren, és ama megbecsülhetetlen szolgála-
tokat, melyeket a nemzet létérdekeinek biztosítása, a 
magyar nyelv ápol asa 6s a közművelődés előmozdítása 
által a magyar államiságnak a népoktatás mezején a 
kedvezőtlen anyagi viszonyok és eléje gördített nehézsé-
gek daczára nem szűnik tenni. Ezzel mindenek fölött 
nagy jelentőségű, áldásos működésének szabadságát biz-
tosítja az 1868. XXXVIII . t. cz. és ugy ennélfogva, vala-
mint jól fölfogott állami érdekből sincs helye a torzsal-
kodásnak, melyet a türelmetlenség s hivatásukat félreér-
tett némely állami közegek itt-ott a vallásbéke kárára 
és állami s társadalmi érdek ellenére űznek ; holott csak 
vállvetett közös erőfeszítés válhatik a népnevelés s a vele 
járó szellemi s anyagi javak gyarapításának előnyére. 

E törekvésben a haza s egyház érdeke elválasztha-
tatlan, amint ezt bizonyítja a hatalmas előhaladás, melyet 
népoktatásunk az alkotmány visszaállítása óta tett, amely 
amily dicső siker a magyar nemzetre nézve, épp annyira 
biztositékát képezi kedvező viszonyok között a jövendő 
folytonos lendületnek. Csippék Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 15. A házasság saecularisatiója. — 

Midő n m. hónap végefelé utaltunk a protestantismus 
egyik ujabb kísérletére, magunk sem gondoltuk, hogy a 
január 23-án ülésezett budai lutheránus egyházkerület fel-
irata oly gyors elintézést nyer. Azt ugyan gondoltuk és 
abban csakugyan nem csalódtunk, hogy a különben már 
rég táplált és most a lutheránusok által újból nyilvání-
tott óhajoknak és kívánalmaknak épp a lutheránus igaz-
ságügyminiszter legkevésbé sem fog tudni ellentállani, ki-
vált oly határozottan kidomborodott hitvallásos érzülettel 
biró miniszteri, minő Fabinv Theofil ő excja. Érdekes 
volna megtudni, vájjon a miniszter hitsorsosainak kérel-

mére, vagy ezek a miniszter utasítására hozták éppen most 
a dolgot folyamatba. 

Mert tudvalevő dolog — és t. olvasóink kétségtelenül 
már értesültek róla — hogy a házasság saecularisatiója 
a komoly előmunkálatok stadiumába lépett. Minden két-
séget kizáró forrásból jelzik ugyanis, hogy az igazság-
ügyminiszter Győry Elek képviselőt megbizta az előmun-
kálatok megtételével, ki máris memorandumszerü felter 
jesztésében kifejtette amaz elveket, melyek szerint ezen 
megbízásban el akar járni. 

Micsoda elvek ezek ? Egyenes, positiv tudomásunk 
még nincs róluk — sejtjük azonban és ugy ex internis, mint 
ex externis rationibus minden vakmerőség nélkül gyanítjuk, 
hogy a tervbe vett házassági reform anyaszentegyházunk 
nagyabb kárára, egyedüli rovására fog történni. Vagy 
nemde vakmerőség nélkül gondolhatjuk és mondhatjuk, 
hogy oly javaslat, mely ily auspiciumok között, ily ténye-
zők által, ily érzületekkel a kath. egyház irányában létre-
jön, ennek aligha lehet favorabilis ? Bocsánatot kérek e 
szóért favorabilis ! Visszaveszem — nekünk nem favora-
bilis, nekünk igazságos törvény kell. Igazságos pedig 
törvény nem lehet, mely százados jogokat sért. A kath. 
egyház minden tanával, minden intézményével egykorú 
a magyar állammal itt e hazában, egy ezredévvel régibb, 
mint emez létezésében. Tudom, hogy minden régészeti 
nisus és pruritus mellett korunk éppen nem barátja a 
régiségeknek — az igazság terén. A régi társadalom szá-
zados alapjaival nem illik be a modern világ keretébe. 
Vallás, család és tulajdonjog ama hármas alap, melyen 
egyedül biztosan és szilárdan nyugodhatik a társadalom. 
Az utóbbit — a tulajdonjogot — megtámadja a socziális-
nius és nihilismus ; a két előbbinek megrontására tör 
a modern jogállam. Vallás és család kivetkőztetve ma-
gasztos jellegéből, megfosztva (?) isteni, természeti és 
positiv egyházi jogaitól, már a mennyiben ezeket modern 
jogállam megszoríthatja— a század legtelhetetlenebb bálvá-
nyának — a mindenható államnak — kiszolgáltatva : ez a 
„dicső" czél, melyre az emberek bámulatos vakságukban 
rontanak. Mit nyer voltaképpen az állam, ha a vallást és 
családot — isteni rendeltetése és jogköre ellenére — saját 
fenhatósága alá kényszeríti és erőszakolja ? A közvetlen 
haszon — a jog és hatáskör kiszélesbitése — rövid idő-
vel igen érzékeny kárrá fog átváltozni. Mert szent igaz 
és a századok tanúsága bizonyítja, hogy az államhatalom 
illetéktelen beavatkozása a vallás és a család ügyeibe épp 
oly mértékben ingatta meg ezen intézményeket, a mily 
mértékben kiterjesztette ezekre az állam illetéktelen be-
folyását. 

Persze ily érvelés kevés vagy semmi sulylyal nem 
bir azok szemében, kik a modern nivellirozó rendszer-
nek hivei. Ok csak az állam érdekeiről és jogairól tud-
nak beszélni. Velük szemben mi is a jogalapra helyez-
kedünk. A kath. egyház tanainak és jogainak sértetlen 
megóvása alaptörvényeinkben biztosítva van. Minden me-
rénylet, mely anyaszentegyházunk tanai és jogai ellen 
van intézve, alkotmánysértés, alaptörvényeink lerontása. 

Trefort Á. a képviselőház febr. 15-ki ülésén határozottan 
ugyanazt jelentette. 
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Ezt pedig hideg vérrel, nyugodt lelkiismerettel senki sem 
teheti, ki szegény hazánk szilárdságát szivén hordja és 
boldog jövőjét óhaj t ja . Alkotmányunk nevében már előre 
tiltakozunk minden oly reform ellen, mely az államalkotó 
és fenntartó katholicismus isteni tanai és jogai ellen van 
intézve és egyúttal kellő tisztelettel bátorkodunk röviden 
a következő kath. elveket az igazságügy miniszter urnák 
a Győry Elek által felterjesztett elvekhez csatolva ajánlani : 

A házasság szerződés és szentség és pedig a ke-
resztények között ugy, hogy a szerződés el nem választ-
ható a szentségtől. 

A szentség egyenesen és kizárólagosan az egyház 
jogköréhez tartozik és azért minden a házasság szentsé-
gének és következőleg szerződésének köteléke feletti bí-
ráskodás az anyaszentegyházhoz tartozik. 

Ez a kath. álláspont — és ha az igazságügyminisz-
ter a felekezetek óhajának kiván eleget tenni, tegye meg ; 
de ne sértse egyúttal a kath. egyház tanait és jogait. 
Ezt kérni jogunk van ! ? 

JáSZÓVár. A ,Religio' a jászóvári prém. rend tag-
jainak ajánlta,tik. — 

Másolat. — J . N ! 56. sz. — Kedves Házfőnök Úr ! 
Profán tanulmányaink között, melyekre tanitói állásunk-
nál fogva időnk s erőnk nem kis részét vagyunk kényte-
lenek feláldozni, mint szerzetes kanonokok, kiknek külön-
ben is mindenünk az egyháztól s az egyházért van, nem 
mellőzhetjük azon irodalom pártolását sem, mely a hit és 
erkölcs zászlaja alatt vivja nehéz harczát a modern sajtó 
által csak szított hitetlenséggel s erkölcstelenséggel. E 
nemesebb, e fenköltebb czélu irodalom egyik folyóiratára 
kivánom ez alkalommal Kedves Házfőnök Úrnak, s általa 
a vezetése alatt álló testvéreknek szives figyelmét fölhivni : 
a Budapesten megjelenő Religiora, mely már-már félszá-
zados pályát futva meg, kiváló műveltségű szerkesztők 
vezetése mellett, gazdag s mindenkor változatos tartalmú 
közleményeivel folyton arra törekedett, hogy a meggyő-
ződés ékesszólásával hirdesse hitünk szent igazságait, Is-
tenben bízó elszántsággal védje egyházunk jogait, s éber 
figyelemmel kisérve a törvényhozás és törvénykezés, az 
oktatás és nevelés, általában a közélet minden nevezete-
sebb mozzanatát, — tántoríthatatlan következetességgel pár-
tolja a jót, ostorozza a rosszat. — Ily folyóirat valóban 
megérdemli a gyámolitást, azért szives készséggel haj t -
ván jelenlegi érdemes szerkesztőjének kérelmére, Kedves 
Házfőnök Ura t ezennel fölkérem, hogy jó példájával 
előljárva, szerető buzdításával oly irányban hatni szíves-
kedjék, hogy nevezett folyóiratnak, mely szent misék el-
vállalásával is megszerezhető, előfizetői közé testvéreink 
sorából mentül többen iratkozzanak be. Jászóvárott, az 
1887-ik évi január hó 15-ik napján. KaCZVÍOSZky Viktor, 
prépost. 

Nagyvárad, 1887. febr. 11. Végválasz J" urnák. — 
Majdnem húszé ve már, hogy „syllogistica formá"-ju 

eszmecserével nem találkoztam. Pedig ha ez szolgált volna 
mérlegül törvényhozóink kezében is : bizonyára eleje véte-
tett volna sok oly intézkedésnek, a mely a kath. papot 
nem ritkán a „Scylla" és a „Charybdis" közé sodorja. 

Hiszen, ha a „mathesis" azért ju t t a t j a a fürkésző 
észt, a „revelatio" után, legbiztosabb igazsághoz, mert 
abban szüntelen a „syllogistica" észjárás érvényesül : 
miért kellene ezt a köznapi élet egyéb mozzanataival 
szemben elmellőznünk ? Valamint ugyanis a „mathesis"-
ben. abból, hogy A = B, és B = C. az következik, hogy 
tehát A = C : ugyanaz áll a közéletben előforduló más 
természetű kérdésekre nézve is. „Quae sunt aequalia uni 
te r t io : sunt aequalia inter se." 

Jól esett tehát észlelhetnem, hogy miként aknázza 
ki a „Religio" f. é. 12-ik számának „?" jegyű budapesti 
egyházi tudósítója, nekem szóló „Nyilt válasz"-ában a 
„syllogistica forma" előnyeit. 

Nem is bántom én e jeles czikket egész „ex-
tensió"-jában. Csakis arra kívánok röviden refiectálni, 
ami abban engemet, mint hozzászólót, kizárólag most 
érdekel, s ami a czikk vége felé ugy van kifejezve, hogy : 
,.az általam (már t. i. czikkiró ur által) javasolt mód 
által nem sulyosbrtó törvény, hanem csakugyan enyhitö 
törvény alakulna," ha t. i. az állíttatnék fel elvnek, „hogy 
a házasság jogérvényesen csak ama forum által Ítélhető 
meg, mely előtt az meg lön kötve.íl 

Oly vegyes házasságokat contemplálva ugyanis, 
amelyek esetleg „nem-kath. forum" előtt köttetnének 
meg, újból csak azt állítom, hogy : 

Atqui a javasolt mód által az egyház helyzetét nem eny-
hitö, hanem súlyosbító törvény alakulna. Ergo falsa Thesis. 

Probo antecedens. Nem enyhitö, hanem súlyosbító 
helyzetet teremt az egyháznak azon törvény, amely az 
egyháznak Istentől nyert jogait korlátozza. De oly tör-
vény, amely a kérdéses, vagyis „nem-kath. forum" előtt 
kötött vegyes házasság jogérvényes megbirálását, a kath. 
egyházi forum kizárásával, a nem-katholikus fórumra 
bizná, — a kath. egyháznak Istentől nyert jogait korlá-
tozná. Tehát az ilyen törvény az egyháznak nem enyhitö, 
hanem súlyosbító helyzetet teremtene. 

Probo minorem. Az egyháznak Istentől nyert jogait 
korlátozná azon törvény, amely az egyháznak egy szent-
ség érvényes, vagy érvénytelen voltának kimondását in-
vonváló ítélet jogosultságát megtagadná. De az iménti tör-
vény ezt tagadná meg. Tehát az iménti törvény, az egy-
háznak Istentől nyert jogait korlátozná. 

A propositio minor ezen utóbbi „syilogismusa-ban oly 
világos, hogy annak belátására, elegendő megfigyelni azt, 
hogy a kath. egyház tanai szerint : a nemkath. forum 
előtt is érvényesen megkötött vegyes házasság szentségnek 
tekintendő, mert IX. Pius pápának 1852. szept. 19-én 
Viktor Emanuelhez irt levele szerint „unió coniugalis in-
ter Christianos légitima non est, nisi in sacramentali ma-
tnmonio." 

Ebből kifolyólag pedig, a javasolt törvény, méltán 
a polgári Jiázasság első lépcsője gyanánt volna tekintendő. 
Mert abban culminál tulajdonképen a polgári házasság 
fogalma, hogy a polgári törvények megtagadják az egy-
háznak az olyan minőségű házasságokhozi mindenféle 
hozzászólási jogát. De a szóban levő vegyes házasságok-
hoz, a javasolt törvény szerint, az egyháznak nem volna 
semmiféle hozzászólási joga ; mert nem az egyház által 
volnának azok jogérvényesen megbírálhatok:. 
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Már pedig, ha az egyházra nézve sérelmes az 1868. 
XLVIII . t. cz. azon intézkedése is, hogy vegyes házas-
ságokról levén szó: „Mindenik félre nézve egyedül saját 
illetékes bíróságának az illető fél saját hitelvei alapján 
hozott jogerejü ítélete kötelező:" mennyire sérelmes volna 
még az, ha az egyháznak bizonyos (tegyük fel azt is, 
hogy ritka) vegyes házassági esetekben, minden bírás-
kodási joga megtagadtatnék ! . . . 

Nagyrabecsülöm a „?" jegyű levelezőt: de záradé-
kul tiszteletteljesen megjegyezni bátorkodom, miszerint 
netaláni ujabb észrevételeire válaszolni nem fogok, mert, 
nem lehetne üdvös az egyházra nézve, ha addig, mig a 
vegyes házasságok nem-kath. forum előtt is érvényesen 
köthetők meg, azon elv állíttatnék fel „hogy a házasság 
jogérvényesen csak ama forum által ítélhető meg, mely 
előtt az meg lón kötve." 

Oda hassunk inkább, hogy a keresztények közötti 
házasságok feletti bíráskodási jog „propter rationem 
sacramenti," a „jus divinum"-nak megfelőleg, az egyház 
kizárólagos joga gyanánt ismertessék el. 

Dr. Lauran Ágoston. 

Veszprém. Szomorú. — E czim alatt a jeles „Vesz-
prémi Közlöny" következő, tanulságokban az egész or-
szágnak szóló vezérczikket közölt : 

Szomorú statisztikát fedek fel, olyant, a mire. min-
den igazán érző sziv megdöbben. Veszprém város 174 
nagy halottja között a haldoklók szentsége nélkül 69 
mult ki. Oly jelentékeny szám ez, a mely szükségképen 
lelkiismereti kötelességünkké teszi, e lap hasábjain is, meg-
nyitni a hivek lelki szemét. 

Honnan e hanyagság? Avagy kialudt már teljesen 
a keresztények szivében a hit, avagy elvesztette tán az 
örökélet ránk minden hatásá t? Nem, hanem e ténvnyel 
is beigazolva találjuk korunk anyagiasságát ; beigazolva, 
hogy korunk egyedeinek egy része a legmagasabb esz-
mék, a vallás eszméi iránt lelkesedni nem tud. Elünk a 
világ elveinek, örökös dinom-dánom, s igy megfeledkezünk 
az érzékfölötti világ gyönyöreiről, a leendő jelen boldog-
ságairól. Pedig nagyon jó volna, ha ezek élénk emléke-
zetünkben élnének, mert az ezekre való gondolat min-
denkorra kijelölné számunkra ama határt, melyet átlépni 
nem szabad. Erkölcsi jellem, hazafiság vallás nélkül nem 
is gondolható, mert nélküle mindannyiszor az „én" lép 
előtérbe vágyaival, indulataival, szenvedélyeivel s egy-
szersmind gyarlóságaival. Gyakorolni a jót, mivel szép 
aesthetikai érv, de a jónak hive lenni, mivel ezt az Ur 
igy akarja, s mivel mint igazságos biró, szüntelen fejünk 
felett lebegteti Damoklész kard já t : érdemet szerző inditó 
ok. Megvetni a vallás igazságát, mivel természetfölötti 
voltuknál fogva nem mindegyik esik értelmi Ítéletünk 
körébe, gyászos tévedés. Hisz az ész maga működésében 
előttünk ép oly talány, mint maga az ész eredetében. Pöf-

') ? Jegyü belmunkatársunk e czikk velejére vonatkozólag rö-
viden csak ezt jegyzi meg : Transeat — nego suppositum. Ö ugyanis, 
mint múltkor ismételten kifejtette, csak kath. forum előtt kötött há-
zasságokat kontemplált és csak ezekre vonatkozólag állitotta fel né-
zetét. Ebben Nagyságod is teljesen megnyughatik, ? jegyű főmun-
katársunk is, és igy — legyen béke ! A szerk. 

feszkedni tehát az észszel s a minmagunk hozzájárulása 
nélkül nyert észszel az eget ostromolni, annyi, mint az 
Isstenség helyett minmagunkat imádni, s minmagunknak 
oltárt emelni. 

Különben is az „erős jellemek" nagyon is meg-
csappannak a halállal szemben. Voltaire, ki, a mint tud 
juk, csipős gunyorával Istent s mindent, a mi szent, porba 
taposva tagadott, a mint halálát közelegni érezte, kórágyáu 
hánykolódva imigy jajveszékelt : Oh én lelkem hová akarsz 
távozni ? Mint a gyermek sirva kérte istentagadó barátjait, 
hivatnának papot, mert neki ki kell Istennel s az ő egy-
házával békülnie. Hanem ezek őt kikaczagva, óhaját nem 
teljesiték. Er re az előbb oly vakmerő, egész valójában 
reszketve igy sóhajtott fel : Oh igy hát el vagyok Isten-
s emberektől hagyatva. ^Szemennyei Mihály: Szellemi 
fegyver 87. 1.) Ha a halállal szemben még az istentagadók 
eme díszpéldánya is remegni érzé valóját, hogyan huny-
hatjuk be álomra nyugodtan szemeinket mi, kik előtt 
az érzékfölötti igazságok ép oly világosságban tündök-
lenek, mint az érzékiek. Valóban erkölcsi kötelessége 
volna minden kereszténynek, a már-már kialudni készülő 
öntudatot az anyaszentegyház kegyelmi eszközeire, szent 
utieledelére figyelmeztetni. 

Hanem a természetfölötti igazságokkal szemben Fa-
bius Cunctator szerepét vállalja magára a legtöbb ember. 
Cras, eras et semper eras et sic elabitur aetas, holnap, 
holnap, ez a refrain s a szegény kórágyon sínylődő a hal-
doklók szentsége nélkül múlik ki. Nem annyira a betegre, 
mint a hozzátartozóira vetem a követ, kik futva-futnak 
a telekkönyvhöz, keresik a takarékpénztári könyveket, a 
megtakarított filléreket s megfeledkezve a beteg lelki-üd-
véről alig várják, hogy atyjok, anyjok, testvérök behunyja 
a szemeit. Balgatagok, abban a hiszemben vannak, hogy 
a mulandóság e kincseível mágvásárolhatják ittlen a bol-
dogságot, pedig a boldogság tűnő kép, a melyet, midőn 
már elérni vélünk, kisiklik kezeink közöl. Ha csak fél 
annyi gondot fordítanának lelkiüdvére, mint végrendele-
tére, ugy a végszentségek nélkül kimultaknak száma na-
gyon megapadna. Az ilyenek, kik nem figyelmeztetik a 
fonnyadót keresztény kötelességére, rablók, mert meg-
fosztják a nyomorultat mindenétől, lelkének örökboldog-
ságától s ünnepi köntös helyett mezítelen bocsátják a 
királyok királyának szine elé. Nem rokon, nem barát, 
ki a kórágy mellett is nem a felebaráti szeretetnek, ha-
nem az önösségnek gyúj t tömjént. 

A mulasztás pedig annál inkább terhelőbb lesz, 
mert nincs egyetlen egy körülmény, kivéve a rögtöni ha-
lált, melyet e hanyagság szépítésére felhozhatnának. A 
tanitó egyház megfelel e terhes kötelmének, kész min-
denkor a beteg látogatására. Neki mindegy, akár tél, 
akár nyár, akár lé, akár sár, a búcsúzó meghívására min-
denkor örömmel és készen vár. S ha a vég jó, minden 
jó, mondja a közmondás, de mivel nálunk a yégmérleg 
nem a legjobban ütött ki, ép ezért erkölcsi kötelessé-
günknek ismerjük, e helyen is felhívni a megingatott 
mérlegre a keresztények figyelmét. Számot adunk, hogy 
a veszprémiek is egykoron könnyebben számolhassanak 
az Ur előtt ; számot adunk, hogy a buzgók a lanyhákat 
a legszentebb ügynek megnyerni törekedjenek ; számot 
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adunk itt e földön, nehogy ott fenn az égben ra j tunk kö-
veteljék az elveszett lelkeket. 

Számot adunk e helyütt, mert sokan a kegyelem 
közegét, az istenigéjét messze elkerülik, s mert reméljük, 
hogy ezáltal is apadni fog azoknak száma, kik még a 
kórágyon is megfeledkeznek lelkiüdvökről. Sincerus. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

tudományos és irodalmi osztályának tervezete 
fogalmazványban elkészülvén, a tervezet megállapítása vé-
gett megválasztott 30 tagu bizottság január 27-iki üléséből 
kiküldött szűkebb bizottság f. hó 10-én ülést tartott . Je -
len voltak : gróf Károlyi Sándor, gr. Apponyi Albert és 
dr Steiner Fülöp praelatus urak az elnökség részéről, to-
vábbá Markus Gyula praelatus, Bogisich Mihály prépost, dr 
Czibulka Nándor, lovag Lonkay Antal mint választott 
tagok, dr Breznay Béla mint meghívott, Hummer Nándor 
társ. t i tkár mint jegyző. Lubrich Ágost távol volt, dr 
Barta Béla írásban adta be véleményét Egy-két módo-
sítással az elnökség által előterjesztett tervezet elfo-
gadtatott. 

A 30-as bizottság f. hó 16-iki ülésében tárgyalja 
az elaboratumot. 

IRODALOA1. 
A b a b o n á r ó l . 

Közhasznú, erkölcsös olvasmány a magyar nép és 
a serdültebb ifjúság számára. Irta : Sirisaka Andor, pécsi 
tanitó. Ára 50 kr. Pécsett, 1886. I—XI -f 110 l. {Folyt.) 

A kincskeresők" dolgainak elbeszélésénél kívánatos 
volna, hogy, ha már megkérdezték a Pista gyerek 
tanítójától, hogy mi van abban a pénzlobba,násban? — a 
szerző is előadta volna csupa tanításczélból a dolog mi 
ben létét ! Mert hát, hogy „a tanitó felvilágosította őket 
egyről-másról," — még abból az olvasók nem is sejthe-
tik, hogy miről? (V. ö. 52. 1.) Az öreg ember és fiai 
történetkéje szép ; de itt egyszersmind, ha nincs is nagy 
eltérés a felvett tárgytól, mindenesetre hiányzik az ösz-
szekötő kapocs, melynek egy babonás történetet kellett 
volna összecsatolnia e szép példával, hogy a babonás 
uton kincshez jutni vágyók tudatlanságát megszégye-
nítse. — „ A javasasszonyokról" szólván, a szerző tűzre 
valóknak nevezi azokat a vén banyákat ; (56. 1.) lám, 
mily szépen lehetett volna felemlíteni a gonoszsággal pá-
rosult e tudatlanságot azon a helyen, hol annyi „boszor-
kánytörténetet" elmondott csupa mulattatásul. Igy tisz 
tázhatta volna a fogalmat a boszorkányokról is ! Van itt 
egy párhuzamos hely is. Az egyik gyereket a füves asz-
szony a temetőbe küldi a maga orvoslásával ; a másik 
gyerekhez már orvost hínak és szerencsésen felgyógyul. 
Helyes! Azonban a babonát irtva, nem jó igy. az adato-
kat egymás mellé helyezni ; mert : hátha a kuruzsló keze 
alatt egy könnyű beteg meggyógyul ? s az orvos keze 
alatt egy súlyos beteg meghal ? Kinek fog hinni a babo-
nát kedvelő egyszerű nép ? Fődolog a kuruzslást ne-
vetségessé tenni kisebb-nagyobb bajban egyaránt, — s 

Isten segélye mellett az orvosi tudományt az egyedüli 
mentőeszközöknek feltüntetni a betegség különböző álla-
potában. A czikk vége (58. 1.) ismét kitűnően jó. — „Az 
álmoskönyv és lutri" sem maradhattak el. Még azt is 
leirja a szerző hűségesen, hogy milyen álmoskönyvek 
vannak. Lehet, hogy az is megveszi, a ki eddig nem is-
merte. Hogy a lutri sok ember betevő falatját elnyeli, 
bizonyos; épen azért szerettünk volna a könyvben ke-
vesebb általánosságra s annál több jellemző, oktató kü-
lönös példára bukkanni ! Mert hát a lottojáték ellen hiába 
pattogunk ; ez szabadalmazott mesterség ebben a ,deficzites 
világban! ' — „A kártyavetés... Babonás számok," kifo-
gástalan közlemények. A „Babonás napok11 -riak több la-
pot szentel. (68—75.) Itt ismét az látszik, hogy a szerző 
szorgalmas babonagyüjtő, a mennyiben felsorolja hiven 
a bizonyos napokhoz kötött babonákat. Sok van azok 
között, mi inkább tréfás mulatság, — majd inkább naptári 
megfigyelésen alapuló, a régiektől ránk maradt állitás, 
mint babona. Felemliteni tehát ezért sem ártott . I t t-ott 
vastag megjegyzés is előfordul könyvében. Például — a már 
előbb érintett czimosztogatások mellett — a sz. Mihály-
napi mondás, mely inkább a guny s ellenszenv kifo-
lyása a népnél, vagy czélzás a tisztátlanságra, mint 
babona. I t t már, az eddig való tárgyalásmódtól eltérve, 
a szerző külön tanúságot is közöl ; nem volt volna-e he-
lyes e beosztásnak alkalmazása egyebütt is? Egyébiránt 
könyvében annyi az összegyűjtött adat, annyi az itt ott 
helytelen eljárás mellett is a talpra esett megjegyzés, 
hogy remélhető egy második kiadás alkalmával hasznos 
könyvének szigorú átdolgozása, abban bizonyos rendszer 
megtartása, s ha kell, annak a nép felfogásához alkalma-
zott bővítése is a babonairtás érdekében ! Az alap, me-
lyen a szerző áll, határozott és szilárd : a vallásosság és 
tudomány ápolásával czélja irtani a babonát. Ha szellemi 
épületének minden része, vallásossága, tudománya és ügyes-
sége erős alapjain külső méreteiben is arányban lesz az 
alap szilárdságával: a népnevelés ügyének szentelt tárad-
sága gyümölcstelen nem marad! (Vége köv.) 

Bölcse let i folyóirat. Midőn az idei I. füzetet im-
már sajtó alá kell adnunk, hogy a nyomtatandó példányok 
száma iránt teljesen tájékozva legyünk, tisztelettel kérjük 
a n. é. közönséget, hogy folyóiratunkat minél előbb és 
pedig minél nagyobb számban méltóztasssék megrendelni. 

Ez alkalommal éppen nem maguk ajánlására, hanem 
az ügy előmozdítására bátorkodunk közölni azt az előt-
tünk igen becses levelet, melyet ő szentsége, a keresz-
tény bölcselettudományt restauráló nagy XIII. Leo pápa 
csekélységünkhöz, mint a „Bölcseleti Folyóirat" szerkesz-
tőihez Íratott : 

R. Domini ! 
Ab Apostolico Nuntio penes Suam Apostolicam 

Majestatem accepi litteras a Vobis ad Summum Ponti-
ficem datas, una cum fasciculis ephemeridis, quam ad 
scholasticorum, ac praecipue S. Thomae Aquinatis doctri-
nas tuendas ac diffundendas edidistis. Litteras et t'ascicu-
los Beatissimo Patr i illico tradidi, ex eisque Sanctitas 
Sua vestrum ad suas in Encyclica „Aeterni Patris" hor-
tationes implendas Studium percipiens, débitas vobis lau-
des promit, ac ut hoc utile vestrum opus prosequamini, 
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aniraum addit. De filiali vero oblatione Vobis gratias 
agens Apostolicam Benedictionem ex intimo corde de-
promptam peramanter in Domino Vobis impertit. 

Haec ad Vos deferens, unicuique yestrum praeci-
puam meam propensionem testor et fausta cuncta ac 
felicia a Deo adprecor. 

Dominationum Vestrarum 
Romae, 18 Januarii , 1887. 

Addictissimus : 
pro Emmo a Secretis Status 

Marins Mocenni, 
arcliiepisc. Heliopolitanus. 

Ez a levél reánk nézve csak ujabb hatalmas ösztö-
nül szolgál, hogy közlönyünket minél tökéletesebbé tegyük. 

Évenkint 4 füzetben jelenik meg, összesen 30 ivnyi 
terjedelemmel. Ara 5 fr t . Fizetni két részletben is lehet. 
Erga sacra 17 is adhatunk akárhány példányt. 

Temesvárott, 1887. febr. 6. 
Dr Kiss János 

Dr Palmer Mátyás. 
theologiai tanárok, 

a „Bölcseleti Folyóirat" szerkesztő-kiadói. 

VEGYESEK. 
„,*„. A vLa Gerarchia Cattatyca" 1887-re megjelent. 

A pápának teljes czime ez: Jézus Krisztus helytartója, 
az apostolok fejedelmének utódja, a katholikus egyház 
legtöbb papja (Sommo Pontefice), Nyugat patriarkája, 
Olaszország primása, a római egyháztartomány érseke 
és metropolitája, a római egyház birtokainak souverain 
fejedelme. Dicsőségesen uralkodó szentséges atyánk XIII. 
Leo (Pecci Joachim) 263-ik a pápák sorában. Szül. Car-
pinetóban 1810. márczius 2-án. Pápává választották 1878. 
febr. 20-án, megkoronázták u. é. márczius 3-án. A bi-
bornokok száma 63. Köztük életkorra nézve legidősebb 
Newman bibornok, 87 éves,, bíbornoki éveire nézve Mer-
tei bibornok, a ki már 29 év óta biboros. Első dignitás 
a sz. Collegiumban Sacconi püspök-bibornok, a sz. Colle-
gium dékánja. 0 emja 26 év óta biboros. A bibornokok 
között 6 püspök-bibornok, 44 áidozár-bibornok, 13 szer-
pap-bibornok. Hét hely üres. A bibornokok között 31 
olasz, 32 más nemzetből való ; 24 IX. Pius, 39 XIII . Leo 
pápasága alatt nyert bibort. A sz. Collegium után követ-
kezik a püspöki kar 13 pátriárkái, 182 érseki és 737 
püspöki székkel, és 315 cz. püspökkel székhely nélkül. A 
pátriárkák közöl lat. szert. 8, a püspöki karban nyugati 
szert. 842, keleti szert. 77, titulus nélküli érsek és püs-
pök 21, praelatus nullius 5. Az egyház főpásztori kormánya 
tehát összesen áll 1231 tagból. XIII. Leo alapított egy 
patriarchatust, 16 érsekséget, 42 püspökséget, 19 vicaria-
tust, 1 apostoli delegaturát, 9 apostoli praefecturát, ösz-
szesen 98 főpásztori széket. A pápai Évkönyv ez első ré-
szét a szerzetes rendek főnökeinek és prokurátorjainak 
névsora zárja be. Következik a Cappella pontificia, a Fa-
miglia pontificia, függelékül a Congregatiók, a Secretaria-

tusok, pápai követek és megbízottak, a római Vicariatus 
személyzete, a pápai Académiák és egyházi intézetek. 

*** Fejedelmi temetés volt f. hó 3-án Löwenben, a 
belga katholikusok világhírű tudomány-egyetemének szék-
helyén. Mgr Pieraei ts Konstantin pápai praelatust, mali-
nesi cz. kanonokot mint a löweni egyetem negyedik rekto-
rát temette maga Belgium primása, püspöki segédlettel, 
három államminiszter jelenlétében, a katonaság kivonu 
lása és diszlövései kíséretében. A boldogult még csak 52 
éves vala és fáradhatatlanságának lőn áldozata. Mellbe-
tegség vitte korai sirba. Elődjei valának a rektorságban : 
De Ram, a Synodicon belgicum hires szerzője, Laforêt a 
a hírneves apologéta és bölcselő és Namêche. Mgr Pieraerts. 
mikor Belgium püspöki kara őt a rektorságra meghívta, 
a löweni egyetemen latin philologiát és a világi karok 
ifjúsága előtt ker. vallásbölcseletet tanított. R. i. p. ! 

— A belgiumi püspökök kara, a löweni egyetem, 
rektorává febr. 10-én Mgr Abbeloos-1, pápai praelatust,a me-
chelni érsek általános helynökét nevezte ki. Az uj rektor 
1868. óta egyideig a mechelni nagy seminariumban szentírás-
tudomány t tanított. Jeles író és nagy orientalista hírében 
áll. (Courrier de Bruxelles.) 

— A szent-Gergely-rend lovagjává nevezte legújab-
ban szentséges atyánk Santley Károlyt, a londoni passio-
nisták londoni templomának baritonistáját. 

— A freiburgi kath. egyetemet Svájczban Mermil-
lod lausannei püspök, a ki Freiburgban székel, szalézi 
sz. Ferencz patrociniuma alá óhajt ja helyezni. 

— A német katholikusok ez idei, vagyis XXXIV. 
nagygyűlése Löwenstein hg jelentése szerint Trierben lesz. 

— A szent atya Májunké hochkirchi plébánoshoz, 
ki a kulturharcz idején a ,Germaniát' szerkesztette s bör-
tön büntetést is szenvedett, majd utóbb mint parlamenti 
képviselő kiváló szerepet játszott, legújabban pedig a 
kulturharcz történetét irta meg, — apostoli levelet in-
tézett, melyben dicsérettel adózik Májunké irodalmi s 
publicistái működésének. 

— Szerbia és a Vatikán közt. mint az „Univers"-
nek Rómából írják, tárgyalások folynak oly Concordatum 
megkötése iránt, a milyent az apostoli szentszék Monte-
negróval kötött. Örömmel konstatáljuk és hirdetjük, hogy 
monarchiánk uj keleti politikája, melynek czélja az, hogy 
a Balkán-félszigeten több önálló állam keletkezzék, a 
katliolicizmusra nézve is kedvező. Ha az egész Balkán-
félszigetet Konstantinápolylyal együtt Muszkaország ol-
vasztaná be magába : bizony akkor Concordatumokról 
az apostoli szentszékkel szó sem lenne. 

— Legifjabb tagja lesz a szent Collegiumnak az 
uj creatio után di Rende jelenleg párisi nuntius és bene-
venti érsek. Jelenleg 40 éves. Érsek 32 éves korában lett. 

— Konstantinápolyi schismatikus pátriárkává a 
betegség miatt leköszönt IV. Joachim helyett nem a 
russophil III. Joachimot, a ki már volt egyszer patriarka, 
hanem a hellenophil Dionysios drinápolyi-érseket válasz-
totta meg a választó testület. 

Szerkesztőségi telefon. 
Z. Bpesten. Beválik. — B. I. B.-Baracskán. Köszönjük. Többet 

is szívesen közlünk. — Gr. N. Jalnán. Sorát kerítjük. A lap oly 
alapon jár , a milyenen óhajtását nyilvánitá. — Arad-megye. Ten-
gernyi közlemények miatt azonnal nem lehetett. — Kassa. A régi 
meg fog jelenni. Csak még némi türelem ! Addig A. K. számára nem 
lehetett intentiók fejében megindítani a lapot, míg meg nem győ-
ződtünk, hogy jut-e. — P. S. S.-A.-Ujhely. Ifjúsági irodalmunkról 
szóló dolgozatának befejező részét kérjük. Rá fog kerülni a ,sor. — 
K. M. Uj-Pest. Uj állomására indítjuk a füzetet. — V. A. Kun-
Majsa. Tévedés fordult elő ; a lapra 100. sz. a. kellő időben meg-
történt az előjegyzés. Ezentúl hibátlanul fog járni. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, február 19. 15, I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : „Lumen de coelo." — Literae Encyclicae Em. ac Revssmi D. Ludovici Card. Haynald. 
— Szent hangzatok. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Gloszszák a kultusz-budget képviselőházi tárgyalásához — U n g v á r : A 
,Religio' ajánlása. — A r a d m e g y e : „Külön" és „közös" erkölcstan. — Kath. Egxjleti Elet: A Szent-István-Társulat. — Irodalom• 

A babonáról. — Vegyesek. 

Holnap telik be kilencz év és kezdődik a 
tizedik — azóta, bogy szentséges atyánk, XIII. 
Leo pápa az anyaszentegyháznak kormányát át-
vette. 

Mysteriosns év ez a mostani is, mysteriosus 
volt az is, a melyben a lumen de coelo pápá-
jára esett az egyház legfőbb tanácsának válasz-
tása. Ha akár az 1878-at, akár az 1887-et ösz-
szeadjuk, 24-et, a tökélynek (3) hatványozott sym-
bolumát kapjuk eredményül. 

De hagyjuk az idők titkos jeleinek kuta tá-
sát. Maradjunk a tények napfényében. 

A világtörténelemnek nincs a pápasághoz 
mérhető institutiója. Minden nagyság kicsinynek 
bizonyul ez óriási intézmény mellett. Az emberi 
intézményeket: országokat, birodalmakat, nagy-
hatalmasságokat az idő vasfoga elkoptatja s 
apróra megőrli mind: egyedül a pápaság az az 
emberfeletti jellegű institutió, melyet a mu-
landóság világtengerének zaklató hullámai körül-

csapdosnak ugyan hatalmasan, de sem el nem 
koptathatnak, sem meg nem dönthetnek. 

Erezte ezt Macaulay, midőn visióját leirá, 
midőn vándort látott a Themse partjain, Lon-
don porladozó romjain álmélkodni a — pápaság 
örök ifjúsága fölött. 

Ha már a pápaság eszméje magában ily nagy: 
mily fenséges látvány az, midőn ennek a nagysze-
rűségére nézve páratlan institutional^: hivatása 
fényesen vau betöltve, ugy mint most, szentsé-
ges atyánk, XIII. Leo pápa által! 

Az egész világ, katholikusok és nem-katho-
likusok, keresztények és nem-keresztények, a pá-
paság bűvös körében mozognak, XIII. Leo fölé-
nyének varázshatása alatt vannak. Mintha az ég 
megnyilatkozott volna a nem-katholikus, sőt a 
nem-keresztény népeknek is, hogy Rómában va-
lami magasabbat, valami fenségesebbet keresse-
nek öröklött állapotjaiknál : ugy tódulnak Róma 
felé magasabb ösztöneikkel, a német protestáns 
császárság, Anglia pápa> királynéja, Japán, China, 
a szultán és a többi apróbbak egymás után tisz-
telni a pápában valami ismeretes és érdekesen 
ismeretlen szellemi nagyságot, vagy mint szent 
Irenaeus mondaná, valami „potior principalitást." 

Es a pápának ez a jubiláris éve még különösebb 
varázst gyakorol az emberiségre. A szultán gyürüt 
küldött, Anglia királynéja a szentirás pápai kiadá-
sának, jL Vulgatának, protestantismus-előtti példá-
nyával kedveskedik, Vilmos császár egyházi sze-
reket készitett XIII. Leo aranyáldozatára. 

A világon a magasabban szárnyaló el-
mék most azt is kezdik már sejteni, hogy XIII. 
Leo mindeneket átható bölcsesége és mindenütt 
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jelenlevő krisztusi hő szeretete nem egyébért 
„kedveskedik" Vilmos császárnak és Bismarck 
lierczegnek, mint hogy a szuronyok tetejére rogyni 
készülő keresztény világot összeroskadásában meg-
állítsa. 

Nagy munka ez: a népek gyűlölködő, fékte-
len szenvedélyeit Krisztus testvéri szeretetének 
édes igájába behajlítani. Méltó Krisztus helytar-
tójához. Ezt végzi most XIII. Leo. És ha sikerül 
neki ez is: Magyarország irgalmatlan istenitélet 
beszakadásától lesz megóva. 

Magyarok, ne feledjétek ezt! Ha ebben a 
testi-lelki deficzites időben a Kárpátokon át nem 
tör be az istenitélet: azt XIII. Leo „kedveske-
désének" Vilmos császár és Bismarck herczeg 
iránt kell első sorban köszönni. 

Es mondja még valamely Helvécziából vagy 
Agostából származott magyar vallás hive, hogy 
a pápaság Magyarországban „idegen" hatalom, 
most, midőn a lelket bennünk ő védi, ő őrzi! 

Üdvözlégy szentséges Atyánk! Egy, az ő 
szent koronájának, a te elődeid egyike mennyből 
inspirált ajándékának árnyékában — élni óhajtó 
nemzet üdvözöl Téged aranyáldozatod évének kez-
detén, s örömmel, hálatelt szívvel készül részt 
venni a nag}^ világegyház, az összes emberiség 
ünnepében, melyet Isten számodra rendez 

„Surge, illuminare Jerusalem: quia venit lu-
men tuum, et gloria Domini super te orta est. 

Quia ecce tenebrae operient terram, et ca-
ligo populos; super te autem orietur Dominus, 
et gloria ejus in te videbitur. 

Et ambulabunt gentes in lumine tuo, et re-
ges in splendore ortus tui." (Isai. LX; 1, 2, 3.) 

LITERAE ENCYCLICÄE 
EM. AC RSSMI D. LUDOVICI CARD. HAYKALD AD CLERUM 

ARCHI-DIOECESIS COLOCENSIS QUADRA GESIMALES. 

V enerabili et Ilonorabili clero meo Archi-Diocesano salutem 
et praesule'im Benedictionem ! 

Qui nil magis opto, quam ut praesulea verba, pa-
terni am oris et pastoralis sollicitudinis ductu ad Venera-
bilem Clerum meum et per hunc ad creditos mihi a 
Domino fideles, communis salutis nostrae felicius operan-
dae scopo, dirigi solita, — nominatim vero ea, queis 
nunc, instante s. Quadragesimae, cumulata aeternorum 
bonorum merendoruni media nobis suppeditantis, tem-
pore Vos alloquor. grata Vobis, Dilectissimi Comministri 
mei! acceptaque «int, sic autem benevolo Vestro affectu 
eadem complectente finem suum quanto plenius asse-
quantur : 

singulari divinae plane providentiae in magnis et 
minimis se manifestantis decreto attribuo, quod id hac 
vice singularius futurum laete ominari possim. 

Dum enim hisce ad Vos scribendis me accingerem : 
attulit cursor publicus luculentos admirabilis pontificae 
dilectionis testes : apostolicas litteras sub 30. Decembris 
anni elapsi ad me datas, quarum tenores hisce transscri-
bere plus valet, quam longa dictione id explicare velle. 
quanta benignitate feratur erga nos — etiam mini mos 
filios Suos — Maximus Pontifex ; cuius svavia verba ad 
initium novi huius anni sic ad nos directa si pio cordis 
sensu susceperimus et apostolicam providentiam illis ex-
pressam magna dilectione, et pia optimo Patri semper 
obtemperandi promtitudine, remereri studuerimus: maxi-
mam iramortalibus animabus nostris utilitatem adferent, 
salutem nostram valenter operabuntur, sic autem summum 
simul quod omnes meos praesuleos labores animat et 
movet, desiderium explebunt. 

Sonant autem sanctae hae missiles sic: (Következik 
a szent atya szép levele, melynek szövegét már közöl-
tük. A főpásztori szózat azután igy szól folytatólag.) 

Religiosâ reverentia recipimus talem apostolicae erga 
nos dilectionis testificationem et gratiam pontificio hoc 
effato nobis exhibitam intima gratitudine, piissimfi ad-
haesione, intemeratâ obedientia redhibere, omnemque oc-
casionem avide arripere conabimur, ut hos sensus nostros 
verbis, actibus, omníque vita nostra ad evangelicas doctri-
nas conformatâ palam faciamus. 

Quare. qui optime notum babeo sincerum illum 
Venerabilis Cleri Archidioeceseos meae et fidelium per 
eum in via salutis ductorum amorem, quo Sanctissimo 
Domino Nostro alligantur, — qui scio, quam grata sit 
Ipsis quaevis opportunitas filiales catholici Sui cordis 
affectus omni modo comprobandi : nullus etiam dubito, 
haud frustra me jam Circularibus meis 1-â Junii anni 
praeteriti sub 1511 dimíssis attentionem ipsorum eo di-
rexisse, quorsum totius catholici orbis oculi nunc conver-
tuntur, ut magna demonstratione religiosa pios suos sen-
sus erga Summum animarum nostrarum in terris Pastore m 
universo orbi testatos reddant, scilicet ad instans ultima 
nujus anni die quinquagenarium sacerdotii Beatissimi 
Patris Nostri Jubilaeum. 

Repeto, certe non incassum id a me factum fuisse, 
nam Colocenses etiam Clerus et populus associari gestient 
fidelium millionibus, qui die illo uti volent, ut amicis et 
inimicis christiani nominis palam fiat: intimo spiritu Suo 
se catholicos esse, et laete se celebrare sanctissimum 
illum Pontificem, qui inter difficillimas Sanctae Sedis. 
Dominii Pontificii, Regiminis fidelium vices non externo 
splendore, non dominatu saeculari, non rerum et opum 
humanarum vi, sed dominante intellectu, summâ erudi-
tione, admirandâ sapientiâ et constantiâ ipsorum divini 
nostri instituti adversariorum admirationetn et cultum 
Sibi emereri, nec solum Ecclesiae in centralibus Europae 
regnis misere arctatae meliorem sortem parare scivit, sed 
etiam ea auctoritate pollet, ut in gravissimis saecularium 
Potestatum causis arbiter statui meritus, summis princi-
pibus legem dictare vocaretur. 

Queis omnibus in considerationem sumptis laetus 
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spero, Venerabilem Clerum et bonos fideles, — nomina-
tim autem scholarum praesicles, magistros et magistras, 
et singulariter Religiosorum Ordinum membra, scholis 
moderandis et juventuti catholicae utriusque sexus edu-
candae praefecta — omnem operam in id impensuros 
esse, ut quo dilectionem suam erga Optimum Patrem, 
gaudiumque super bonis iis, quae Dominus servata Sancti 
Pontificis vita Ecclesiae suae asseruit, modis per me in 
dicta Epistola Circulari uberius indicatis testentur ; — ut 
igitur 

1-o ampliora pecuniaria dona titulo oboli Petr i col-
iigenda affluant, quae Sanctissimum Dominum Nostrum 
in tegendis gubernii pontificii, sacrarum Missionum, pau-
periorum Ecclesiarum et Dioecesium necessitatibus, lar-
giorique stipe miseris et damnificatis — prout assolet — 
tribuenda adjuvent; 

2-0 sed et quidquid in decoris et ingeniosis manuum 
operibus — sive Ecclesiarum servitio, sive pio habitatio-
nis familiarum ornatui inservituris — donari poterit, 
sicut talia sckolae juventus, praesertim Sanctimonialium 
curae et manuductioni crédita, affabre parare solet, quanto 
majori numero offerant, — ad id, sicut iam nupernis 
Circularibus monui, peculiariter intendentes, ne res hae 
magnae dimensionis sint, quo ad aeternam Urbem longe 
a Patr ia nostra distantem facilius expediri valeant ; — 
in queis insuper non tam valor et pretium materiae, ex 
qua parantur, sed industria potius et gustus in labore 
demonstratus principaliorem attentionem mererentur. 

Testentur haec donaria, nomiuatim : paramenta Mis-
sae, ornamenta Altarium et Ecclesiarum, imagines San-
ctorum et rerum sacrarum etc. etc. tum in Urbe aeterna, 
tum in dissitis regionibus, quorsum Sanctissimi Domini 
Nostri providentiâ mi t tentur , culturam populi nostri, 
dexteritatem scholae magistrorum et magistrarum, prae-
sertim autem piissimam nostram devotionem erga Jubi-
lantem Pontificem, sicque iaete conférant sicut ad catho-
iicum nostrum genium demonstrandum : ita ad similes 
sensus et affectus ubique, quorsum venerint, excitandos, 
servandos et roborandos. 

Gratumque mihi erit, si proximis jam mensibus, 
sive quod in hac linea hucdum factum fuer i t? sive quod 
parari et fieri pergi t? mihi speciatim indicatum fuerit. 

E t haec certo multum conferent ad universalia so-
lemnia pari cum totius orbis Catholicis modo laete 
obeunda. 

Sed est, quod his omnibus majus adhuc est, et ad 
quod singularius intendendum habemus : ut scilicet, sicuti 
cuncti fideles, ita nos praesertim sacerdotes non externo 
tantum apparatu solemniorem reddamus magnum diem 
Pontificis, sed Angelis et Electis Dei nostram laetitiam 
inspectantibus iucundius sanctiusque spectaculum in pien-
tiori vita nostra spirituali et sectata. ampliori perfectione 
praebeamus, quo digniores aptioresque simul reddamur 
sub gubernio tanti Pontificis incrementum Sanctae Eccle-
siae nominisque Dei gloriam promovendi. 

Et hocce respectu bene jungitur tempus Jubilaei, 
quod exeunte praesenti anno pie celebrare volumus, die-
bus salutis, quos in Sacra Quadragesima proxime instante 
nobis iterum commendabit continua S. Matris Ecclesiae 

Providentia fine eo, ut illos peculiaribus pietatis exerci-
tiis, salubribus Deo placitae poenitentiae operibus, san-
ctae caritatis actibus, salutiferae abnegationis mediis, et 
strenuae eorum, quae in nobis imperfecta sunt, correctioni 
sacremus. Quasi ex alto acclamat optima Mater filiis suis, 
inter miserias huj us mundi versantibus et quotidiana fere 
aeternae salutis suae pericula subeuntibus : „Quae sursum 
„sunt, quaerite, non quae super terram." 

Quod monitum S. Ecclesiae si anno hoc singulariter 
cordi sumserimus laetosque poenitentiae fructus et speciosa 
sanctitatis opera in nobis mundo terrestri et aeterno ex-
hibuerimus : certe dignissime etiam ad obeunda ilia jubi-
laria solemnia accedemus. 

(Vége köv.) 

Szent hangzatok ) 
Nagyböjtre. 

A böjti szent napok alatt, 
Midőn a zaj, s világ hallgat ; 
Letépve bün bilincseit, 
Keressük az üdv kincseit. 
A csalfa édes kéjgyönyört, 
Mely bűnbe annyiszor gyötört, 

Kerüljük ; 
S tekintsük 

Az erények tükörét , 
Üdvösségünk keresztjét. 

Oh bűnös ! érted a földre 
Jézus szerelme vért ejte, 
Az olajfák sziklás ormán 
Keseregvén és bánkódván. 
Mégis hideg bűnös kebled, 
Midőn megváltó Istened 

Leborul ; 
S hogy jobbulj, 

Szentséges vére árja, 
A pokoltól megválta. 

Fához köté a zsidóság, 
Hogy őt megostorozhassák, 
Tövissel megkoronázták, 
Zsidó királynak gúnyolták. 
Oh ! nem volt semmi ép rajta, 
A teste vérsebbel rakva, 

Oh látod, 
Megváltód 

Milyen sok kínt tűrt éretted, 
Hogy üdvödet megnyerjed. 

Miként Izsák panasz nélkül 
Vivé a fát jó kedvébül ; 
Te is Jézus a keresztfád, 
Er tünk akképen hordozád. 

Alulírott plébános ur az evangeliumi szent szakaszok 
velejét és szellemét versben felölelő egy régi gyűjteményt átdol-
gozván, „evangeliumi énekeiből" egy-kettőt szives volt beküldeni-
Közöljük a fentieket mutatványul. A szerk. 
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Mily szép példát adtál nekünk, 
Hogy mindent mink is ugy vigyünk ; 

Mert kinnak, 
Nyomornak, 

Miket az ég ránk mére, 
Mennyország lesz a bére. 

Sión leányi jöjjetek 
S záporként hulljon könyetek, 
Mert bűnötök szegezte öt 
Keresztre a nagy szenvedőt. 
Ki szent hitünk keresztfáján 
Yáltságunkért vérét ontván, 

Szánjátok, 
S mondjátok : 

Oh ! áldj meg szent Jegyesem, 
S ne hagy többé vétkeznem ! 

Böjt I. vasárnapjára. 

Jézus csendes magányba mén, 
Hol negyven nap bőjtöle, 

Mielőtt a megváltásnak 
Nagy müvéhez ő kezdene. 

S miként az üdvirat mondja : 
,Megéhezék azután,' 

Miért kisérteni merte 
A rosz lélek, a sátán. 

,Ha Isten vagy s Fia, mondá : 
Hogy éhedet elűzzed, 

Tegye izes kenyerekké 
Igéd ezen köveket.' 

De szólt Jézus : ,nemcsak kenyér 
Az éltető e földön ; 

Hanem minden szó és ige 
Mely Isten szájából jön.' 

Ekkor Jézust a kisértő 
A szent városba vivé, 

Es ott a legmagasb torony 
Csúcsára őt helvezé. 

,Ha Isten egyszülöttje vagy, 
Bocsásd alá magadat. ' 

De szólt Jézus : ,megirva van, 
Ne kisértsed Uradat. ' 

,Borulj le hát, s tied leend 
Minden gyönyör s a világ.' 

,Távozz' tőlem mert irva van, 
Hogy Istened csak imádd.' 

A sátán ekkor elhagyá, 
S mennyből zengett az ének : 

Mert angyalok őt szolgálni 
Öröm készen jövének. 

Mi is, hogy a roszt meggyőzzük 
A kisértet idején, 

A küzdésben legyen szemünk 
Megváltónk szent keresztjén. 

Téged kérünk azért Jézus, 
Vezéreld szándékunkat, 

S kegyelmed gyámolitsa hűn 
A mi gyarló voltunkat ! 

Böjt II. vasárnapjára. 

A Táborhegy magaslatán 
Megáll hat szent jövevény, 

Apostolok között Jézus 
A dicskörnek közepén. 

Körülnézett, s elözönlé 
A dicsőség sugára ; 

Ruhája mint a hó fehér, 
S napként fénylett orczája. 

Mózes, Illés, szent látnokok, 
Előtte megjelentek, 

De a beszéd után ismét 
Mint az árnyék eltűntek. 

Szent Péter, kit az égi fény 
Fensége elvarázsolt, 

Így szólt: ,Uram, ha akarod, 
Készítünk három sátort. ' 

S hogy a Táborhegy ünnepe 
Dicsőbb s magasztosb légyen, 

Bíbor korány keletkezék 
A szép felhőtlen égen ; 

Miközben a megnyílt mennyből 
E szó hangzott hozzájok: 

,Ez az én kedves egy Fiam, 
Egyedül őt halljátok.' 

Ha bőszült szenvedélyeink 
A bűn felé sodornak, 

S szivünk szerelme s érzete 
A menny iránt fásulnak: 

Akkor megváltó Istenünk, 
Ha a csalt sziv hőn éhez, 

Vezess minket kegyelmeddel 
A törelem székéhez ! 

Mivel Atyád akarata, 
Hogy hallgassuk igédet, 

Küldjön malasztod fénysugárt, 
Hogy megtartsuk törvényed. 

S ha testünk porba visszahul, 
Szent véred drága ára, 

Jelölje az utat a menny 
Táborhegye ormára ! 

Balassy. 

EGYHÁZI TUBOSITASÖK. 
Budapes t , febr. 18. Gloszszák a kultusz-hudget kép-

viselőházi tárgyalásához. I. — Minden évben igen élénk 
és aránylag hosszú vita is szokott fejlődni, ha a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium költségvetése szőnyegre 
kerül. Magyarországban minden ember azt tar t ja magá-
ról, hogy ő született politikus és paedagogus ; ha más-
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hoz nem, a kulturához szólni mindenki feljogosítva érzi 
magát. S kétségkívül szép ez az általános érdeklődés ha-
zánk kulturális fejlődése iránt, csakhogy némileg vesze-
delmes is, mert sok szakács elsózza a levest és sok bába 
között elvesz a gyermek. Kulturpolitikusaink azonban 
nem oly veszedelmesek ; ők rendszerint csak kritikusok 
és köztudomásu dolog, hogy a krit ika Ugyan megmondja 
— és olykor keményen, — mi a rossz, de ritkán azt, 
hogy mi volna jobb. Ily mesterség nem nehéz ; nem csoda, 
ha sokan értenek hozzá. Az eddigi tünemények a mos-
tani képviselőházi vitáknál ugyanezt mutat ják ; sok a 
kritika, kevés a positiv eredmény. S ennek daczára nem 
egy szempontból érdekesnek tar t juk a néhány nap előtt 
megindult vitát röviden méltatni és néhány gloszszával 
illusztrálni. 

Február 15-én indult meg a vita és mindjárt első 
nap roppant nagy hullámokat vert föl. 

Országh S. előadó után elsőnek felszólalt Lesskó J . 
(mérsékelt ellenzéki képviselő, esperes-plebános). Sok 
igazságot mondott a mai iskola hiányairól, ellentétben a 
régi iskolával ; a sok esetben túlságos iskola-épitési költ-
ségekről, a különös szellemről, mely sok iskolában ural-
kodik és minden vallással és erkölcsiséggel ellenkezik ; 
bővebben foglalkozik a „Jó könyvek" czime alatt kiadott 
és a kormány részéről segélyezett és kiosztatni szokott 
vállalatról, megmutatván számos idézetből, hogy ront ják 
le ezen furcsa „jó könyvek" a tiszteletet a vallás, a ki-
rály, nemesség stb. iránt. — A képviselő ur megtette 
kötelességét. — Irányi I)ániel, ki utána felszólalt, sok 
egyéb dolog között kivált az erkölcsnemesités szempont-
jából sürgette az általános vallás- és lelkiismereti szabad-
ság behozatalát. Különös eszmezavar uralkodhatik ez 
ideálisztikus képviselő fejében, ha egy tagadhatatlan nagy 
baj t egy kétségkívül még nagyobb bajjal akarja gyógyi-
tani. Erkölcstelenséget gyógyítani, vagy az ő nyelvén 
szólva : erkölcsöket nemesíteni a vallástalanság hivatalos 
elismerése által, vagy az ő nyelvén szólva : a vallássza-
badság behozatala által — csakugyan különös egy gyógy-
mód. Vagy mit gondol Irányi D. bátyánk, nagyobb lesz-e 
az erkölcsiség, mely pozitív vallás nélkül csak olyan 
mint a szárnyaitól megfosztott madár, ha törvényben ki-
mondatik, hogy mindenki csinálhat szabadon magának 
vallást, a minőt akar, azaz semmi valláshoz is büntetlenül 
tartozhatik P Pedig ezt és nem mást mond az általa anv-
nyi éven keresztül következetesen védett vallásszabadság. 
— Egyébiránt óhajt ja az iskolák szaporítását, a vallás-
és tanulmányi alapok kérdésének tisztázását, mikben vele 
éppen nem ellenkezünk. 

Lrefort A. miniszter szükségesnek tartotta, mind-
jár t nyomban felszólalni. Először Irányi D. ellen fordulva 
ellenzi a vallásszabadságnak törvénybe való igtatását nem 
elvi szempontból, csak opportunitási és politikai okokból; 
ő nem akar ujabb czentrifugalis erőt ; utal Angliára, liol 
156-féle vallás van. Beszél a zsidók közötti meghason-
lásról is és szükségesnek nvilvánitja a positiv vállásokat 
(mért a többes szám?) hivatkozván a történelemre, mely 
tanúskodik, hogy a társadalom positiv vallás nélkül fenn 
nem állhat. Azt mondja tovább, hogy nem ellenezné I rá-
nyi határozati javaslatát, ha Magyarországban olyan ál-

lapotok volnának, mint Ferencz császár alatt, mikor a 
rendőrség a vendéglőkben utána nézett, vájjon húst vagy 
böjti ételt esznek-e az emberek és mikor bekivánták a 
gyónóczédulákat. A „derültség"-gel fogadott ezen éppen 
nem szükséges megjegyzés után arra utal, hogy a naza-
rénusok miképp terjednek, annak daczára, hogy a vallás-
szabadság nincsen törvénybe iktatva. Lesskó J . képviselő-
vel a kegyelmes ur kissé kegyetlenül bánt el. Mondott 
olcsó viczczeket, komoly igazságokat és vastag dolgokat. 
Olcsó viczczeihez tartozik a megjegyzés, hogy a tanterv 
nem Sárosmegyéből került ki (hová Lesskó J . képviselő 
való), hogy a képviselő a plébánia ablakából nézi a vilá-
got stb. Ezen éppen nem szellemes megjegyzések helyett, 
melyek még azonfelül bizonyos kicsinylést involválnak a 
falusi lelkészek látóköre iránt és Lesskó J . képviselőre 
plane nem állanak, valamivel komolyabb hangot vártunk 
volna a jubiláris kultuszminisztertől, kiről valóban el nem 
képzelhetjük, hogy mi indította ily olcsó viczczelésre 
Lesskó J . képviselővel szemben, az-e hogy pap, vagy az, 
hogy ellenzéki képviselő, vagy talán mindakettő. Azt az 
egyet azonban bátran megjegyezzük, hogy sok plébánia 
ablakából tisztábban és helyesebben látják a dolgokat, 
mint a hajdani zárdából lett kultuszminisztérium zöld asz-
tala mellől. — De mégis komoly igazságokat is mondott : 
arról, hogy a tantervet minduntalan megváltoztatni nem 
szabad, a tankönyvek szaporításáról stb. Arról is beszélt, 
hogy csak jó iskolákat akar és par force arra nem tör, 
hogy a vallásos jellegű iskolákat megszüntesse, jóllehet 
most is mondja, hogy sok helyen, kivált néhány „szigeten," 
a vallásos jellegű iskolák megszüntetését szükségesnek 
tar t ja . Csak volna elég pénze a miniszternek, azt gondol-
juk, ugy folytatná az iskolák elközösitését állami iskolák 
felállítása által mint azelőtt. Hanem a nervus rerum ge-
rendarum hiányzik ! 

Egy vastag dolgot is mondott a miniszter ur, igy 
szólván: »Hogy a népnevelésnek vallás-erkölcsi alapon 
kell nyugodni, azt én is tudom és ezen irányban mű-
ködöm is. De nehezen találok egyéneket, kik a vallások-
tatást eszközölnék, ingyen nem akarja ezt senki sem 
tenni." — Hát csak a vallás tanításában rejlik a nevelés 
elismert vallás-erkölcsi alapja ? Csak abban, hogy heten-
kinti egy vagy két órában valamit mondjon a hitoktató, 
amit a többiek 18—20 heti órában leronthatnak és sok 
esetben le is rontanak. Az ugyan szép vallás-erkölcsi alap ! 
S még azt, hogy ingyen nem vállalkozik reá senki, azt 
hogy mondhatja a miniszter ur ? A hol mindenki — ál-
lásából nem folyó — teendőkért joggal várhat és kíván-
hat jutalmazást, csak a pap egyedül legyen kizárva ? 
Ott, liol állása, kívánja a népiskolákban ugy is ingyen 
végzi kötelességét és egyéb intézetekben, hol ezreket ki-
dobnak épületekre és más tanerőkre, ott a hitoktatónak 
ne járjoíT néhány száz forint ? Vagy talán nem végez az 
amúgy is nem oly dúsan ellátott alpapság elég ingyen 
munkát ? A miniszter urnák ugy látszik nincsen tudo-
mása arról, mennyi tömérdek irodai munkát kell végezni 
— eltekintve állásából folyó ingyenes ténykedéseitől — 
egészen ingyen csak az állam és a közügyek érdekében a 
városi lelkésznek épp ugy, mint a falusi papnak és mégis 
ugy nyilatkozik, hogy ingyen nem vállalkozik senki. Csak 
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dolgoznának más állásokban annyit ingyen mint a papi 
statusban, sok megtakarítást lehetne eszközölni. — E fatalis 
szócska „ingyen" egész vihart idézett elő. Komlóssy F. 
képviselő (csúzi plébánoshelyettes és nem theol. tanár) azt 
vágta vissza a miniszternek : 

. . . „A t. miniszter (Tref'ort) azt mondja, hogy a 
papok nem tesznek semmit grátisz. En nem tudom, hogy 
mit tesz a miniszter ur grátisz, a mit grátisz kellene 
csinálni a miniszter urnák, a mint elődei grátisz csinál-
ták, a kinevezéseknél. . . " 

Rendkivül izgatott és lármás jelenet következett erre. 
Komlóssy F. szavait „holmi mindenféle politikai szolgála-
t o k é r a való hivatkozással magyarázta meg, melyeket a 
kormány követel Bármennyire tiszteljük is a parlamen-
táris szólásszabadságot, megvalljuk, hogy minket és so-
kakat a képviselő ur által adott magyarázat ki nem 
elégített. Ilynemű kétélű fegyverekhez hasonló felszóla-
lások, szerény véleményünk szerint, csak akkor számit-
hatnak sikerre, ha megdönthetetlen érvekkel azonnal támo-
gathatók ; ha ez nem lehetséges, könnyen oly válaszokat 
provokálnak, minőt Tisza K. Komlóssy F. képviselőnek 
adott. ? 

Ungvár. 6113. A , Religio1 ajánlása. — A dr Brez-
nay Béla budapesti tud. egyet,, tanár és pápai t. kamarás 
által szerkesztett „Religio" czimü hetilapot, — melynek 
immáron közel félszázados fennállása és következetesen 
megtartott kifogástalan iránya, tudós szerkesztőjének neve, 
ki a legjelesebb kath. publicista erőket csoportositja maga 
körül, a tisztán egyházi jellegű lapirodalom barátainak a 
legjobb garancziát nyújthatja, — Kedveltségtek figyelmébe 
melegen ajánlom. 

Kelt Ungvárott , 1886. deczember hó 6-án. 
János, püspök. 

Áradmegye, februárban. „Kiilön" és „közös" er-
kölcstan. — A „Rel." multévi decz. 25-ki számában em-
lítve volt, hogy az aradvidéki (confessionslos) tanító-egylet 
az arad-városi községi iskolák hiányainak orvoslása ügyé-
ben emlékiratot terjesztett be a város iskolaszékéhez, 
mely emlékiratban a hiányok legfőbbikéül a közerkölcsiség 
lazulása hangsulyoztatván, kéretik az iskolaszék, szíves-
kedjék még a törvényhozás támogatásának igénybevéte-
lével is odahatni, hogy a községi iskolákban az osztály-
tanító külön erkölcstant is tanítson, mely káté-alakban 
szerkesztve a növendékek tankönyvei között foglaljon 
helyet. E világra szóló esemény (J), mely modern nép-
nevelésünk drágalátos szülöttje s mint ilyen tudtommal 
eleddig még unicum-ot képez a paedagogiában, általam 
jól megérdemlett glossarium kíséretében lőn a „Rel." 
fentemiitett számában köztudomásra hozva. Nos s íme 
a dolog fejlődésnek indul ! A termékeny (!) mag el van 
vetve s már csirát is haj t . Ugyanis az arad-városi iskola-
szék f. évi január 27-en tartott ülésében ama, korunk 
nevelésügyét ékesen jellemző memorandum érdeme szerint 
pertraktáltatván, annak daczára, hogy az ülésben egy 
nagytekintélyű tanférfiu oda nyilatkozott, miszerint ily 
határozathozatalra az iskolaszék nincs feljogosítva, mert 
hát a törvény értelmében „az erkölcstan tanitása a hit-

felekezetek joga," a memorandumbau foglalt indítvány 
mégis elvben elfogadtatott s határozatba ment, hogy egy 
ily „külön" és „közös" erkölcstan tanithatása érdekében 
az iskolaszék a közoktatásügyi miniszterhez fel fog irni. 
Orveudj most már, Izrael! Ez az inditvány nagyon da 
capo jöt t a város tudós főrabbijának. Ot ugyanis ször-
nyen bántotta a hír, miszerint vannak, kik szerint a zsi-
dóknak egészen más erkölcselveik volnának, mint a ker. 
felekezeteknek ; mivel ez, úgymond, téves felfogás, tehát 
már csak ennek bebizonyítása végett is igen készségesen 
elfogadja, hogy az erkölcstant az osztálytanító tanítsa 
minden vallásfelekezetü gyermekeknek együttesen. No 
és igy el volt döntve az inditvány sorsa : az bizony el-
fogadtatott, s az iskolaszék annak értelmében fel fog 
irai a kultuszminiszterhez ! Egyébként, az igazat meg-
vallva, nem merném az iskolaszékre ráfogni, hogy a 
rabbi urnák logikája nélkül nem ugrot t volna a kútba 
s illetve nem fogadta volna el az indítványt; mert hát 
csakugyan, mi tagadás benne, főbenjáró dolog az az 
erkölcstanitás, melynek sikeresitésére az iskolaszék két-
ségkívül hivatva érezheti magát, sőt kell is magát hi-
vatva éreznie. Más kérdés az természetesen, vájjon a 
helyes utat és módot találta meg erre az iskolaszék?! 
Erre nézve is csak az a válaszom, mit már az indítvá-
nyozóknak mondottam a „Rel." említett számában. Me-
legházi virág lesz ez az erkölcstan, hogy szelíden szóljak, 
mely valeat, quantum valere potest. A katholikusoknak 
megvan a maguk isteni vallásából kifolyó erkölcstana, 
melyen kivül más „külön" vagy „közös" erkölcstanra 
vállalkozniok semmi kedvök. 

Kíváncsi vagyok, s bizonyára velem együtt e lap 
olvasói is kíváncsiak arra, vájjon a városi iskolaszéknek 
ezen felterjesztésére mit válaszoland közoktatásügyi mi-
niszterünk, kinek untig hangoztatott p rogrammja : tudo-
mányosság, vagyonosság és egészség ! E programmban 
ugyan sem vallás, sem erkölcs nem foglal tat ik; ha tehát 
a miniszter ur a felterjesztést kedvezőleg fogja elintézni, 
legelább az erkölcsösségnek is fog helyt adni váltig hir-
detett programmjában ; ám az esetben meg arra lehetnek 
a katholikusok jogosan kíváncsiak, milyen furcsa arczu-
lata is lesz amaz unicum-os „külön" és „közös" erkölcs-
tannak ? ! Vederemo. Dixi. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szen t - I s tván -Tá r su l a t 

tudományos és irodalmi osztálya 
ügyében az 1887. január 20-án kiküldött 30-as bizottság 
e hó 16-án tartott ülést, mely rövid idő alatt teljes ered-
ménynyel végződött. A Sz.-István-Társulat nagyérdemű 
alelnökének ft. dr. Steiner F. ő mlga, ki a szervezet 
tervezetét kidolgozta, illeti első sorban és a kiküldött 
hatos albizottságot második sorban a hála és elismerés, 
hogy ez a kényes kérdést a tervbe vett osztály mikénti 
szervezése és beillesztése a Szt.-István-Társulatba — a 
30-as bizottság oly könnyen megoldhatta. Oly világos és 
praegnans tervezet, minőt a 30-as bizottság kapott, hosz-
szabb és behatóbb vitát nem tett szükségessé. Az elabo-
ratum három fejezetből áll. Szól 1. a Szt.-I.-T. tud. és 
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irod. osztályának feladatáról, 2. tagjairól, 3. pénzügyei-
ről, kiemelve, hogy az osztály ez utóbbi tekintetben is a 
Szt.-I.-T. tói eg y jogi alany. Eltekintve egyik-másik 
felszólalástól, a tárgyalás egyszerűen és inkább csak 
néhány kitétel körül folyt és ebben részt vettek : gr. Ap-
ponyi Adr Bita D., dr Breznay B., Csávolszky J., dr 
Czibulka N., dr Hornig K. báró, dr Hortoványi József, 
lovag Lonkay A., Némethy Ldr Haydin K., dr Való S., 
dr Wolafka N. és ismételten dr Steiner F. alelnök. A 
30-as bizottság által tett módositások nem voltak lényege-
sek pl. A II. fej. 4. §-ában : „teljes jogú tag" he lye t t : 

rendes t a g ; a III . fej. 3. §-ában czimében helyet t : czimlap-
ján; u. o. a 4. §-ban belekerült : „a III. fej. 1. §-ában em-
iitett alapok" stb. 

Az igy elfogadott tervezet legközelebb — ugy tud-
juk e hó 24-én — a választmányi ülés elé kerül, hol 
újból tárgyaltatik és igy remélhetőleg az idei közgyűlés 
tárgysorozatába is fel lesz vehető az osztály ügye, 
melynek életbeléptetése — az állami jóváhagyás elnye-
rése után — csakugyan nem fog már soká késni. Eny-
nyit egyelőre. ? 

IRODALOM. 
A b a b o n á r ó l . 

Közhasznú, erkölcsös olvasmány a magyar nép és 
a serdültebb ifjúság számára. Irta : Sirisaka Andor, pécsi 
tanitó. Ára 60 kr. Pécsett, 1886. I—XI -f 110 l. (Vége.) 

jri „babonás állatokról" szóltában a szerző kakuknak 
nevezi azon madarat, mely a néphiedelem szerint kiszopja 
a tehén tejét. I t t a név használásában természetrajzi 
botlás van. (75. 1. jegyz.) Az a madár szinére hasonlit 
ugyan a kakukhoz, de neve : kecskefejő lappantyú, Capri-
mulgus Europaeus. Este repdezvén a gazdasági épületek-
nél, ráragadt a gonosz név. jl „babonás növények" közt 
a csodafát beléndeknek nevezi a könyv szerint ! sőt alább 
ezt paraj-n^k is. A csudafa : Datura stramonium ; a be-
léndek pedig csak az a nép nyelvén is : Hyosciamus niger ; 
sem az elsőt, sem a másodikat nem hiják tudtommal 
parajnak, — Amaranthus, — a mely a házi állatoknak 
is kedves eledele, mig amazokhoz nem nyúlnak ! — Mi 
a növények gvógyitó erejét nem vonhatjuk kétségbe, mivel 
akkor ellenkezésbe jönnénk a tapasztalattal s az orvosi 
tudomány állitásaival ; hanem hát helyes lett volna itt a 
szerzőnek oly utasitást adnia, hogy az orvos utasitása 
szerint a gyógyszertárban készittessék a betegek az or-
vosságot s ne kotyvaszszanak össze maguk vagy tanács-
adóik mindenfélét a növényországból! — A mi az érmek-
nek nyakban való hordását illeti, nem kell összetéveszteni 
a dolgot! Persze, hogy az babonás, a ki egy „bűbájos 
tárgynak" olyan erőt tulajdonit, hogy „a cziánkálit por-
czió számra eheti" — s még sem lesz b a j a ! (v. ö. 83. 1.) 
de, ha valaki egy kis érmet a szentek tiszteletén alapuló 
vallásos czélból hord nyakán pl., az nem babona. Nem 
az az ezüst- vagy aranytárgyacska stb. mentheti az il-
letőt meg kisebb-nagyobb veszélytől ; hanem az Isten se-
gélye annak esedezésére, kit a kép ábrázol. Igen jól tette 
volna hát a t. szerző, ha a hosszadalmas babonaismertetés 
sorai közt amaz észrevételnek is szőrit egy kis tért ; an-
nál is inkább, mert könyve ezt hordja homlokán : „erköl-
csös olvasmány." — A mit „a bdjitalrólu mond, mind 
hely es, — de valami csattanós példát szeretve szeretnénk ! 
— A „szellemidézés" nagyjából érintett adatai akkor vál-
tak volna érdekessé, ha népszerű feldolgozást nyernek. — 
A „csillagos égről" elmondottakban, nem mondjuk, hogy 
sok jó nincs, de az okadatolás, bizony, sok helyen elma-

radt ; majd a babona népmesével van vegyitve. A mi pe-
dig a „csillagfutast" illegi, ott vagy azt kellene előadni, 
hogy eredt az? vagy alkalmas példával kötni le a nép 
figyelmét; mert a szerzőnél tapasztalt eljárás mellett az-
tán könyve sok helyen nem leszen „közhasznú," — mi-
vel a babonákat úgyis ismeri a nép ! Ennek inkább ok-
tatás kell a babona elhagyását illetőleg. — A „_jóslások-
ról" cz. czikkben szerzőnk túllőtt a czélon. A Nostrada-
mus jövendőlése megjárta az üstökösben ; de itt igy. a 
mint van, felesleges, — s tán nem is épületes ! (Y. ö. U. 
e. 3. sor. 92. 1.) De a nép meg sem ért i ! Az ilyen dolog 
csakis népies átdolgozásban volna helyén ! A kalendário-
mok időjóslásira meg azt mondhatjuk, hogy sokszor az 
éveken át szerzett tapasztalatok, a meteorológiai észlele-
tek révén csak kisüt néha valamit a tudomány. — Az 
apróbb babonás szokások és mondások elsorolásából az a 
haszna az olvasónak, hogy megismeri azon babonák sorát, 
melyekből legtöbb ma már inkább csak megszokott tré-
fás mondás, mint számba vehető babona ! Hogy „a vég-
telenségig folytathatná" a szerző ama babonás szokáso-
kat, (96. 1.) elhiszszük ; de arra a babonairtónak nein is 
lesz szüksége. „Hosszas prédikálását," (u. a. 1.) nem tud-
juk, a babonairtásban vagy a babonák ismertetésében ta-
lálja-e ? Inkább ez utóbbit véljük ; de azt, — már a szerző 
vezéreszméjének helyes alapján sem — nem mérnők vele 
ismételni, hogy a babonásokat „száz könyvvel s ezer pél-
dával sem lehetne kigyógyítani a babonából!" Akkor 
ugyan hiába tett kísérletet! Már pedig megtette azt s 
utalt is az iskolának a népnevelés érdekében teljesítendő 
fontos feladatára, a népies olvasmányok és népkönyvtárak 
fontosságára. 

Csekélységem szerint csakugyan a jó népiskola veti 
meg az alapot. Kerüljenek csak ki onnan oly növendékek, 
kikből értelmes atyák, okos és istenfélő anyák lesznek 
egykor, — s már nagy lépés történt előre a sokszor vészt 
hozó babonaság kiirtására ; legyen csak a nép kedélye 
egykor kellően hangolva a helyes irányban folytatott ne-
velés és tűrhető anyagi lét áldása következtében az olva-
sás megkedvelésére s a családi körben való folytatására, 
— mindenesetre önmaga is nevetni fog azon babonás 
szokásokon, melyek a magyar nép szelleméletében ajkról 
ajkra fognak ugyan szállani mindig a néphagyománynak 
őrzött emlékeiként, de nem fognak győzedelmeskedni a 
józan belátás és keresztény hitélet rendszabályán! E pont 
még messze van ; de elérhető. Hiszem, hogy a szerző is 
közelebb ju t ta t ja könyvével a magyar népet az óhajtot t 
czélponthoz. Nagyobb gonddal, több leereszkedéssel még 
jobban is tudna a nép nyelvén szólani. Ma napság ott 
vagyunk, hogv a nép nincs az olvasáshoz szoktatva ! Sok 
más elolvassa a népiratkákat, - melyek ma egész divatba 
kezdenek jönni, a mí a kiadást és terjesztést illeti, — ele 
azok nem olvassák, a kiknek éppen elkelne ! Ezt a nagy 
nyomorral és a megélhetés nehézségeivel küzdő alsó nép-
osztálynál az erkölcsi zsibbadtság, az olvasásra való haj-
lamnak a szoktatás elhanyagolása folytán, természetes kö-
vetkezményként, előálló hiánya okozza; azért az olvasás 
megkedvelésére s annak felfogására is nevelni kell a nem-
zedéket, különben a népiratokat olvashatjuk jó magunk ! 
De még a jelzettem esetben is igazi népiróknak válja-
nak ám be a kik a népnek irnak ! Népiesen, magyaros 
zamatossággal írni, a nélkül, hogy a tőről metszett kife-
jezéseket untalan keresnők, — kevés ember tud ; mégis 
nagy azok-'száma, kik népiróknak csapnak fel ! Innen van, 
hogy sok népirat nem bir hódítani. De elég a kitérés-
ből ! A szerző müve adta tollam alá ama jó akarattal 
tett megjegyzéseket. Nem azért, mintha a szerzőnek 
itt-ott csakugyan népies irályát s jó kedélyhangulatról 
tanúskodó tréfás megjegyzéseinek jó hatását el nem 
ismerném ; hanem azért, hogy a sikeres munkásság 
kezdetének irányát nagyjából mások előtt is meg-
jelölni el ne mulaszszam. — Továbbá a szerző könyvében 
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az az „ Ima fé l e a babonásoknak" helyes. — „Az igaz val-
lás és a babonás tévhit közt lévő különbség" cz. közlemény-
ben a babonás hit magyarázata teljességgel nem népnek 
való. Nem sokkal helyesebben cselekedett volna-e, ha a 
közép káté (Eger. 17. kiad.) 56. lapján mondottakat veszi 
zsinórmértékül ! ? Azon bátor kérdése : (100. 1.) van e a 
vallásnak csak egy pontja, mely a babonát ápolná? na-
gyon helyén való ! Ügy szintén dicséretre méltó megjegy-
zései vannak a 102. és 103. lapokon. — A „tanítókhoz" 
intézett néhány szava, hiszszük, megteszi hatását. Szép a 
szerzőnek azon szerénysége is, melyet a 105. lapon — 
ugy a középtájon — kifejez. Van ugyanott alul egy meg-
jegyzése, melyhez szavunk lehet! Azt mondja, hogy hi-
vatalos dolga végzése után legtöbb szabad ideje van a 
tanítónak, tehát olvasással, tanulással kell azt töltenie, 
hogy szerzett tőkéje kamatozzon a népnevelés terén. He-
lyes ; ugy kellene lennie, de ugy van-e ? A legtöbb ta-
nító anyagi gondokkal küzd még ma is! Sokan ajkukon 
hordják a nevelés fontosságát ; de a tanító anyagi hely-
zetén javítani, — neki gond nélkül való életet s igy a 
tanulmányok folytatására időt adni : a legcsekélyebb gond-
juk. Igy aztán, természetes, olyan tanítóink sem lehetnek 
oly helyeken, a hol — és a milyen tanítóinknak kellene 
lenni! Igy megy ez évről-évre, — és sokan más helyen 
keresik a bajok forrását, mint a hol tulajdonképen van. 
— Végül szerzőnk búcsúszava, nem egyéb, mint ismételt 
felhívás a babonairtásra. Nagy tere van itt a családi ne-
velésnek s a mondottakon kívül az ifjúsági iratoknak 
is. Ehez is sok szó férne ! Nálunk az ifjúsági irodalom ápo-
lása — legtöbb esetben — határozott terv nélkül halad. 
Mindezeket szem előtt tartván, ismételni nem árt, hogy a 
szerzőnek a „Babonáról" szóló müve a jelen alakban is 
sok jót eszközölhet ; de még többet tehet egy, nagyobb 
gonddal összeállított 2-ik kiadás ! A népnevelés iránt való 
szeretettel irt műnek szorgalmas és figyelmes áttanulmá-
nyozása, a megtett észrevételek őszintesége, a szerző 
munkásságának méltánylása remélnünk is engedi, hogy 
az irodalomnak e parlagon heverő tágas terén nem 
fogja hevertetni tollát! Hogy e birálatos ismertetés 
teljes legyen, néhány kifejezését nem hagyhatjuk még 
szó nélkül majd szótani, majd mondatszerkezeti szem 
pontból: A 17. 1. „természetfölötti csodaÄ említtetik; a 
jelző elmaradhat, mert a csoda fogalma ugy sem ter-
mészetes. A 30. 1. „közibéjük" van ; igy nem beszél a 
magyar. — 37. 1. „turpiság," — hibás, de nem is ma-
gyar 38. 1. „mindenre képes— a mi nyelvünk csak: 
mindent megtehet, s máshol : alkalmast mondana*! A 39. 1. 
következtetésére megjegyzésünk : józan ész mellett is lehet 
valaki babonás ! hanem tanulás és műveltség kell még 
ahhoz. Az 55. 1. azt mondja : „a kincskereső babona 
lehetetlen dolog." Hogy volna lehetetlen, ha megte t ték? 
Talán : Babonás kincskereséssel lehetetlen meggazdagodni, 
— ezt ér tet te? Az 59. 1. „jósda" ál l : csak maradjon az 
jósló hely v. jósló intézet. A 64. 1., a mi a kártyavetés 
e. van, a népnek ismeretlen valami ; ő, ha híja, azt is 
máskép híja. — 77. 1. jegyz. ; a helyes nyelvérzék kedvest 
ismer nem kedvenczet, 82. 1. mért büvereklyes nem bű-
vös e. — 85. 1. működési kör... használják ugyan, de 
működése körébe stb. helyesb. A 86. 1. hat felső sorában 
a mondatszerkezet határozottan nem a nép oktatására 
való. Másképen kifejezve a gondolatot, — megérti. A 
89. 1. a következtetés csonka és homályos: „nem hisz 
ilyesmit," ebben az rejlik, a mi el van h a l l g a t v a . . . Mit 
nem hisz? A szófukarság épen e helyen nem ajánlható. 
A többi apróbb hibát mellőzhetjük. Az elsoroltak sem 
feltűnők talán némelyek előtt ; de mindaz még nem elég 
arra nézve, hogy — ily, népnek szánt műben a világos-

ságot és magyarosságot határozottan ne követeljük. Ezzel 
befejezők, mit czélul tüzénk, A babonáról szólt a könyv, 
— s a népnek és ifjúságnak van szánva ! E három foga-
lommal összekötött fontosság magyarázza meg tehát a 
m. t olvasók előtt, hogy a szerzőnek dicsérettel, de útba 
igazító megjegyzésekkel is kisért müvével hosszasabban 
foglalkoztam. A mily készséggel foglalkoztam azzal, oly 
óhajtással kívánom müve elterjedését, s még nagvobb 
örömmel üdvözölné a népnevelésen szeretettel csüggő 
közönség is ama miinek 2-ik javított kiadását. Isten ál-
dása legyen a jó akaraton ! Passlavszky Sándor. 

VEGYESEK. 
*** Az egyházi zene barátai és művelőinek figyel-

mét egy talpraesett kis műre hívjuk fel. Czime : Ma-
nuel theorique et pratique du chant grégorien. Szerzője 
abbé Moin montef'auconi plébános Jurában. Kapható a 
szerzőnél vagy dr Turbergnél Pruntrutban. Ara T50 
frank. A bázeli püspök dicsérő levelet intézett a szerző-
höz ügyes kis müveért. 

— XIII. Leo pápa Pastor insbrucki tanárt, a „Gesch. 
der Päpste seit dem Ausgange des Mittelalters" czimü je-
les mii szerzőjét, brevével tüntette ki. A nevezett író, 
kit Németországban „Janssen II." névvel tiszteltek meg, 
felküldte ő szentségének müve I. kötetét hódoló levél kí-
séretében. E kötetre vonatkozólag mondja szentséges 
atyánk legkegyesebb válaszában, hogy a szerző szép te-
hetségeit „czéíszerübb s méltóbb tárgyra alig fordíthatná, 
mint a pápák pontos és hű történetének megírására, kik-
nek érdemeit az idők mostohasága és az emberek rossz-
lelkű rágalmai oly gyakran lealacsonyították." 

— A ki uno actu magának is másoknak is akar 
jót tenni igen t. kartársaink közöl, annak ajánljuk — ha 
még meg nem volna — hogy ft. Kleiner Lajos. kalocsai 
papn. aligazgató urnái rendelje meg az olcsó áron sze-
rezhető Arvisenet „Memoriale vitae sacerdotalis" czimű 
müvet, melyet egy magát megnevezni Maecenás bocsátott 
újra világra, hogy ez a nagybecsű könyv nemcsak sok 
papnak legyen lelki hasznára, de másoknak is — kikre 
fordítják a jövedelmet — javára. Kevés pap lesz, ki a 
„Mem. vitae sacerd." cz. müvet nem ismerné és ennek 
szorgalmas és figyelmes olvasása által nagy lelki haszonra 
nem tett volna szert ; de tudja meg a világ, hogy az 
eddig elárusított példányok után 780 fr t jövedelem folyt 
be, melyből 300 fr t a zambezi missióra, egy lourdesi szo-
bor költségeire 300 frt, egy szentségtartóra 80 fr t és leg-
újabban a Szt.-László- Társulat czéljaira 200 lön fordítva, 
mint ezt illetékes helyről tudjuk. Óhajtjuk, hogy a még 
meglevő néhány száz példány miharabb elkeljen és az 
áldottlelkü Maecenást a jó Isten bőségesen áldja ! ? 

— Uj tudomány. E czim alatt mutat be a derék 
„Moniteur de Rome" egy könyvet, melynek czime: „Dis-
cernement dans le choix des professions." Irta Etienne 
H., a svajczi gyárak általános állami felügyelője. Igen 
érdekes és tanulságos munka. Statisztikai adatokra támasz-
kodva konstatálja a jeleket és tüneményeket, melyek meg-
mutatják, hogy ki miféle pályára való. 

— Az ir katholikus oknak az is fáj, hogy, habár 
ők képezik az ország lakosságának túlnyomó többségét, 
mégis közhivatalokat szemetszuró kisebbségben nyer-
hetnek el — saját hazájokban. 5000 állami hivatalnok 
közöl Irlandban 3780 protestáns és csak 1229 katholikus. 
Anglia protestáns kormánya ebben sem tud igazságos 
lenni. (Catholic Times.) 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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érdekübb közgyűlési határozatok egyházmegyénk magán nyugdíj-segélyalapjáról. — R ó m a : A szultán főpap-követének fogadtatása a 

pápa által — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Irodalom : Magyarország nevelőtanitóihoz. — Vegyesek. 

A római sz. Officium egy nevezetes döntvénye. 
A római pápának fentartott bűnesetekre 

nézve az egyházjogban azon elv volt érvényben, 
hogy azok, kik valamely akadálynál fogva nem 
mehettek személyesen Rómába, a püspöktől nyer-
hetnek feloldozást; ilyenek voltak különösen a be-
tegek, gyöngék, aggok (60 évesek), szerzetesek, 
katonák, szegények, nők, fiatalok és egyáltalán^ 
kik másoknak alárendelve vannak; mindezekre 
vonatkozott a következő egyházjogi szabály: „Ca-
sus papalis, superveniente impedimento adenndi 
Papam, fit episcopalis." A feloldozásban mind-
amellett csak azon, esküvel megerősitett igéret 
mellett részesülhettek, hogy az akadály megszűn-
tével a római pápához fognak fordulni paran-
csainak meghallgatása végett. A canonjog szósze-
rint csakis a „percussio clerici" bűntény elköve-
tőire alkalmazza az emiitett jogszabályt; (c. 11. 
és c. 58. X. ele sent, excomm.) de a gyakorlat 
az ok azonosságánál fogva, „ne periclitetur salus 
animarum", azt kiterjesztette a többi esetre is. 
Tekintve már most, hogy az ujabb szokás sze-
rint többé nem kell személyesen Rómában meg-
jelenni, hanem levél által is lehet a feloldozás 
kegyelmeért folyamodni, továbbá, hogy az egy-
házi censurákat és reservatiókat újonnan rendező 
„Apostolicae Sedis moderationi" czimü constitutio 
egy szóval sem emliti e kedvezményes jogsza-
bályt: méltán kételkedni lehetett, vájjon érvény-
nyel bir-e még ez az egyházjogi elv, vagy inkább 
elavultnak kell-e azt már tekinteni ? Vannak, kik 
még most is érvényesnek tartják, mint például 
Lehmkuhl (Theol. mor. IL n. 880. és Comp, theol. 
mor. III. n. 1130.) De e véleményt a római 

sz. Ofíiciumnak 1886. junius 23-án kelt és j uni us 
30-án a római pápa által megerősitett határozata 
szerint többé f'entartani nem lehet: 

„Quaesitum est ab hac S. Congregatione 
Romanae et Universalis lnquisitionis : I. Utrum 
tuto adhuc teneri possit sententia docens ad Epi-
seopum aut ad quemlibet Sacerdotem approba-
tum devolvi absolutionem casuum et censurarum, 
etiam speciali modo Papae íeservatorum, quando 
poenitens versatur in impossibilitate personaliter 
adeundi Sanctam Seclem ? II. Quatenus negatíve, 
utrum recurrendum sit saltern per litteras ad 
eminentissimum Cardinalem majorem poeniten-
tiarum pro omnibus casibus Papae resèrvatis, 
nisi Episcopus habeat speciale indultum, praeter-
quam in articulo mortis, ad obtinencluin absol-
vendi facultatem? 

Ad I. Attenta praxi S Poenitentiariae, prae-
sertim ab édita Constitutione Apostolica sac. 
mem. Pii PP. IX. quae incipit „Apostolicae Se-
dis:" Negative. Ad II. Affirmative; at in casibus 
vere urgentioribus, in quibus absolutio differi ne-
queat absque periculo gravis scandali vel infa-
miae, super quo Confessariorum conscientiae one-
rantur, dari posse absolutionem, injunctis de jure 
injungendis, a censuris etiam speciali modo Summo 
Pontifici reservatis, sub poena tamen reincidentiae 
in easdem censuras, nisi saltern infra mensem per 
epistolam et per medium Confessarii absolutus 
recurrat ad S. Sedem." 

E döntvény még más szempontból is ne-
vezetes, megerősiti ugyanis az absolutio indirecta 
praxisát, mely szerint az egyszerű gyóntató is 
feloldozhatja a gyónót a fentartott bűneset alul, 
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lia egyrészről súlyos botrány vagy becsületvesz-
tés veszélye nélkül a feloldozást elhalasztani nem 
lehet és másrészről se a gyóntató nem folya-
modhatik kellő felhatalmazásért, se a gyónót 
felhatalmazott gyón tatóhoz küldeni nem lehet. 
Lig. VI. 6, 585. Az „injunctis injungendis" kife-
jezés a canoiji jog értelmében a következő három 
pontra ter jed: 1. a gyónó tartozik eskü alatt 
megígérni, hogy mihelyt lehetséges vagyis a dönt-
vény szavai szerint legalább egy hónap lefolyása 
alatt, a római szent székhez fog fotyamodni pa-
rancsainak meghallgatása végett („mandatum ip-
sius humiliter suscepturus," c. 28 X. de sent, 
excomm., c. 22 de sent, excomm. in VI.-o); 2. 
éppen ngy azt is kell a gyónónak megígérnie, 
hogy az egyház parancsainak az elkövetett bűnre 
vonatkozólag engedelmeskedik és főképen ebbe a 
bűnbe visszaesni nem fog. 3. Ha a gyónó bűne 
által jogsértést követett volna el, tartozik azt 
előbb jóvátenni; amennyiben pedig ez lehetséges 
nem volna, biztositékot adni; midőn ez sem le-
hetséges, legalább esküvel igérni, hogy elégtételt 
fog szolgáltatni.*) Némely theologus e három 
pontra nézve azt véli, hogy in foro interno a 
komoly ígéret (eskü nélkül) is elegendő. A folya-
modás a jelenlegi gyakorlat szerint levél által a 
gyóntató utján történik, vagyis a gyóntató folya-
modik a gyónó nevében; azt vagy egyenesen a 
római szentszékhez kell intézni, vagy a püspök-
hez, ha ennek különös pápai felhatalmazásai és 
engedményei vannak. Ha a gyónó e folyamo-
dást vagy az elégtételt elmulasztaná, az egyházi 
fenyitéket újból magára vonja, a mint ezt a ka-
nonjog világosan kimondja: „Si, cessante postea 
periculo vei impedimento hujusmodi, se illi, a 
quo his cessantibus absolvi debebant, quam cito 
commode poterunt, contempserint praesentare, 
mandatum ipsius super illis, pro quibus excom-
municato fuerant, humiliter recepturi et satisf'ac-
turi, prout justitia suadebit; decernimus, ne sic 
censurae illudant ecclesiasticae, in eandem sen-
tentiam recidere ipso jure." C. 22. de sert, ex-
comm. in VI.-o. A római sz. Officium döntvénye, 
valamint a canonjog emiitett tételei a kiközösi 
téssel egybekapcsolt reservatiókra vonatkoznak; 
de az utólagos folyamodás a szerzők általános 
véleménye szerint (Lig. 7, 91) akkor sem ma-
radhat el, ha valaki „in casu necessitatis extra 

r) Pruner, de jurisdictione ecclesiae in foro interno 
ac de casuum reservatione, pag. 38; Lehmkuhl, theol. 
mor. II, n. 878. 

periculum mortis" egyszerű paptól olyan bűntől 
nyert feloldozást, mely censura nélkül van fenn-
tartva, amilyen például a legtöbb püspöki fenn-
tartás. Az utólagos folyamodás szükségének oka 
az, hogy a reservatio törvénye lehetőleg tiszte-
letben tartassák; a halál persze az egyházi cen-
sura nélkül fentartott bűnöknél azért képez ki-
vételt, mivel, mint a trienti zsinat mondja, „nulla 
est reservatio in articulo mortis." 

LITERAE ENCYCL1CAE 
EM. AC RSSMI D. LUDOVICI CARD. HAYNALD AD CLERUM 

ARCH1-DIOECESIS COLOCENSIS QUADRAGES1MALES. 
(Vége). 

Et dum haec omnia, salutem nostram gloriamque 
Omnipotentis bene promovere valentia, una Vobiscum 
recogito: non possum non Jaete salutare optima studia 
illorum e Clero meo, qui ad exemplum etiam aliorum 
piorum Ecclesiae hungarae sacerdotum laudandâ industriâ 
ad id intenclunt, ut ad majorem sacerdotalem perfectio-
nem operandam et tum felicius procurandum sacrum 
ministerium Consociationes Sacerdotum in Dioecesibus 
exsurgant, quarum membra statutis sibi amplioribus pie-
tatis exercitiis, frequentiori ad Sacramenta accessu, ajjtis-
que mutuae aedificationis mediis imitationem divini Ma-
gistri fidelius in vita sua exprimere conentur, sanctiori-
que sacerdotali servitiô gloriam Dei et propriam suam 
salutem efficacius promovere pergant. 

Omnino nonnisi laudare possum eximium hunc pio-
rum Christi Ministrorum zelurn, — non tarnen quasi se-
cus deesse putarem sacerdotibus sufficientia ad idipsum 
adpetendum et assequendum sive spiritualia incitamenta, 
sive potentia sanctum ilium scopum assequendi adminicula. 

Si enim i ; est Consociationis talis scopus, prout 
passim indicatur, ut membra ejus Christi vestigiis insi-
stendo adorandum divini Magistri exemplum perfectius 
sequantur, animas curae suae creditorum felicius ducant 
in via salutis, contra adversa autem quaeque praemuuiant 
et defendant, sed et suam ipsorum salutem mutius consi-
liis, virtutum sacerdotalium exemplis, precibus tutarn red-
dant, ac in dilectione Jesu sub potenti B. M. V. patro-
cinio juncti ad sanctiora semper assequenda se invicem 
potenter adjuvent: 

an aliud hoc est, quam quod quivis sacerdos, quin 
peculiaribus alicujus Consociationis rationihus moneatur 
et obligetur, continuo prae oculis habere debet, quod as-
sequi sanctae vocationis suae ratione urgetur, ut sacrum 
ejus ministerium in gremio et cum concursu Fratrum Con-
sacerdotum prospéré cedat? — Ipsa certe jam status 
nostri natura id poscente genus sanctum esse jubetnur; 
— et qui multis titulis a mundo studiisque et nisibus ejus 
segregamur : necesse est, ut intimius invicem uectamur, 
superioribus nostris cum dilectione subdamur et in com-
munem junctis studiis et conatibus coetum adunemur. 

E t quod optimi viri Consociationibus talibus prae-
scribi volunt, ut scilicet membra earum per vices in unum 
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conveniendo de rebus salutis, de curae animarum scopo 
et adminiculis, de scientifices et religiosis majoris moraenti 
quaestionibus consilia conférant, se invicem ad perfectiora 
animent et aedificent: an non idipsum suetis ab olim in 
Ecclesia hungara insti tutionibus et praeceptis procurar i 
amat, dum Curati in Districtualibus Congregationibus con-
gredientes pro localium circumstantiarum ratione consilia 
conferunt de modis, quibus pastorale munus felicius ex-
sequi et animas fidelium suasque certius salvare valeant ? 
Nec ad alium omnino scopum tendunt elaborata circa res 
religionis, circa servanda et tutanda sicut spiritualia 
ita temporalia Ecclesiae commoda, circa quaestiones item 
controversas feliciter enodandas annue per sacerdotes pa-
randa. 

Si porro in Statutis Consociationum meditatio quo-
tidiana, lectio librorum spiritualium, conscientiae examen 
et contritio membris praescribitur, — si sacerdotes asso-
ciation! addicti preces, labores et passiones suas Jesu 
Christi voluntati subjicere, ad majorem Dei glóriám et 
B. Y. cultum offerre obligantur, — si ad s. Missae sacri-
ficium celebrandum praemissâ praepara tor iâ oratione acce-
dere, post illud Deo grat ias agere, Breviár ium pie reci-
tare et adminus semel per mensem sacramentalem Con-
fessionem persolvere obligantur, cultuque Sanctissimae 
Virginis ceu pulcherrimo filialis erga communem Matrem 
pietatis vinculo sibi invicem iungi monen tu r : an inveniri 
possit sacerdos, etiamsi Consociationi tali non adscriptus, 
qui haec omnia suapte sectari, et strenue agere, ipsa of-
ficii sui sacerdotalis ratione obstrictum se non sentiat ? 

Eximie porro a Consociationis membris postulatur , 
ut in sede confessionali prompte semper adsint, quoties 
sola suâ apparit ione fideles motum iri sperant, u t ad ter-
restre misericordiarum Patris t r ibunal adcurrant et a pec-
catorum onere l iberentur ; — sed et optime iniungitur 
illis, ut s. Scripturae et l ibrorum theologicorum lectione 
amplius in scientia Sanctorum informari et a rma pro de-
fendendis aeternis veritatibus, confutandisque falsae scien-
tiae placitís apta sibi sumere adlaborent, — mutuo cari-
tatis affectu erga fratres suos sacerdotes ducti ad repel-
lendas calumnias malevolasque impetitiones contra eos di-
rectas proni sint semper et parati , — denique quanto 
frequentiori Rosarii recitatione, ss. Missae sacrificiorum 
in honorem Beatissimae Virginis oblatione, pioque S. 
Sponsi Beatae Dei Genitricis cultu vitam suam sacrare 
pergant . 

Sed et haec omnia talia sunt, ad quae non peculia-
rium tantum Consociationum regulis et monitis, sed ipsa 
iam universalis vocationis suae ratione impelluntur sacer-
dotes, ut adeo praecipuis status sui obligationibus merito 
deesse censeantur, qui haec omnia et pie et continuo, et 
sollicite prosequi negligant. 

Quae tarnen sicut omnia vera sunt, ita aeque verum 
est et id, quod cuncti, qui pastoros animarum, sacerdotes 
Dei in gravium suorum obligaminum prosecutione omni-
bus numeris absolutos videre optant, nonnisi gratulari 
poterunt S Ecclesiae, si dictis Consociationibus omnia illa 
felicius et perfectius procurata fuerint, sine quibus sacer-
dotes destinationi suae débité respondere non putarentur . 

Lubenter igitur assensu meo probabo pium Conso 

ciationis talis Clero Archidioeceseos etiam meae consti-
tuendae conamen, ubi quod mihi jam privatim insinuatum 
fuerat , publico gressu ad effectum deduci volet. Laudabo 
Studium taie, et Domini benedictionem pro cunctis illis, 
qui consociationi tali al l igabuntur, deprecabor, quin tarnen 
judicare vel reprobare velim illos, qui ad eundem finem 
certe etiam pie tendentes, etiamsi Consociationi tali haud 
adscribuntur, amplissimis, quas sacerdotalis vitae ratio, 
lex et inst i tutum ipsis svadét, commendat et imperat , 
sanctioris vi tae adminiculis u tentur ad ampliorem perfec-
tionem consequendam. 

Sed ut ad principalem harum quadragesirnalium en-
cyclicarum materiam redeat oratio m e a : juvet i terum 
i terumque meminisse, tum his tum illis bonis sacerdotibus 
amplam ad nobilissimum suum scopum propius accedendi 
occasionem, larga et salutifera media porrec turam s. 
quadragesimalem observantiam, quam laetanti corde subire 
pergimus. Cujus autem rectius adornandae scopo ilia, quae 
praeteri t is annis j am — me etiam svadente et orante — 
religiose observastis et observari fecistis, peculiariter cordi 
nobis erunt ; — quaeve (repetendo ipsa similium Circu-
larium mearum praeteri t is annis editarum verba,) denuo 
pietati Vestrae sequentibus commendo : (Következik a 
böj t re vonatkozó intézkedés. Azután a főp. körlevél igy 
végződik) : 

E t haec omnia dum catholici nostri genii nutu pie 
fideliterque observaverimus ac per Nostros observari fa-
ciemus : iucundum erit nobis scire, quod talî zelô nostrô 
pulchre uniemur glorioso catholicorum per universum or-
bem choro, qui aeterna temporal ibus praeferentes sacrum 
Quadragesimae tempus omni meliori modo salut i ferum pro 
se reddere conabuntur , sed respondebimus etiam monitis 
illis, quae e magnorum Praesulum et Doctorum, omnia 
Ecclesiae Sanctae saecula i l lustrantium, ore auribus no-
stris insonant, mentisque nostrae oculos, cordis motus ad 
sanctiorem in dies vitam, quadragesimal! etiam obser-
vantiâ curandam clirigunt; — e quorum facundissimis au-
diamus unum magnum Pontificem, in serie Leonum Pr i -
mum, Sermone IX-o de Quadragesima sic verba facientem : 

„In omnibus dilectissimi, solemnitatibus Christianis, 
„non ignoramus, Paschale sacramentum esse praecipuum ; 
„cui condigne et congrue suscipiendo, totius quidem nos 
„temporis insti tuta reformant : sed devotionem nostram 
„praesentes vel maxime dies exigunt, quos illi sublimissimo 
„divinae misericordiae sacramento scimus esse contiguos. 
„In quibus merito a sanctis Apostolis per doctrinam Spi-
„ritus Sancti maiora sunt ordinata jejunia, ut per commune 
„consortium crucis Christi, etiam nos aliquid in eo, quod 
„propter nos gessit, ageremus, sicut Apostolus a i t : Si 
„compatimur, et conglorificabimur, Certa atque secura est 
„expectatio promissae beatitudinis, ubi est participatio Do-
„minicae passionis." 

„Dominus in exhortat ionibus suis dicit : Qui non ac-
„cipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus. 
„Nec dubitare debemus, hanc vocem non solum ad di-
„scipulos Christi, sed ad cunctos iideles, totamque Eccle-
„siam pertinere, quae salutare suum in his, qui aderant, 
„universaliter audiebat. Sicut ergo totius est corporis pie 
„vivere, ita totius est temporis crucem fe r re : quae merito 
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„ferri unicuique suadetur, quia propriis modis, atque men-
„suris ab unoquoque toleratur Beatus Job alternan-
„tibus bonis ac malis mundi hujus eruditus, pie ve-
„raciterque dicebat : Nonne tentatio est vita hominis su-
„per terram P Quoniam non solis doloribus corporis, at-
„que suppliciis anima fidelis impetitur, verum etiam, salva 
„incolumitate membrorum, gravi morbo urgetur, si carnis 
„voluptate mollitur. Sed cum caro concupiscit adversus 
„spiritum, spiritus autem adversus carnem: praesidio cru-
r i s Christi mens rationalis instruitur ; nec cupiditatibus 
„noxiis illecta consentit, quoniam continentia clavis, et 
„Dei timore transfigitur." 

Id fiat et in nobis quadragesimalis etiam observan-
tiae virtute misericorditer iuvante gratia Dei, quam et 
mihi, et Vobis peramanter adprecor ! 

Ut autem ilia, quae ad bonos fideles nostros in hisce 
encyclicis peculiarius diriguntur, monita tunc, dum ratio-
nem quadragesimalis observantiae e sacro ambone proxima 
post hasce receptas Dominica salubribus cum adhortationi-
bus exhibebitis, simul explicituri, hoc ipsum facilius prae-
stetis, Fratres et Filii Dilectissimi ! partem litterarum ha-
rum ad Jubilaeum Pontificium et s. quadragesimale tem-
pus singulariter spectantem hungarico idiomati redditam 
simul adcludo. 

Datum Budapestini, Dominica Septuagesimae, anno 
salutis millesimo octingentesimo octogesimo septimo. 

Ludovicus m. p. 
Cardinalis, Archiepiscopus. 

A kilencz kérdés. 
A „Religio" közölte Soloviev Vladimírnak kilencz 

kérdését a „Revue de l'Eglise Grecque-Unie" után, s ezt 
tette majd minden európai tekintélyes katholikus lap, sőt 
még a jézustársasági atyák szerkesztése alatt Beyrouth-
ban megjelenő arab nyelvű „Bechir8 is. 

A schismatikusok rendelkezése alatt álló lapok kö-
zöl azonban alig most vett tudomást a kilencz kérdésről 
a „L'Union chrétienne11 czimü szemle, melyet egy az orosz 
egyházhoz átpártolt franczia pap szerkeszt Brüsszelben. 

Tizennyolcz oldalt szentel ez a szemle a kilencz 
kérdésnek — tehát minden kérdésnek kettőt — s azt 
hiszi, hogy most nyugodtan alhatik, megfelelt feladatának, 
a kilencz kérdés le van gyűrve, Soloviev, a ki föltette, 
Emmanuel atya, a ki a „ R de l 'Egl. Gr. U."-ben először 
közölte és illustrálta, és Loth Arthur, a ki után a „L'Uni -
vers"-böl az emiitett szemle átvette, — el vannak némitva. 

A „L'Un. Chr."-nek röviden és alaposan válaszol 
legújabb számában a „R. de l 'Egl. gr. U.", constatálván 
előzőleg is, hogy az orosz egyházban vagy nagyon kevéssé 
van definiálva a „regula fidei", vagy hogy az könnyen 
feláldozható a szabad vizsgálódás szeszélyeinek, — nem 
lehetvén máskép megmagyarázni, hogy mig Soloviev, a 
ki szintén az orosz egyházhoz tartozik, nem látja sem a 
haeresis, sem a schisma jeleit a római egyházban, addig 
az ugyanazon orosz egyház szolgálatában álló „L'Un. Chr." 
annyira szembetűnőknek véli e jeleket feltalálhatni, hogy 
nem habozik a kath. egyház látható fejét Antikrisztusnak 
declarálni. A „Revue" folytatólag constatálja, hogy ezen 

eltérés nemcsak Soloviev és a „L'Un. Chr." között létezik, 
hanem a hivek között is vannak, kik amannak nézeteiben 
osztoznak, a mint vannak ismét olyanok, kik az utóbbinak 
elveit vallják. 

Bizonyítékul felhozza a következő két esetet: Nem 
is egészen félszázaddal ezelőtt egy oroszországi kath. püs-
pök meglátogatta egyik hitközségét ; esetleg az orosz 
püspök is éppen ott volt. A két főpap látogatást tett egy-
másnál, a mely alkalommal a kath. püspök e szavakkal 
fordult kollegájához: „Istenünk egy, az egyház egy, miért 
nem vagyunk mi is egyesültek? — „A czár nem akarja", 
válaszolt az orosz püspök s elkezdett sirni. 

1859-ben pedig igy ir egy orthodox orosz: 1 ) 
„Azoknak, kik egyházunk kormányánál vannak, sú-

lyos számadást keilend majd adniok az Isten előtt, ha 
nem fáradoznak az unió létesitésén, a melynek végrehaj-
tása oly könnyű, — mert hisz nem követel semmi változ-
tatást a jelenleg létező egyházi szertartásokon, már pedig 
a tömeg előtt a szertartás alkotja a vallást. Nincs szük-
ség sem zsinatokra, sem hosszas tárgyalásokra, hanem 
csak a liturgikus könyveinkből merített őszinte magyará-
zatokra, a melyek ezerszer ékesszólóbban beszélnek tudó-
sainknak a protestánsoktói s jansenistáktól kölcsönzött ösz-
szes argumentumoknál." 

Ezek után röviden reflektálva a „L'Un. Chr." egyes 
felhozakodásaira, megállapodik a végpassusnál, a hol ez 
kissé pöffeszkedő hangon igy ir : 

,Kétségkívül tehát három nagytudományu ellenféllel 
állunk szemben, s ezek Soloviev, Emmanuel és Loth A. 
Ez a három jeles ember talán majd a papismus jó út jára 
fog minket terelni, (— nous ramèneront peut-être dans 
la bonne voie du papisme.) Mi megváltunk attól, hogy 
követhessük a tudomány s a lelkiismeret szavát. Csak raj ta 
uraim ! tereljétek jó útra az eltévedt juhot, de jól jegyez-
zétek meg, e ezélra más valamire is van szükség nem-
csak csonkított szövegekre, melyekkel oly széles kereske-
dést űznek a pápista egyházban." Ismerjük az árut. A mi 
határunkat nem fogja átlépni. A buzgó schismatikus ur 
azonban elmulasztott felhozni csak egy mutatványt is azok-
ból „a csonkított szövegekből, a melyekkel a 'pápista eggház-
ban oly széles kereskedést űznek.11 Emmanuel atya e tekin-
tetben igazán elevenére tapintott a schismatikusoknak. Kimu-
tatja, hogy legújabb időben is, mily impudenter csonkítják a 
schismatikus egyházban az eredeti szövegeket. Például : 

III. Joachim patriarcha alatt — ezelőtt egy pár 
évvel — a „Typicon"-ból u j kiadást rendeztek Konstantiná-
polyban, a melyben két textust megváltoztattak, mert ked-
vizett Rómának és sz. Péternek. A két hely a következő: 

I. A Men. szerint jun. 29-érői ezt olvassuk: 
rEoQtí] %aQ[ió6vvog... rcov A legbölcsebb Apostolok-

öocpcorárav 14?loőrólov, xc.l és korypheusoknak, Péter és 
xoQvcpcctœv nérçov xcci Ilav- Pálnak örömteljes ünnepe ; 
?.ov • Öib xai Pcó^írj ővy%aí- azért Róma is vigadozva ör-
Q£L %oq£vov6cí. "EviöÖccig xaí vend. Énekekben és hymnu-
v[ivols sÓQtáöcousvxal íj fisig... sokban ünnepeljünk mi is .. ,2) 

(Délesti istenitiszt.) 

') La Russie est-elle schisuiatique ? Par un russe orthodoxe. 

Paris. 1859. 
2) Menaeon. Velenczei kiadás 1884. 114. I. 1. col. 
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Az újonnan kiadott Typicon szer in t : 
rEoçti] iccquóövvoc; . . . x&v A legbölcsebb Apostolok-

őocpcoxáxav HtíoőxóXcüv lié- és korypheusoknak, Pé te r -
TQov xal Uavlov • — dio xal és Pálnak örömteljes ün-
fj[istg áősXcpol, év codaîg xal nepe : azért mi is, testvérek 
vevőig EÓQtáőcofisv ... (201. énekekben és hymnusokban 
lap.) ünnepel jünk . . . * ) 

A régi textus szerint tehát Róma az első az öröm-
ben, az u j szerint meg sincs emlitve. 

II. A jun. 3-iki offic. dicséreteinek első stich. 
A Men. szerint : 

rH xoQvcpaía XQ7]7tlg xœv Te az Apostolok főalapja, 
AtíoGxóXcov, xà Ttúvta xaxé- mindent elhagyál s követik 
Xnzsg, xal ijxoÁov&tjőag rá a Mestert kiáltván neki : 
ZlidaöKÚlco, ßocov avrőo • 

Zvv öoi &ccvov[iccl Iva xal Yeled fogok meghalni, 
tfiöco xrjv [laxaQÍav Çcoriv. Trjg hogy elérjem a boldog éle-
rPá^rjg dé yéyovág öv tíqmx- tet. Rómának eis ő püspöke 
ETiíőxoTiog, xfjg Tcag,ii8yí6xov lettél, a városok legnagyobbi-
xüv ttóIscov óóíj,a xal xléog kának dicsősége és dicsérete 
xal Exxlr\Gíag, HéxQS, sÖQaí- és az Egyháznak talpköve 
oj^ia, xal Ttvlai "Adov . . . o Péter , és a pokol k a p u i . 2 ) . . . 

Az u j Typicon a „%•rjv [laxaçiav vál tozatla-
nul hagy ja a textust , onnét azonban igy fo ly ta t j a : 

Tov xó6[iov âs yéyovag, Te lettél o Pe ter a világ 
Ilexes, dióáöxaXog, xY]qv% xal mestere, a hit hirdetője és 
IléxQa xfjg Ttíöxscog, xal 'Ex- sziklája, az Egyháznak di-
xh]öíag dó^a xal xléog, xal csősége, dicsérrte és meg-
TivQyog áöEtGxog * fjg Ttvlai dönthetlen tornya, a melyen 
rÄÖov... (204. 1.) a pokol k a p u i . . . 3 ) 

A 201. lapon pedig e megjegyzés áll : 
Avúqiioöxóv éöxtv eig xrjv A Róma szó nem jól hang-

éxxltjőíav rjficov íj Xét,tg zik a mi egyházunkban ...4 ) 
r P á [ i r i . . . (Elhiszsztik !) 

Tehát még indokolják is csonkításaikkal. — Mennyi 
ostoba naivitás ! P. A. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , febr. 22. Gloszszák a kultusz-budget kép-

viselőházi tárgyalásához. II. — A február 16-iki — má-
sodik •— tárgyalási nap az antiszemiták és szemiták 
napja volt. Gruber János (ellenzéki) éles és sok helyüt t 
igen találó birálat alá vette az összes tanrendszert . Lel-
kes, fiatal ember, ki helyes elveket hangozta to t t . Beszédjé-
ben a zsidókra is reflektál, kik ugyan élvezik a taninté-
zetek előnyeit, de költségeikhez nem járulnak. Ez t a thé-
mát — sok egyéb praktikus észrevétellel — tovább fűzte 
Veress József (antiszemita) ugyancsak keményen reá ol-
vasván a zsidókre, kik elözönlik a keresztények és az ál-
lam által fenntar tot t tanintézeteket, a helyett hogy ők ma-
gok saját jukból intézeteket emelnének és fentar tanának. 
Zimándy lg. az ismeretes antiszemita képviselő a neki 
egészen sajátságos modorban dörgedelmes phil ippikát t a r -

201 
') Typicon, Vei. kiad. 1884. (A konstantinápolyinak repród.) 

2) Menaeon, vei. kiad. 119 1. 2. col. 
3) Typicon ugyanaz a kiad. 204. 1. 
4) Typicon 201. 1. jegyzet. 

to t t Trefor t ellen, nagyon erős kifejezésekben megtámad-
ván a kultusrminiszter működésének szellemét, i rányát és 
czélzatait. Kissé szelídebb hangon tar tva ezen beszéd, 
melyben sok igazság volt, nem tévesztette volna el hatá-
sá t ; igy majdnem folytonos derültségben merült el annak 
még komolyabb és megszívlelendő része is. Az antiszemiták-
nak replikáztak a szemiták. Ullmann Sándor (maga is zsidó) 
meleg pár t fogásba vette a zsidóságot, igyekezvén feltüntetni 
ennek érdemeit hazafias, kulturális és irodalmi szem-
pontból. A meglehetősen eről tetet t beszéd több közbe-
szólást provokál t és éppen túlzó modora által csak a 
filoszemitaságáról hires jobboldalra volt némi hatás-
sal. A „vén csataló," az öreg Pulszky Ferencz is sikra 
szállott a zsidóság mellett . Előbb azonban vastag go-
rombaságot mondott Zimándynak, megjegyezvén: „Hi-
szen utol jára a neveletlenséggel és műveletlenséggel 
megvívni nem az én dolgom." Es ezt a gorombasá-
got ugyanazon „szelidlelkü" lutheránus elnök, ki a zsi-
dóság érdekében to ties quoties felszólal, rendreutasí tván 
az antiszemita szónokokat, daczára a zajos felkiáltások-
nak : rendre ! rendre ! minden megjegyzés nélkül hagyta, 
világosan megmutatván, hogy az ő elnöki felfogása sze-
rint a zsidóknak — amint mondják — tyúkszemükre sem 
szabad hágni, mig kathol ikus papot , ki erősebb kifeje-
zésekkel élt, nyilvánosan az egész ország előtt neveletlen-
séggel és műveletlenséggel becsmérelni büntetlenül szabad. 

Aminő goromba volt a „vén csataló" az antiszemita 
pappal , épp oly kegyesnek muta t ta magát az ő méltósá-
gát is uzsorás kamatokkal nyaggató zsidók iránt . „Tudhat -
j ák a zsidók, hogy e teremben alig van nekik nagyobb 
bará t juk , mint ő." Persze a nagymester csak nem hagy-
ha t ja cserben „testvéreit," kik nagyobbára a zsidóságból 
származnak a szabadkőművesség odúiba. Jó tanácscsal szol-
gál nekik. Tegyenek alapí tványokat stb. a keresztény 
tanintézeteknél, mert — itt kilátszik a lóláb — úgyis 
csak zsidó gyerekek, kik a legkitűnőbbek szoktak lenni, 
kapják ez alapokból a stipendiumokat. Kíváncsiak vagyunk, 
hogy követi-e a gazdag zsidóság Pulszky ezen jó tanácsát . 
„Legjobb bará t juk" számítása szerint nem rossz „gscheftet" 
csinálnának. De beérnék-e ők e kevés százalékkal ? . . . 

A filoszemitizmus embereihez csatlakozott maga a 
miniszterelnök is, ki Zimándy I. beszédének egyik rész-
letére reflektált, hangsúlyozván, hogy sem ő, sem a kul-
tuszminiszter nem akarnak harczot felidézni a kathol iku-
sok és protestánsok között — mint ezt Zimándy állí-
tot ta — „aminek egész működésünk ellenkezőjét bizo-
nyí t ja ;" ezt a vádat azokra bári t ja , kik proklamáczió-
jukban, mely nem áll egyébből mint egyenes lázitásból 
az országban levő egyik felekezet, az izraeliták ellen." 

Az antiszemitizmus és filoszemitizmus közötti harcz 
igy lévén ez alkalommal befejezve, Olay Lajos (ellen-
zéki) dicsjaymnusokat zengett Trefor t miniszternek, ekkép 
fejezvén be beszédét : „Nem szólt volna, ha egy pap, ki 
elégtételt nem adhat, sem nem kérhet , nem gyanúsít ja 
oly szégyenteljes módon Tréfortot , a mely gyanúsítás me-
rénylet nemcsak Trefor t , de az egész nemzet ellen." 

Es e szavakra senki sem reflektált ! Sőt mint az 
országgyűlési tudósítás feljegyzi, „általános élénk helyes-
lés" követte e s z a v a k a t ! . . . 
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Az általános vita ezzel be volt rekesztve. A har-
madik tárgyalási nap — e hó 17-ike — több érdekes 
mozzanatot szolgáltatott, melyekre legközelebb reflek-
tálunk. ? 

Budapest. A kultus-ministeri vita egy emlékezetes 
pontja. — 

Az ember azt hinné, hogy Magyarország vallás- és 
közoktatásügyi budget-vitájának, már csak a tárcza ma-
gasztos tárgyánál fogva is, olyannak kellene lennie, hogy 
benne Magyarország műveltsége nemcsak lélekre, hanem 
szemre és fülre nézve is gyönyörködtetőleg visszatük-
röződjék. A ki a jogos igényekkel lépte át e napokban 
az országház küszöbét oly czélból, hogy tanuja legyen 
Magyarország kultus budget-vitájának, tehát kulturtörek-
réseinek, az keserűen volt kénytelen egy kedves illusiótól 
megválni. Annyi szenvedély, eszélytelenség és más szel-
lemi mizéria *) talán még soha sem pattant ki honatyáink 
kebléből, mint e vita három első napja alatt. Szomorú kép 
ez : borítsunk rá fátyolt, kérve a nemzetek Istenét, hogy 
kergesse vissza a sötétség szellemeit odúikba. 

Egy emlékezetes pontja e vitának mégis volt. S ez 
Szemnecz E. képviselő nyilatkozata a budapesti kir. magyar 
tud. egyetem kath. jellegéről. E világi férfiúnak ajkain 
kilebbent szózat a katholikus önérzet ébredésének a jele : 
azért nyilatkozatát szórói-szóra ide iktatjuk. Mi, pártok 
fölötti, egyházi állásunknál fogva, nem tekintjük azt, hogy 
az antisémita pártból jött e felszólalás. Az egyház szi-
vesen veszi az ő fiainak igazságszolgáltatását bármely párt 
köréből jöjjön is az. 

„Szemnecz Emil : Nem szándékom e tételnél az egye-
tem hányait, tanrendszerének ingadozását kritizálni, csu-
pán csak egy elvi kijelentés tételére szoritkozom. (Hall-
juk ! Halljuk !) 

En óvást emelek az ellen, hogy az egyetemnek ka-
tholikus alapítványa, katholikus tulajdont (ellenmondá-
sok a szélső balfelől) képező vagyona az állami költség-
vetésbe felvétessék és az állami vagyonnal összekever-
tessék. (Mozgás a szélső balon, Thaly Kálmán közbeszól : 
Nem katholikus alapok azok!) 

Azt hiszem, hogy a Pázmány Péter biboros érsek 
által alapitott egyetem katholikus jellege kétségbevon-
hatlan, mert történeti tény. (Nagy zaj a szélső balfelől.) 
Folytatva szavaimat, én óvást emelek és tiltakozom a 
katholikus alapok államosítása, felekezetittlenné tétele, 
azoknak az állami költségvetésbe való felvételele ellen. 
Tiltakozom azért, mert hatványok hatványa, hogy a nagy-
részt katholikus alapokból fenntartott egyetemen darwinista 
és hegelista tanárok majomfilozófiát tanítanak. (Mozgás 
a szélsőbaloldalon.) Tiltakozom azért, mert a dekatholi-
zált egyetem tanárai között egy sereg katholikus-ellenes 
férfiú van alkalmazva, mig némely karok a katholikusokat 
következetesen mellőzik. Es tiltakozom főleg azért, hogy 
a katholikus vagyon is az állami rablógazdálkodás karmai 
közé jusson. Nálunk az egyházi vagyont igen sokan Csáky-

A t. házban néha ki-kitörő műveleti enségnek jeleiil em-
lítjük péld. azt, hogy Szemnecz nyilatkozatát az utána felszólalt 
Thaly „mulatságosának nevezte. Ugy látszik, némely bonatyák 
immunitásukat az illemmel szemben is érvényesíthetni vélik. A szerk. 

szalmájának tekintik. Elég, ha annak igazolására felhő 
zom, hogy az alapok is alapítványok, tehát az eminenter 
katholikus alapok felügyelő és ellenőrző bizottságába ki-
neveztek egy oly férfiút, akinek lehetnek politikai érdemei 
a mai kormány* előtt, de nincsenek a katholiczismus kö-
rül ; sőt épen ellenkezőleg (Halljuk ! Halljuk !), mert az a 
férfiú nem átallott nyilvános helyeken a szabadkőművesek 
jelvényével, az akáczfalevéllel, megjelenni ; nem átallott 
a termetöben szabadkőművesek felett emlékbeszédet tar-
tani. (Nagy zaj a szélső baloldalon.) Vélekedjék bárki 
akárhogy a szabadkőművesekről, de azt senki sem ismer-
heti el, hogy ők a katholikus vagyon ellenőrzésére ille-
tékesek. 

Egyébiránt a szabadkőművesség nem oly ártatlan 
valami, mint sokan hinni szeretik. A szabadkőművesek 
nemcsak pinczékben bujkálnak, komédiás köpönyegben, 
vakoló kanállal, de titkos aknamunkát folytatnak a val-
lás és az egyház ellen, s azért őket a pápák több izbeu 
s legutóbb XIII. Leo is, a „Humánum genus" bullájával 
elitélte. A szabadkőműves e szövetkezetbe való belépése 
által kiközösiti magát a katholikus egyházból s igy a 
legprimitívebb igazságosság szerint is illetéktelen az egy-
házi vagyon felügyelésére. Ez ellen tiltakozni kötelessé-
gemnek tartottam. 

A katholikus kulturális intézetekből ezideig sem 
voltak kizárva a keresztény felekezetek s ezután sem 
lesznek, a-mint viszont a protestánsok iskoláiba is befo-
gadják a katholikusokat. Ha tehát én mint világi katho-
likus az egyetemi és egyéb katholikus alapokat egyhá-
zam számára reklamálom, teszem azt az igazság és a 
méltányosság nevében; teszem azért, hogy az utókor 
lássa, hogy mi jogunkat ez alapokra fel nem adtuk ; 
teszem a jogfolytonosság fenntartásáért. Ez óvás és til-
takozás megtételével felszólalásomat befejezem. (Helyeslés 
több felől. Mozgás.)" 

Csanádi egyházmegye, február hó. Egynémely 
közérdekül!) közgyűlési határozatok egyházmegyénk magán 
nyugdíj-segélyalapjáról. — A csanádi egyházmegye pap-
sága magán nyugdij-segélyalapja érdekében Temesvárott 
1886. évi szeptember hó 21-én tartot ta VII. közgyűlését. 
Az e gyűlésről felvett jegyzőkönyv nyomtatott körlevél 
alakjában a napokban kezeimhez jutván, a közérdeknek 
vélek szolgálatot tenni, lia annak legalább nevezetesebb 
pontjait kivonatosan e lap hasábjain köztudomásra hozom. 
Ugyanis más megyékben is levén hasonló czélu s rendel-
tetésű ily intézet, a csanádi papságnak utóbbi közgyű-
lésében a maga nyugdij-segélyalapja érdekében hozott 
figyelemre méltóbb határozatai minden esetre elég tanul-
ságosak és érdekesek lehetnek arra, hogy róluk más egy-
házmegyékbeli t. paptársaink is értesüljenek. 

Mindenek előtt felemlitésre méltónak találom, hogy 
nyugdij-segélyalapunk az 1881. évi szept. 27-én tar tot t 
közgyűlésen, mely a mult évi közgyűlés közvetetlen elő-
zője volt, tőkében 168,714 fr t 26 krt., és készpénz ma-
radványban 2,908 frt 13 krt tett, az 1885. év végén tő-

J) E képviselő — Rakovszky István — magát később önként 
megnevezte, elismerve, hogy csakugyan szabadkőműves, s állítva, 
hogy ennek daczára ő „jó katholikus." A tzevk. 
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kében már 193,896 f r t 8 krt és készpénzben 6,078 frt 
36 krt tett, ugy bogy a tőke az utolsó öt év alatt 
25,181 frt 82 krral növekedett. 

A jegyzőkönyvben foglalt közérdekübb határozatok 
a következők : 

1. Teljes érvényre emeltetik az alapszabályok 30. §-a, 
melynek értelmében az alapot kezelő központi bizottság meg-
szavazhat segélyt coadjutor díjazására (300 frt), és ha a kö-
rülmények kivánnák, annak eltartására is (egész 200 frtig.) 

2. A beteg papok segélyezésére nézve határoztatott , 
hogy u j segélyző alap létesítése mellőztetik, és segély 
jövőre is a nyngdij-segélyalap jövedelmeiből adatik, de 
kölcsön soha. Akár segély, akár nyugdij — a lehetet-
lenséget kivéve — csak sz. széki orvosi bizonyítvány 
mellett szavaztatik meg, melyet az orvostól közvetetle-
niil a közponii bizottsági elnök vesz át. A segély maxi-
muma évi 200 trtban állapittatik meg. A segély e 
200 fr t ig az igénylő anyagi körülményéhez méretik, me-
lyet az alapkezelőség az ismert viszonyokból, vagy az 
esperes és plébános meghallgatása utján, vagy más legalkal-
masabbnak vélt módon puhatol ki és állapit meg. A beteg 
segédlelkész, ki a szolgálat alól felmentetik, és állomását 
elhagyva jövedelmétől elesik, a gyógyköltség czimén járó és 
200 fr t ig terjedhető segélyen kivül, anyagi viszonyaira való 
tekintet nélkül, napi 1 frtnyi ellátási segélyt igényelhet. 

3. Ugy a segélyezési mint a nyugdíjazási kérvé-
nyek a központi bizottság által rendszerint gyülésileg 
intéztetnek el, és a gyűlésre irodai költségen az alap-
kezelő bizottságnak minden, tehát nem a központban 
lakó tagja is meghívandó ugyan, de a jelenlevők érvé-
nyesen intézkednek; fenmaradván a közp. bizottsági el-
nökségnek joga, rendkívüli sürgős esetben a központban 
lakó tagok meghallgatásával intézkedni, a tett intézkedést 
a legközelebbi gyűlésen bejelenteni maradván köteles. 

4. Az évi nyugdij egyhangúlag 700 f'rtról 1887. 
jan. 1-vel 800 fr t ra emeltetik ; köteleztetvén a megyei 
papság a tőkében ez által netalán felmerülő hiányt járu-
lékemeléssel visszapótolni. 

5. Azon indítvány, hogy a 40 évi szolgálat, tekintet nél-
kül a munkaképességre, jogosítson fel a nyugdíjra, csaknem 
egyhangúlag elvettetett, mert ez a kánonjoggal össze nem 
egyeztethető, s mert ez által a nyugdij ügyében osztályozás 
hozatnék be, mit a megye papsága határozottan visszautasít. 

6. Egy kerület azon kívánságára, hogy „a nyugdíj-
segélyalap tőkéje mint bármely magánvagyon minden-
képpen biztosittassék," határoztatot t : „A nyugdíj-segély-
alap tőkéi tolvajok s tűzveszély ellen emberileg bizto-
sítva levén, más esetlegesség, p. törvényhozási intézkedés 
ellen pedig biztosíték nem levén, az inditvány mellőztetik. 

7. Ft . Schaeffer A . apát ur ő nagysága utalván 
arra, hogy tanítók, jegyzők stb. nyugdijához a nép is 
járul, felhívta a közgyűlést, tenné megfontolás tárgyává, 
nem kellene-e lépéseket tenni az iránt, hogy a hivek is 
járuljanak valamivel papjaik nyugdijához ? mi végből a 
ft . egyházmegyei hatóság közreműködése lenne kikérendő, 
határoztatott : „A közgyűlés, tekiotve a kellemetlensége-
ket, melyekkel a népnek a nyugdíjazáshoz való közremű-
ködése jár, éppen a hivatolt példákban is, e tárgyat egy-
előre mellőzendőnek határozza." 

Igénytelen véleményem szerint ezek a fenn jelzett 
közgyűlésnek közérdekübb határozatai, melyek az egyház-
megye főpásztora által jóváhagyást nyertek ; ámbár a 
közgyűlésről felvett jegyzőkönyv egész tartalma is méltó 
volna a közlésre. 

RÓma. febr. 16. A szultán főpap-követének fogad-
tatása a pápa által — a fent kiirt napon történt, fejedelmi 
követeket megillető ünnepélyességgel. Dél felé felvonul-
tak a Vatikánba először is a pápai örmény Collegium 
növendékei s elöljárói és elfoglalták kijelölt helyöket a 
trónteremben. Déltájban, bensőbb termeiből kivonult maga 
a szentatya, Jacobini, Simeoni és Parocchi bibornokok és 
szolgálatot tevő praelatusai kíséretében. Miután a pápa 
trónját elfoglalta, bevezették mgr Azarian örmény pátri-
árkát, a szultán rendkívüli követét, ki felséges urának 
sajátkezű iratát és pecsétjével lepecsételt szekrényben 
ajándék-gyűrűjét hozta magaval. Először is felszólalt a 
patriarka és előadta küldetésének czélját, kifejezve a 
szultán mély tiszteletét a pápaság és szeretetét az ő hü 
katholikus alattvalói iránt. A sikerült alkalmi szónoklat 
után átadta a szultán sajátkezüleg irt levelét és fényes 
ajándékát. A szentatya tüstént felnyitá a szekrényt, és a 
gyűrűt azonnal uj jára téve, következő allocutiót tartott : 
„Teljes megelégedéssel fogadjuk az ön kezéből a levelet 
és ajándékot, melynek átadásával önt a szultán ő csá-
szári felsége személyesen megbízta. Bennünket e tény 
igen meghatott , mert az részünkre ő felsége barátságos 
hajlamainak bizonyítéka azokkal a magas kitüntetésekkel 
együtt, melyekkel néhány hozzánk közel álló bibornokot 
és főpapot kitüntetni szives volt. Mi szerencséseknek 
érezzük magunkat, hogy ebben a rendkívüli küldetésben, 
melylyel egy kath. patriarka bízatott meg, nekünk alka-
lom nyílott tudomásul venni ő felsége megelégedését bi-
rodalma katholikus híveinek hü ragaszkodásával az ő ha-
talmához. Ez a hiiség nekik lelkiismeretes kötelességök, 
és mi biztosak vagyunk az iránt, hogy ebben sohasem 
fognak hanyatlani, sőt annál hívebbek lesznek, minél in-
kább fogják érezni a kedvezést abban, a mi előttük leg-
drágább : vallásuk gyakorlásának szabadságában. Mi ma-
gunk is nagyra becsüljük a szabadságot, melyet ti jelen-
leg élveztek és óhajt juk, hogy minden nehézség és aka-
dály elhárítva levén, még teljesebben élvezhessétek azt. 
Előttünk, bizonyára, semmi sem lehet kedvesebb ; de 
egyszersmind semmiből sem hárulhat nagyobb haszon a 
közjóra. Legyen szives, főtisztelendő ur, ez érzelmeink-
nek tolmácsa lenni ő császári felsége előtt és biztosítsa 
őt hő óhajainkról, melyeket mi viszont az ő jóléte iránt 
táplálunk. Legyen szives egyúttal figyelmeztetni az ör-
mény katholikusokat kiváló szeretetünkre, melylyel irántok, 
valamint összes keleti kedves fiaink iránt viseltetünk, és 
egyuttal~forró óhajunkra, melyet az iránt táplálunk, hogy 
számuk valamennyiük egyesülése által növekedjék. Hall-
gassa meg kegyesen a lelkek örök Pásztora imáinkat ! 
Ennek édes reményében, önre, patriarkátusának minden 
kath. hívére és az ifjú örmények e kiválasztott, bennün-
ket itt körülkerítő csoportjára itt, szivünk mélyéből apos-
toli áldásunkat adjuk." 
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K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-Ist ván-Társula t 

f. hó 24-én választmányi ülést tart. Tárgysorozat: 1. Az 
irodalmi osztályra vonatkozó szervezet-javaslat. — 2. 
Nagy gyűlési programm. — 3. A Tárkányi-féle pályakér-
dés végleges eldöntése. — 4. Jelentés a népiratokról. 

IRODALOM. 
Magyarország nevelőtanitóihoz. 

Abbe Lagrange, kanonok a párisi Notre-Dame-ban, 
beküldte hozzánk Dupanloup egyik világhírű müvének 2. 
kiadását. A mü czime: „ L'oeuvre par excellence ou En-
tretiens sur le Catéchisme par Mgr Vévêque d'Orléans, 
de VAcadémie française. 2. éd. Paris, Douniol. 1870." 
8-r . 627. 1. 

1870 óta meglehetős idő mult el. Hogy van az 
tehát, hogy Dupanloup hírneves életirója és bizalmi fér-
tia most e müvet hozzánk beküldi? Mindent megmagya-
ráz a nagynevű kanonok ur levele. Mert Dupanloup maga 
minden müvei közt legéletbevágóbbnak ezt tartotta. Az 
embert öntudatos, lelkes katholikus kereszténynyé — kisded 
korától kezdve nevelni kell. Ez a catechisatio az ő teljes 
nagyságában. A milyen a catechisatio valamely nép kö-
rében, olyan az illető nép szelleme, társadalma, egész 
országa. Hanyag, lelketlen, tétova catechisatiónak vallás-
talan nép, léha társadalom, bukásra hajló állam az ered-
ménye. Lelkes és fáradhatatlan catehisatio által bukófel-
ben levő nemzeteket lehet megújítani s Krisztusban uj 
életre kelteni , újonnan lábra állítani. Ezért nevezi 
Dupanloup a catechisatiót „Oeuvre par excellence l í-nak, 
a papi működés legéletbevágóbb ágának. Katechetáink-
nak, azaz minden lelkipásztornak ajánljuk e müvet, mint 
gazdag aranybányát — bőséges kiaknázás végett. 

= Beküldetett : Rövid vezérfonal a Vincze- egy-
leti tagok számára stolz Albántól. Esztergom, 1887. 
Buzárovitsnál, lö - r , 45 1. 

Hogy a magyar nemzet a kereszténységet felvette s 
ez által a keresztény czivilizácziónak megmentetett, arra 
az eszme és a példa Esztergomból indult ki. Azóta az 
szokássá vált, hogy Esztergomból eszmét és példát ka-
punk. Igy vagyunk az egyleti élettel is, a kath. egyház 
életében e korszakot kezdő u j alkotással. Volt idő, mikor 
szerzetes rendek változtatták meg a föld színét. Most a 
katholikus újjászületésnek gyakorló terei a kath. egyle-
tek és társulatok. Üdvözöljük a fent czimzett kis füzetet, 
s óhajt juk, hogy minden plébániában alakuljon a ker. fe-
lebaráti szeretet gyakorlására sz. Vincze-egylet. 

VEGYESEK. 
Az események mutatják, hogy fején teláltuk a 

szeget, midőn a legújabb pápai interventiót „Facta est 
lux" kezdetű nyilatkozatunkban megvilágítottuk. A pápát 
a békeszeretet és bölcseség vezérelte ; de Bismarckot egé-
szen más. Az Augsb. Postz. Bismarck eljárásában „preus-

sische Machcreien"-t lát „der bösartigsten Sorte." A Cen-
trumot, mely a pápaságot politikai befolyásának tető-
pontjára emelni segítette, a pápa által akarta tönkre 
tenni. Ez volt a Centrumra a legkritikusabb és a pápa-
ságra is a legveszedelmesebb pillanat, mióta Bismarck ke-
veri Európában az események kártyáját . Mind a kettő 
fényesen kiállotta a próbát. A pápa bölcseségét az egész 
világ hirdeti. Álljon itt másrészről az a néhány férfias 
sor is, a melylyel báró Frankenstein, a Centrum elnöke, 
e páratlan politikai párt prestige-zsét, a mely minoritása 
daczára kényszerité Bismarckot a kulturharcz abbahagyá-
sára, — a veszély legflagransabb pillanatában megmen-
tette. A müncheni nuntiusnak a nemes báró a többi kö-
zött ezt irá : „Je n'ai pas besoin de dire que le Centre 
fut toujours heureux d'exécuter les ordres du Saint-Siège, 
lorsq'il s'agissait des lois ecclésiastiques, mais je me 
suis permis d'écrire déjà en 1880., qu'il était absolument 
impossible pour le Centre d'obéir à des directives données 
pour les lois non ecclésiastiques. Selon moi il serait un 
malheur pour le Centre, et une source de désagrément« 
bien graves pour le Saint-Siège, si le Centre demandait 
pour des lois, qui n'ont rien à faire avec les droits de 
notre Sainte Eglise, des instructions du Saint-Père." 

— Az isteni gondviselés néha különös módon ját-
szik az emberrel. Midőn fentebbi sorainkat az egyleti 
életnek korszakunkat jellemző hatásosságáról irtuk, kö-
szöntött be a napi posta egy általunk még hirből sem 
ismert, mert csak most megindított lappal, melynek élén 
bámulva olvassuk a czimet: „Katholisches Vereinsblatt.u 

Kiadja egy lelkes világi katholikus, szerkeszti egy plé-
bános. Havi folyóirat, egészen annak a két ügynek szen-
telve, a melyeknek mi néhány év előtt külön rovatot 
nyitottunk : a kath. egyleti életnek és a katholikus akczió-
nak. Lassan de biztosan haladó osztrák testvéreink egy 
félnemzedék alkotásával megelőztek bennünket. 

— Bécsben u j kath. egylet alakult. Czime: Christ-
lich-religiöser Kunstverein für Niederösterreich." Ismertetni 
fogjuk. 

— Megérkezett az „El Giubileo Sacerdotale del Sommo 
Pontefice Leone XIII." czimü folyóirat f. é. februári fü-
zete. A szó teljes értelmében nagyszerű az, a mi készül. 
Az egész világ megmozdult XIII. Leo tiszteletére. Japán-
tól át ide Angliáig és Angliától át Californiáig, a föld-
gömb éjszaki és déli felén az emberiség minden nemzete 
és faja körében készülnek a kath anyaszentegyház fejé-
nek ünneplésére. Még a nemkeresztény népek is hullám-
zásba jöttek. A szultán követe már gratulált, Japán miká-
dójának követsége talán már útban van. Ily arany misét 
a világ még nem látott. Csak az üunepi hymnusra eddig 
579 pályamű beérkezését nyugtázza a nevezett folyóirat, 
pedig még folytatást igért. J a j csak messze el ne ma-
radjunk az összes világ mögöt t ! 

— A persa sah épp ugy mint a török szultán sok 
keresztény, sőt „katholikus" államférfiut megszégyenit a 
kath. egyház és annak feje, a római pápa iránt való 
gyengéd figyelemre nézve. A folyó év elején a teheráni 
apostoli delegatus kihallgatáson volt a sahnál és köszöne-
tét fejezte ki a fejedelem előtt a pápa nevében is azért, 
hogy a keresztények ugyanoly igazságos bánásmódban 
részesülnek mint a muzulmánok. A sah örömét nyilvá-
nitá, hogy ily illetékes férfiú elismerése által győződhetett 
meg intentióinak és rendeleteinek pontos megvalósulásáról. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI I I . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előf ize thetni 
minden 

kir . postahiyatalnál ; 
Budapesten a szerkesz 
tőnél, és Rudnyánszk 
A. könyvnyomdájában 
IV., Papnövelde-utcz 
8. sz. alatt , hova a ne 
taláni reclamatiók is 
bérmentes ny i to t t levé! 

ben, in tézendők. 

Budapesten, február 26. 17, I. Félév, 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A dohányzás tilalma az egyházban. — A középiskolai oktatás Magyarországon. — Egy-
házi Tudósítások : B u d a p e s t : Gloszszák a kultusz-budget képviselőházi tárgyalásához. — B u d a p e s t : Szemnecz Emil interpellá-
cziója a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a kath. alapokat ellenőrző bizottságban levő két szabadkőműves tag iránt. — Kath. 

Egyleti Élet : Szent-István-Társulat. — Irodalom : Népnevelő. — Vegyesek. 

A dohányzás tilalma az egyházban. 
A XVI-ik század vége felé, de kivált a 

XVII-ik században és a XVIII-ik elején az egyház 
ugy a papságnak, mint világi hiveinek a do-
hányzást a kiközösítés büntetésének terhe alatt 
megtiltá. Ezen tilalom nem kis fegyvert szolgál-
tatott az egyház elleneinek, hogy azt ha másról 
nem is, legalább barbárságról vádolhassák. Lás-
suk tehát, hogy mily keretben tiltá az egyház 
a dohányzást és hogy mi indithatá arra, hogy 
e magában véve semmi vétséget nem foglaló 
élvezetet oly nagy büntetéssel fenyítse? Mielőtt 
e kérdésre választ adnánk, nézzük előbb a do-
hányzást tiltó rendeletek tartalmát, mint a me-
lyek a válaszadásnál a legjobb felvilágosítással 
fognak szolgálni. 

A dohányzást tiltó egyházi rendeletek kö-
zött az első a mexikói (1585.) tartományi zsinaté, 
a melynek határozatait de Aguirre bíboros tanu-
sága szerint a római sz. szék is megerősité. E 
zsinat a következőket rendelte: „Ob reverentiam, 
quae Eucharistiae percipiendae exhibenda est, 
praecipitur, ne ullus sacerdos ante Missae celeb-
rationem, aut quaevis alia persona ante Commu-
nionem, quicquam tabaci, picietive, aut similium 
medicamenti causa, per modum fumalis evapora-
t ions, aut alio quovis modo percipiat. " x) 

VIII. Orbán pápa Cum Ecclesiae kezdetű 
1642. jan. 30-án kelt Constitutiójában ezeket 
mondja: „Tabacum sive solidum, sive in frusta 
concisum, aut in pulverem redactum, ore vei 
naribus, in fumo per tubulos, et alias quomodo-

j-
Benedic t . X I V . D e S y n o d o Dioeces . P a r m a e . 1760 . 

lib. X I . cap. 13. n. 1. 

libet sumere prohibetur sub poena excommuni-
cationis latae sententiae eo ipso absque aliqua 
alia declaratione incurrenda, omnibus et singu-
lis utriusque sexus personis t am saecularibus, 
quam ecclesiasticis etiam cujusvis ordinis, ac 
instituti regularibus quomodolibet qualificatis in 
quibusvis Civitatis et Dioecesis Hispalensis Ecc-
lesiis, earumque Atriis et Ambitu." 

Ugyanezen évben és ugyanily büntetéssel 
megtiltá a dohányzást a sevillai biboros-érsek, 
Borgia, papságának egy órával a sz. mise szolgá-
lata előtt és egy órával azután.2) 

X. Incze pápa 1650. jan. 8-iki Cum sicut 
Constitutiója tiltja a dohányzást a vatikáni bazi-
likában és annak hozzátartozó helyiségeiben, mi-
lyenek a kar, a kápolnák, a szentély, előcsarnok 
stb.3) E tilalmat megujitá XI. Incze pápa. 

A pápák tiltó rendeleteit követte sok püs-
pök is, kik a dohányzást a megyéik területén levő 
összes templomokban, azokon kivül a papságnak a 
sz. mise, a világi hiveknek pedig a sz. áldoz 
előtt a kiközösítés terhe alatt megtilták.4) 

Ezek az egyház tiltó-rendeletei, melyekből 
mindjárt első tekintetre világosan kitűnik, és ezt 
jól meg kell jegyezni, hogy az egyház a dohány-
zást magát sem papjainak, sem világi hiveinek 
soha sem tiltá, hanem csak a dohányzás módja 
és ideje ellen kelt ki, vagyis megtiltá azt a temp-
lomokban, annak hozzátartozó helyiségeiben, to-
vábbá a sz. mise, illetőleg a sz. áldozás előtt. 

x) F e r r a r i s , P r o m p t a B i b l i o t h e c a . S u b T a b a c , n . 1. 
2) X I V . B e n e d . i. h . 
s ) F e r r a r . i . h . n. 2. 

B e n e d . i. m. l ib. X . cap . 3 . n. 2. A Sacr . C o n g r . 
I m m u n i t a t i s r e n d e l e t e i t lásd F e r r a r . i. h . 1 2 — 1 7 . p o n t . 
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Kérdés már most, hogy miért sujtá az egy-
ház a dohány élvezését legnagyobb fegyverével, 
a kiközösítéssel ? 

Az egyház kat'exohén szellemi hatalom, 
következéskép fegyverei is csak szellemiek le-
hetnek, ezeknek legnagyobbika pedig a kiközö-
sítés, melylyel az egyház a legnagyobb, tehát 
ugy materialiter, mint formaliter halálos vétsé-
geket fenyiteni szokta. Megtörténhetik azonban, 
hogy a vétség vagy visszaélés, mely magában véve 
csekély, az idő, hely és személyek, szóval a kö-
rülmények által oly annyira sulyosbittatik és 
tarthatatlanná válik, hogy azt az egyház, ha más 
módon meg nem szüntetheti, a kiközösítéssel, 
tehát legnagyobb fegyverével fenyíti; de mihelyt 
a körülmények a visszaélés vagy cselekedetre 
nézve kedvezőkké válnak, megszünteti az egy-
ház reájok nézve a tilalmat is. A mint XIV. 
Benedek is mondja: „Contingere potest, ut res, 
quae in se spectata levis esse videtur, gravis ta-
rnen appareat, si circumstantiae perpendantur, qui-
bus circumvestitur, et praesertim si consideretur 
periculum, ne abusus, qui ab uno vel altero in 
dioecesim induci coepit, nisi statim praefocetur, 
totam paulatim communitatem constaminet. In 
hoc autem rerum eventu, si Episcopo alius non 
suppetat modus, licebit praefecto etiam censurarum 
ense ilium praecidere : novum quippe non est, 
ut, quod in paucis dissimulandum prudentia dictât, 
in tota communitate tolerari non debeat." Es 
erre nézve számos példát találunk az egyház-
történelemben. Igy a IV. karthagói zsinat (398. 
can. 24.) kiközösítéssel fenyegeti az olyant, ki a 
sz. ige hirdetése alatt a templomból kimegy. A 
sevillai, toledói és más megyei zsinatok kiközö-
sítették az olyanokat, kik midőn böjti napokon 
a hus vételéhez engedélyt kaptak, egyúttal ha-
lakat is ettek. 

Ily kivételes esetek közé tartozik a dohány-
zás tilalma is. Ezt kezdetben, midőn Európába 
hozatott, oly nagy mértékben élvezték az euró-
paiak, hogy a templomba is behozták és a papok 
misézés közben annak poralakban (tubák) való 
beszivását oly mértékben használták, hogy ez 
által a templomi öltözetek és az oltár bepisz-
kittattak ; de másodszor és kivált azért tiltá az 
egyház a papságnak a templomokban a dohány-
zást, mert az időben a hivek között igen sokan 

nem viselhették el a dohány szagát, s e miatt 
az azt élvező papoktól undorodtak és a temp-
lomtól is tartózkodtak. Ily körülmények között, 
miután az egyszerű tilalomnak nem volt ered-
ménye, az egyház a dohányzás visszaélését a ki-
közösítés büntetésének terhe alatt volt kénytelen 
beszüntetni. l) 

Ugyancsak az undorkeltés miatt tiltva volt 
a dohányzás bárminemű módja a sz. mise és az 
áldozás előtt is. Ez utóbbi azonban még más ok-
nál fogva is volt tiltva. Ez időbeli moralisták 
között ugyanis általánosan elfogadott vélemény 
volt, hogy a dohányzás akár mint füstölés, akár 
por alakjában való beszivás vagy a levelek rá-
gása, — a természetes böjtöt (jejunium naturale) 
megtöri. Később természetesen, midőn de Lugo 
biboros és vele több nápolyi theologus kimondotta, 
hogy a dohányzás, még a levelek rágása sem 
törheti meg a természetes böjtöt, miután csak 
az szünteti meg a böjtöt, a mi tápláló képesség-
gel bir, a dohány pedig nem táplál, — eloszlott 
e balvélemény, de megszűnt a dohányzás tiltó ren-
delete is-érvény nyel birni. 

Midőn később a dohányzás oly általánosan 
elterjedett, hogy megszűnt a visszaélés jellegével 
birni és a híveknél undort kelteni, — hodie ta-
rnen, — mondja XIV. Benedek —2) cum com-
muni consuetudine (tabaci usus) sit adeo coho-
nestatus, ut nulli prorsus scandalum praebeat, aut 
admirationem causet — megszüntette az egyház 
tiltó rendeleteit. XIII. Benedek 1725. jan. 10-iki 
rendeletében megszüntette a tilalmat a vatikáni 
bazilikára, s utána beszüntették azt a püspökök 
is egyházmegyéikben ugy, hogy a mult század 
közepe táján már alig valahol tiltatott többé az 
egyházban a dohányzás. 

Ezekből láthatjuk, hogy nem kis adag rossz-
akarat szükséges ahoz, kivált a lexikonok Íróitól, 
kik neki rúgnak e miatt az egyháznak, a mely 
pedig a dohányzást alapos okoknál fogva és 
csakis addig tiltá, a mig az a világ részéről is a 
visszaélés jellegét viselé magán. Ha vádolható 
valaki barbárságról a dohányzás eltiltása miatt, 
ugy a világi hatóságok azok, melyek ugyancsak 
barbár módon és eszközökkel léptek fel a do-
hányzók ellen. Igy I. Jakab angol király 1604-ben 
a legszigorúbb büntetéssel tiltá azt. IV. Amurat 
szultán halált mért annak élvezőjére és hogy an-

x) XIV. Bened. i. m. lib. X. c. 3. n. 1. és Krajcsik, 
Ins. Eccl. Viennae. 1857. t. II. p. 348. 

*) XIV. Bened. lib. X. c. 3. n. 2. 
2) Bened. XIV. i. m. lib. XI. c. 13. n. 3. 
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nál inkább elrettentsen annak élvezetétől, az azt 
élvező törököt orrán keresztül szúrt pipával Kon-
stantinápoly utczáin végig hurczoltatá. Oroszor-
szágban 1634-ben orr-vesztés büntetése alatt til-
tatott meg a dohányzás és e tilalom Federovits 
Mihály által 1650-ben megujittatott. Bernben 
1661-ben külön biróság Chambre du Tabac ál-
líttatott a dohányzók ellen. Hazánkban is szigo-
rúan volt t i l tva: így még 1689-ből találunk egy 
rendeletet, mely 200—300 frt. bírság terhe alatt 
tiltá a dohányzást. Ifj. Bobok József. 

A középiskolai oktatás Magyarországon. 
(Négy közlemény.) 

A vallás- s közoktatásügyi magyar királyi minisz-
ternek a közoktatás 1885/6-diki állapotáról az ország-
gyűlés elé terjesztett jelentéséből közelebb ismertettük s 
méltattuk a „Religio" hasábjain a népoktatás 1884/5-diki 
évéről szóló adatokat ; most föladatunkká tűzzük ki, meg-
rostálni a közép-oktatás, a gymnasiumok s reáliskolák 
1885/6-diki viszonyairól ugyanott közrebocsátott ter je-
delmes s részletekig ható kimutatást. 

Mint a népiskoláknál, ugy a középtanodáknál nem 
szorítkozunk pusztán ama jelentés adatainak egyszerű 
kivonatolására, hanem a sok tekintetben czélzatosan cso-
portosított számok tömkelegéből lelkiismeretes tárgyila-
gossággal kihalászszuk amaz adatokat, melyekből egyfe-
lől a katholikus középfokú tanintézetek állapotáról tiszta 
képet nyerünk, másfelől pedig tanulságos összehasonlítást 
tevén az állam, az egyház s a felekezetek hasonnemü intéze-
teivel. meggyőződést szerezhessünk számszerint s ponton-
kint a katholikusok túlsúlyáról, előhaladásáról és hazafias 
buzgóságáról. 

I . 

Mielőtt ennek latolgatásába bocsátkozhatnánk, nagy, 
elvi fontosságú kérdéssel kell foglalkoznunk. Ez pedig 
annál nagyobb jelentőséggel bir, minthogy annak eldön-
tése nélkül alig lehet biztos tájékozást nyerni a közép-
oktatásügy állapotáról. 

Ez az elvi kérdés a körül forog, hogy hát voltaképen 
melyek a, katholikus középiskolák ? 

Megütközéssel kell megállapítanunk mindenek előtt 
ama fölöttébb sajnálatra méltó tényt, hogy a közoktatásügyi 
kormány következetesen leplezni akarja a katholikus inté-
zetek nagy részének ugyancsak katholikus jellegét, any-
nyira összebonyolítván az osztályozásnál a hovatartozan-
dóságot, hogy nincs ember a világon, aki a szóban levő 
miniszteri jelentésből feleletet adhatna ama kérdésre, 
hány katholikus középiskolát tüntet föl a hivatalos ki-
mutatás. 

Nem tehetünk róla, de senki sem tagadhatja, hogy 
ez eljárásban czélzatosságot kell látni. Ok s czél nélkül 
nem vonakodnék kimutatni a minisztérium, hogy ez vagy 
az a gymnasium kétségbevonhatatlanul katholikus jellegű, 
amint nem tétovázik az állami s felekezeti közép-tano-
dáknál határozottan kidomborítani hovátartozandóságukat. 

E takargatás annyira megy, hogy a miniszteri jelentés 
önmagával ellentmondásba jő. 

Mint ismeretes, az uj középiskolai törvény maga is 
bonyolódottá tette a középtanodák jellegének kérdését ; 
de csak a katholikus intézetekre nézve, az államiakat s 
felekezetieket inkább rendezte s gyámolította. 

E törvény értelmében ugyanis a királyi „katholikus" 
középtanodák az államiakkal együtt az államkormány 
rendelkezése alá helyeztettek, ami nyilván ellenkezik a 
korábbi állapottal. A különbség nem csupán az elneve-
zésben áll, hanem főleg abban, hogy a királyi katholikus 
középtanodákban eme jellegükkel ellenkezőleg protestáns, 
zsidó, sőt hitehagyott tanárok alkalmaztatnak, ami nyil-
ván ellenkezik emez intézetek alapitó okleveleiben fog-
lalt rendelkezésekkel, és ennélfogva törvénytelenséget ké-
pez, annál is inkább, mivel az államnak első sorban 
tisztelnie kell az alapítók akaratát , melynek teljesítésétől 
van függővé téve az alapítványi tőke alkalmazása. A 
dolgot kellő világitásba helyezheti az utalás arra, hogv 
merne-e a közoktatásügyi kormány hasonló törvénysze-
gést elkövetni a protestáns alapítványokból fennálló kö-
zéptanodáknál vagy például a görög-keleti Tököly-féle 
intézet alapitványával ? ! 

Amidőn tehát a közoktatásügyi kormány eljárása 
ellen óvást emelünk, csak jogunkkal élünk, mert utóvégre 
is a kath. királyi intézetek alapitványai sem tekinthetők 
— Csáky szalmájának. 

Ámde ez annál jellemzőbb, minthogy a minisztérium 
következetesen mellőzi a királyi gymnasiumok katholikus 
jellegének feltüntetését a kimutatásokban és táblázatokban, 
mégis kénytelen egy apróbetüs jegyzetben eme katholi-
kus jellegüknek igazságot szolgáltatni. I t t a minisztérium 
jelentése szóról szóra igy szól: „Az intézetek jellege 
szerint a tanulók vallási viszonyait alábbi tábla tünteti 
íöl, amelyben külön választottam az állam rendelkezése 
alatti intézeteket állami és királyi katholikus okra . . ." 
Mi ez P Honnan ez az eltérés ? 

Ha a királyi középiskolák katholikus jellegűek, mint 
e szavakban el van ismerve, miért mellőzi a miniszter 
ur e jellegüket a táblázatos kimutatásokban, és miért 
dugja el meggyőződését petit betűk rejtelme alá ? 

Egy Trefort Ágostonról nem akarjuk föltenni, hogy 
nem volna bátorsága az egész világ előtt meggyőződését 
nyilvánítani ; nem merjük őt gyanúba venni, hogy bi-
zonyos conniventiából zavart akar becsempészni a közép-
fokú intézetek jellege körül, ő, aki a képviselőházban 
férfias határozottsággal kijelenté, hogy a kath. vallás- s 
tanulmányi alap az ő meggyőződése szerint katholikus jel-
leggel bir ! 

Miként magyarázzuk eme kétféle el járást? Azt az 
értelmezést, melyet itt egyedül lehet alkalmazni, — jól 
tudva, hogy a min. jelentést az alantas közegek csinálják 
— nem akarjuk föltenni Trefort A. miniszter úrról, habár 
nagyon kínálkozik az alkalom, hogy a miniszteri jelen-
tést őszinteség-hiányról, határozatlanságról lehessen vá-
dolni, mi által praejudikál a tényleges állapot földerítésé-
nek, fentartásának és biztosításának annyira, hogy a 
min. ur utódja a miniszteri jelentés által választott nyo-
mon haladva, még petit betűkkel sem fogja elis-

17* 
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merni a királyi gymnasiumok katholikus jellegét és 
befejezi majd a lassan folyó államosítását eme tisztán és 
elvitathatatlanul katholikus czélu alapítványoknak. Ez 
nyilván számítás a katholikusok közönyére s aluszékony-
ságára, mely azonban meg fog hiusulni, nem annyira a 
katholikusok éberségén, ez bizony sokáig várat magára, 
hanem tisztán anyagi kérdés miatt, amennyiben a királyi 
gymnasiumok katholikus jellegének eltussolása által azok-
nál apostaták s akatholikusok alkalmaztatnak és ekkép 
a sajátjukból, tulajdon házukból szorítják ki a katholikus 
tanárjelölteket, akik ennélfogva a betolottak s betola-
kodottak miatt jogos örökségüktől üttetnek el. Százával 
vannak ily katholikus világiak, akik mint proletárok lé-
zengenek, holott jog s törvény szerint őket illetnék meg 
a hitehagyottak, protestánsok és zsidók által az alapitó 
oklevél ellenére elfoglalt tanári állások ! Hány katholikus 
if jú züllik el emiat t ; és hány kath. családdal lesz keve-
sebb e hazában? Ez socziális, ez kenyér-kérdés, nemcsak 
tuladonjjogi kérdés ! Ám okuljanak ez egyből is világi 
katholikus testvéreink, hogy maguk alatt vágják a fát, 
mikor a kozmopolita vallásközönyös elveknek hódolnak. 
Ám vegyék már egyszer fontolóra, hogy nem csupán a 
„papok" dolga, hanem még inkább a világi katholikusok 
érdeke helyt állani vallásukért, egyházukért s ennek jo-
gaiért, mert különben nem lesz joguk panaszra fakadni, 
hogy idegenek ültek örökükbe s ők a saját hazájukban 
hontalanokká lettek. 

Ugyanazt a szembekötősdit, melyet fönnebb a kir. 
katholikus gymnasiumokra vonatkozólag megróttunk, ész-
lelnünk kell továbbá a katholikus jellegű községi közép-
tanodák kimutatása körül. Ezeket nemcsak teljesen elkü-
löniti a többi katholikusoktól a miniszteri jelentés, sőt 
hely s név szerint nem is sorolja föl részletesen, hanem 
gyűjtő név alatt igy szól róluk : „községi (itt-ott kath. 
jellegű)" gymnasiumok s reáliskolák. Ismét kérdenünk kell, 
mi czélból játszik az oktatásügyi kormány ilyen buvós-
di t? Annál feltűnőbb eme zagyvalékos osztályozás, minél 
inkább tapasztaljuk azt, hogy a református vagy lutherá-
nus jellegű községi középiskolákat mind ama felekezi ta-
nodák közé sorolja a miniszteri jelentés* 

Mint már fönnebb kifejeztük, Trefort Á. miniszter 
ő nagyméltóságát nem akarjuk azzal vádolni, hogy ugy 
a királyi, mind a községi katholikus középiskolákat eme 
vallási s tulajdonjogi jellegüktől megfosztani szándékoz-
nék ; — de legenyhébben szólva misztifikácziónak kell 
bélyegezni ez eljárást, mint a mely nem engedi a tiszta 
áttekintést a középoktatási tanintézetek jellege s száma 
fölött és ennélfogva lehetetlenné teszi nevezetesen a ka-
tholikusok roppant tulysulyát szám szerint megállapítani. 

A miniszteri összeállítás s önkényes csoportosítás 
szerint ugyanis a katholikusok középtanodák dolgában 
kisebbségben volnának a felekezetekkel szemben. A mi-
niszteri jelentés ugyanis csak 43 kath. jellegű középisko-
lát tüntet föl, holott a felekezetek 60 tanintézettel birnak 
(a görög-keletiek 4, a reformátusok 28, a lutheránusok 
25, e két utóbbi felekezet együtt 1, az unitárusok 2 kö-
zépiskolával.) 

Nemde ez a katholikusok hátrányára szolgál?! 
Ámde ha tekintetbe veszszük, hogy a miniszteri je-

lentésben katholikus jellegűnek elismert 43 középiskolá-
hoz az alapitók akarata, törvény s jog szerint a 18 ki-
rályi (kath.) gymnasiumot és a 25 községi középiskolából 
16-ot hozzá kell számítani, akkor a katholikusokat nem 
lehet kisebbségben feltüntetni, hanem el kell ismerni, 
hogy a középfokú tanügy terén ők birnak tulsulylyal, 
mert 77 középiskolával rendelkezvén, 17 iskolával birnak 
többet mint az összes felekezetek együttvéve ; vagyis 
71-gyel többet, mint a görög nem egyesültek; 49-czel 
többet, mint a reformátusok ; 52-vel többet, mint a luthe-
ránusok ; 75 -tel többet, mint az unitáriusok ; — továbbá 
49-czel többet, mint az állam (ennek van 28 intézete,) 
74-gyel többet, mint magánosok (3), és 76-tal többet, 
mint a zsidók. 

Ezt ki kellett mutatnunk a miniszteri jelentéssel 
szemben, annál is inkább, mert jogunk és kötelességünk 
is magunknak, a kath. egyháznak követelni azt a részt a 
középoktatásból, amelyhez katholikus királyaink és más 
alapitóink, valamint kath. községeink s édes kath. mind-
nyájan áldozatainkkal hozzájárulunk. Senkinek sincs joga 
tőlünk elvitatni az uralkodó szerepet, melyet e hazában 
a katholiczizmus kezdettől fogva és ma is viszen ! 

Határozottan tiltakoznunk kell tehát a miniszteri 
jelentés valótlan vagy czélzatos csoportosítása ellen, me-
lyet nem akarunk „fraus"-nak vagy „dolus"-nak mon-
dani, amely, azonban azzá válhatnék a jövőben, ameny-
nyiben segélyével minoritássá lehetne törpíteni a katholikus 
majoritást a középiskolai > tanügy terén Magyarországon. 

Mi felebbezünk a józan észhez, az igazsághoz: fe-
lebbezünk a kath. jellegű középiskolák alapitóinak szent 
s sérthetetlen végrendelkezéséhez, amint azt főm. dr 
Haynald Lajos biboros érsek ur ő eminencziájának meg-
bízásából dr Városy Gyula okmányilag kimutatta. 

De fölebbezünk mindenek fölött apostoli koronás 
királyunkhoz, aki esküvel megígérte az egyház összes 
jogainak megvédelmezését, melyeknek ő legfőbb védura! 

Csippék Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 25. Gloszszdk a kultusz-budget kép-

viselőházi tárgyalásához. III. — A február 17-iki — har -
madik — tárgyalási nap a főiskolák ügyeivel foglalko-
zott. Mellőzve a Hermann O., Szilágyi D., Helfy I., 
Hoitsy P., Dobránszky P. képviselők által az egyetemre 
és műegyetemre nézve folytatott, sok keserű igazságot 
napfényre hozott vitát, melyben Trefort Á. miniszter 
és Berzeviczy A. államtitkár ismételten résztvettek, leg-
figyelemreméltóbbnak találjuk Szemnecz Emil független-
ségi képviselő, lapunk mult számában in extenso közölt 
felszólalását. 

T. olvasóink tudják, hogy e felszólalás két pontra 
terjedt ki. Az első á budapesti egyetem katholikus alapjai 
érdekében emelt óvás volt. Tudtunkkal ez először tör-
tént most a t. házban. A főrendiházban köztudomásu 
dolog, hogy a jogfolytonosság szempontjából évről-évre, 
minden budgettárgyalás alkalmából ezt az óvást ismétli 
kegyelmes főpásztoraink valamelyike. Most ez a képvi-
selőházban is megtörtént. Helyesen történt, és mi örü-
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lünk neki ; ha kultuszminiszterünk amaz elve: „quieta 
non movere" diadalmaskodni is látszik egyelőre, el fog 
jönni az idő, melyben szükséges lesz e kérdésekkel ex 
asse foglalkozni, és akkor nem kicsinvlendő érvet fognak 
szolgáltatni ezek, a főrendiházban évenkint, és reméljük, a 
képviselőházban is ezentúl megszakítás nélkül teendő óvá-
sok. — Szemnecz E. az óváshoz tiltakozást is csatolt. 
„Tiltakozom főleg azért, hogy a katholikus vagyon is az 
állami rablógazdálkodás karmai közé jusson. Nálunk az 
egyházi vagyont igen sokan Csáky szalmájának tekintik 
Elismerés illeti a bátorlelkü fiatal világi képviselőt, ki 
félretéve minden respectus humánust, az igazság érdeké-
ben felemelte bátor szavát. 

De még nagyobb elismerés illeti őt azért, hogy egy 
oly kényes ügyben, melytől még nagyobb urak is fáznak, 
felszólalt, milyen a szabadkőművesség. Nem szándékozom 
itt ismételni az ő felszólalását, ismerik ezt t. olvasóink 
hiteles, teljes szövegében ; bejárta e felszólalás az összes 
hazai sajtót és kevés kivétellel még kedvezőtlenebb fo-
gadtatásban részesült ott, mint a t. házban, hol Thaly 
Kálmán nyomban reá azt mondá: „A közvetlenül hallott 
mulatságos beszédre semmi szavam nincsen." Thaly K. 
csak a kuruczok és labanczok históriáit, meg a vak Bottyán 
viselt dolgait ta r t ja méltóknak az ő nagy hisztorikus 
lángeszéhez; a katholikusok vitális kérdései neki, a vas-
tagnyaku kálvinistának, persze mulatságos dolgok. Deni-
que de gustibus . . . Legyen neki az ő gustusa szerint ! 
Nekünk tetszett, nagyon tetszett Szemnecz E. velős és 
határozott felszólalása és e helyen gratulálunk neki bá-
torlelkü fellépéséhez. A sajtó háromnegyed részének ma-
gatartásán ebben a kérdésben nem igen csodálkozunk. Vagy 
szabadkőművesek vagy az ezekkel szoros szövetségben, 
ha nem „testvériség"-ben levő zsidók kezében van, fájda-
lom, majdnem az egész magyarországi sajtó. Hogy véle-
kedhetnének ezek másképp oly felszólalás tekintetében, 
melynek éle egyik t. r testvérük," sőt „nagymester-he-
lyettes" ellen van irányozva ! A solidaritás törvényét ők 
ismerik, jobban ők, a sötétség fiai, mint a világosság 
gyermekei. S ha azért teljes chorusban reá esnek a bá-
torlelkü szónokra, azt nagyon természetesnek tar t juk, oly 
természetesnek, mint a denevér nyugtalan röpködését, ha 
rejtekébe világosságot hozunk. A vad lárma csak azt 
bizonyítja, hogy elevenükre talált ; erre pedig csak ön-
érzettel tekinthet a t. képviselő ur. 

Rakovszky István — erre czélzott Szemnecz E. fel-
szólalásában — az ülés végén személyes kérdés czimén 
felszólalt. Védekezésében a felhozott eseteket megengedi, 
csak másképp magyarázza ; a dolog érdemére nézve pe-
dig a következőket mondotta: „Sajnos, hogy a szabadkő-
művesség, melyet az egész világon ismernek (pedig még 
hogyan !) itt még annyira félre értetik. Es ez teszi köte-
lességemmé, hogy néhány szóval határozottan tiltakozzam 
az ellen, mintha a szabadkőművesség ellensége volna akár 
az egyháznak, vagy bármely vallásnak." 

„Az elsőnek már csak azért sem lehet, mert nálunk 
Magyarországon megengedett és hatóságilag jóváhagyott 
egyesület, melynek alapszabályai ismeretesek. (Zajos el-
lenmondások a bal és szélsőbal némely helyéről. Fel-
kiá l tások: Nem ide való.) 

Ivánka I m r e . De igenis ide való, inkább mint az 
antiszemitizmus. (Nagy zaj.) 

Rakovszky István : A szabadkőművesség sem val-
lást, sem egyházat nem támad, nem üldöz soha (?) ; sőt 
ellenkezőleg szabályainak első paragrafusai közt hatá-
rozottan kiköti, hogy tanácskozásaiból vallási és politikai 
kérdések ki vannak zárva. (Elénk helyeslés.) Nem tu-
dom, miből méltóztatnak azon vádat meríteni ; ha csak 
abból nem, hogy a szabadkőművesek közt vannak külön-
böző vallásúak és felekezetűek együt t ; de ha ez bün, 
méltóztassanak körülnézni az ország bármely társadalmi 
egyletében és méltóztassék a t. képviselő uraknak ki-
mondani az anathémát valamennyire, mert mindannyiban 
nem kizárólag egy felekezetűek vannak együtt. 

Evek hosszú sora óta vagyok szabadkőmives és 
sem ScijSj t lelkiismeretem, sem azok, kik működésemet a 
vallás terén, s engem egyénileg vallásos meggyőződésem-
ben ismernek, nekem szemrehányást nem tehetnek a miatt , 
hogy bármikor a katholiczizmusnak vagy egyházamnak 
hátrányára vagy legcsekélyebb kárára lettem : sőt ellen-
kezőleg — ezt nem érdemül hozom fel, de kénytelen va-
gyok azt is felemlíteni — hogy hitsorsosaim közt mint jó 
katholikus vagyok ismerve. (Helyeslés.) A jó katholikus 
pedig a testvéri szeretet hive s ez az oka annak, hogy 
miért nem átallottam a szabadkőművesek közé lépni ; ele 
szívesen vagyok és maradok ott, mert épp oly felszóla-
lások, mint a maiak igazolják, hogy a szabadkőműves-
ségre nálunk igenis szükség van. (Helyeslés.) Mert ámbár 
a szabadkőművesség a vallást és a felekezeteket nem ül-
dözi, s az egyes vallások hittételeivel nem is foglalkozik, 
de a szabadkőművesség alapja, a keresztény vallás egyik 
alapelve : a szeretet ; és akkor, midőn azt látjuk, hogy 
vannak, kik a gyűlöletet és visszavonást szitják, akkor 
viszont szükség van arra, hogy mi a szeretet elveit hir-
dessük, azokat terjeszteni igyekezzünk. Ennek kívántam 
kifejezést adni." 

T. olvasóink sokkal jobban vannak tájékozva a sza-
badkőművesség mivolta, igazi czélja .és szándékai körül, 
mint hogy szükséges volna ezekre behatóan reflektálni. 
Rakovszky I. képviselő egyes állításaink czáfolatába sem 
akarunk bocsátkozni. Egy általános észrevételre kívánunk 
ezúttal szorítkozni, és ez a következő. Rakovszky I. vagy 
őszintén beszélt vagy nem. Ha igen, akkor elég neki a 
Szemnecz E. által említett „Humánum genus" pápai kör-
levélbe beletekinteni, hogy meggyőződjék, mennyire téve-
dett ő mindazokkal, kik őt „jó katholikus"-nak tartják, 
jól lehet szabadkőműves. Ha pedig nem őszintén beszélt, 
akkor szavai figyelembe nem vétethetnek. Egy dolog áll, 
és ez oly világos mint a nap. Szentséges atyánk, a ró-
mai pápa, az egyháznak feje, kinek szavára mindenki, ki 
katholikus és hozzá még „jó katholikus" akar maradni, 
hallgatni- 'köteles ; ki szavára nem hallgat, ki az ál-
tala és elődei által ilyen és hasonló esetekben ipso facto 
kiszabott „kiközösítést" semmibe sem veszi, megveti, az 
eo ipso nem katholikus, annál kevésbé „jó katholikus." 
Vagy tiszteli valaki a pápában az egyháznak legfőbb 
pásztorát és akkor — reliquis impletis conditionibus — kö-
teles szavára hallgatni, őt követni ; vagy pedig nem tö-
rődik vele és vagy theoretice vagy practice ellene mond 
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az ő szavának, s akkor nem nevezheti magát plane „jó 
katholikusw-nak. Az, hogy ki katholikus, vagy plane 
„jó katholikus," ki, mikor, meddig marad az egyház 
tagja, annak elbírálása kétségtelenül az egyház fejének 
jogkörébe tartozik; ha pedig ez kimondotta Ítéletét — 
mint a jelen esetben — nincs az a forum, mely e 
sententiával ellentétben az illetőt katholikusnak, plane 
jó katholikusnak tehetné ! 

Ez a dolog — ugy tar t juk — nagyon világos ! Es 
azért kár ez a kérkedés a „jó katholikus"-sággal, mely 
ha tévedésből származik, sajnálatra, ha pedig ámításból, 
megvetésre méltó ! ? 

Budapest, febr. 23. Szemnecz Emil interpellácziója 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a kath. alapokat 
ellenőrző bizottságban levő két szabadkőműves tag iránt. 

„Tekintettel arra, hogy a kath. egyház a szabad-
kőművességet határozottan elitélte, s tagjait a titkos szö-
vetségbe való belépéstől egyházi fenyítékek terhe alatt 
eltiltotta : 

tekintettel arra, hogy a katholikus alapok és ala-
pítványok felügyelő bizottságába kinevezett Rakovszky 
István képviselő ur a képviselőház nyilvános ülésén maga 
beismerte, hogy e titkos társulathoz tartozik, sőt tudo-
másomra jött az is, hogy ő a magyarországi szabadkő-
művességnél a második legmagasabb állást, a helyettes 
nagymesteri állást foglalja el ; 

tekintettel arra, hogy a katholikus alapok és ala-
pítványok felügyelő bizottságáuak egy másik tagja, Bán-
hidy Béla báró is szabadkőműves, s ő volt az, ki az 
aradi páholynak a Rómába költözött Nagy Oriens czimü 
anyapáholyhoz intézett üdvözlő iratát, mely nyilvánosságra 
került, aláirta : 

tisztelettel kérdem a miniszter urat : 
1. volt-e tudomása róla, és felemlitette-e az ural-

kodó előtt, hogy az általa kinevezésre ajánlottak szabad-
kőművesek ? 

2. helyesnek tartja-e, hogy a katholikus vagyont a 
szabadkőművesek ellenőrizzék ? Es ha nem helyesli : 

3. mi intézkedést szándékozik tenni a megsértett 
katholikus érzület kiengesztelésére ? 

4. hajlandó-e a katholikus érzület megsértésével 
kinevezett szabadkőműveseket állásukról való lemondásra 
felszólítani ?" 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

tudományos és irodalmi osztályának szervezete.1) 
I. 

A tudományos és irodalmi osztály feladata. 
1. §. A Szent-Istváú-Társulat saját kebelében tudo-

mányos és irodalmi osztályt állit fel. 
2. 8. Az osztály czime: „A Szent-István-Társulat 

tudományos és irodalmi osztálya." 
3. §. A Szent-István-Társulatban eddig fennállott 

*) A mint ezt a Sz.-I.-T. választmánya megállapította. 

irodalmi bizottság megszűnik, s annak minden teendője a 
tud. és irodalmi osztályra ruháztatik át. 

4. §. A társulati választmány jogainak teljes fentar-
tása mellett a tud. és írod. osztály gondoskodik : 

à) a társulati tagoknak nyújtandó tagilletmények s 
minden egyéb a társulat által közrebocsátandó müvek 
megírása s kiállításáról. 

b) szakbirálókról. 
c) időnkint nyilvános felolvasásokat rendez. 
d) a társulat által megindított „Kath. Szemle" 

czimü folyóirat valamint minden ezentúl megindítandó 
társulati folyóirat számára folyton irodalmi készletet szol-
gáltat az illető rovatvezetők vagy szerkesztőknek. 

5. §. A tud. és irodalmi osztály munkálkodásának 
minden terméke csak a társulati választmány jóváhagyása 
után s a társulat neve alatt bocsátható közre. 

II. 
A tud. és irodalmi osztály tagjai. 

1. §. A tud és irodalmi osztály tagjai választatnak. 
2. §. A tud. és irodalmi osztály tagjait választja 

a társulat választmánya s felterjeszti a főm. s nmgu véd-
nöki karhoz megerősítés végett. 

3. §. A tud. és irodalmi osztály tagjául választható 
a tudomány vagy irodalom bármely ágával foglalkozó 
egyházi vagy világi, a Szt.-István-Társulat kötelékéhez 
tartozó vagy azon kivül álló kath. férfiú. 

4. §. A tud. és irodalmi osztályba választott, a Szt.-
István-Társulat kötelékén kivül álló tag, a tud. és irod. 
osztályba történt megválasztatása által a Sz.-István-Tár-
sulat rendes tagjává lesz. 

5 §. A tud. és irodaimi osztályba választandó tagok 
ajánlását ezen osztály szervezésénél eszközli a választmány 
által az 1887. jan. 20-án kiküldött 30 tagu bizottság ; a 
jövőben a már szervezett tud. és irodalmi osztály. 

6. §. A tud. és irodalmi osztály élén a társulati el-
nökség áll. 

7. §. A tud. és irodalmi osztály belügyéhez tartozik: 
kebelében az egyházi s világi tudományok ágainak meg-
felelő alosztályokat szervezni, azokba tagjait szakképzett-
ségük szerint beosztani s az egyes alosztályok élére ve-
zérelnököket választani. Mind erről a társulati választmány 
értesítendő. 

III. 
A tud. és irodalmi osztály pénzügye. 

1. §. Minden a tud. és irodalmi osztály javára tett 
vagy teendő alapítvány, minden ugyanezen czélra történt 
vagy történendő hagyományozás, ajándékozás, segélyzés 
és ugy szintén a tud. és irodalmi osztály által kiadott 
müvekből befolyó jövedelem a Szt.-I.-Társulatot illeti 
mint jogi alanyt s birtokost azon kötelezettséggel, hogy 
ezen pénzek külön kezeltessenek és az alapítók vagy ado-
mányozók szándéka szerint, de mindenesetre csakis a tud. 
és irod. osztály által — a társulati tagilletményeken s a 
társulat által saját pénzereje szerint közrebocsátandó ki-
adványokon felül kiadandó müvekre s a rendezendő felol-
vasások netán felmerülő költségeinek fedezésére fordíttas-
sanak. 

2. §. E végből a tud. és irod. osztály saját költség-
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vetését a megjelölt jövedelmi források által nyúj tot t fede-
zet erejéig minden évre elkésziti s azt a választmányhoz 
átteszi. A választmány pedig átvizsgálja és véleményes 
jelentéssel az általános költségvetés keretébe a nagygyű-
lésnek határozat hozatal végett felterjeszti. 

3. §. Azon kiadványoknál, melyek a Szent-István-
Társulat tud. és irod. osztályának működésére szánt jöve-
delmekből (III. fej. 1. §.) és azoknak erejéig bocsáttatnak 
ki, ez a körülmény a kiadvány czimlapján érintendő. 

4. §. A Szent-István-Társulat feloszlása esetére ezek 
a szervezet I I I . fej. 1 §-ban érintett alapok, a társulati 
védnökök határozata szerint, kath. irodalmi czélokra for-
dítandók. 

A Szent-István-Társulat 
választmányának 1887. február hó 24 én tartott ülése. 

Elnököltek : Gróf Károlyi Sándor és dr Steiner Fü -
löp pápai praelatus. 

Gróf Károlyi Sándor elnök jelenti, hogy a mult 
választm. ülés jegyzőkönyve hitelesítve van. Bemutat ja 
ő eminentiája a biboros herczeg-primás levelét, mely 
szerint a társulati fővédnök jóváhagyni méltóztatott , hogy 
a társ. nagygyűlés napjául márczius hó 17-ike tűzessék ki. 

A Szent-István-Társulat nagygyűlése e szerint 1887. 
márczius hó 17-én fog megtartatni. 

Hummer Nándor társ. t i tkár bemutat ja a nagygyű-
lés programmját s a választmány azt egyhangúlag he-
lyeselte, elfogadta. 

Tárgyalás alá került ezek után a Szent-István-Tár-
sulat által felállítandó „tudományos és irodalmi osztály" 
szervezet-javaslata. 

A gróf-elnök megismertetvén a 30-tagu bizottság mű 
ködését felhivja a társ. titkárt, hogy a szervezet-javasla-
tot adja elő. 

A szervezet-javaslat felolvastatván, ahhoz általános-
ságban hozzá szóltak : 

Rostaházy Kálmán kivánta volna, hogy a, tud. és 
irod. osztály ezen szervezete szabadabb működési tér t 
nyerjen, hogy indítványokkal állhasson elő. melyek a tár-
sulat fejlesztésére vonatkoznak. A társulat most meg-
tar t ja a szokásos nagygyűlését, mely tisztán diszgyülés, 
óhajtaná, hogy ugyanakkor a tud. és irod. osztály több 
napon keresztül tartana üléseket s beszámolna évi műkö-
déséről. Ha azonban ily irányú működés a szervezetben 
benfoglaltatik, azt általánosságban elfogadja. 

Barta Béla. Azt hiszi, hogy egyes intézmények jó-
sága, nem a szabályoktól függ, hanem az emberektől, 
kik azokban munkálkodnak. A dolog természetéből fo-
lyik, hogy a tud. és irod. osztály életrevaló indítványait 
a választmány magáévá fogja tenni, amint az most is 
iörténik a társulati bizottságok javaslataival. Szabad tere 
lesz a tud. és irod. osztálynak, tőle illetőleg tagjaitól fog 
függni, hogy az virágozzék. Elfogadja a javaslatot 

A szervezet-javaslat részletes tárgyalásánál felszó-
laltak : Maszlaghy Ferencz, ki a tud. és irod. osztály 
czimében óhajtot t változtatást eszközölni. 

Lonkay Antal indokolta a mult ülésben kifejezett 
azon véleményét, hogy a társulat eddigi bizottságai ma-
radjanak meg. Akkor még nem hitte, hogy "ax társulat a 
tud. és irod. osztályt az egész szellemi munkával bizza 
meg ; jelenleg azonban, midőn a tud, és irod. osztály a 
társulat részéről ily kitüntető megtiszteltetésben részesül, 
jónak látta, hogy előbbi véleményéhez ezeket hozzá tegye. 

Kisebb stiliáris módosítások után a szervezet-javas-
latot a választmány ugy általánosságban mint részletei-
ben elfogadta; a gróf-elnök határozatilag ezt kimondván, 
egyúttal hozzáadja, hogy e határozat a nagygyűlés 
elé fog terjesztetni s mint „Függelék" a társ. alapsza-
bályokhoz csatoltatik. 

Dr Wolafka, Nándor indítványozza, hogy a választ-
mány a nmlts. elnökségnek s különösen dr Steiner Fülöp 
páp. praelatus ur ő méltóságának — kire e munkálat 
legnagyobb terhe esett volt — és az albizottságnak a 
tud. és irod. osztály felállítása körül kifejtet t buzgalmukért 
jegyzőkönyvi köszönet szavazzon. 

A választmány az indítványt elfogadta, mire dr Stei-
ner Fülöp praelatus maga és az albizottság nevében a 
választmánynak e megtisztelésért köszönetét nyilvánítja. 

Hummer Nándor, társ. t i tkár előadja a Tárkányi-féle 
pályázatra beérkezett pályamunkák ügyét. Beérkezett az 
egyház-történeti pályázatra két munka. Az egyiknek jel-
igés levele: „Folytassuk a nemzeti hagyományt stb." a 
másiké : „Decus temporum gesta Ecclesiae." Előadja, hogv 
a megválasztott két bíráló : dr Kerékgyártó Árpád és dr 
Yárossy Gyula nem adtak egybehangzó ítéletet. A munká-
kat tehát egy harmadik bírálónak, dr Kazaly Imrének kellett 
kiadni. Dr Kazaly Imre bírálatában, az általa is ajánlott 
pályaműre vonatkozó kikötésekkel, csatlakozik dr Kerék-
gyártó véleményéhez dr Kazaly ítélet szerint tehát a pá-
lyadíj a „Folytassuk a nemzeti hagyományt stb." czimü 
jeligével ellátott munkának jut . 

Dr Breznay Béla indítványára a választmány 'a 
három bírálónak ex nobili officio végzett derék mun-
ká jukér t köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni határozta el. 

Gróf Károlyi Sándor elnök a jeligés levelet felbont-
ván, abból dr Balics Lajos neve tünt elő. 

A „Decus temporum ge3ta Ecclesia" jeligés mü 
szerzője felhivatik, hogy müve érdekében a társulat tit-
kári hivatalához forduljon. 

Hummer Nándor társ. t i tkár jelenti, bogy dr Fraknói 
V. apát-kanonok a „Kath. Szemlében" megjelenendő két 

egyházi történeti dolgozatra pályadijakat tűzött ki. Es 
pedig : 1. Kívántatik egy magyarországi kath. főpapnak 
vagy kath. egyházi irónak jellemrajza. Terjedelme 2—27a 
nyomt. iv. Ju ta lma az irói tiszteletdíjon (iv 30 fr t ) felül 
husz körmöczi arany. — 2. Kívántatik egy pápának, szent-
nek vagy egyházi irónak életéről legújabban (1880—1887. 
külföldön) megjelent nagyobb monographia alapján készült 
tanulmány, ter jedelme: 2—21/2 nyomt. iv. Ju ta lma a tisz-
teletdíjon felül tiz körmöczi arany. — Mindkettőnél a be-
küldés határnapja 1887. okt. 1-je. A pályamunkák a Szt.-
István-Társulat titkári hivatalához küldendők. 

A választmány Fraknói Vilmos apát-kanonok ur ne-
mes áldozatkészségét jegyzőkönyvileg köszöni meg. 

Füssy Tamás társ. igazgató bemutat ja a legköze-
lebb megjelent népiratkákat s jelentést tesz a beérkezett 
népirati dolgozatokról, s előadja, hogy a népiratkákból 
eddig közel 90,000 példány kelt elP egyesekből második 
kiadást kellett rendezni. 

Gróf Károlyi Sándor társ. elnök nagy sajnálattal 
jelenti, hogy e társulatnak 38 éven át fáradhatlan buz-
galmu ügyésze, Rudnyánszky Ferencz ügyvéd ur, a hozzá 
intézett levelében a társ. ügyészi tisztről leköszönt. A 
társulatot volt ügyésze iránt különös hálaérzet köti, 
miért is indítványozza, hogy a választmány Rudnyánszky 
Ferencz urnák kiváló érdemeit jegyzőkönyvbe iktassa s 
kifejezze mély köszönetét. 

A választmány a gróf-elnök indítványát egyhangú-
lag elfogadta. 

Venczell Antal páp. kamarás társ. pénztárnok jelenti, 
hogy a társ. bevétele az 1887. évi január havában volt: 
7707 f r t 80 kr., kiadása 9761 fr t 40 kr. A vatikáni ok-
mánytár részére bejött : Bonnaz csanádi püspök ő excell. 
500 frt , Dulánszky pécsi püspök ő excell. 100 frt, Császka 
szepesi püspök ő excell. 900 frt. A Szt.-I.-T. részéről 
bizomány fejében 421 fr t 03 kr. Összesen 1921 fr t 03 kr. 

A társ. ügynökség forgalma január hóban vol t : 
eladatott 32,991 könyv, 200 kép: 69Ö nyomtatvány 5679 
f r t 05 kr értékben. A népiratkákból elkelt eddig összesen 
88,500 példány. 
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A Szt.-István-Társulatba 1887. jan. 20-ka óta be-
léptek 156-an és pedig : 

Alapítványi tagokul : Kemenes Ferencz prépost, Fe-
j é rvá ry József kanonok, Semsey Róza kisasszony és Rud-
nyánszky Ferencz ügyvéd. Rendes tagokul : Szécsányi 
Gyula, Keszler László, Fülöp László, Nagy Lajos, Spa-
csek Alajos, Pulman János, Pály Ede, Radnasicb Márton, 
P rokupek Sámuel, Gond Ignácz, Czingráber Lajos, Erős 
Lajos, Udvardy János, Duschek János plébánosok. Gyön-
gyössy Endre, Kollár Péter , Woiilland Ignácz, Bezák 
György, Foltin János, Fa j th Lajos, Truksitz György, 
Kiripolszkv István, Fors te r János, Ruprecht Alajos, Szé-
kesváry Imre segédlelkészek. Hajek János kántortaní tó, 
Stet ler Ede nyomdász, Győri István kán to r , Svastics 
Gyula, Csigó Pál, földbirtokosok, Keszler Gyula tanár , 
Nusall János malomtulajd. , Mészáros Amand perjel, Schill 
Atbanáz alperjel, Kolozsváry Kálmán, Biró Mór, Kalo-
csay Alán, dr Mihályfy Ákos czistercziták, Légár Hugó 
tanár je löl t , Hegedűs Pál , Lovándy Alajos lelkészek, Pol-
ler Kelemen főgymn. igazgató, Szilágyi Jenő, Kolonics 
Lipót, Török Konstant, Szegedy Fülöp, Becker Vilmos, 
Wolf Ágoston főgymn. tanárok, Szászy Károly földbirt. , 
Komlósy Károly főpostamester, Drexler János ispán, Cseh. 
József jegyző, dr Tóth János hi t tanár , Malonyay István, 
Vanke József, Mészáros Alajos, Fehérváry István, J akab 
G-yula, Haaz János, Var jú János, Rozmanits Timót, F lu-
dorovits Zsigmond kegyesrendü áldozárok. A nagykárolyi 
kegy. r társház könyvtára. A nagykárolyi kegy. r. gymn. 
if júsági könyvtára, Zavodszky Adolf tanár, Glatt Ignácz 
szentszéki jegyző, Fekete Ágoston növ. pap, Horvá th 
Pius, Fekete Endre , Rappensberger Kaje tán , Kovács J á -
nos, Bertalan Alajos, dr Schmidt Ágoston, Füredi János , 
W e i g a n g József, dr Maywald József, Berkes Imre, Weisz-
bartk Károly, Szölgyényi János, Rauchbauer József, 
Dra jkó Béla, Sarang József, Horváth György, Karátsonyi 
Miklós, Erdősi Imre kegyesrendü áldozárok és főgymn. 
tanárok Budapesten, Schmidt Albin, kir. törvényszéki 
jegyző, J u n g Károly tanitó, Győr-Szentiványi plébánia, 
Kis-czelli plébánia, Benedekrendi kis-czelli székház, Kádek 
István gymn. igazg,, Kegyesrendi társház Privigye, Simon 
Gyula mosonmegy. főispán, Patsch Fülöp esp. plébános, 
Hegedűs János ügyvéd, Csák Gyula kasznár, Nagy Lajos 
főjegyző, Devics Lajos aljegyző, Dely Mátyás állatorvos, 
Dutkay János kántor, Nagy Ferencz tanitó, Pitrolfiy 
Alajos egyházfi, Veress Ignácz főgymn. igazg., Vida J á -
nos hi t tanhallgató, Palkovics Károly, Kovács Antal, dr 
Molnár Rezső kegy. r. áldozárok, Kapronczay Ede k. r. 
áldozár, Miklósy Sándor, P a p János, gymn. tanárok, 
Tomcsányi László orsz. képviselő. Farkas Róber t főgymn. 
tanár , Tálos Gyula káplán, Szabady Gyula főgymn. igaz-
gató, Frank Ferencz, Groszbauer József, Kobzy János, 
Szölgyény Ferencz, Travnik Zsigmond főgymn. tanárok, 
Főgymnasiumi tanári könyvtár Léván, Eble Gábor pénz-
tárnok, Pechata Antal ügyv., Mike Károly ügyv., Hor -
váth Lajos, Lászlófalvi Imre, Kovárzik József theologusok, 
Libics Adolf kasznár, Láng Aurél ispán, Hofhauser Ödön 
gazd. segéd, Mezőcsáti Juhász Jánosné honvédalezredesné, 
Vörös Imre gazd. segéd, Tranlmayer Frigyes erdész, 
Heller Iván lelkész, Kovács Lajos gazd. segéd, Szájbelv 
Árpád pénztárnok, Kokas József gazd. gyakornok, J anny 
Rezső ispán, dr Bauer Antal udvari orvos, Majoros Jó -
zsef, Etele Károly k. r . tanárok, Várady Gellért hi t tudor-
jelölt , A. Honthy Béla, A. Chrenkó Ignácz, A. Fábián 
Antal, A. Záhoray Pál, papnövendékek, Cserey József, 
Csintalan Pál, Mészáros József, Csernus László kegy. r. 
áldozárok és főgymn. tanárok, Kegyesrendi társház Nagy-
Kanizsa, Abrugyán Péter min. növ. pap, Nogáll László, Bazár 
Gyula papnövendékek, dr Csiszarik János theologiai tanár . 

IRODALOM. 
= Megjelent: a Népneve lő kath. nevelés-oktatás-

ügyi lap VI. évf. 1—3. száma, dr Komlóssy Ferencz szer-
kesztésében. A lap tar ta lmát átnézve meggyőződtünk 
arról, hogy czéljának, melyet maga elé tűzött, teljesen 
megfelel. Foglalkozik a tanügyi politikával s azt éles 
bonczkés alá veszi, irányczikkeket, értekezéseket közöl a 
nevelés és tanügy körébé l ; figyelemmel kiséri a tanügyi 
irodalmat s registrál ja a fontosabb tanügyi mozzanatokat. 
Rendes rovatai tehát 2—3 tanügyi czikk, Irodalom és 
művészet, Vegyes, Tanügyi tá jékoztató. — A szerkesztő 
orsz. képviselő is levén, azon kedvező helyzetben van, 
hogy a tanitók óhajaikat , esetleges ra j tuk elkövetett sé-
relmeiket vele közölhetik, ki azokat, Ígérete szerint, az 
ország szine előtt fö l tá rha t ja és orvoslást kérhet . — Azért 
bá t rak vagyunk ajánlani t . olvasóinknak ezen csinos 
kiállítású, havonként kétszer megjelenő tanügyi lapot, 
melynek ára egész évre 2 f r t vagy egyháziaknak. 5 int . 
elvállalása. Előfizethetni dr Komlóssy Ferencznél IV. Új-
világ u. 14 sz. — r. — s. 

VEGYESEK. 
^ A Szent-István-Társulat tudományos é s iro-

dalmi osztá lyának s z e r v e z e t e immár Magyarország nagy 
katkolikus közönsége előtt fekszik. Mit mondjunk it t róla ? 
Csak azt mondjuk, hogy ez a tervezet — átlátszó egyszerűsége 
által imponál. Kimondja, hogy mit tesz a Sz.-I-T és mit 
kiván a kebelében felálli tandott tudományos és irod. osz-
tálytól ? Hogy mit tegyen ez az osztály saját kifejlődé-
sére és dicsőségére: az egész reá van hagyva. Igy van 
ez jól. Talán senki -sem örvendhet annyira mint mi, hogy 
a Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának ügye idáig fejlődött . 
Tudja meg az utókor, hogy a Sz.-I.-T., midőn kimondja 
és megcselekszi, hogy a Sz.-I.-T.-ban tudományos és iro-
dalmi osztályt állit fel, — a Religio zászlójára m. é. 
márczius 17-én kitűzött eszmét valósitja meg, még a 
„tudományos és irodalmi" szavakat is magáévá tevén. 

— Ft. Pavel Mihály nagyv. gör. szert. kath. püspök 
ur ő mga az egyházmegyei segélyalapra ujabban 50,000 
f r to t adott, mi által a nagyváradi gör. kath. egyházmegyei 
Pável-féle segélyalap most már 130,000 f r t ra rug. 

— Aquinói szent Tamás szobrára, melyet, a mint 
már jelentet tük, a kath. egyház papnevelő intézetei a 
Vatikánban szentséges atyánk aranyáldozatának emlékére 
óhaj tanak felállítani, eddig a „Mon. de Rome" jelentése 
szerint 4886 f rank gyűlt össze. 

— A franczia köztársaság elnöke szentséges atyánk-
nak aranyáldozatára ajándékul egy pompás sevresi vázát 
és egy arany tollat szánt küldeni. 

— A párisi „Monde" római levelezője rendkívül 
óvatosan veendő tervet közöl az iránt, hogyan vélnek né-
melyek a pápaság jelenlegi tar thata t lan helyzetén segít-
hetni. A tervezett oly merész, hogy röviden még ismer-
tetni is félünk. Jövőre lehetőleg saját szavaival adjuk a 
merész tapogatódzást . 

— A Centrumot Bismarcknak f. hó 21-én nem si-
kerül t szétmorzsolni. Egy-ké t kerület kivételével az ösz-
szes Centrumot ú j ra megválasztotta a német kath. nép. 
Nagyszerű nemzedék ez a mostani német kath. nemzedék ! 
Si f ractus i l labatur orbis, impavidum ferient ruinae. Az 
egyleti élet nevelte ily hősivé! 

— Az első protestáns vallásos felolvasást, mult va-
sárnap tehát már megnyitot ta Szász K. „püspök." Nagy 
szolgálatot tesznek nekünk kathol ikusoknak ez által. Most 
már mi sem maradhatunk el sokáig nyilvános katholikus 
vallásos felolvasások nélkül. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, V I I I . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 

Előf ize thetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában , 
IV., Papnövelde-u tcza 
8. sz. alat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bé rmentes ny i to t t levél-

ben, in tézendők. 

Budapesten, márczius 2. 18, I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Tarkányi Béla. — Adhortatio pro S. Quadragesima ad Ven Clerum Dioecesis Szatma-
riensis. — A középiskolai oktatás Magyarországon. — Jacobini Lajos. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A római kérdés. — S z a t-

m á r : Jandvisics János beszéde. — Kath. Actio : A veszprémi r. kath. főgymnasium és kath. jellegű elemi iskolák. — Vegyesek. 

T á r k á n y i B é l a . 1 ) 
(1821-1886.) 

Irta I B a / b i l s : J á n o s . 

Fagyos hó boritá az anyatermészetet, midőn 
magasztos eszmékért hevülő szive meghidegült. 

A közelgő kikelet élethalál-harczot vivott a 
rideg téllel; ő régi emésztő kórjával küzködött, 
mely kiszoritá porhüvelyéből magasröptű lelkét. 

A küszöbön levő tavasz enyhe fnvalma győ-
zedelmeskedett a tél sivár jegén ; ő nem diadal-
maskodhatott a halál dermesztő lehelletén. 

1886. febr. 16-ikán busán hirdette az egri 
székesegyház nagy harangja, hogy azt, kit ő oly 
gyakran hivott ájtatos zsolozsmára az Ur hajlé-
kába, az Ur most magához szólitotta szent szine 
elébe. 

Előtte való napon lélekemelő jelenet tanúja 
volt Tárkányi lakása. Az ősz költő egyik kano-
nok barátja kezéből magához vévén a szent útra-
valót, elkezdett végrendelkezni. „Nem akarom 
— úgymond bámulatos lelki nyugalommal, — 
hogy egy Tárkányi halála után holmijára zsidók 
Hezitáljanak. í r játok! Ezt az aranykeresztet en-
nek adom, ezt a képet annak hagyományozom." 
— Alig maradt valaki, kit hozzá a barátság, tisz-
telet, ragaszkodás gyöngéd szálai fűztek, kiről 
megfeledkezett volna. S ez ajándékozgatást oly 
csodálandó lelki nyugalommal végezte, szellemi 
erejének legcsekélyebb gyöngülése nem volt ész-
revehető, sőt miként a kialvófélben levő mécs 
erősebb lánggal lobog, ő is megjegyzésekkel tette 
emlékezetessé az ajándéktárgyakat. „Aranyórámat 

Élet ra jzát részletesen az „Összetartás" 1886. évi 
hatodik számában közöltem. B. J . 

önnek adom, mondá egy valakinek, hogy tudja 
mindig, hányat ütött az óra." S mikor már szo-
bájának minden egyes tárgyát elosztogatta, meg-
könnyebbülve s az önérzet bizonyos nemével hang-
sulyozá: „Most már nincs egyebe Tárkányinak 
mint ez az ágy, a melyen fekszem." 

Miután mindenét elosztogatta, lelke volt még 
hátra, hogy azt odaadja teremtőjének, kit egész 
életén át mindig odaadó hűséggel szolgált. 

Hattyúdal gyanánt Jézus Mária szent nevei 
röppentek el ajkáról, kiket mint hamvaiból ki-
kelt főnix, tovább dicsőit és magasztal a boldog 
örökkévalóságban : 
„hol szebb a rózsa, t isztább a patak, zengőbbek a dalok ! 

Ti idegen országból visszatért madarak! leg-
szebb dalotok legyen búcsúztató a költő sirja 
felett, i) 

Köszöntlek várva várt tavasz, évszakok mo-
solygó tündére! kölcsönözd legbájosabb virágai-
dat; Tárkányi emlékét akarom megkoszorúzni ve-
lök mint emberét, papét és költőét. 

(Folytatjuk.) 

Adhortatio pro S. Quadragesima ad Ven. Clerum 
Dioecesis Szatmariensis. 

Nro 269/1887. 
Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi f 

Deminutio sensus morális publici et ex hac imminens 
societati religiosae aeque ac civili magnum periculum 
sunt momenta, quae certe summám nostram provocant 
at tentionem. 

Sensualis nisus quippe, qui hac nostra aetate omnes 
fere hominum classes pervadit, animos sensim ab altiori 

1) A költői ihletű szerző ez emléksorokat még a mult 
év tavaszán ir ta. A szerk. 

18 
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rerum ordine abstrahit, ita ut pretium vitae sola voluptate 
corporis metiatur. Svavitas vitae cura et augore vacua, 
oblectatio sine labore, avida cupiditas divitiarum sine 
adstrictione comparandarum adeo pervertunt judicium re-
ctum, ut avita fides in providentiam divinam, cui sortem 
humanam sapientissime disponenti hominum solertia coope-
rari tenetur, sensim oblivioni detur, et illa considerandi 
ratio animos pervadere incipiat : omnia et cuncta solum 
hominum industriae viribusque corporeis tribui debere. 
Homines sibimetipsis sufficere putant, et abjecto divino 
auxilio media terrena non semper honesta ad assequen-
dum finem adhibent, fitque illud, quod S. Paulus Apos-
tolus habet : „Nam qui voluut divites fieri, incidunt in 
tentationem, et in laqueum diaboli, et desideria multa 
inutilia et nociva, quae mergunt homines in interitum et 
perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas, 
quam quidam appetentes, erraverunt a fide, et inseruerunt 
se doloribus multis." (I. Timoth. 6, 9. 10.) 

Ordo ergo divinus intervertitur aut plane destruitur. 
Non Deus omnia gubernans, cui omnia in acceptis referri 
debent, stat primo loco ; non illud Apostoli servit instar 
cynosurae: »Ego plantavi, Apollo rigavit, Deus autem 
incrementum dédit"; nec illud S. Augustini : „Dona sua 
coronat Deus non mérita tua, si ergo Dei dona sunt 
bona mérita tua, non Deus coronat mérita tua sed tan-
quam dona sua," (de gratia et libero arbitrio C. 6.); sed 
stat primo loco: superbia, quae jactat vires proprias ac 
mérita propria, stat insolentia, quae ignorât Deurn, imo 
se similem facit Deo. stat invidia, nam non potest su-
perbus esse et non invidus. et ex his omnibus résultat 
confusio idearum, quae pervertit sensum moralem. 

Quod quam proprium sit naturae humanae et quam 
facile sit de gradu in gradum labescere illuc, ubi distinctio 
inter licita ac illicita pessumit, facile colligitur e natura 
consvetudinis. Eo enim ingenio sunt homines, ut post-
quam multum temporis neotericorum sententiis aures 
praebuerint, ac blandimentis opinionum seducti eis con-
formiter vitam instituere contenderint, patriis moribus 
haudquaquam sibi vivendum ducant, et cui quis voluptati 
asvescit aut iucunde sapere posse persvadetur, id aegre 
deponat. Transit enim in mores et naturam facile, 
quod eandem demulcet, neque se coërceri patiuntur animi 
semel elati ac cupiditate infiammati, et sicut nova consilia 
avide capescebant, veteraque non penitus deponere pos-
sunt, — sequela est, quod omnia commisceant. 

Quam vera haec sint, Vos Ven. Fratres ac Filii Di-
lectissimi ipsimet compertum habetis. Morum laxitas, quae 
in alt.ioris conditionis societate impune invalescit, iam 
etiam in vulgus irrumpit. Improbae consvetudines non 
solum licentiam cogitandi, sed etiam agendi induxere, res 
et actus, qui hucusque severitate disciplinae ecclesiasticae, 
imo rigore legum civilium damnati erant, inter adiaphora 
numerantur, et sic confusio idearum a rectae rationis norma 
desciscens de die in diem invalescit. Populus ruri degens 
in continuo nexu cum civitatibus, civicis moribus se 
accomodat assumitque non culturam intellectualem, sed 
moralem depravationem. Non valet distingvere, quidnam 
in comitate morum ac urbanitate cultiorum classium sit 
verum vei falsum, quid vitiosum, quid virtute praecla-

rum, indistincte agit, vacillat in moribus, vento opinio-
num circumfertur, audit praeclara encomia sic dict.ae hu-
manitatis, sed videt his associatum indifferentismum in 
fide, audit ac fors legit eximias régulas morum, sed videt 
absonum ab his agendi modum, et confunditur. Quod ex 
his sensim sine sensu conscientia moralitatis pessumeat, 
suapte sequitur. Indifferentismum in religioue sequitur 
indifferentismus in moribus et vicissim. 

Ex hac cogitandi agendique ratione sequitur grande 
periculum religioni ac civitati. Cum enim puritas morum 
sit firmissimum fundamentum societatis, ilia obscuratâ, 
necesse est, ut post se trahat labefactationem nujus seu 
status publici. Innocëntia puerilis aetatis, ingenuitas men-
tis in adolescentia, puritas in conversando utriusque sexus 
sunt virtutes, quae hodie infiuxu pravo opinionum ma-
xime periclitantur. Matrimonii dignitas et sanctitas sen-
sim convellitur. Inobedientia, procacitas ac durities in 
conversando in omni conditione ac classe hominum in-
crescit, et sic non mirum, quod sensu morali privata so-
cietas religionem ipsam vilipendât. 

Nostrum est Ven. Fratres ac Filii Dilectissimi his 
obicem ponere, aut ubi invalescebant, actibus nostris ac 
solertia pastorali eradicare. Facilius immittuntur vitia, 
quam ejiciuntur, et magnam virium adstrictionem exigit 
corruptelae sanatio ; et dum attentionem vestram ad Vi-
tium hocce serpens provoco, rogo simul, ut his diebus, 
dum Vobis maxima datur occasio tum in Cathedra tum 
in sede confessionali, tum in scholis et conversatione 
fidelium vestrorum contra hoc vitium pugnandi id pro 
nota vestra dexteritate, pro infucato vestro zelo, pro 
comperto mihi vestrum omnium in bouum religionis stu-
dio nunc maiori ardore agere velitis. Nostrum omnium, 
qui in manuductione populi versamur, cura non in eo 
solum consumi omuis debet, quomodo fideles nostri ordi-
nate formentur, sed et quid vitii eis insit, solerter corri-
gatur ; imo egregium ac fructuosum est, ea quae ante-
cesso r s constituerant, prudenti vigilantia conservare. Certe 
populus noster nondum ad earn corruptelae mensuram 
pervenit ut non possit per bonum ac zelosum pastorem 
ad rectum tramitem reduci, imo ausim dicere, in conser-
vatione bonorum morum inter fideles primam partem Cu-
rato obvenire. Ad quod certe boni mores ac omni excep-
tione maior conversandi ratio et prudentia pastoralis ip-
sius pastoris multum adjiciet. 

Agite itaque Ven. Fratres ac Filii Dilectissimi, ut 
sacrum hoc quadragesimale tempus nos otiosos non re-
periat, sed omni vestra diligentia in eo sitis, ut in pube 
scholastica humilitatem mentis, quae se sponte iugo vir-
tutis submittit, foveatis, pudicitiae disciplinam inculcare 
pergatis, continentiae magisterium ut splendidissimum flo-
rem iuventutis asseratis ; in adultis vero sobrietatem ut 
normam virtutis laudetis ac omni modo adlaboretis, ut 
persvasum teneant solam religionem ac huic conjunctos 
bonos mores procreare posse eas virtutes, quae ut Basi-
lius Magnus habet, „custodiunt infantes, temperatos red-
dunt adolescentes, reverendum faciuut senem, omnem rem-
publicam gubernant, populumque ad bonam disciplinam 
adaptant." (Cone. 2. de jejunio.) 

Caeterum persvasum teneatis charitatem meam cum 
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omnibus Vobis in Christo Jesu vere conjunctam esse, qui 
et Vos omneque vestrum ministerium Deo Omnipotenti 
impense commendo. 

Datum Szathmárini, Dominica Sexagesimae, die 13. 
Februarii 1887. Laurentius m. p. 

Episcopus. 

Ä k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s M a g y a r o r s z á g o n . 
i l . 

A gymnasiumok jellegük szerint. 
Mint az előbbiekben általánosságban sajnálattal meg 

kellett állapitanunk, hogy a közoktatásügy 1885/6. évi 
állapotáról az országgyűlés elé terjesztett miniszteri je-
lentés nem jár el a kellő pontossággal és szabatosság-
gal a középiskolák osztályozásánál, ugy a részletes ada-
tok csoportosítása körül is csak zűrzavart, kapkodást s 
ellentmondást találunk e jelentésben, mely pedig hivatalos 
tekintélyt s szavahihetőséget igényel. 

Szavak helyett beszéljenek a számok. 
A középiskoláknak jellegük szerint való részletes 

előszámlálásánál ugyanis a jelentés 106. s 107. lapján ezt 
találjuk : 

1. állami gymnasium volt 1885/6-ban 10 ; fejlettség 
szempontjából alább ugyanama lapokon olvasható osztá-
lyozásban pedig ez áll : -8 osztályú állami gymnasium volt 
6, 4 osztályú állami gymnasium volt 2. Ez nyilván — 
hiba a kréta körül : a részletezés csak 8 állami gymnasiu-
mot tüntet föl, holott a főcsoportban tiz ily gymnasium 
említtetik. 

A táblázatos kimutatásban a 190—195. lapon szin-
tén tiz gymnasiumot olvasunk és pedig 8 főgymnasiumot 
és 2 algymnasiumot. 

Ez állami gymnasiumok a következő városokban 
vannak: és pedig főgymnasiumok Budapesten, Fehértemp-
lomban, Fiumében, Kaposvárott, Losonczon, N. Szebenben, 
Pancsován, Zomborban ; algymnasiumok : Budapesten s 
Munkácson. 

Ha ez állapotot összevetjük a közoktatásügy 1872. 
évi állapotáról szóló miniszteri jelentés adataival, a kö-
vetkező eredményre jutunk : állami főgymnasium volt 2, 
és pedig Aradon (?) és Nagyszebenben ; állami algymna-
sium volt 9 a főcsoportositás szerint, de a táblázatos ki-
mutatásban csak négyet találunk, és pedig Fiume, Ka-
posvár, Losoncz és Munkács városokban, ez utóbbit a ki-
mutatás kétszer közli, egyszer a 81 lapon, másodszor a 
88 lapon. 

1. A királyi (katholikus) gymnasiumokat követke-
zőleg csoportosítja az 1885/6-diki jelentés : ez évben volt 
összesen 18, és pedig 8 osztályú gymnasium 12, és pedig 
a táblázatos kimutatás szerint: Aradon, J) Beszterczebányán, 
Budapesten (kettő), Eperjesen, Lőcsén, Lúgoson, Pozsony-
ban, Szatmár-Németiben, Trencsénben, Újvidéken s Ung-
vár t ; — hat osztályú királyi gymnasium volt 1 és pedig 
Selmeczen: — algymnasium volt 4, nevezetesen Miskol-
czon, Szakolczán, Trsztenán és Zsolnán. I t t meg kell 
jegyeznünk, hogy a miniszteri jelentés a hét osztályú 

Az 1872. évi miniszteri jelentés e főgymnasiumot államinak 
mondja. 

lévai gymnasiumot, mely a kegyesrendiek vezetése alat t 
áll, a 107. lapon a jelleg szerinti csoportosításában jelleg 
nélkül említi, a táblázatos kimutatásban azonban 192 la-
pon királyi középiskolának mondja. 

Ha a multévi miniszteri jelentés ez adatait össze-
vetjük az 1872-diki jelentés kimutatásával azonnal ész-
reveszszük, hogy miként csúszott be a fönnebb jelzett 
hiba, hogy kilencz állami algymnasium említtetik a fő-
csoportban (90. lap.), a táblázatban pedig (78—89. lap) 
csak négyet lehet feltalálni. A királyi (kath.) algymna-
siumokat ugyanis egyszerűen államiaknak sorozták be, de 
annyi következetességgel már nem bírtak, hogy a fő-
csoportositás és a táblázatos kimutatás közt egyöntetű-
séget fabrikáltak volna. 

E tapogatózásból, e hullámzásból a gymnasiumok 
jel lege körül, sajátságos következtetéseket lehetne le-
vonni ; mi itt csak arra szorítkozunk, hogy a miniszteri 
jelentéseknek ez egymásnak nemcsak a különböző évekre, 
de ugyanazon egy évre is ellentmondó adatai nagy felüle-
tességről s megbízhatatlanságról tesznek tanúbizonyságot, 
mintha az állami és királyi gymnasiumokat mint egy 
tuczat kártyát kevernék és találomra az egyik részt 
balra, a másikat jobbra osztanák. 

3. A miniszteri jelentésekben is katholikus jellegüek-
nek elismert középiskolák kimutatása körül ugyanezt 
az eljárást tapasztaljuk : 1885/6-ból a jelentés katho-
likus jellegű gymnasiumot 43-mat emlit, és pedig nyolcz 
osztályút 28-at (latin szert. kath. 25, görög szert, katho-
likus 3.) ; hat osztályú r. kath. gymnasium volt 2, négy 
osztályú 13. A lévai hét osztályúnak kath. jellege —-
mint már emiitettük — a főcsoportban mellőztetik. 

Az 1812-ről szóló miniszteri jelentés még 24 katho-
likus főgymnasiumot (20 lat., 4 görög szertartásút) és 
36 algymnasiumot ismert. 

A táblázatos kimutatásban azonban a következő 
adatokat találjuk. 

1885/6-ban volt kath. főgymnasium : Baján, Balázs-
falván (görög kath.), Belényesen (gör. kath.) Brassóban, 
Budapesten, Csik-Somlvón, Egerben, Esztergomban, Győ-
rött, Gyulafehérvártt, Kalocsán, Kassán, Kecskeméten, 
Kolosvártt, Nagybányán, Nagy-Kanizsán, Nagy-Szom-
batban, N.-Váradon, Nyitrán, Naszódon (gör. kath.), 
Pécsett, Rozsnyón, Sopronban, Székely-Udvarhelytt, Szom-
bathelyit, Székesfehérvárit, Temesvártt, Váczon és Vesz-
prémben. Ez nyilván 29 kath. főgymnasiumot tesz kis 

t ehá t a miniszteri csoportosítás összegezése a 106. lapon, 
valamint a táblázatos kimutatás főösszege a 194. lapon 
hibás, mert csak 25 róm. és 3 görög kath. főgymnasiumot 
ád össze ; a tévedés ott rejlik, hogy a táblázatban az át-
hozatal el van hibázva; a 122. lapon ugyanis helyesen 
van az összeg feltüntetve (19), de a 194. lapon az átvitel 
téves, meri csak 18-at jelez. 

Maga a valóságos bábeli zavar az, melyben azonban 
szemlátomást rendszer van, mely az 1872. óta kiadott 
miniszteri jelentésekben, melyek itt előttünk feküsznek, 
következetesen végig vonul. Ellentmondásos csoportosítás 
s hibás részletezés: ez a főjellemvonás. 

A nagy galiba onnan származik, hogy az adatok ösz-
szeállitói a királyi katholikus, és a kath. hitközségi közép-

18* 
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i s k o l á k a t összevissza h á n y t á k és e l k ü l ö n í t e t t é k a p ü s p ö k i 
a l a p í t v á n y o k b ó l és a szerze tes r e n d e k á l t a l f e n t a r t o t t i n -
t éze t ek tő l , p e d i g j o g i s va l lásos j e l l e g ü k egy s u g y a n a z . 

A k ö z o k t a t á s ü g y i s t a t i s z t i ka f ö n e b b j e l l e m z e t t e l -
j á r á s á n a k b ő v e b b m e g v i l á g í t á s a , v a l a m i n t az évek s o r á n 
á t k ü l ö n b ö z ő j e l en t é se iben a k a t h o l i k u s k ö z é p i s k o l á k 
t u l a j d o n j o g i j e l l e g e k ö r ü l t a n ú s í t o t t h a t á r o z a t l a n s á g á n a k 
rész le tes k i m u t a t á s a czé l j ábó l t á b l á z a t o s összeá l l i t ás t r e n -
d e z t ü n k . E b b e m i n d e n e g y e s a d a t o t a j e l e n t é s e k h iva -
ta los j e l l e g ű t á b l á z a t a i b ó l v e s z ü n k á t ; és p e d i g az 1872-
diki á l l a p o t r ó l szóló a d a t o k a t az u g y a n a z o n évi j e l e n - J 

tés 7 8 — 8 9 . l a p j á r ó l ; — az 1 8 7 9 / 8 0 — 1 8 8 0 / 1 - d i k i a d a t o -
k a t az u g y a n e z évi j e l e n t é s 4 7 6 — 5 5 1 . l a p j á r ó l ; — az 
1 8 8 5 / 6 - d i k i közép i sko la i v i s z o n y o k r a v o n a t k o z ó a d a t o -
k a t az ez évi j e l e n t é s 1 9 0 — 1 9 5 . l a p j á r ó l . M e g j e g y e z z ü k 
m é g , h o g y a k i r á ly i g y m n a s i u m o k k a t h o l i k u s j e l l e g é t az 
e lőbbi k ö z l e m é n y ü n k b e n idéze t t a p r ó b e t ü s j e g y z e t b ő l 
i s m e r e t e s e k n e k veszszük és a h o l a min i sz te r i j e l en t é s 
e j e l l e g f e l t ü n t e t é s é t mel lőzi , o t t az t (?)-lel j e l ezzük , va -
l a m i n t a község i ek közé s o r o r o z o t t k a t h . j e l l e g ű g y m n a -
s i u m o k a t . 

E k i m u t a t á s a k ö v e t k e z ő : 

1872 . é v . 1 8 7 9 / 8 0 - 1 8 8 0 / 1 . é v 1 8 8 5 / 6 . é Y 

Az in t éze t Az i n t éze t L Az in t éze t 

he lye 
J e l l e g e 

h e l y e í ! 
J e l l e g e 

h e l y e % s 
J e l l e g e 

Arad VIII. állami (!!!) Arad VIII. k. (?) Bibits-al. Arad VIII.! királyi (?) 
Baja VIII. királyi (?) Baja VIII. Zircz. czistr. Baja VIII. róm. kath. 
Balásfalva VIII. görög kath. Balásfalva VIII. g. k.Baziliták a. Balásfalva VIII. gör. kath. 
Bártfa IV. katholikus Bartfa IV. városi kath. Bártfa IV. községi. (?) 
Belényes VIII. görög kath Belényes VIII. g. k. Vulkan a. Belényes VIII. gör. kath 
Beszterczebánya VIII. királyi (?) Beszterczeb. VIII. királyi kath. Beszterczebánya VIII. királyi (?) 
Brassó VII. katholikus Brassó VIII. r. k. erd. t. a. Brassó VIII. róm. kath. 
Buda v i l i . királyi (?) Bpest II. ker. VIII. k egy. kath. Budapest II. ker. VIII. királyi (?) 
Pest VIII. kegy. tan. r. Bpest IV. ker. VIII. kegyesr. kath. Budapest IV. ker. VIII. róm. kath. 
Pest VIII. királyi (?) Bpest V. ker. VIII. királyi kath Budapest V. ker. VIII. királyi (?) 
Csik-Somlyó VII. katholikus Csik-Somlyó VIII. Róm. kath. Csik-Somlyó VIII. róm. kath. 
Debreczen IV. katholikus Debreczen IV. R. k. Bakó-alap Debreczen IV. róm. kath. 
Eger VIII. katholikus Eger VIII. Czist'erczi rendi Eger VIII. róm. kath. 
Eperjes VIII. katholikus Eperjes Vil i . királyi kath. Eperjes VIII. királyi (?) 
Érsekújvár IV. katholikus Érsekújvár IV. sz. Fer. kath. Érsekújvár IV. községi (?) 
Erzsébetváros . IV. vár örmény (?) Erzsébetváros IV. Örmény kath. Erzsébetváros IV. községi (?) 
Esztergom VIII. sz Ben. r. kath. Esztergom * Till. * ? ? ? * Esztergom VIII. róm. kath. 
Gyöngyös VI. katholikus Gyöngyös VI. Városi kath. Gyöngyös VI. községi (?) 
Győr VIII. Ben. r. r. kath. Győr VIII. k.sz. Benedekr. Győr VIII. róm. kath. 
Károly (Gyula) Fehérv. VIII. r. kath. püsp. Gy. (Károly. Fehérvár VIII. Róm. kath. Gyulafehérvár VIII. róm. kath. 
Jászberény VIII. katholikus Jászberény VIII. kerül. kath. Jászberény VIII. községi (?) 
Kalocsa VIII. Jezsuita rendi Kalocsa VIII. Jézustár. k. érs Kalocsa VIII. róm. kath. 
Kassa VIII. katholikus Kassa VIII. Premontrei r. Kassa VIII. róm. kath. 
Kecskemét VIII. kegyesrendi Kecskemét VIII. kegyesr. kath. Kecskemét VIII. róm. kath-
Keszthely IV. Csorna prem. Keszthely IV. katholikus Keszthely IV. róm. kath. 
K.-Vásárh.-Kanta IV. róm. kath. Kézdi-Vásárhely IV. Róm. kath. Kézdi-Vásárhely IV. róm. kath. 
(Kun)-Félegyháza IV. városi kath. Kun-Félegyh. IV. Városi kath. Kis-Kun-Félegyháza VI. községi (?) 
Kis-Szeben IV. katholikus Kis-Szeben IV. Kegyes tan. r. Kis-Szeben IV. róm. kath. 
Kolozsvár VIII. katholikus Kolozsvár VIII. Róm. kath. Kolozsvár VIII. róm. kath. 
Komárom IV. Benedek rendi Komár. (Rév.) IV. katholikus Komárom IV. róm. kath. 
Kőszeg IV. Benedek rendi Kőszeg IV. katholikus Kőszeg IV. róm. kath. 
Léva í v : kegy. r. k. k. Léva IV. kegyesr. kath. Léva VII. királyi (?) 
Lőcse VIII. kir. kathol. Lőcse VIII. kir. kath. Lőcse VIII. királyi (?) 
Lúgos IV. k. (?) Lúgos VIII. Róm. kath. Lúgos VIII. királyi (?) 
Magyar-Ovár IV. róm. kath. Magyar-Ovár IV. kath. Magyar-Óvár IV. róm. kath. 
Mármaros-Sziget IV. róm. kath. Mar maros.-Sz. IV. Róm. kath. Mármaros-Sziget IV. róm. kath. 
Maros-Yásárhely IV. róm. kath. Maros.-Vásárhely VII. Róm. kath. Maros-Vásárhely VII. róm. kath. 
Miskolcz IV. róm. kath. Miskolcz IV. Minorita rendi Miskolcz IV. róm. kath. 
Nagybánya IV. királyi (?) Nagybánya VIII. Róm. kath. Nagybánya VIII. róm. kath. 
Nagy-Kanizsa VIII. tan. r., városi 

királyi (?) 
Nagy-Kanizsa VIII. katholikus Nagy-Kanizsa VIII. róm. kath. 

Nagy-Károly IV. 
tan. r., városi 
királyi (?) Nagy-Károly VII. Róm. kath. Nagy-Károly VII. róm. kath. 

Nagy-Szombat VIII. érseki kath. N.-Szombat VIII. érseki kath. Nagy-Szombat VIII. róm. kath. 
Nagy-Várad VIII. görög kathol. Nagy-Várad VIII. Római kath. Nagy-Várad VIII. róm. kath. 
Naszód VIII. görög kath. Naszód VIII. gör. kath. Naszód VIII. görög kath. 
Nyitra VIII. kegyesr. kath. Nyitra VIII. kath. Nyitra VIII. róm. kath. 
Pápa IV Benedek rendi Pápa IV. kath. Pápa IV. róm. kath. 
Pécs VIII. Zircz. cziszter. Pécs VIII. kath. Pécs VIII. róm. katho 
Podolin IV. kathol. kir. Podolin IV. Kegyes tan. r. Podolin IV. róm. kath. 
Pozsony VIII. királyi (?) Pozsony VIII. királyi kath. Pozsony VIII. királyi (?) 
Privigye II. kegy. rendi Privigye IV. Kegyesr. kath. Privigye IV. róm. kath. 
Rózsahegy IV. kegy. rendi. Rózsahegy IV. Kegyes tan. r, Rózsahegy IV. róm. kath. 
Rozsnyó VIII. katholikus Rozsnyó VIII. katholikus Rozsnyó VIII. róm kath. 
Sátoralja-Ujhely VI. katholikus Sátoralja-Ujh. VI. kegyes tan. r. Sátoralja-Ujhely VI. róm. kath. 
Selmeczbánya VI. kegyes rendi Selmeczbánya VI. királyi kath. Selmeczbánya VI. királyi (?) 
Sopron VIII. Benedek rendi Sopron VIII. katholikus Sopron VIII. róm. kath. 
Szakolcza IV. kir. kath. Szakolcza IV. Királyi kath. Szakolcza IV. királyi (?) 
Szamosujvár IV. vár. örm. (? ) Szamosujvár IV. Örmény kath. Szamosujvár IV.j községi (?) 
Szatmár-(Németi) VIII. királyi (?) Szatm. (Nem.) VIII. Róm. kath. k. Szatmár-Németi VIII. királyi (?) 

* „A budapesti tankerület gymnasiumainak száma s jellege" czimü fő rovatból a 476. lapon Esztergom ki van hagyva; a 
alrovatokban azonban előfordul. Ez is hivatalos hitelesség ! 



RELIGIO. 141 

187S. éY. 

Az intézet 

helye 

Szeged 
SzékelyUdvarhely 
Székes-Fehérvár 
Sz.-György (Pozsony) 
Szilágy-Somlyó * 
Szolnok 
Szombathely 
Tata 
Temesvár 
Trencsén 
Trsztena 
újvidék *** 
Ungvár 
Vácz 
Veszprém 
Zsolna 
Nagy-Becskerek 
Szabadka 

VIII. 
VIII. 
VIII. 

IV. 

IV. 
VIII. 

IV. 
VIII. 

VI. 
III. 

VIII. 
VIII. 

VI. 
VI. 
IV. 
IV. 

VIII. 

Jel lege 

királyi (?) 
királyi (?) 
Zircz-cziszter. 
kegyes rendi 

katholikus 
róm kath. 
városi örm. ** 
királyi (?) 
kegyes rendi 
királyi (?) 

királyi (?) 
kegyes rendi 
kegyes rendi 
Ferencz rendi 
kath. kir. 
városi k. (?) 

1 8 7 9 / 8 0 - 1 8 8 0 / 1 . é v 

Az intézet 

helye 

Szeged 
Székely-Udvh. 
Székes Fehérv. 
Sz.-György (Pozs.) 
Sz. Somlyó 
Szolnok 
Szombathely 
Tata 
Temesvár 
Trencsén 
Trsztena 
Újvidék 
Ungvár 
Vácz 
Veszprém 
Zsolna 
N.-Becskerek 
Szabadka 

VIII. 
VIII. 
VIII. 

IV. 
III. 
VI. 

VIII. 
IV. 

VIII. 
VIII. 

IV. 
VIII. 
VIII. 
VIII. 
VIII. 

IV. 
VIII. 
VIII. 

Jel lege 

1885/6 . éY 

Az intézet 

helye 

Kegyes tan. r. 
Róm. kath. 
Zircz. czister. 
katkolikus 
Róm. kath. 
Városi kath. 
katholikus 
katholikus 
róm. kath. 
kir. kath. 
kir. kath. 
kir. kath. 
kir. kath. 
kzgyesr. kath. 
katholikus 
kir. kath. 
községi (?) 
községi (?) 

Szeged 
Székely-Udvarhely 
8zékes-Fehérvár 
Sz--György (Pozs ) 
Szilágy-Somlyó 
Szolnok 
Szombathely 
Tata 
Temesvár 
Trencsén 
Trsztina 
Újvidék 
Ungvár 
Vácz 
Veszprém 
Zsolna 
N.-Becskerek 
Szabadka 

Jel lege 

VIII. 
VIII. 
VIII. 

IV. 
IV. 
VI. 

VIII. 
IV. 

VIII. 
VIII. 

IV. 
VIII. 
VIII. 
VIII. 
VIII. 

IV. 
VIII. 
VIII. 

községi (?) 
róm. kath. 
róm. kath. 
róm. kath. 
községi (?) 
községi (?) 
róm. kath. 
róm. kath. 
róm. kath. 
királyi (?) 
királyi (?) 
királyi (?) 
királyi (?) 
róm. kath. 
róm. kath. 
királyi (?) 
községi (?) 
községi (?) 

* Nem emlittetik. — ** Ez nyilván tollhiba a miniszter hivatalos jelentésében. — *** ,A jelentés „görög keleti" jelleget mond. 
(Folytatjuk). 

J A C O B I 1 T I 3I_i T O S 
b ibornok , á l l amt i tká r . 

1832—1887. 

A világ vallási pacificatójának nagy pápai t i tkár ja , 
— egy elsőrangú csillag az egyházi élet egén — hunyt 
el a boldogultban. XI I I . Leo pápának 10 éves kormánya 
alatt már négy á l lamt i tkár ja volt : Simeoni, Franchi , 
Nina és az imént elhunyt Jacobini . Mind a négyen nagy 
egyházi polit ikusok, de legnagyobb és legszerencsésebb 
közöt tük mégis Jacobini biboros vala. Mint a lumen de 
coelo pápájának jobb keze, korunk legnagyobb ál lamtér-
fiaival, nagy és kisebb államaival, a hol csak a vallás és 
egyház java kivánta, Jacobini bibornok szerencsés siker-
rel végezte tárgyalásai t . A pápaság dicsőségéből nem egy 
fénysugár ragyogja körül a feledhetetlen bibornok halán-
tékait . R. i. p. ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márcz. 1. A római kérdés. — Ama sok 

égető és megoldatlan kérdés között , melyek a kedélyeket 
és elméket, a poli t ikusokat és az egyszerű embereket 
egyaránt fogla lkozta t ják , talán első sorban áll a római 
kérdés. 1870. szept. 20-ika óta, tehát most a 17-ik évben, 
a szentséges atya függetlenségének és szabadságának kér -
dése sokáig soha nem engedte nyugodni a világot. Egy ik -
másik alakban újból és újból felszínre kerül t és ma ta-
lán messzebb haladt e kérdés, mint ezt sokan gondolják. 
Helyesen megjegyzi a jeles „Moniteur de Rome" (febr. 
25-iki sz.), hogy e kérdés több érdekes fázison ment 
keresztül. „Azt mondták : Ne beszéljünk többet róla ; 
azu tán : beszéljünk róla, hogy kimutassuk megoldhatásá-
sának lehetetlenségét. De az eszme csak nem nyugodot t ; 
rendkívüli haladást tet t . Ma már nincs szó arról, hogy a 
római kérdést meg kell oldani, hanem az, hogy és mi-
képp érünk megoldásához? Minő a lakban, minő ki ter je-

désben vigyük keresztül megoldását ? íme ebben az alakban 
tűnik most már fel az államférfiak előtt a római kérdés." 
Igy a M. de R. Ki hi t te volna, hogy a rablópoli t ikából meg-
gazdagodott Olaszország önként fog ja felajánlani rablásá-
nak egy részét, hogy lelkiismeretét megnyugtassa — vagy 
pedig létét biz tosí tsa?. 

Pedig igy állunk. Minden kétséget kizáró forrásból 
bizonyos, hogy Olaszország kormánya komoly kísérlete-
ket tesz a római kérdés megoldására, persze — a maga 
részéről. Először franczia nagy lapok, később olasz, a 
kormányhoz közel álló lapok behatóan feglalkoztak a 
kibékülés lehetőségével, módozataival és eszközeivel. Ezen 
felfogások szerint azt t a r t j ák , hogy a kibékülés a Vat i -
kán és Quirinál közöt t lehetséges volna és ennek elérése 
czéljából visszaadnák a pápának Rómát , u ta t nyi tná-
nak neki a tengerre, biztositanának neki havi civillistát 
és háború esetén megszállnák a várost a pápa nagyobb 
biztosítására. Ezen feltételek alatt remélik a status quo 
ante-t helyreáll í thatni . 

Ket tő t kell e dologban jól megkülönböztetni . Azt, 
hogy mit akar a piemonti kormány, vagy jobban : mire 
volna kész a pápasággal kötendő béke érdekében és azt, 
mit tesz vagy mit tehet a pápaság ezen kísérletekkel 
szemben, vájjon léphet-e ál talában a pactatio terére és 
ha igen, minő feltételek a l a t t ? 

Vegyük az al ternat íva első részét. 
Azt szívesen megengedjük, sőt abban nem is kétel-

kedünk, hogy az olasz' kormány a mostani viszonyok kö-
zött sokra, nagyon sokra kész volna, hogy a pápával 
kibékül jön. A világ magatar tása , politikai iránya ha táro-
zottan a pápának kedvez. A római kérdés mint nemzet-
közi kérdés, mindenütt foglalkoztat ja az államférfiakat 
és a kormányokat , és minden dementi daczára bizonyos, 
hogy komoly diplomatiai tárgyalásoknak alapját képezte 
és képzi. Németország magatar tása és közeledése a szent-
székhez, még több, Bismarck herczeg folyamodása a szent-
székhez a nagy német birodalom belügyei kérdésében, a 
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pápaságnak fényesen növekvő hatalma nyugaton épp 
ugy mint keleten ; ezek és még más tények oly súlyt 
és tekintélyt kölcsönöznek a szentszéknek — helyzetének 
minden sanyarusága daczára — hogy ehhez foghatót a 
mai korban nem ismerünk. Es éppen ez az egyre erős-
bödő tekintély nem teheti közönyössé a kormányok előtt 
— már tisztán politikai szempontból sem — hogy a 
pápaságnak minő a helyzete. Egész Európának, sőt az 
egész világnak érdeke, hogy a pápa, ez a páratlan nagy-
hatalom, teljes szabadságnak és függetlenségnek örvend-
jen. Az olasz kormány nagyon is érzi a politikának e 
határozottan nyilvánuló irányát és azért — nagyobb ba-
jok elkerülése végett — kész, nagyon is kész áldozatokat 
hozni, lemondani egyről-másról, csakhogy a pápával tisz-
tába jöjjön. A non-interventio elve, mint a tények mu-
tatják, lejárta magát ; Olaszországnak nem fog sikerülni 
ezt az igazságtalan elvet, melyet csak a rabló-politika 
érdekében állittottak fel, u j életre támasztani. — A kilá-
tás a jövőre hajszálnyival sem biztatóbb. Egy nagy 
európai conflagratio esetén, melyet már évek óta elke-
rülhetetlennek tart a világ, Olaszországnak bajait és za-
varát a meg nem oldott római kérdés csak növelheti és 
könnyen sirját is áshatná. Vannak Olaszországnak még 
higgadt és messzebb látó államférfiai is, kik ha el is 
tekintenek talán magasabb, vallási vagy erkölcsi indo-
koktól, tisztán saját érdeküknél fogva, az utilitarismus 
szempontjából el nem zárkózhatnak ama szükség elől, 
hogy a római kédést meg kell oldani és pedig ha e 
megoldás nem történik de nobis cum nobis, hát ugy lesz : 
de nobis sine nobis ! 

Ha okoskodásunk nem csal, igy áll a helyzet az 
olasz kormány részén. De mivel kettőn áll a vásár, kér-
dés minő állást foglal vagy foglalhat ezzel szemben a 
szentszék. 

Nem tagadjuk, hogy vannak Olaszország ugy egy-
házi mint világi katholikusaj körében, kik a Vatikánnak 
kibékülését a Quirinállal nagyon óhaj t ják. De azt is tud-
juk, hogy e nézetekre a Vatikán soha sem mondotta 
ki a „piacét" szót. Sőt — elég csak P . Curci és mások 
esetére utalni : — ugy a boldog emlékű IX. Pius, mint a 
dicsőségesen uralkodó XIII. Leo pápa határozott rossza-
lásukat és nem-tetszésüket fejezték ki e nézetekkel 
szemben. Mostani szentséges atyánk oly világosan és eré-
lyesen kifejezte álláspontját, hogy ez iránt a világ nem 
lehet kétségben. XIII. Leo programmja a szentszék igazi 
függetlenségének visszaállítása, az elkövetett jogtalanság 
teljes kiegyenlítése, a restitutio in integrum via juris et 
non via gratiae. S méltán. A ki mellett oly szent, oly 
legitim, több mint ezeréves jog harczol, az nem szorul 
alkudozásokra. Saját positióját gyengíti, önmagát és jö-
vőjét veszélyezteti, ki feladván legerősebb állását, kegye-
lem utján elfogadja egy részét annak, a mi teljesen és 
egészen az övé. A pápaság más politikát nem is követ-
het és elég bárgyú az, ki feltételezheti, hogy a kibékü-
lés jogfeladás által lehetséges lesz. 

„A végeldöntés jönni fog, holnap, holnapután vagy 
pedig tiz év múlva, ez keveset változtat. El fog jönni, 
ez igaz és positiv tény. Várjunk ; ne praejudikáljunk 
XIII Leo pápa elhatározásainak semmiben, ki vatikáni 

fogságában biztosan és lassan előkészíti a hit, az igazság 
és biztonság e nagy müvének sikerét. A „Moniteur de 
Rome" e talpra esett nyilatkozatával végezzük mi is fel-
szólalásunkat ? 

Szatmár. Jandrisics János plébános városi képvise-
lőnek Szatmár város f . hó 7-kiközgyűlésén tartott beszéde.1) 

Nem lévén tagja ez évben a gazdasági szakosztály-
nak, a szőnyegen levő tárgyra nézve itt óhajtom elmon-
dani átalánosságban és tárgyilagosan szerény vélekedése-
met. Semmit sem óhajtok inkább e pillanatban, tek. köz-
gyűlés, mint azt : vajha szavaim félre ne magyaráztat-
nának s ne keresnék azok forrását másban, mint igazságot 
fürkésző lelkemben, mely minden érdeken felülemelkedve, 
mint mindig, ugy ez ügyben is nyíltan és őszintén, ke-
rülve a személyek és érdekek ok nélküli megsértését, vá-
gyik nyilatkozni s álláspontját megjelölni. 

A férfiú jelleméhez sokkal méltóbbnak tartom ugyanis, 
ha vélekedését a más véleményen levők többségével szem-
ben is kimondja, mintha azt bátortalanul keblébe rejti 
és elégületlenséggel távozik. Méltóbb ez eljárás az em-
berhez még akkor is, ha vélekedésével egyedül maradna 
is, mert még ez esetben is magával viszi a római szó-
nok vigasztalását: „dixi et salvavi animam meam." 

Ezek előre bocsátása után legyen szabad mindenek-
előtt a református gymnasiumot fenntartó tanácsnak be-
adott kérvényére, úgynevezett „memorandumára" némi 

reflexiókat tennem. 
Be kell vallanom, hogy e mü a kérvényezett ügy 

megokolásának valódi mestermüve. Szól az észhez is, de 
még többet a város szivéhez. Nem hagy érintetlenül 
egyetlen kellemes szint sem, hegy minél tetszősebb szí-
nezésben és alakban mutassa be az ügyet. S valóban, ha 
a „memorandumnak" az volt a czélja, hogy kézzel fog-
hatolag bebizonyítsa, miszerint a református hitközségnek 
érdeke okvetlenül megkívánja a főgymnasium létesítését, 
akkor e czélt el is érte, mert aki ez iratot elolvassa, 
kénytelen erről meggyőződni. 

Azt azonban, hogy e város többi polgárainak érdeke 
is kívánná a gymnasium kiegészítését, vagyis, hogy ez 
oly közérdek lenne, melyért tenni, áldozni, kivétel nélkül 
uj terheket vállalni s a sürgősebb igényeket háttérbe 
szorítani volna szükséges: azt a memorandum vagy csak 
halványan érinti, vagy egészen megoldatlanul hagyja. A 
milyen erős tehát e memorandum bebizonyításában annak, 
hogy a református egyház érdeke 8 osztályú gymnasiumot 
kiván : épen oly erőtlen feltüntetésében annak, hogy ezt 
a más vallásokon levő polgárok nagyobb felének érdeke 
is kívánná. 

Es ez nem is csodálható. Valamely egyháznak tör-
téneti múltja és ama magas conceptiók, miket a jelen 
nemzedék alkot a jövő számára, hogy az azokat egykor 
megvalósítsa, mindig lelkesedettebb felfogásra képesitik 
az érdekelt feleket. Es én hiszem, hogy az érdekelt felek 
talán még ez órában is meghoznák az áldozatot minden 
indokolás nélkül is. Ámde nehéz a capacitálás azokra 
nézve, akik az érdekközösségen kivül állanak ; nehéz az 

A szatmári 6 osztályú ref. gymnasiumnak 8 osztályúvá 
városi segély által felemelése ügyében. A szeri:. 
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áldozatok meghozására birni azokat, kik nem látják be 
szükségességét a ref. gymnasium kiegészitésének, s kik 
különben is súlyos adók terhe alatt küzdvén, u j terhek 
viselésére nem hajlandók s talán már nem is képesek. 

Mindamellett megvallom, hogy ha e városnak és 
polgárainak anyagi képessége olyan volna, miszerint na-
gyobb megterheltetés nélkül hozhatná meg áldozatát min-
den vallásfelekezet embere egy testvér-egyház cultur-
czéljaira: bűnnek tartanám egy szóval is megakadályozni 
a lelkesedést szándékainak végrehajtásában. 

Ha a városunkban fenálló és minden tekintetben 
kitűnő kir. főgymnasium mellett szükségét látnám egy 
másik főgymnasium felállításának, mert a jelentkező ifjak 
befogadására amaz már nem elegendő : nem vonakodnám 
a mostaninál még nagyobb tehertől sem, hogy e város 
polgárai gyermekeinek uj tancsarnokot nyissunk a pálya 
folytatására. 

De midőn azt látom, hogy e város tehetetlen, sze-
gény, hogy az adózó polgárok vagyoni képessége nem 
engedi s az általános és közszükség nem követeli, uem 
indicálja a gymnasium kiegészítését : a mai viszonyok 
közt, — sajnálom, — de nem járulhatok a memorandum-
ban kért összeg megadásához. 

Es e nyilatkozatomban támogat engem egy fontos 
erkölcsi momentum is. Hosszas tanári működésem alatt 
ugyanis azt tapasztalám, hogy a kir. kath. gymnasium 
felsőbb osztályaiba át jöt t református tanuló ifjak magu-
kat itt nagyon jól érezték. Vallási életök saját lelkészeik 
vezetése alatt állott s nem volt veszélyeztetve. Előzékeny 
bánásmódban részesültek s az igazság mérlegén biráltat-
tak meg. Es én hiszem, hogy mig egyrészt egyetlen vá-
rosi vagy vidéki szülének sem volt oka panaszra, más-
részt e körülmény magára az if júságra is, egy egész 
életre kiható jótékony befolyást gyakorolt . 

Ugyanis, a különböző elemek egymással való érint-
kezése, más nézetek meghallgatása, u j szokások, emberek 
és viszonyok, kölcsönösen eloszlatták náluk amaz elfo-
gultságot, mit eddigi elszigeteltségükben éreztek. A ba-
rátság, gyöngédség és szeretet, melyre az if jú szive 
képesebb, mint a sokban csalódott férfi koré, fogékonyabbá 
tette őket az övéktől különböző érdekek és nézetek tisz-
teletére már ifjú korukban is. Es ily körülmények közt nőve 
fel, az előzékenységnek, szeretet és türelemnek, — mikre 
különösen társadalmi téren oly nagy szüksége van az em-
bernek, — oly mértékét szerezték meg, mely őket még férfi-
korukban is bizonyára csak előnyös oldalról tüntetheti fel. 

Az aranyat is előbb más érczczel vegyitve dolgoz-
ták fel és ugy bocsátják forgalomba. Az embert is az 
teszi értékessé a társadalomban, ha saját érzelmeinek 
megóvása mellett, igaz türelemmel és szeretettel tud 
adózni a mások felfogásának is. 

Minthogy tehát a kir. főgymnasium ily erkölcsi 
momentummal rendelkezik s ily társadalmi előnyökre is 
képesit és képes nagyobb mennyiségű ifjút is befogadni, 
mint a mennyit a református gymnasium 6-ik osztálya 
szolgáltathat : culturalis és különösen a felsőbb iskolázta-
tás szempontjából nem látom elérkezettnek az időt, 
hogy a református gymnasium kiegészítése által e város 
lakossága, kivétel nélkül, ujabb adóval terheltessék. 

„Tekintve e város jótékony intézeteit és iskoláit" 
a soks or emiitett memorandum „hazánk éjszakkeleti 
Athenjének" nevezi városunkat. E szép hasonlatot én is 
készséggel aláirom, mert valóban alig van hazánkban egy 
másik város, mely a culturalis czéloknak annyi oltárával 
rendelkeznék, mint éppen a mi városunk. De éppen azért, 
mert e körülményt a memorandummal együtt mindnyá-
jan örömmel konstatálhatjuk, elégedjünk meg ez állapot-
tal legalább addig, amig kedvezőbb körülmények ujabb 
áldozatra képesítenek bennünket. Es mert a memoran-
dum éppen Athénéről szól, eszmetársitásnál fogva két 
dolog jő eszembe róla. Először is, hogy Athennek sok 
baja és harcza volt szövetségeseivel, mert nagyon meg-
terhelte őket adóval. Nos uraim, e tekintetben valóban 
nem óhajtom, hogy városunk Athenéhez legyen hasonló. 
A másik dolog pedig az, hogy volt Athennek egy nagy 
bölcse, kinek ez volt a jelszava: „nosce te ipsum," „is-
merd meg tenmagad." Am, ismerjük fel mi is tek. köz-
gyűlés e városnak és polgárainak mostoha helyzetét és 
ne terheljük azt olyan sulylyal, melynek viselése alatt 
zúgolódni és szitkozódni volna kénytelen a nép. 

A memorandum végre „az aggódó édesanyához" 
hasonlítja e várost, mely megtett a múltban is mindent, 
hogy a református gymnasium virágzó állapotban fentar-
tassék. Ezt a hasonlatot is szívesen elfogadom, mert a 
tapasztalat valóban azt igazolja, hogy e város a református 
hitközségnek, ezen, úgyszólván, első szülöttjének ügyét 
minden időben a legmelegebben ápolta, és mint kedven-
czét évről-évre ujabb adományokban részelteté. Ámde épen 
azért, mert e város nemcsak a református hitfelekezetnek, 
hanem a többi felekezeteknek is édes anyja, kötelessége 
egyszersmind ezek érdekét is szem előtt tartani, nehogy 
féltékenység ébredjen szivökben nagyon is felkarolt test-
vérük iránt s csupán csak mostohának nézzék azt a vá-
rost, kihez a másik, mint „édesanyához" folyamodhatik. 

Mi történnék, ha e város lakosságának nagyobb fele, 
vagyis ama többi három vallásfelekezet is jól megokolt 
kérvényekkel kulturális czéljaik előmozdítására ily nagy 
mérvű adományt kérnének a törvényhatóságtól ? Ha meg-
adná kérésüket, „mint édesanyához illik," önmagát tenné 
tönkre ; s ha megtagadná, milyen kritika sújtaná ? ki tudja 
megmondani ? 

Minthogy tehát mi, a memorandum szavai szerint 
is, egy „kis Athene" vagyunk s kulturális állapotunk 
egészen kielégítő, ne vegyük el a közerőt a kevésbbé 
szükségesek számára a nagyon szükségesektől. 

Hiszen elmondhatjuk, hogy amig kulturális intéze-
teinket illetőleg nagyon is el vagyunk látva, addig a ké-
nyelem ügye, a szépészet érzéke s a haszonnal járó befek-
tetések, e városból csaknem ki vannak zárva. 

Nézzük meg városunk főterét, mely alakra nézve 
nem találja pár já t e hazában s büszkesége lehetne e vá-
rosnak, mivé lesz az őszi esős napokon ? Egy sártengerré, 
melyen fenakad a kevésbbé terhelt szekér is, kivált ha 
sorsa amaz oldalra vezeté, melyet eddig is kövezet nél-
kül hagyni, nagy mulasztása sőt bűne a múltnak. A 
piaczra kinyúló vagy ahoz csak egy kődobásnyira eső 
utczákban, a nedves őszi és téli időben nem képes sze-
kérke fáját befuvarozni a szegény iparos, mert szándéká-
nak út ját állja a feneketlen sár. Nincs kényelmes foga-
dónk, melyben az idegen jól találhatná magát s ócsárolva 
ne szidná kényelmetlenül töltött éjszakájáért e város nevét 
és emlékét. 

Nincs városházunk s hivatalnokaink bűzhödt és sö-
tét czeliákban végzik fárasztó munkáikat. Nincs egy gaz-
dasági iskolánk, melyre pedig specziális helyzetünknél fogva 
kiválóan szükségünk volna, hogy földmüveléssel foglalkozó 
fiaink okszerű gazdálkodásra tanittasanak. A Szamos hidja, 
mint Saturnus hajdan, fölemészti saját produktumát ; a 
vágóhid pedig már réges-régen várja nagyobb esztetikai 
érzékkel berendezett utódját. Kövezetünk mindenki által 
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kifogáso t állapotban van; a nivellirozás, a csatornázás és 
légszesz világítás ügye pedig, a remények távoli országá-
ban szenderegnek. 

Tudom én azt nagyon jól, hogy a régi idők mu-
lasztásait nem lehet gőzerővel kiegyenlíteni, s amit mond-
tam, nem is a jelenlegi tényezőkre alkalmazott czélzatos 
birálat, hanem felemlitése csupán ama nagyon szükséges 
dolgoknak, melyek kivétel nélkül mindnyájunkat érdekel-
nek s e város polgárainak valódi közösügyei. Mindezek-
nek létrehozása a jövő feladata, s ha majd meg lesznek 
alkotva egykoron, e város polgára büszkén fogja vezet-
hetni az idegent utczáinkon, elmondva; ime, ezek a mi 
adófilléreinken jöttek létre, nem hiába dolgoztunk és 
áldoztunk ! 

Minthogy tehát a jövő időre és nemzedékére anayi 
alkotás és teher várakozik, nagyon csodálkozom, hogy a 
gazdasági szakosztály még a szőnyegen levő ügyet is a 
jövőre utalja ! Azt javasolja ugyanis, hogy a közgyűlés 
ajánlja meg már most a memorandumban kért tételt s 
a fedezetről való gondoskodást bizza a jövő időre és nem-
zedékre. 

Már tek. közgyűlés azt tartom, hogy a közgyűlésnek 
ezen ajánlata vagy bir a jövőre nézve kötelező erővel, 
vagy nem bir. Ha nem bir, akkor fölösleges a megaján-
lás ; ha pedig csakugyan kötelező erővel bir : akkor nem 
tartom igazságosnak, sem helyesnek és méltányosnak, 
hogy megkössük egy jövő századbeli törvényhatóságnak 
kezét, a melyre annyi alkotás munkája és fáradalma vá-
rakozik ! 

Azon megyőződésben vagyok, hogy, ha ama jövő 
kor, mely emberi számítás szerint legalább is 15 év mul-
tán fog foglalkoztatni ez ügygyei, olyan boldog helyzet-
ben lesz, hogy felekezeti czélokra is fog áldozhatni, bi-
zonyára megteszi önkényt is a teendőket. Nem akarok 
tehát terheket oktroyálni ama jövendőre, melyre mi csak 
szegénységet hagyhatunk, nehogy kigúnyolják és meg-
vessék még emlékünket is egykoron! 

Tudom én azt tek. közgyűlés, hogy az általam fej-
tegetett elvek nem népszerűek azon szivek előtt, melye-
ket felekezeti érzelmek ez ügyhöz szorosabban csatolnak. 

Es el vagyok készülve arra is, hogy éles megjegy-
zések és bírálatok tárgya leszek azok előtt, a kikkel 
ellenkező álláspontot foglaltam el. De én inkább tűröm 
szivesebben mindezt, mint tűrném meggyőződésem szem-
rehányását, mely méltán vádolhatna és sújthatna, ha 
védelmére nem keltem volna. 

Elveimet én senkivel sem közöltem s részökre tá-
mogatást senkinél sem kerestem. Am számoljon mindenki 
a lelkiismeretével! 

Megengedem, hogy e teremben, hol oly nagy az 
érdekelt felek száma, talán le is szavaztatom ; de biztosí-
tom a tek. közgyűlést, hogy e város lakosságának nagyobb 
fele, mely nem más mint a közvélemény nagyobbrésze, ne-
kem fog adni elégtételt s lelkében nekem fog szavazni 
igazságot. 

Es most a legmélyebb tisztelettel indítványozom, 
hogy a szakosztály javaslata ne fogadtassák el s a me-
morandum ügye vétessék le a tanácskozás napirendjéről 
mint olyan, mely a város és polgárainak mostoha viszo-
nyai miatt el nem intézhető. 

Bizassék ezen egész ügy egy jobb jövőre, mely ha 
bekövetkeznék, hiszem, hogy ami oktroyálásunk nélkül is 
lovagiasan meg fogja tenni a lehetőt. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A veszprémi r. kath. főgymnasium és kath. 

jel legű elemi iskolák ügyének tárgyalása érdemében a 
folyó év márczius hava 6 án, délelőtti fél tizenegy óra-
kor, a városház nagytermében katholikus nagygyűlés tar-
tatik, me yre Veszprém város katholikus polgárait meg-
hívta Szabó György kanonok-plébános. ( Veszpr. Közi.) 

VEGYESEK. 
f A collegialis tisztelet és szeretet legmélyebb 

részvétével vettük tudomásul azt a nagy veszteséget, 
mely dr Rapaics Raymond egyetemi tanár collegánkat, 
hőn szeretett, nagyérdemű édes atyjának elhunytával súj-
totta. Fiúi és papi szivének imáihoz, a mint szivesen 
csatlakoztunk a múltban, ugy kétszeres igyekezettel csat-
lakozunk jelenleg. A hozzánk érkezett gyászjelentés igv 
szól : 

„Alulírottak a legmélyebb fájdalommal jelentik a 
felejthetetlen férjnek, legjobb édes atyának, ipjok és 
nagyatyjoknak Ruhmwerthi Rapaics Dániel volt cs. kir. 
századosnak és 1848—49-iki honvédezredesnek, Heves-
megye pénztárnokának, 1887. évi febr. 24-én, délután 
57 2 órakor, életének 78-dik, boldog házasságának 44-ik 
évében, a haldoklók szentségeinek áhítatos felvétele után, 
az Urban történt gyászos elhunytát. A boldogult földi 
maradványai f. hó 26-án, délután 4 órakor fognak a Fá j -
dalmas Szűzről nevezett sírkertben nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent miseáldozat a boldogult lelke üdveért 
f. hó 28-án ,10 órakor a székesegyházban fog a Minden-
hatónak bemutattatni. Eger, 1887. február 25-én. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! Özv. Rapaics Dánielné, 
szül. Här tung Eufrozina, neje, dr Rapaics Rajmond egri 
főegyházmegyei áldozár, t. udvari káplán, k. m. tud. 
egyetemi ny. r. tanár, Rapaics Rikárd hajózási felügyelő 
és neje Boroviczény Ilona, s gyermekeik: Margit, Rikárd, 
Rapaics Radó miniszteri tanácsos s neje Gáger Izabella, 
s gyermekeik: Izabella. Rapaics Róbert vasúti állomás-
főnök s neje Plantics Mária, s gyermekeik : Robertin, 
Gabriella, Stefánia, Mária. Rapaics Róza özv. Zsendovics 
Endréné s gyermekei : Erzsébet, László, Rapaics Romeo 
m. k. adófelügyelői helyettes s neje Zachariás Anna s 
gyermekeik : Rómeó, Dániel, mint gyermekei, menyei és 
unokái. 

— Kitüntetés. 0 felsége az apostoli király Fanko-
vics Sándor mármarosi gör. kath. főesperes és püspöki 
külhelynöknek a guethi vagy quechi czimzetes apátságot 
adományozta. 

— Hallatlan sikert ért el Janssen világhírű müve 
a német nép történetéről az u. n. reformáczió idejéből 
— franczia fordításban. Alighogy az 1. köt. 5000 pél-
dányban megjelent, már néhány nap múlva 2. kiadás 
lett szükséges. Egy nemzetgazdászati író külön felolva-
sásokat készül tartani a könyv nemzetgazdászati adatai-
ból összeállítva, Taine pedig igy nyilatkozott: „Voilà la 
vraie régénération de l'histoire." 

— A német katholikusok Centrum-pártja ismét a 
legnépesebb párt Németország parlamentjében s a leg-
utolsó választások alatt a reá adott szavazatok száma a 
mult választásokéhoz mérve 200,000-el szaporodott. 

— A vatikáni böjti prédikácziókat da Loreto Fe-
rencz kapuczinus atya, apostoli prédikátor tart ja minden 
pénteken. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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T á r k á n y i B é l a . 
(1821-1886.) 

I r t a I B a / t o i l s J á a i o s . 

I. 
Figyelmes észlelő mindig érdekeltséggel idő-

zik nagy emberek, kiváló egyéniségek gyermek-
koránál, mert a mesterkéletlen természetesség 
ez időszakában oly csirákat fedezhet fel a vizs-
gáló szem, melyek a későbbi fejlődésre döntő be-
folyást gyakorolnak. 

Tárkányit nem fényes palota bölcsejében 
ringatták. Miskolcz városának egyik csinos, bár 
egyszerű alházában látott napvilágot. A lakás 
kapuja fölé akasztott czimer elég érthetően je-
lezte, hogy a gazda, az öreg Viparina, a nemes 
csizmadia czéh tagjai közé tartozik. A műhelyben 
dolgozó legények jókedvű dalolása világos bi-
zonyiték volt arra nézve, hogy a mesterség jól 
megy; s a jó mód meg is látszott a gazda há-
zatáján. Ebben nem k:U-s része volt a munkás, 
gondos, takarékos háziasszonynak. Ezek voltak 
Tárkányi szülei. 

Nemes egyszerűség övezte a hajlékot, mely-
ben életre ébredt, de a hajlékot a becsületes 
munka, józan takarékosság szellemei boldogiták; 
nem fogadott dajka táplálta csecsemő korában, 
édes anyja emlőjéből szivta magába az életet, de 
e gyöngéden szerető kebelből a vallásosság ma-
lasztja szivárgott a kisded lelkébe. Ez anyáról 
irta ő később oly megnyerő elragadtatással a 
következőket: 

„Ha futva áttekintek éltemen, 
Miként az Isten egy hív angyalát, 

Sorsom felett őrködve szüntelen 
Anyámat látom, a legjobb anyát ; 

Egy sejtelem kel ekkor szivemen 
S lelkemben egy hiteszme villan át, 

Hogy jó anyámban tán örszellemem 
Van itt e földi harczokon velem.íl 

E jó anya oltogatta magzata zsenge szi-
vébe az erények illatos bimbócskáit; e jó anya 
gyöngéd keze irányozta a gyermeke szivében 
fejlődésnek indult hajlamok csiráit. S maga a 
környezet, a házi élet, a jó példaadás folyton 
erősbiték ez áldásos törekvéseket. 

Istenem! a mai hitközönbös világból de jól 
esik a léleknek visszaröppenni egy kis pihenőre 
a nemrégmult idők enyhe otthonába, melyet a 
vallásosság melege töltött be s a hitbuzgalom 
fénye tesz oly vonzóvá. Akkor kevesebbet dol-
goztak s mégis többre mentek mint manapság. 
Ünnep, vasárnap előtti délután már abbahagyták 
a munkát, de nem azért, hogy a korcsmába 
menjenek rakouczátlankodni, hanem hogy dél -
esti isteni szolgálaton jelen lehessenek. — Akkor 
a mester minden szombateste letérdelt együtt-
levő családja körében s közös áhítattal imádkoz-
ták el a szent olvasót. S mivel akkor megadták 
Istennek, a mi az Istené, Isten is megadta azt, 
a mire szükségök volt, sőt meg is tetézte azt bő-
ségesen. — Akkor nemcsak szerelmes nótákra 
nyilt a legény ajka, hanem gyakran megcsendült 
a műhelyekben, szőllőkben, mezőkön egy-egy szent 
ének is. 

Ki tagadhatná, hogy ily sűrűen ismétlődő 
jelenetek élénken vésődtek a kis Viparina fogé-
kony lelkébe s bizonyára — bár öntudatlanul 
is — itt nyerte kedélye az első lökést azon tér 
felé, melyen később oly páratlanul jeleskedett. 

A tanulékony gyermek, ki már odahaza is 
19 
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megismerkedett az abcz és egyszeregy titkai-
val, némi előkészülettel lépett az elemi iskolába. 
Szorgalma folytán büszkeségét képezte tanitóinak, 
örömét szüleinek. Különös előszeretettel tanulta 
be a verses dolgozatokat s már ekkor egy kis 
gyűjteménye volt, ismertebb költeményekből ösz-
szeállitva. A határozatlan vonások s itt-ott elő-
forduló helyesírási hibák ugyan eléggé elárulják 
még a kisiskolás gyermeket, de a versek kedve-
lése egyúttal korán nyilvánuló jele a lelkében 
szucnyadozó költői tehetségnek. Édes atyja nem 
egyszer pödörgette büszkeséggel bajuszát, s édes 
anyja szemében gyakran megcsillantak az öröm 
könnyei, midőn fiók névnapi, disznótori összejö-
vetelekkor egy-egy vers szabatos elmondásával 
lepte meg a rokonságot. S a csizmadia legények 
szivesen juttattak megtakarított pénzecskéjükből 
egy pár garast a kis diáknak, ha némelykor 
egy-egy verssel állított be a műhelybe. 

Tanuló társai közöl nemcsak szorgalma, ha-
nem példás viselete által is kivált. S éppen ezért 
a gyermeki szivben is lappangó irigység gyakran 
éreztette ellenszenvét a kis, vézna Viparinával. 
Labdázásból, tekézésből s a gyermekkor hason-
nemü mulatságaiból sokszor kiküszöbölték őt, 
legfeljebb akkor kapott pardont, ha a legények-
től kapott pénzen egy kis nyalánkságot vett s 
megosztotta az önző pajtásokkal. S lehet, hogy e 
különben méltatlan mellőztetés más tekintetben 
kedvező volt lelkületére nézve. Elvonultságában 
zavartalanabbúl foglalkozhatott önmagával, érle-
lődött szemlélődő s gondolkodó tehetsége, tágult 
és népesült képzeletének köre. 

Középiskolai tanulmányait is szülőföldén vé-
gezte. Miskolczon volt, s van is kath, gymnasium ; 
az öreg Yiparínának módjában állott fia nevel-
tetése ; miért sajnálta volna a költséget a szép 
reményekre jogosító gyermektől? Szerencsés kö-
rülmén}7, hogy a családi otthon óvó fészkétől nem 
kellett megválnia s az éber szülői felügyelet ellen-
súlyozhatta a rossz társak által netalán okozható 
ferdeségeket. Csak egy osztályt végzett Lőcsén, hová 
szülei a német szó elsajátítása végett küldték. 

Mondanunk sem kell, hogy az, ki elemi ta-
nulmányait oty lelkiismeretes pontossággal tel-
jesítette mint ő, a gymnasiumban sem maradt 
hátrább a többinél s mindig az elsők sorában 
foglalt helyet. Magyar irálygyakorlataival már 
ekkor méltó feltűnést keltett, ezeken s latin 
verskisérletein meglátszott a későbbi oroszlán-
köröm nyoma. 

És most az ifjú válpontra jutott. Elkövetke-
zett a pápaválasztás ideje. Válságos pillanat, 
mely egy élet boldogsága s boldogtalansága felett 
dönt. 0 is ott állott a válaszúton. Tavaszló ko-
rában, midőn az élet ezerféle örömei élvezni 
hívogatták, midőn a virág kelyhéből felé csapódó 
illat szédítő mámora, a csendes éjszakában su-
gárzó csillag nyájas derengése, az ablakán át 
belopódzó esti szellő sziréni dudolása, a párjával 
együtt enyelgő fülemile bűbájos éneke azt súg-
ták-búgták tündér-varázshangon füleibe: Jer, jer 
az élet verőfényes mezejére ; repülj mint aranyos 
pillangó virágról virágra, élvezd az ifjúkor gyö-
nyöreinek rózsamézét, jer indulj, siess élvezni, 
hiszen azért vagy fiatal! És ő mindezen fülbe-
mászó szavakra rá sem hederített, hanem szive 
sugallatát követve rálépett az önmegtagadás tö-
vises útjára ; ünnepnapot szerzett szüleinek ak-
kor, midőn kijelenté, hogy Isten szolgálatára 
szenteli magát. 

Pappá lett. lS36-ban ölté magára az ifjú 
levita a lemondás gyászszinü ruháját, a reve-
rendát. A miskolcziak egyrésze gunyoros csodál-
kozással vette ezt tudomásul. „Hát még ezt a 
czingár legényt is bevették papnak? hm, hm! 
ki gondolta volna?" Ha tudták volna, hogy a 
gyönge csemetéből valamikor hatalmas fa leszen, 
dicsősége a talajnak, melyen felsarjadzott, egész 
országot a szellem ízletes gyümölcseivel tápláló ! 
Ha sejdítették volna, hogy az, kit ők mint kis 
kődarabot semmibe sem vettek, egykor diszes 
oszlopává válik az anyaszenteg}^háznak, de más-
kép beszéltek volna! 

Mit mondjak a szemináriumban töltött évei-
ről? Zajtalan élet az; az elvonultság, szent ma-
gánosság komoly iskolája, előkészítője Krisztus 
ujonczainak, ifjú bajnokainak, hogy az élet nyil-
vános küzdőterén megállják helyöket. A köteles 
tanulmányok által igénybe nem vett üres idejét 
költői tehetségének kiművelésére f'orditotta, mely-
nek eddigelé apróbb szárnypróbálgatások által 
adta jelét. — S ime egyszer csak lelkes kispa-
pok csoportja tódul felé, kik ujjongva üdvözlik 
első sikeres fellépéseért, mely dicsőséget áraszt 
az intézetre is, metynek növendéke. T. i. 1840-ben 
másodéves theologus korában részt vett egy álta-
lános figyelmet keltő balladával (Honáldozat) a 
Kisfaludy-tsrsaság pályázatán s kiérdemelte a 
pályabirák méltányló dicséretét. Ettől kezdve a 
szépirodalmi lapok hasábjain gyakran lehetett 
találkozni Tarkányi jól hangzó nevével; a Kis-
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faludy-társaság másik két pályázatán ismét di-
cséretet s jutalmat aratott. Nemsokára vette 
Toldy Ferencz levelét, ki már akkor általánosan 
elismert irodalmi tekintély volt; ö Klopstock 
Messiásának lefordítására buzditotta az ifjú költőt. 

Mily korán érezte a dicsőség siroccójának 
kábitó lehelletét! de ő nem bizakodott el, sze-
rénysége nem hagyta szivébe furakodni a nyeg-
leség kiállhatatlan tövisét. 

A hittudmánjá tanfolyam elvégzése után 
ifjúkora miatt — mindössze 21 éves volt — nem 
szenteltetett fel mindjárt ; egyideig az érseki iro-
dában működött mint tollnok. Ez időre esik Pe-
tőfivel való találkozása. Petőfi Eger környékén 
jár t s nem kerülte el Egert sem; nem csak 
azért, mert ott jó bort kóstolhatott, hanem leg-
inkább azért irányozta lépéseit Eger felé, mert 
elfogyott az útiköltsége; tudta, hogy Tárkányi, 
kit ő már a lapokból ismert, Egerben lakik, s 
tőle vagy általa remélt segítséget. Volt is kitörő 
öröm, mikor a két ifjú költő egymás nyakába bo-
rult s mint édes testvérek csókolgatták egymást ; 
volt leírhatatlan lelkesedés, harsogó éljenzés, mi-
kor Petőfi Tárkányi karján a papnevelde ebéd-
lőjébe belépett. A reményfeletti szives fogadtatás 
dalra készté Petőfyt s emlékül megirá, úgyszól-
ván rögtönzé egyik legközvetlenebb hatású köl-
teményét az „Egri hangok "-at. 

„Itt benn ülök a melegben, 
Környékez sok jó barát, 
Töltögetve poharamba 
Egri bérezek jó borát 
Jó barátok, jó borocska : 
Kell-e más ? 
Kebleinkben a kedv egy-egy 
Óriás. 
Kedvemnek ha magja volna, 
Elvetném a hó felett. 
S ha kikelne, rózsaerdö 
Koszorúzná a telet ; 
S hogyha földobnám az égre 
Szivemet, 
Melegitné a világot 
Nap helyettíl 

A két költő közt e találkozás vetette meg 
azon baráti viszony alapját, mely köztük később 
is fennállott.1) 

1844. jul. 15-ike két okból nevezetes Tárká-
nyira. E nap szenteltetett fel az Ur áldozópapjává 
s ugyanekkor nyerte meg a fensőbb hatóság en-
gedélyét, hogy előbbi magyartalan hangzású neve 

0 Az egri papnevelő-intézet ebédlőjében történt találkozásból 
azt a jelenetet, midőn Petőfi költeményét szavalja el Tárkányi és 
az egri növendékpapok előtt, Orlay lefestette. A festő halála után 
a festmény e lapok szerkesztőjének tulajdonába ment át. A szerk. 

helyett eddigi irói nevét, melyre a dicsőség su-
garai oly korán biztató fényt hintettek, hasz-
nálhassa. 

Azután káplán lett. Később két érseknek,, 
Pyrkernek és Bartakovicsnak volt kedvelt udvari 
papja. A megérdemlett kitüntetések — plébá-
nossá való kineveztetés, pápai kamarásság, kano-
nokság, szt.-István-társulat alelnöksége — egy-
házi és — taggá választatás az akadémiában s 
Kisfaludy-társaságban — világi részről egymást 
érték nála, de ő rajta nem teljesedett be a 
közmondás: honores mutant mores. 0 megmaradt 
az előbbi nyilt jellemű, barátságos lelkű, érezni 
tudó, derék férfiúnak. 

Rokonairól fényes állásában sem feledkezett 
meg; dus adományokkal te t t bizonyságot irán-
tok való szeretetéről. 

A rokoni szeretet gyöngye mellett varázs-
szinben tündöklik szivében a barátság érzelmé-
nek hamisítatlan drágaköve is. Hogy csak né-
hányat említsünk : Ipolyi Arnoldhoz, Szabó Imré-
hez, Mindszentyhez, Fraknóihoz a legönzetlenebb 
barátság fűzte. — Hogy a hála virága is helyet 
foglalt szivében, bizonyítja az, hogy Toldy Ferencz 
müvei közöl, ki őt a Messiás lefordítására buz-
ditotta, később pedig költeményeit sajtó alá ren-
dezte, néhányat sajat költségén kiadott. 

Irodalmi, művészeti közczélok támogatásánál 
mindig az elsők között foglalt helyet tetemes ado-
mányaival. Hogy titkos adakozása, melyet csak 
a jó Isten jegyzett fel az élet könyvébe, s nyil-
vános bőkezűsége mily határt nem ismerő volt, 
legvilágosabban bizonyítja ama körülmény, hogy 
ő, ki 10 évig az egyeki plébánia jövedelmes be-
neficiumát élvezte, ki 1868 óta a gazdag egri 
káptalan stallumában ült, ki irodalmi müveiért 
tekintélyes tiszteletdijat nyert, úgyszólván va-
gyontalanul halt el. 

De nem is volt fukar. Midőn szegény, úri 
vagy amolyan koldus esengett hozzá alamizsnáért, 
nem húzta össze markát, hanem bő alamizsnával 
könnyített a sanyargó sorsán. 

Kezdő irók s művészek mindig mint nagy-
lelkű pártolóhoz, bőkezű Maecenáshoz fordulhat-
tak hozzá. Segítette őket anyagilag, latba vetette 
érdekökben nagymérvű befolyását, mert a haza 
felvirágzásának kertészeit látta bennök. 

Hazafiságát nagyhangú szavakban nem ütötte • 
dobra, de mint örökösen égő oltártüz lángolt 
az szive szentélyében. Ez érzelemnek kisugárzásai 
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lelkes, honfiúi hévtől izzó költeményei, mezekből 
az ember első látásra kiolvashatja, hogy szerző-
jök a hazának hiv gyermeke volt. S ki volt az 
ki a 48-iki márcziusi napokban a legelső hazafias 
egyházi éneket irta? ily czimmel: 

Hálaének 1848. márcz. 15. 
„Nemzetünk szent Istene, 
Minden áldás kútfeje, 
Szálljon hozzád honfiszivünk 

Hálaéneke fu stb. 
0 volt az, Tárkányi Béla. 

A kik ügyes-bajos dolgaikban tanácsért, 
felvilágosításért, közbenjárásért hozzá fordultak, 
mindig szívélyes jóakaratot tapasztalhattak ré-
széről. Alaptalanok vagy legalább a felső fokig 
túlzottak a vádak, melyek őt mint fondorlelkü, 
cselszövő udvari papot akarnák a világ elé állí-
tani. A kik ismerik az udvari élet nehézségeit, 
hol egyrészről száz meg száz különböző felfogású 
s vérmérsékletű ember kívánja jogos vagy jog-
talan óhajtásának figyelembe vételét, másrészt 
pedig a közérdek s magasabb tekintetek ellen-
kező álláspontot parancsolnak, azok nem adnak 
hitelt minden szó szelének, mely Tárkányi udvari 
működéséről kering. 

S ha talán egy-kettő a felhozott vádak kö-
zül birna is némi alappal? Nem azt bizonytja-e 
ez, hogy ő is csak ember volt? De dicséretére 
legyen mondva, oly nemeslelkü ember, ki neta-
láni tévedéseit később derekasan helyre hozta. 

(Folytatjuk.) 

XIII. Leo pápa brevéje 
a sz. Anzelmről nevezett benczés Collegium újjászervezéséről. 

Venerahili Fratri Josepho Benedicto 
Archiepiscopo Cataniensi. 

LEO PP. xm. 
Venerabilis Fráter, salutem et apostolicam bene-

dietionem. — Quae diligenter ad Nos retulisti de consi-
liis ín conventu susceptis übbatum Casinensium, qui, te 
praeside, habitus modo est in hac Urbe, ea grata niul-
tum accepimus. Iamdiu scilicet desiderio tenebamur istius 
extra ordinem conventus cogendi ; qui etiam, ut nosti, 
quum antehac esset haben dus sub tempus vernum, causis 
rerum quibusdam interceptus est. At enim hoc deside-
rium spes moverat et acuebat complurium utilitatum, 
quas censebamus profecturas inde esse certo in Ordinem 
Benedictinorum, cui studuimus semper, cui vel nuper 
testimonia tribuimus existimationis et benevolentiae. No-
bis nimirum animo obversatur quem cumulum praestan-
tiae et gloriae, vel in re sacra vel in civili alumni Be-
nedict patris sibi paraverint per diuturnitatem saeculorum 
quatuordecim : reminisci iucundissimum est virtutes prae-
claras et generosas quas in umbra coenobiorum aluerunt; 

copiam tarn magnam feliciter eductam et hominum san-
ctissimorum, qui ad honores coelitum evecti sunt, et 
Pontificum Maximorum, patrum Purpuratorum, Episco-
porum, qui Ecclesiam Sanctam illustravere ; tot monu-
menta doctrinae sacrae externaeque insignia ab ipsis 
édita; tot promerita in litteras artesque elegantiores 
atque in omnem humanitatem veram, quae quidem nisi 
eos tutores et vindices nactae essent, barbarie et obli-
vione obrutae facile iacuissent. Adversos profecto casus 
eosque asperrimos Ecclesia persensit his proximis saecu-
lis ; neque senserunt minus et alii Ordines hominum re-
ligiosorum et Benedictinus ipse; qui iacturas fecit quidem 
gravissimas, non eas vero ut in discrimen extremum sit 
unquam adductus, neu possit aliquando in pristinum ho-
norem revirescere. Quamobrem, etsi aequor currimus tur-
bulentum, satis prospéré tarnen augurari juvat de hoc 
Ordine etiam in Italia, quae parens et altrix fuit incliti 
Auctoris, quaeque soboli eius incunabula praestitit sedem-
que imprimis nobilem : ut satis sit Casinum meminisse, 
cuius recordationem bene multa attingunt, qua de fastis 
Ecclesiae, qua de cultu ornamentisque civitatum, per-
longo aetatis decursu. Illud autem praestabile esset et 
singularis beneficii loco habendum, si monachi Casinen-
ses, repugnantibus nequidquam temporibus, sese a iacturis 
recreare possent, iidemque, quoad per rerum statum li-
ceret, intimam possent diseiplinam sancte conservare et 
famam sustinere sapientiae priscae. Quoniam vero eorum 
vires plus valent qui apte cohaereant inter se, spes re-
rum in posterum tempus longe meliorum tunc firmior 
multo consisteret, si varia eiusdem Ordinis membra latis-
sime sparsa, quasi in corpus unum coalescerent, unis iis-
dernque legibus, una eademque rectione. 

Hisce de causis, scis probe, Venerabilis Fráter, opti-
mum factu duximus vos in hanc Urbem accire et ad 
deliberandum congregare. Quibus primo loco perpendenda 
et statuenda mandavimus quae pertinerent ad regulám et 
diseiplinam : id quod per magnum animi Nostri gaudium 
rescivimus sollertissime esse factum et exitu secundo. 
Porro ad studia doctrinae provehenda rati sumus nihil 
posse rectius conducere quam si restituendum curaremus 
collegium S. Anselmi, quod duobus ante saeculis, ad Cal-
listi posuerat, consilio non dissimili, eximius Decessor 
Noster Innocentius XI. constitutione Inscrutabili. Videli-
cet collegii Anselmiani hoc fuit inde ab exordio prae-
scriptum, ut in studiis Theologiae et canonum excoleren-
tur ad quamdam perfectionem adolescentes monachi certo 
numero delecti ex provinciis Casinensium universis, con-
cessu quoque ut alii admitterentur ex variis Benedictino-
rum familiis atratorum : quod collegium brevi sic viguit 
floruitque, ut alumnis eius, viris in omni laude praestan-
tissimis. Apostolica Sedes usa plurimis sit ad procuratio-
nem ecclesiarum et ad alia praeclara munera. Itaque con-
gruebat plane mirificeque sum iis quae apud Nos medi-
tabamur in commoda Ordinis vestri, ut tale doctrinae et 
prudentiae domicilium, tarn providenter constitutum, tot 
fructibus laetissimisque copiosum, excitaremus. In quo 
item a sociatis patribus cumulatissime optatis Notris sa-
tisfactum est : „Nostrae enim auctoritati rationem quam-
dam collegii reintegrandi, collatis consiliis apposite defi-
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nitam, subiecerunt. Sane perplacuit quod est decretum, 
praeter ius pontificium ac theologiam oranem, conclusis 
in ea etiam história Ecclesiae, l i t terarum explanatione 
sacrarum in Patrum Sanctorum scriptis eruditione, re 
antiquaria christiana, linguis graeca et hebraea, traden-
dam inibi esse in biennium philosophiam de schola Aqui-
natis aeque ac mathematicorum et physicorum scientiam. 
Hanc enimvero accessionem ipsa temporum natura depos-
cebat : qua namque concutimur agitatione studiorum, et, 
quod est miserius, qua túrba et colluvione errorum undi-
que urgemur, utraque ea disciplina perdiscatur necesse 
omnino est. Altera nimirum, ut quaecumque sunt vera, 
sive ad lumen rationis nostrae, sive ad testimonium fidei 
divinae, salva et in tégra ex eisdem praesidiis liceat tueri ; 
a l te ra vero ne comittamus unquam ut armamentarium 
illud ornatissimum, ex quo tela ab adversis partibus de-
promuntur quotidie in oppugnationem veritatis, prope 
neglectum a bonis in defensionem videatur. Ceterum no-
bis firmum haeret ut Collegium Anselmianum novum non 
secus pateat ac vêtus alumnis coenobiorum omnium so-
dalitatis Casinensis, nec non alumnis familiarum quae 
ipsi tamquam matri adscriptae sunt ; optamus praeterea 
u t familiae ceterae Benedictinorum atratae eo mittant 
ipsaeque de suis alumnis. Qua certe et legum animorum-
que consensione et communione studiorum fiet sensim, ut 
ea confletur, quam supra expetebamus, membrorum in 
unum corpus convenientia et coniunctio. 

Cui sententiae Nostrae et certissime expectationi 
nihil addubitamus quin summa sint voluntate resposurae 
quotquot numerantur familiae Casinensium non in Ame-
rica modo, sed etiam in praeclaris coenobiis Galliarum, 
Belgii, Helvetiae, Austriae, Hungáriáé, Germaniae, An-
gliáé, Bavariae aliisque : atque adeo pro certo habemus 
delecturas eas omnes esse studiose alumnos spei optimae 
quos mittant ad Collegium Anselmianum instituendos 
edocendesque in tutela felici Apostolicae Sedis, haud pro-
f u l a sacro iugo, unde, tamquam e sinu, magni Patris 
spiritus atque ignes, in omnem virtutem et honestatem 
<icerrimi, sese longe lateque diffuderunt. Haec autem tota 
res quantopere Nos tangat et teneat, te sane non fugit, 
Venerabiiis Fráter, quum etiam conveniat prorsus cum 
propositis aliis quae animo fovemus, praesertim Ecclesiae 
orientali profutura. Rei vero initia ut quam fieri primum 
possit ponantur. Nos quoque de impensis, quantum erit 
f'acultatis, conferemus. Sed opera etiam tua inniti übet, 
quam, ut in conventus deliberationibus valde opportuna 
extitit, confidimus item fore percommodam ad dirigenda 
Collegii initiav ut consiliis Nostris optime perficiendis ne 
quidquam desit aut desideretur. 

Iam vero communibus studiis Deus faveat adsitque 
benignissimus. Nos te, venerabilis Fráter, Abbates singulos 
qui in conventum venerunt, familias omnes Benedictinorum 
qui votis Nostris religiose obsequentur, singulari plane 
benedictione ex animo muneramur, quae ipsis et pignus 
extet benevolentiae Nostrae et afferat ubertatem bonorum 
caelestium. 

Datum Romae apud S. Petrum die IV Ianuarii an. 
MDCCCLXXXVII, Pontificatus Nostri nono. 

LEO PP. xni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.. 
Budapest, márcz. 4. Szentséges atyánk jubileumá-

hoz. — Világszerte folynak a készülődések, hogy szent-
séges atyánk aranymiséjének napját kellő fénynyel ün-
nepelje az egyház. Nincs az az egyházmegye, nincs az az 
ap. vikariatus vagy delegatura, melyben legalább néhány 
lelkes pap vagy világi nem dolgoznék, nem fáradoznék a 
közös atya nagy örömnapja fényessé emelésére. 

Ismeretes dolog, hogy a jelen év utolsó napján van 
szentséges atyánk pappá szenteltetésének 50-ik évfordu-
lója. A bibornok-vikarius 1885. márczius 14-én a vika-
riatus eredeti aktáiból hitelesen konstatálta, hogy : die 
31-a Decembris, festő s. Silvestris 1837. Illumus D. Joa-
chim Pecci Anagninus promotus fuit ad S. Presbyteratus 
ordinem ab Emmo et Rssmo D. D. Carolo Episcopo 
Sabiensi S. R. E. Cardinali Odescalchi SSmmi D. Vicario 
in suo privato sacello." (Subdiaconus lett szentséges atyánk 
1837. deczember 17-én — advent I I I . vasárnapján — 
diaconus pedig ugyan e hó 24-én — advent IV. vasár-
napján.) 

Ismeretes dolog továbbá, hogy a kath. világ egy 
millió franknyi stipendiumot akar felajánlani szentséges 
atyánk aranymiséjére, mely Isten jóvoltából 1888. jan, 
1-én lesz. Ezen stipendiumra szépen folynak világszerte 
a gyűjtések. 

Ismeretes továbbá az is, hogy a Vatikánban 1887. 
október hótól 1888 január végéig nemzetközi kiállítás 
lesz amaz ajándékokból, melyeket szentséges atyánknak 
jubileuma alkalmából a kath. világ felajánl. Legnagyobb 
súlyt arra fektetnek, hogy ez ajándékok szegényebb 
egyházak, missiók stb. által használható szükséges és 
czélszerű tárgyakból álljanak. 

Ismeretes dolog, hogy e valóságosan világ-moz-
galom nemcsak a kath. egyház hiveit, de a fejedelmeket 
is, a katholikusokat épp ugy amint az akatholikusokat 
magával ragadta. Többen már hódoltak ő szentségének, 
a többiek még fognak ezután. 

De ismeretes dolog, hogy hazánkban — tisztelet és 
becsület a kivételeknek — eddig még igen kevés tör-
tént e nagy világra szóló esemény érdekében. Egynehány 
főpásztori szózat képezi — a kath. sajtó erőlködésén 
kivül — egyelőre mindazt, a mi e czélra történt. A 
lelkes P. Tóth. M. S. J . „Jézus Szt. Sz. A." jeles folyó-
iratában, veterán kath. napilapunk, többi kath. laptársaink 
és — öndicséret nélkül — a mi lapunk is hónapok 
és hónapok óta sürget jük ezt az ügyet, regisztráljuk a 
külföld nemes versenyét, feljegyezzük az elért szép ered-
ményeket, abban a reményben, hogy másoktól mi is fo-
gunk tanulni lelkesülni, áldozni, nemes versenyre kelni, 
hogy kath. szent hitünk és nemzeti becsületünk érdeké-
ben nem engedjük magunkat talán az ausztráliai hivek 
vagy az afrikai megtértek által háttérbe szoríttatni . . . 
és . . . ! 

„Tempus est jam . . . Ignorans ignorabitur." Tisztelet-
reméltó, teljesen hiteles forrásból tudjuk, hogy a vatikáni 
nemzetközi kiállítás helyiségeiben „Hungaria" czimü kü-
lön osztály létezik és ebben minden egyes egyházmegye szá-
mára külön hely van kijelölve. Ha majd összejön az egész 
kath. világ, ha bejárják e kiállítást és mindenütt a kath. 
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kegyelet, a fiúi hódolat és ragaszkodás szebbnél szebb 
nyilvánulásait fogják látni és ha eljutnak a magyarországi 
osztályhoz és ha talán azt látnák, mennyire elüt ezen 
osztály üressége és szegényessége a többi osztályok gaz-
dagsága és szépsége mellett, mily véleményt fognak ma-
goknak alkotni ? 

Nemde ezt fogják gondolni — vagy talán mondani 
is, irni is : „Haeccine est urbs perfecti decoris, gaudium 
universae terrae?" (Thren. 1, 15.) 

Ez amaz ország, melynek legdrágább, legszentebb 
kincse egy XIII. Leo pápa dicső elődjétől származik ? 

Ez amaz ország, melyre a századok folyamán a pá-
pák jóindulatuk kincseit, bőkezűségük és atyai szeretetük 
millióit áldozták ? 

Ez amaz ország, melyben az egyház oly sokak által 
irigyelt anyagi jólétnek még mindig örvend ? 

Ez ama gazdag Magyarország ? ez ama hires regnum 
Marianum ? ez amaz ország, melyről mondják, hogy nin-
csen párja, hogy gaudium universae terrae ? . . . 

Hitrokonaim ! ezt az Ítéletet akarjuk a kath. vi-
lág előtt provokálni ? 

Nem ; katholikus-kegyeleti és nemzeti becsületbeli kö-
telességünk méltó helyet elfoglalni a katholikus nemzet-
közi nagy versenyben. Későn van már, de még nem egé-
szen ! Ha sokfelé is vesznek igénybe, ne fáradjunk el — 
nem annyira anyagi áldozatról, mint erkölcsi befolyásról, 
sürgetésről, felvilágosításról, biztatásról és szüntelen utána-
járásról van szo. 

Ezt megtehetjük — ezt meg kell tennünk ! Legyen 
dicső ott is a magyar név ! legyen méltó Magyarország 
osztálya a Regnum Marianum dicső hagyományaihoz, fé-
nyes nevéhez és jövőjéhez ! Fiat, f iat! ? 

Kassa. A katholikus irodalmi társaság szervezke-
dése alkalmából — karczolatok. 

,Nagy Kazinczynk bátor-ébresztő szavára, 
Mennyi ép törzs ága hajtott ki virágra.' 

(Egri növ. paps.) 

Karczolatos czim és nemes mottó — egymás mellett, 
egymáshoz viszonyítva — prima fronte különösnek s 
tán visszásnak is fog tetszeni ; de a gondolat, a megfi-
gyelés, hogy Pázmány után Kazinczy volt az uttörö, az 
első harczos, ki után csakhamar csattanós, zengzetes lett 
nyelvünk s hivatalos, tanképes jellegű : a látszatos anoma-
liát elsimítja, kiegyenlíti. A közlemény front jára illesztett 
czég különben még egyebet involvál. Parányi kis kar-
czolat vagyok — minden rokkantságom mellett — a 
sok száz és nemes tollvonások, helyesebben tollvitézek közt, 
kiknek illusztrálásához nem réz- de aranytollat kellene 
használnom, s a kik, noha számra kevesen, de a fel-
vidék climatikus fekvéséhez s egyéb kedvezőtlen népfaji 
viszonyokhoz képest elegen vannak, hogy a magyar egy-
házi és világi irodalmat — a ,Religio'-ban nyilvánuló ez 
országos elismerésre — méltóan képviseljék. 

Mint már régebbi ,tartalékos1 levelemben említve volt, 
a sirokai lelkész, Hedry Bódog, publicistikai apostolnak 
(újságírónak) csapott fel, s tótjai közt négy év óta ma-

gyar lapot szerkeszt.1) Ősei nagy nevéhez méltó foglalko-
zás ! E vegyes tartalmú s évről-évre gyarapodó hetilap 
— Sárosmegyénk első magyar közlönye. Nyolczadik 
püspökünk alatt ezt is megéltük ! Egyik legszebb vív 
mánya. 2) 

Káptalanunk feje s tollforgató munkása a nagy 
katholikus eszmék előharczosaival — a ,M. Á.'^ban (Sz.) 
versenyt törtet előre ; nagy elmeéllel irt czikkeit a leg-
gyakorlottabb publiczista is megirigyelhetné. Szabad 
Ferencz a nagyprépostok diszes sorában — a friss mun-
kások szerepét játsza, és pedig oly korban : midőn már 
csak pihenni szokás a- babérokon. Ilyen a munkás lélek ! 
Nem vénül, s mint a parti növény, mindig zöldéi, mindig 
virít . . . ,tanquam lignum, quod plantatum est secus de-
cursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore 
suo, et foliom ejus non defluet, et omnia quaecunque faci-
et, semper prosperabuntur ' (Psi. I. 3.) — A hittudomány 
terén egy másik munkás kanonok-iró, rendszert (systemát) 
követő scholasticusok, a szentatyák foliansai, a régibb 
és if jabb hitvédők öblös munkái nyomán hazánk nyelvére 
teszi át az alapvető hit tant (Dogmatikát) s a többi ter-
jedelmes részletein (specialis-on) is nagy odaadással dol-
gozik. Répászky Józsefnek e müveért hazai irodalmunk, 
a tudós világ, de főleg a felvidék, hol született, min-
denha le lesz kötelezve. 

M é g - a könyvkiállitáson is megyénkbeli testvérünk 
Paszlavszky Sándor volt a referens, ki e nehéz szakmá-
ban egészen otthonos, s mint nagy könyvismerő és szé-
les látókörű litterator tiint fel czikkeivel a ,Religio' ha-
sábjain ; — majd ismét főpapjaink ragyogó ékesszólásait, 
örök időkre kiható felsőházi beszédeit nagyszabású előszó-
val gyűjti egybe : — nehéz alkatú verseket ir ; — föl-
veri árva-megyei út jában az alvó szellemeket s B. Vár-
konyi Amadé XVIII . századi ismeretlen költőt mutat ja 
be ; — éber figyelemmel kiséri a prot. irodalmat: ropog-
tatja a s.-pataki ephemer phrasisokat s tisztázza salak-
jaitól ; apró történelmi képecskékhez legendaszerü köl-
teményeket ir. — Dr Ruzsicska Kálmán zenészeti s írói ta-
lentumát ismeri Zemplén, melynek szülöttje. Nagy mun-
kán dolgozhat, mert többször veszi igénybe a püspök 
könyvtárát .3) — Dr Schütz, Szekerák, Tomcsko, munkatársai 
voltak a ,Katholikus Világ'-nak, melyet Répászky József 

') S ehhez is nem a lutheránus felvidék egyik-másik vagyo-
nosbja s lármás szóvivője hanem egy igénytelen falusi pap-
nak, lelkészi teendőkkel elhalmozott (kath.) plébánosnak kellett 
hozzálátnia ; de azért mégis amazoké az ország, a hatalom, no, 
m e g a (volt) kiállítás dicsősége ! 

2) Bár minden megyében egy-egy pap venné kezébe a köz-
vélemény vezetésének gyeplőit ! A szerk. 

3) Káplán koromban legjelesebb tanonczom volt a s.-a -új-
helyi népiskolások közt. A bérma-uton, az iskolalátogatáskor ő volt 
a püspök felköszöntöje. Apja iparos s buzgó katholikus levén: a talá-
ris, melyben először miséztem — műhelyében készült. Hő óhaja, 
hogy fiából pap legyen — részben te l jesü l t . . . Mint végzett theo-
logust b. Senyey Pál, fiai oktatása él neveléssel bizott meg. Alakja, 
akár egy Bernárdé. A hires badeni fürdőben is feltűnt az elegáns 
világ körében ; de erős jellemén megtörtek a csábos kisérletek. 
Hiszszük, hogy vallásos komoly természete most sem változott, s 
hogy meggyőződését s az egyetemen elsajátított theologiai ismere-
teit a profán téren is tudni fogja egyháza javára értékesíteni. Sok 
szerencsét szép pályájához ! (Jelenleg Zalamegyében kir. tanfelügy elő. \ 
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(mint lyceumi tanár) a hetvenes években, több egy-
házi tudós férfiú közreműködésével, Kassán szerkesztett. — 
Öreg Sikorszlty Andrásnak a kassai jogakadémiai pol-
gárokhoz tartott jeles magyar beszédeit — hivatal-utódjai 
részére — pro cinosura — conserválhatta volna a sajtó. — 
Toplánszky Béla akármely szerkesztőségnél beválnék mun-
katársnak : keveset ir, de annál többet olvas ; szereti 
a jó könyveket, könnyen tanulja a nyelveket. Sokat vá-
runk tőle. — Krajnik Mihály spirituális, ,Liber precum'-ja 
használatban van az intézetnél s minden nap kikerül tolla 
alól egy-egy kenetteljes meditatio ; , Jubileumi Kalauz'-ában 
megirta az ez évi pápai bucsu elnyeréséhez szükséges ok-
tatást az imákkal együtt. — Biloveczky, — ki a theolo-
giai reformok1-at érintő czikkeivel a .Religio'-ban is 
bemutatta magát — ,a népiskolai hitelemzés módszer-
tanáé t irta meg. — Lyceumunk egy másik tanára, Magó-
esi (a kitűnő rigorozista) aquinói sz. Tamás nyomán, 
papjelöltjeink számára ker. bölcsészeti munkát irt (az 
irodalmi alapból püspökileg honoráltatott). — Dragoner 
Béla a kassai plébániát illető 1879-ben félbenhagyott h i s -
tória domus'-t irja, — a kassai okmánytárból több ada-
tot közöl tőle a f. m. muzeumi évkönyv, — ismerteti a 
Zemplénmegyében fekvő Nagy-Mihály m. város czéh-
pecsétjét 1879, — a beregszászi törvényszék által 1736-ban 
tárgyalt két boszorkány-pört, — a kassai sz. kir. város 
levéltára okmányait 1247—1397, továbbá ,Adatok Kassa 
város pecsétje s czimereinek fejlődési történetéhez' irta 
Tutkó J., a képeket és rajzokat kőnyomás alá tizenegy 
színben rendezte Dragoner B., — a ,Tájékozó és egy-
házművészeti lap'-ban, melyet Füssy Tamás és Czobor 
Béla szerkesztettek, megjelent tőle ,a kassai egyházi 
műemlékek s helyreállítási munkálatok' (2 ábrával). 1880. 
4. szám 100—107, és 5. szám 141 — 149. 1. (Budapes-
ten.) —- Katinszky költészettanát és magyar helyesírási sza-
bályait a helybeli kath. képezde növendékei tanulják ; 
Szabó Bálint az egyházi beszédkészités és szónoklat sza-
bályairól dicséretre méltatott munkát adott ki. — Szkur-
kay Lénárt, könnyebb beemlézés végett az elemi hittant 
szedi magyar versekbe. — Ifj . Sikorszky András 1) ,Egi ös-
vény' czimü imakönyvet adott ki, felolvasásokat tar t (Eper-
jesen) s a Sárosi Közlöny-ben czikkezik. — Szerdahelyi-
nek a congrua-ügyben irt éles röpiratában sok a meg-
figyelni való ; — ismertetését — némi kihagyásokkal — 
a ,Magyar Ál lam' is ígérte. Kevesebbet a tűzből! Irályán 
megtetszik, hogy fegyvert-viselő ember volt ; katoná-
san kezeli a tollat. — Bányász Ödön sz. beszédje és 
verseire számot tar t a nyomda. Hogy szaklapunk iro-
dalma egén is legyen csillag, mely fényével minket 
érintsen, ,fulgore suo nos i l luminet ' : ott van dr Pálásthy 
Pál, kit elsőnek kellett volna fölemlítenem. Igaz, hogy 
más dioecesisben van ; de mi adtuk őt oda. Mint az 
esztergomfőmegye adoptált tagja, fölszentelt püspök és 
in spiritualibus érsek-helyettes megszűnt megyénk tagja 

*) Boldog család megyénkben az a Sikorszky-cs&lád, mely-
nek három jeles tagja áll az Ur szolgálatában ; mind a három az 
egyetemen végezte tanulmányait s helyét mindenik dicsérettel 
tölti be az aulánál, a tanügy, és lelkipásztorság terén.Ilyen a Plent 
család is, melynek egyik fisarja szentszéki jegyző ; a másik tavai 
mint IY. éves theol. ductor volt. 

lenni ; de nem szűnt meg köztünk a szellemi ka-
pocs, a hála pedig elválaszthatlanul füz minket hozzá.*) 
Termékeny ész : tudománya és irói emelkedettsége sokkal 
ismertebb és nagyobb, semhogy azt gyenge tollúnk — 
nagy nevéhez illően — kellő méltatással tudná vázolni. Sa-
játságos nyelvezetében nagy az alakitó, hogy ne mond-
jam alkotó erő. Mint egyetemi tanár s a ,Religio' szer-
kesztője, sz. hitünk örök elveihez idomitgatta az alkot-
mány-tant is. „Havi Szemlé'-i e tekintetben maradandó 
becscsel birnak s az akkori idők szellemét hiven tükrö-
zik, registrálják. ,In medio Ecclesiae aperuit os ejus, et 
implevit cum Dominus spiritu sapientiae et intellectus.' 
A lap különben egészen személyéhez volt mintegy for-
rasztva. Benne zaklatott egyházunk bátor védőre talált. 
Megfigyelte aranysz. sz. János intelmét : ,Opus susce-
pisti : id considéra, perfice, labora, et te certaminibus 
expone.' (Hom. 87. in Joan.) Hogy is ne dicsekednénk 
vele s átengedhetlenül hogy ne vallanók őt magunké-
nak ? ! . . . Egy Horváth Imre, Beszterczey, Magyarváry, 
Pletényi s ez időszerinti két főesperes Kaczvinszky, Prá-
mer — a szinyei és tokaji prépost urakat nem is em-
lítve — a kor színvonalán álló férfiaktól csak szór-
ványosan bírunk itt-ott néhány antikszerü fragmentu-
mot. — Méltánylolag rá kell mutatnunk íróink sorában 
a tollmesterekre — egyházmegyénk hivatalának nagy-
érdemű titkáraira, kiket többszörösen megillet az írók 
pálmája : Liszkai, Vandrácsek. Dessewffy, Belky, onnan 
kerültek ki s ott képezték magukat . Kezök munkájá t 
őrzi az archívum. Ipsis honor et gloria ! ! ! ! — Szkur-
kay Ágoston, Perlsberg, Medveczky tudományos reservis-
ták a nyelvészet és irodalom terén — ,triumviratus'-t 
képeznek a muzsakörben. — Es hogyan ne tiszteinők 
meg egyházmegyénk censorát dr Pagács Ferencz kano-
nok ur ő nsgát az irói névvel, kinek megviselt vállaira, 
az u j könyvek bírálatának tiszte is annyiszor nehezül ? ! 
Iratai hivatalos jellegűek ; de a styl, irály, eszmebőség 
tekintetében sem meddők. A tudományok elbírálása és 
ítészét dolgában — tekintély. — íróink névsorához zára-
dékul még két fiatal tollvivőt csatolunk : Albrecht Istvánt, 
nevével a ,Sárosmegyei Közlöny'-ben többször találko-
zunk ; krakói ú t já t s magát az antik várost igen érdek-
szerüen irta le, — és Formády-1 a fiatal poétát. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

központi válssztmánya f. hó 9-én d. u. 4 órakor Budapes-
ten a Sz.-István-T. házában ülést tart . 

A szatmári katholikus kaszinó 
febr. hó 13-án tartotta rendes évi közgyűlését dr Keszler 
Ferencz kanonok elnöklete alatt. A nagy tetszés és éljen-
zés közt- tar tot t szép megnyitó beszéd után, mely meg-
győzőleg ecseteié a kath. kaszinó hivatását és jótétemé-
nyeit főleg az iparos osztályra, felolvastatott Jaskovics 
Ferencz titkár jelentése a lefolyt évről. A jelentés meleg 
hangon emeli ki püspök ur ő nméltóságának a kath. ka-

A zempléni clerus és szülőföldje (Magyar-Izsép) nagy 
pénzbeli segítségben részesültek eddig is, kiktől jövőre sem vonja 
meg ő méltósága kegyeit. 
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szinó érdekében kifejtett s évek óta mély hálával érezett 
nagymérvű támogatását és áldozatkészségét. A 4 vá-
lasztmányi gyűlés gondját ez évben főképen az épületek 
rendbentartása, az anyagi helyzet javitása és a jövőre ki-
terjeszkedő tervek vették igénybe. A jelentés meleg han-
gon emlékezik meg az eltávozott Fináczy Gyula kir. 
tanácsosról, a kaszinó egyik leglelkesebb barátjáról, a 
kit tiszteleti tagjául is választott. A 200 dbból álló könyv-
tár berendeztetett s használatra lesz bocsátva. A kiolva-
sott lapok legnagyobb része a jövőben elárusítva lesz, 
jövedelme a könyvtár gyarapítására fordítva. A jelentés 
bőven fejtegeti ezután a kaszinónak a Czeczil-egylettel 
való viszonyát, indítványozván végezetre a tapasztaltak 
után a különválást. A kaszinó bevétele volt a mult év-
ben a) 1885. évi pénztár maradvány 222 f r t 5 kr., b) 
kamat 2 fr t 73 kr., c) tagsági dij 234 f r t 50 kr., d) 
házbérekből 86 frt, e) teke asztal után 15 f r t 32 kr., 
Kiadás : a) hirlapokért 101 f r t 90 kr., b) beruházás 151 
fr t 97 kr., külünfélék 109 fr t 15 kr., A pénztár-marad-
vány 197 fr t 58 kr. Az összes vagyon ingó és ingatla-
nokban 1635 fr t 36 kr. A közgyűlés, miután Wallon Ede 
pénztárnoknak a felmentvényt megadá, elhatározta, hogy 
a Czeczil-egyesülettel való eddigi szerves összeköttetését 
felbontja, kimondja azonban, hogy a Ozeczil-egyesület 
által a kath. kaszinónak teendő kedvezményért viszonzá-
sul az egylet tagjait a kaszinó választmánya fél díjjal 
fogja kebelébe fogadni. Ezután Tóth Sándor korelnök-
sége alatt közfelkiáltással megválasztattak elnöknek : Dr 
Keszler Ferenoz kanonok; alelnöknek: Jaskovics Ferenc/, 
és Nitsch József; t i tkárnak: Dr Schöber Emi l ; pénztár-
noknak : Morgenthal Mihály ; választmányi tagokká : Aiben 
M„ Komka A., Lukácsy Gy., Wallon E., Dr Buza S., 
Müller K., Ragány K., Doroghi A., Molnár J., Ruprecht 
A., Dr Steinberger F., Perényi J., Hehelein K., Jandri-
sics J , Tóth S., Jékel A., Tóthfalussy D., Gábrisl A. 
Kovács G., Fásztusz E., Dr Láng A., Kánczy L., Dr 
Fechtel J., Méder M., Pót tagokká: Komka K., Harasztkó 
J., Katona M., Scheffer S., 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Szentséges atyánk áldozári jubileumára vonatkozó-

lag ft . dr. Schlauch Lörincz szatmári püspök ur ő nagy-
méltósága 271. sz. alatt a következő intézkedést t e t te : 

Solemnia, Jubilaei sacerdotalis SS. D. N. Leonis 
D. P. PP. XIII. hoc anno celebranda eximia in toto 
orbe catholico iam nunc commonstrant pietatis documenta. 
Catholicae gentes, uti ephemerides testantur, hac ratione 
id assequi exoptant, ud divina fidei nostrae virtus et ad-
mirabilis Ecclesiae constitutio ex fraterna animorum con-
cordia eo illustrius pateant, hominesque a veritate aber-
rantes videant, quantum in ipsa vigoris, quantum insit 
vitae. Quapropter ex multiplici pietatis concursu conferenda 
dona, quae ad pedes Beatissimi Patris deponentur, mani-
festam mentium et animorum comprobant unitatem. 

Ad augendam haue concordiam et unitatem etiam 
e parte Dioecesis Nostrae concurramus oportet. Nam sicut 
divinus Salvator non pro uno nec ad unum, sed ad om-
nes et pro omnibus venit ; sicut Spiritus Sauctus super 
Apostolos in unum congregatos ubertate tota descendit : 
ita oportet, ut omnes veri Ecclesiae filii pietatem, devo 
tionem erga Christi Vicariitm in concordia et unitate 
cum, totius orbis catholici fidelibus manifestent. 

Jubilaeo Beatissimi Patris e parte dioecesis nostrae 
digne accedemus celebrando, si DD. Curati sapientibus 
ruonitis in epistola Encyclica ad Episcopos Hungáriáé 

datis obsecundantes impensius curabunt, ut fideles religionis 
nomen, Eclesiae causam, fortius agant, et quaecunquae 
rei catholicae provehendae instituta sunt vei instituentur, 
adiuvare, amplificare adlaborent. Porro necesse est ut 
hac occasione pietatis symbolae largius fluant, et ad 
exemplum aliarum gentium singularia et utilia quaedam 
dona offerantur Sanctissimo Patri . 

Qua de causa DD. districtuum Praesides et Institu-
torum Rectores praesentibus provocandos habeo, ut de 
colligendis pietatis symbolis et aliis donis opportunas 
dispositiones faciant, et collectas symbolas Ordinariatui 
submittant. 

Datum Szathmárini, die 13. Februarii 1887. 
Laurentius m. p. Episcopus. 

VEGYESEK. 
x*^ Szentséges atyánk aranymiséjének ünnepére vo-

natkozólag a Sz.-István-Társulat legközelebb tartandó 
nagygyűlésén nagyszabású nyilatkozat, illetőleg indítvány 
fog tétetni. Mi itt egyelőre csak annyit jelenthetünk, 
hogy a ,Religio', ha Isten megsegít, XIII. Leo jubileumán 
Kómában ugy lesz jelen, hogy t. olvasóink meg lehetnek 
elégedve. Addig is a jubileumi áldozat stipendiumára 
szánt filléreket, ugy mint eddig, szivesen közvetitjük. Kí-
vánatos volna, hogy minden egyházmegyében bizottság, 
vagy legalább is megbízott neveztetnék ki a vatikáni 
kiállításba szánt tárgyak ügyének gondozására. 

— Taxii Leo müve a „három pontú testvérekről" 
öt hónap alatt 22,000 példányban fogyott el. Meg is 
haragudott reá a „humánus" testvér-had. Fava grênoblei 
érsekkel, ki szintén igen elterjedett könyvet irt a szabad-
kőművesség ellen, — a franczia Nagy Oriens halálra 
ítélte. Ilyenek azok a „jó katholikus1 ' szabadkőműves ka-
tholikusok. Nem foglalkoznak se politikával, se semmiféle 
ártalmas dologgal — csak csupa ártatlan humanitással 1 

— XIII. Leo pápa 20,000 lirát adott a földrengés 
által sújtott olaszok segélyére. 

— Umberto olasz király azzal akar demonstrálni 
a pápaság ellen, hogy kiadatja Galilei összes müveit. 
Szegény Galilei, ha élne : hogy rázná le magáról ezeket 
az egereket! 

— Munkácsy Mihály a budai Mátyás-templom szá-
mára egy oltár-képet fog festeni. 

— A,Monde' római levelezőjének utolsóelőtti számunk-
ban emiitett tervére szükségtelen visszatérnünk. Valamennyi 
számbavehető kath. napi lap, maga a Monde is, kijelen-
tette, hogy az emiitett tervezet semmiféle komoly alappal 
sem bir. Arról volt t. i. a ,Monde' római levelében szó, 
hogy Bismarck a pápa aranymiséjének ünnepélyei alkal-
mából közeledést fog kieszközölni a Vatikán és a Quiri-
nál között. A Quirinál a Città Leoninától kezdve az os-
tiai tengerpartig egy földnyelvet a garanczia-törvényben 
megszabott, de a pápa által soha el nem fogadott mil-
liókból kisajátít és megvesz a pápaság számára souverain 
területül. A pápát megillető többi milliók egy külföldi 
nagyhatalom közvetítése alá vétetnének. A pápa, nem 
akarván, hogv vér és vas pusztítsa szét az uj olasz álla-
mot, a fenti terv szerint kedvezőbb helyzetbe jővén, ha 
elérkezettnek fogja látni az időt, felhatalmazza a katho-
likusokat, hogy a politikai választásokban részt vegye-
nek. Ez által többséggé emelkedvén az olasz parlament-
ben, a katholikusok békés uton fogják visszaállítani a 
pápai állam teljes nagyságát. Ismételjük, hogy a „Mon. 
de Rom" s maga a ,Monde' nyilatkozata szerint az egész 
tervezés — utópia. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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(1821-1886.) 

Trta 3 3 a / b i l r J ó z s e f . 

IT. 
Szándékosan mellőztem a behatóbb részlete-

zést, midőn Tárkányiban az embert tüntettem 
fel. Én a papot nem szeretem elválasztva látni 
az embertől. Szerintem a papi öntudat s az em-
ber egyénisége kölcsönös hatást gyakorol egy-
másra épp ugy mint a lélek a testre. Sőt többet 
mondok: össze kell forrni a papnak és embernek 
egy közös egységbe, mint a fába oltott nemes 
gally az alanynyal. Át kell hatni az embert min-
den izében, gondolkozás-módjában, lelkületében a 
papi öntudatnak, az egyházi érzületnek úgy, hogy 
ez legyen működésének főrugója, tetteinek sza-
bályozója, egész életének vezérelve. 

Tárkányiban nem volt különváltság a pap 
és ember között. A mi nagyot, szépet, magasz-
tosai alkotott mint ember, azon ott csillámlik 
mindig a papi öntudat, egyházi érzület valódi 
zománcza. 

Mikor még bölcsőben szendergő kisded vala, 
a testi és lelki adományok osztogatója egy an-
gyalt küldött hozzá, hogy őt homlokon csókolva 
helyezze el szivében a költői tehetség égi szik-
ráját. A gyermek nőtt, ifjúvá fejlődött, a szikra, 
mely eddigelé keble mélyén szunnyadozott, fellob-
bant s lángját gyönyörélvezettel taps közt bá-
multák az irodalom elsőrendű bajnokai. Költői 
tehetségének zsengéi határozott sikert arattak a 
Kisfaludy-társaság küzdőterén. E szép remények-
kel biztató s fényes kilátásokkal kecsegtető kez-
det de sok fiatal embert kísértetbe hozott volna, 

hogy ne szánja magát a népszerűtlen egyházi 
költészet szűkebb körű mezejének müvelésére, 
hanem forduljon a világi költészet tágas kert-
jébe, melyet mint valami mulatóhelyet az embe-
rek százezrei felkeresnek s hol rózsakoszorút s 
borostyánt, szerezhet homlokára! És ő, az ifjú 
levita nem tántorodott el ; nem kivánkozott ki 
az egyházi költészet árnyas Tempéjéből, nem 
sovárgott a Parnassus verőfényes csúcsaira, hol 
szembetűnő dicssugár övezhette volna homlokát; 
szivvel-lélekkel, szivhez lélekhez szólóan zendí-
tette meg a szentelt hárfát, mert egyházi érzü-
lete ezt szabta eléje. 

Mint ember szenvedélyes kedvelője volt a 
festményeknek ; mint műbarát ezrekre menő 
áldozatot hozott a művészet oltárára ; lakásán a 
legjelesebb mesterek remekeinek másolatából egész 
képtár volt található, de a szótlan képek néma 
ajakkal is azt hirdették, hogy it t egy pap kép-
tárában vagyunk, mert az általa szerzett fest-
mények túlnyomó részben az egyházi festészet 
remekei voltak. Ékesszóló tanuja ennek azon 
képsorozat is, melyet a nemzeti muzeum mint a 
képtár öröklője a maga részére kiválogatott.1) 

Mint ember pályadijak kitűzése által járult 

x) 1. A szent család futása Egyptomba. Ligeti Antal 
tói. 2. Poesia. Rafael u. Soldatitstól. 3. Szent Borbála, 
Dalma Vecchio u. Kovács Mihálytól. 4. Keresztelő sz. 
János, Tizian u. Kovács M.-tól. 5. Madonna della ser-
vietta, Murillo u. Kovács M.-tól.x 6. Media Inna immacu-
lata, Murillo u. Kovácstól. 7. Árpád emeltetése Kovács 
Mihálytól. 8 Madonna della liosa, Rafael u. Kovácstól. 
9. Mária imádja az alvó kis Jézust. Steinlertől. 10. Gol-
gotha. Feszt,y Árpádtól. 11. Mária mennybevitele Kupel-
wiesertől 12. Madonna della perla. Rafael u. Petra de 
Castrótól. 13. A kananei nő. Dalma Vecchio u. Kovácstól. 
14. Aquinói sz. Tamás. Szoldatits Ferencztől. 
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a művészet és irodalom színvonalának emelésé-
hez. De az ember nagylelkű adományain ott tün-
döklik mindig az egyházi jelleg. Az egri kispapok 
közt az egyházi szónoklat iránti érzéket és ked-
vet éveken át fejlesztette pályadíjul kitűzött 
aranyaival. A képzőművészeti társulatnál tet t 
ösztöndijai az egyházi festészet terére édesgették 
a művészeket. Az akadémia rendelkezésére száz 
aranyat bocsátott az egyházi költészet örökbecsű 
kincsének, a Divina Cornmedia legjobb fordítá-
sának jutalmazására. Mint szent-István-társulati 
alelnök, ki a társulat emelkedését folyton szivén 
viselte s nem kis mértékben elő is segítette, két 
rendbeli pályadija által örökítette meg nevét a 
társulat történetében, de e pályadijak is a ma-
gyar egyház történelmének tüzetes megírását 
czélozták. íme, kivált ez utóbbi adományában 
tükröződik az ember, a pap és hazafi érzületének 
egybeforrott nagy háromsága. 

Mint embert hálás visszaemlékezés fűzte 
szülőföldjéhez, hol napvilágot látott s hol a gond-
talan gyermekévek s reményteljes ifjúkor örö-
meit élvezte; hálája lerovásának módját a pap 
diktálta az embernek, midőn a miskolczi temp-
lomnak, melyben a keresztvíz malasztos harmat-
cseppjei gyöngyöztek fejére, négy diszes oltárké-
pet ajándékozott. 

Mint ember régóta betegeskedett, mert sza-
kadatlan munkássága s pihenést alig ismerő 
tevékenysége nagyon megviselte egészségét. Üdü-
lés végett enyhébb éghajlatok felkeresése vált 
szükségessé ránézve. Saját mondása szerint csak 
ez tartotta benne a lelket. Mehetett volna Me-
ránba s a déli égöv több hires gyógyfürdőjébe, 
de tervezgetésébe beleszólott a pap s a szükség 
által parancsolt utazást fiúi kegyelet által szen-
telte meg, midőn 14 éven át sohasem mulasz-
totta el római útját s ily alkalommal mindig 
sietett hódolatát kifejezni a kereszténység közös 
atyjának; s mindkét pápa szívélyesen fogadta a 
kath. egyházi érzületnek évenként ismétlődő nyil-
vánulását. 

Mint ember meleg vonzalommal s törhetlen 
hűséggel ragaszkodott azokhoz, kik barátságára 
méltók valának. S barátsága szilárdságát nem 
mézes-mázos szavakban, hanem tettekben mu-
tatta ki. Mint pap lelkének e nemes érzelmét is 
arra használta fel, hogy az egyházirodalmat egy 
Szabó Imrének remek beszédeivel gazdagította. 

S lia igy lépésről lépésre követnők életének 
kiemelkedőbb mozzanatait, mindegyikben szem-

lélhetnek azt a magasztos öszhangot, mely benne 
az embert és a papot oly előnyösen olvasztá 
egybe. Szilárd jellemű, folyton nemes czélokért 
hevülő egyéniséggé rokonult benne az ember és 
a pap, együttesen lövellve ki szive tűzhelyéről a 
jó akarat, részvét, ügybuzgalom, emberbaráti 
szeretet s magas törekvések sugarait, hasonlóan 
a holdhoz és a, csillagokhoz, melyek egyesülve vi-
lágosítják, enyhítik fenyőkkel az éj komor sö-
té tségét . (Folytatjuk.) 

A középiskolai oktatás Magyarországon. 
n i . 

A középiskolai tanitók. 

1. Az 1885/6-iki tanévben fennállott 178 középisko-
lába 41,508 tanuló iratkozott be, és pedig a 150 gymna-
siumba 35,525 ; a 28 reáliskolába 5,983, vagyis minden 
1000 tanuló közöl 856 iratkozott gymnasiumba, 144 reál-
iskolába. Összevetve az 1885/6-iki tanévet az előző 1884/5-
ikivel, kitűnik, hogy 1429-czel vagyis S ^ V ^ k a l keve-
sebb tanuló iratkozott be, és pedig a gymnasiumokba 
1923-mal vagyis 514ü /0-kal kevesebb, ellenben a reális-
kolákba 494-gyel vagyis 9%-kal több iratkozott az 
1885/6-diki iskolai évben. 

A beiratkozott tanulók számát az intézetek kormá-
nyának tekintetbe vételével a miniszteri jelentés egy 
táblázatban tünteti föl, amelyből azonban nem lehet ki-
deríteni a katholikus középiskolák látogatottságát, mint-
hogy a közoktatási jelentés a kath. jelzőt következetesen 
mellőzi, ellenben a felekezetekét megtart ja, helyette a 
középiskolákat (az uj törvény alapján ugyan, de annál 
feltűnőbb módon) 1. a kormány rendelkezése alatt álló, 
2. a kormány vezetése alatt álló és 3. a felekezetek 
főhatóságai alatt levő intézetekre osztja; e tömkelegből pe-
dig lehetetlen biztos számbeli adatot nyerni annak kimu-
tatására, mily látogatottak voltak a kath. királyi, az érseki, 
püspöki, szerzetesi magán vagy községi alapitványu kath. 
jellegű iskolák. Megközelítőleg mégis megállapítható az, 
hogy eme kath. intézetekbe járt a legtöbb tanuló ; ameny-
nyiben a görög-keleti középiskolákat csak 629 tanuló 
látogatta, a reformátusokéiba 6310 járt , a lutheránu-
sokéiba 5397, az unitáriusokéiba 348, vagyis az összes 
felekezeti intézetekbe mindössze 12,684 tanuló iratkozott 
be, ennélfogva a maradékösszeg, a nagy többség, vagyis 
28,824 tanuló volt az állami s katholikus iskolákba beirva. 

Az 1885/6-diki tanévet végzett tanulók számaránya 
hasonló tünetet muta t : az iskolai évet végezte 38,655 
tanuló, és pedig állami s kath. jellegű intézetekben 
26,762, a felekezetiekben 11,893, vagyis az ifjúság túl-
nyomó része és pedig 1000 közöl 693 végzett az állami 
és a katholikus intézetekben, holott az összes feleke-
zetiekben csak 307 minden 1000 tanuló közöl. 

A tanitó szerzetek s világi papok által ellátott 
gymnasiumok kimutatásából azonban legalább annyit tu-
dunk meg, hogy hány tanulóval birtak e középiskolák. 
A miniszteri jelentés e kimutatása igy szól : 
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„n kath. jellegű, továbbá egy-két királyi (?) és községi 
(?) középiskolában tanitó szerzetek a következők : kegyesren-
diek, benedekrendiek, premontreiek, czisztercziták, ferençz-
rendiek, minoriták és jezsuiták. Legtöbb intézetben tanitot-
tak a kegyesrendiek : t. i. 17 gymnasiumban (főgymnasiu-
mok : Budapest [IV. ker.], Kecskemét, Kolozsvár, Nagy-
Kanizsa, Szeged, Veszprém ; algymnasiumok : Debreczen, 
Kis-Szeben, Magyar-Ovár, Mármaros-Sziget, Podolin, Po-
zsony-Szt.-György, Privigye, Rózsahegy, Tata ; 6 osztá-
lyú gymnasium: Nagy-Károly ; 7 osztályú Léva). E 
17 gymnasiumba jár t 4178 tanuló. Vegyesen tanitottak a 
kegyesrendiek világi papokkal Nyitrán, Temesvártt és 
Váczon ; — vegyesen világiakkal Nagy-Becskereken. Sá-
toralj a-Ujhelyen, Selmeczbányán és Trencsénben, vagyis 
vegyesen másokkal összesen 7 gymnasiumban (tanulók 
száma: 2092). — A benedekrendiek 6 gymnasiumban: 
(Esztergom. Győr, Sopron főgymnasiumok ; Komárom, 
Kőszeg, Pápa algymnasiumok) 1621 tanulót, a premon-
treiek 3 főgymnasiumban : (Kassa, Nagy-Várad, Szombat-
hely) és 1 algymnasiumban : (Keszthely) 1485 tanulót 
tanitottak. Vegyesen tanitottak a premontreiek világi pa-
pokkal Rozsnyón. (171 tanulót.) — A czisztercziták 4 
tógymnasiumban : (Baja, Eger, Székes-Fehérvár, Pécs) 
1461 tanulót, — a ferenczrendiek 3 gymnasiumban : 
(Bártfa, algymnasium, Gyöngyös és Szolnok 6 osztályú 
gymnasiumok) 574 tanulót, a minoriták 1 főgymnasium-
ban (Nagy-Bánya) és 3 algymnasiumban (Miskolcz, Szi-
lágy-Somlyó, Kézdivásárhely) 524 tanulót, — végül a 
jezsuiták 1 főgymnasiumban 520 tanulót tanitottak. — 
Világi papok tanitottak : Nagy-Szombatban (róm. kath.), 

Balázsfalván és Belényesen (g. k,)(Tanulók száma: 1,036)." 

Ez összeállításból kitűnik, hogy a pap-tanárok ok-
tatásában az 1885/6-diki iskolai évben részesült 14,662 
tanuló, vagyis 2769-czel több, mint a görög-keleti, refor-
mátus, lutheránus s unitárius felekezetek összes közép-
iskoláiban. 

A katholikus iskolák tehát látogatottságra nézve 
legelső helyen állanak. 

2. Vallásra nézve az 1885/6-diki tanévet befejező 
38,655 tanuló közt katholikus volt : 

19,321 (latin szertartású kath. 17,751, görög szert. 
1570), vagyis éppen fele az összes középiskolai tanulók-
nak; mert a felekezeti tanulók összevéve volt 19,334, és 
pedig görög-keleti 1898, lutheránus 4295, református 
5203, unitárius 271, zsidó 7667. 

E számokból még nem látszik meg, hogy az 
egyes vallástestületek minő mértékben veszik igénybe a 
középiskolát,, sőt az sem, hogy melyik minő irányú kö-
zépiskola felé vonzódik inkább. A miniszteri jelentés ezt 
az ország népességének tekintetbe vételével a legutolsó 
népszámlálás adatait véve alapul akarja eldönteni a kö-
vetkező Összeállítás utján. Középiskolába járt 

1884/5-ben 1885/6-ban 
100,00Ü róm. kath. lakos közöl 265 '273 

gőr. , „ „ 109 106 
„ gör. keleti „ „ 94 97 

luther. „ „ 379 387 
„ református „ „ 257 257 
„ unitárius „ „ 455 490 

zsidó „ „ 1208 1227 

E táblából kitűnik, hogy a középiskolákat szá-
mukhoz képest legnagyobb arányban a zsidók veszik 
igénybe : ugyanis minden 100,000 zsidó lakos közöl 1227-en 
járnak középiskolába, vagyis ők tódulnak legnagyobb 
számmal a tudományos pályák felé. 

Az intézetek jellege szerint a tanuló vallási viszo-
nyait a miniszteri jelentés egy táblázatban mutatja, mely-
ben — mint ott olvassuk — „különválasztottam az állani 
rendelkezése alatti intézeteket állami és királyi katholi-
kusokra, továbbá az állam vezetése alatt lévők közöl 
külön vettem szemügyre a katholikusokat, hogy a ka-
tholikus tanulóknak a saját iskoláikban való elhelyezke-
dése világosabban kitűnjék." A jelentés azonban csak 
félig tette meg azt, amit itt igér, minthogy a községi ka-
tholikus jellegű középiskolákat nem választotta el a val-
lási jelleg nélküli községi intézetektől, holott azok szintén 
„saját iskolái" a katholikusoknak, mint a jelentés által 
fönnebbi szavaiban elismertek ; ennélfogva a hibás ala-
pon készült táblázatos kimutatás sem tünteti föl hiven 
az állapotokat. Mégis átveszünk egy-két adatot belőle, 
mert érdekes világot vet az állapotokra. 

Állami gymnasiumokat látogatott tanulók 44'8%-a 
róm, kath., 3 1 % gör. kath., 13% gör. keleti, 6'49/o re-
form., 4-8% luther., 0 1 % unitárius, 27-8% zsidó. 

Királyi katholikus gymnasiumokba jár t tanulók közt 
60 '4% v ° l t róm. kath., 6*7% gör. kath., 3 % gör. keleti, 
3 % reform., 3 9 % luther., 0 1 % unitár., 2 2 % zsidó. 

Katholikus gymnasiumok tanulói közt volt 72'2% 
róm. kath. 5 1 % gör. kath., 3*2% gör. keleti, 2 9 % re-
form., 2 5 % luther., 14% zsidó. 

Községi (részben kath.) és magán gymnasiumokba 
jár t tanulók 56 '7%-a volt róm. kath., 9 8"/0 gör. kath., 
4-4% gör. keleti, 5*7% reform., 2'4 lutheránus, 20 '9% 
zsidó. 

Görög keletiek középiskoláiban volt 1 1 % róm. 
kath., 3 1 % gör. kath., 94*7 gör. keleti, 0 ' 2 % reform., 
0-2% luther., 0'7 zsidó. 

A lutheránusok gymnasiumába jár t tanulók közöl 
15'8% v°lf róm. kath., 1"5% gör. kath., 3 % gör. keleti, 
9-6% reform., 5 7 % lutheránus, 0 1 % unitárius, 1 3 1 % 
zsidó. 

A református gymnasiumok tanulói közt 14 '4% 
volt róm. kath , 2 % gör. kath., 2*3% gör. keleti, 61 8 % 
reform., 5 ' 4 % luther., 0 ' 4% unitár., 13-7 zsidó. 

Unitárius gymnasiumban volt 81°/» római kath., 
3-6% gör. kath., 2 1 % gör. keleti, 1 0 1 % reform., 4 '870 

luther., 63 9 % unitár., és 7 '2% zsidó. 
Összefoglalva az adatokat, kitűnik, hogy minden 

egyes specziális jellegű intézetben az illető vallástestii-
letbeli tanulók vannak többségben, csupán a zsidók élős-
ködnek mindenütt, de leginkább a katholikus jellegű kö-
zépiskolákban, olyannyira, hogy a 7667 zsidó középiskolai 
tanuló közöl 1885/6-ban 3477 tisztán katholikus gymna-
siumokban részesült oktatásban. Vájjon mivel viszonoz-
zák a nyert jótéteményt ? ! 

1000 róm. kath. tanuló közöl több mint 600 járt 
tényleg kath. jellegű középiskolába ; 1000 gör. kath. 
tanuló közöl 335, 1000 gör. keleti vallású tanuló közöl 
301, 1000 luther. tanuló közöl 731, 1000 reform, tanuló 
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közöl 781, és 1000 unitárius közöl 842 járt saját vallás-
testülete iskoláiba. 

Ha a kath. középiskolákba nem vesznek föl annyi 
zsidó tanulót, talán számos katholikus fiu nem volt volna 
kénytelen állami vagy felekezeti gymnasiumba menni. 

3. A középiskolák tannyelvéről a miniszteri jelen-
tésben foglalt kimutatás arról győz meg, hogy a kath. 
gymnasiumok e tekintetben is többségben vannak a 
többiek fölött, hogy tehát ugy a katholikusok Magyar-
országon, mint a népoktatásról szóló adatokkal a „Re-
ligio" hasábjain közelebb bebizonyítottuk, ugy a népis-
kolákban a tanulók anyanyelve szerint, valamint a kö-
zépiskolákban ezek tannyelve szerint, a magyarság több-
ségét, a magyar nemzet zömét képezik. 

Adjuk itt ennek tanuságaul a következő adatokat, 
megjegyezvén, hogy a dőlt betűkkel szedett nevek ka-
tholikus iskolát jelentenek. 

I. Egynyelvüek : 
1. Kizárólag magyar tannyelvnek : 
Főgymuasiumok : Arad, Baja, Brassó, Budapest 

(II. ker., IV. kerV. ker., László-féle, ág. ev., ev. ref. 
és a m. kir. középiskolai tanárképző intézet főgymna-
siuma), (Isiksomlyó, Csurgó, Debreczen, Eger, Eperjes 
(kir. és ág. ev.), Esztergom, Győr, Gyulafejérvár, Halas, 
Hódmezővásárhely, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kassa, 
Kecskemét (kath. és ev. ref,), Kolozsvár (kath., ref. és 
unit.) Losoncz, Maros-Vásárhely Mármaros-Sziget (réf.), 
Miskolcz, Nagybánya, Nagy-Becskerek. Nagy-Euyed, Nagy-
Kanizsa Nagy-Kőrös, Nagy-Szombat, Nagy- Várad, Pápa, 
Pécs, Rimaszombat, Rozsnyó (kath. és ág. ev.), Sáros-
patak. Selmeczbánya (ág. ev.), Sopron (ev.), Szabadka, 
Szarvas, Szatmár, Szeged, Székelyudvarhely (kath. és réf.), 
Székesfehérvár, Szombathely, Ungvár, Vácz, Veszprém. 

Algymnasiumok : Aszód, Budapest (VII. ker.), Csaba, 
Debreczen, Erzsébetváros, Érsekújvár, Félegyháza, Gyönk, 
Hajdu-Szoboszló, Karczag, Keszthely, Kézdi-Vásárhely, 
Komárom, Kőszeg, Mármaros-Sziget, Miskolcz (kir. és 
ág.), Munkács, Pápa, Pozsony-Szt.-György, Sepsi-Szt.-
György, Szamos- Újvár, Szilágy-Somlyó, Tata, Zenta. 

6 osztályú gymnasiumok: Békés, Gyöngyös, Hajdú-
böszörmény, Hajdúnánás, Kisújszállás, Kún-Szt.-Miklós, 
Marosvásárhely, Mezőtúr, Nagy-Kikinda, Nagy-Károly 
Nyíregyháza, Sátoralja-Ujhelv. Selmeczbánya, Szathmár, 
Szentes, Szolnok. 

7 osztályú gymnasium : Léva. 
5 osztályú gymnasium: Székely Keresztúr. 
Csonka 4 osztályú főgymnasium: Zilah. 
Főreáliskolák : Arad, Budapest (IL, IV., V., VIII. 

ker.), Déva, Győr, Kassa, Kecskemét, Nagy-Kálló, Nagy-
Várad, Pécs, Szeged, Székely-Udvarhely, Székesfehérvár. 

Alreáliskolák : Esztergom, Sümeg. 
5 osztályú reáliskola : Debreczen. 
2. Kizárólag német tannyelvüek : 
A beszterczei, medgyesi, nagyszebeni, segesvári ág. 

ev. főgymnasiumok ; a szász-sebesi és szászrégeni ág. ev. 
algymnasiumok, továbbá a nagyszebeni ág. ev. főreál-
iskola. 

3. Kizárólag román tannyelvüek : 

A brassói (gör. kel.), a balázsfalvi és naszódi gör, 
kath. főgymnasiumok és a brassói gör, kel. alreálisk la. 

II. Kéttannyelvii középiskolák'. 
1. Magyar és német tannyelvvel (a német nyelv csak 

az I. osztályban). Főgymnasiumok: Fehértemplom, Igló, 
Kézsmárk, Lőcse, Pancsova, Pozsony (k r. és ág. evang.), 
Sopron (kath.), Temesvár. Algymnasiumok : Bonyhád, 
Magyar-Óvár, Ujverbász. — A lőcsei, pozsonyi, soproni 
és temesvári íőreáliskolák. — Több osztályban használ-
ják a magyar mellett a német segédtannyelvet a soproni 
Láhne-féle és Csöndeá-féle intézetben. Két osztályba (I. 
és V.) a brassói állami főreáliskolában. 

2. Magyar és tót volt a tannyelv (tót csak az I. osz-
tályban) a rózsahegyi kath. algymnasiumban. 

3. Magyar és szerb (a szerb csak az I. osztályban) a 
zombori állami főgymnasiumban. 

4. Német és magyar tannyelvű vult (a magyar nyelv 
minden osztályban) a brassói ág. evang. főgymnasium 
és alreáliskola és a felső-lövői ág. evang. IV. osztályú 
gymnasium. 

5. Román és magyar volt a tannyelv (magyar minden 
osztályban) a belényesi gör. kath. főgymnasiumban. 

6. Szerb és magyar (magyar több osztályban) az új-
vidéki gör, kel. szerb főgymnasiumban. 

7. Olasz és magyar (magyar minden osztályban) a 
tiumei magy. kir. állami főgymnasium'uan. 

III. Három tannyelvű középiskolák : 
1. Magyar-német-tót tannyelvvel (német és tót csak 

az I. osztályban): a beszterczebávyai, nyitrai és trencséni 
főgymnasiumok ; a bártfai, beszterczebányai, kis-szebeni, 
podolini, privigyei, szakolczai, trsztenai és zsolnai al-
gymnasiumok, a körmöczbányai főreáliskola és a vág-
ujhelyi alreáliskola. 

2. Magyar-német-román tannyelvüek (német és ro-
mán csak az I.-ben) a nagyszebeni állami és a lugosi kir. 
tőgymnasium, és a szászvárosi ev. ref. algymnasiutn. 

3. Magyar-német-szerb tannyelvű (a német és szerb 
az I.-ben) az újvidéki kir. főgymnasium. 

4. Román-magyar-német (magyar és német csak az 
I. osztályban) a brádi gör. kel. román algymnasium. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

E IE O iKI IE5 É T IE2 a t y a , , 
Soc. Jesu P r . gen. 

1795—1887. 

A kath. egyház e szentéletü szerzetese, a XIX. szá-
zad e nagy alakja tehát immár egészen a történelemé. 

Mi a „Moniteur de Rome" rövid, de mázsás sza-
vaival parentálunk emléke fölött, melyet minden jók tisz-
telete környez. 

„T. Beckx atya nagy emléket és élénk fájdalmat 
hagy e földön. Ö Jézus társaságát a legkényesebb viszo-
nyok között kormányozta, s fel egész magas koráig meg-
tartotta elméjének fényét és jellemének erős vonásait." 

R. i. p. 
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Budapest, márcz. 8. Szentséges atyánk válasza a, 
bibornokok testületéhez. — Kettős indok vezette a magasztos, 
páratlan bibornok-testületet szentséges atyánk elé, hogy 
e hó 2-ára eső születésnapja és a következő napon ko-
ronáztatása 10-ik évfordulója alkalmából üdv- és szerencse-
ki vánatait tolmácsolja. 

Valahányszor nyilvánosan és ünnepélyesen találkozik 
a szeutséges atya ama fényes testülettel, melyben l e g e l s ő 

és legfőbb tanácsadói vannak, mindannyiszor szokott a 
kath. világ — kevés kivétellel — a szentséges atya aj-
kairól nyomós és nevezetes kijelentéseket hallani. Szent-
séges atyánk mostani válasza is megérdemli, hogy vele 
tüzetesebben foglalkozzunk, a közös szent atya óhajai, 
reményei, aggodalmai, és hozzátehetjük most örömmel, vi-
gasztalásai, hű gyermekeire is visszahatnak és ezek előtt 
soha sem lehetnek közönyösek. 

Azon kezdi szentséges atyánk, hogy elmondja fáj-
dalmát és gyászát nem rég elhunyt államtitkárja lelett, ki 
„nem hosszú, de tevékeny életében sok és kitűnő szolgá-
latot tett a szentszéknek és nekünk mindig nagy érte-
lemmel és hűséggel szolgált." Egy ily nagy pápa ajkai 
ról ez oly fenséges, magasztos és illetékes dicséret, mely 
a boldogult Jacobini bibornok emlékére nagyobb fényt 
dérit, mint az összes sajtónak összes dicsérete. 

Természetes dolog, hogy a pápa ezután áttér az 
egyházkormányzatra, és e szempontból a jövőt nem látja 
a legkedvezőbb színben. íme saját szavai: 

„S ha ez az egyházkormányzat kezdettől fogva ret-
tenes teherként tűnt föl gyengeségünk előtt, amelytől 
megszabadulni akartunk : nem kevésbé terhes az most, 
mert növekszik az idők rosszasága, mert a szentszéknek 
helyzete Rómában még mindig legsidyosabb, és mert még 
félelmetesebb jövőtől tartunk, mely nem csak az egyházat, 
hanem a társadalmat is sújtani fogja. 

De megnyugtat a gondolat, hogy az isteni segély, 
melyért számunkra az anyaszentegyház állhatatosan kö-
nyörög, nem fog hiányozni soha; uj lelkesülést önt be-
lénk továbbá a bizalom ama hatalmas és természetfölötti 
erőbe, amelyben isteni rendelésből gazdag az egyház és a 
pápaság az egész világ jóvoltára Hosszú századokon át 
folytatott harczok nem csak nem irthatták ki ezt az erőt, 
de meg sem akadályozhatták, hogy jótékony befolyását 
mindenha terjeszsze az emberiség körében." 

Tehát az idők rosszaságából, a pápaság igen súlyos 
helyzetéből Rómában, szentséges atyánk a jövőre még 
szomorúbb következtetéseket von, mely irányban az egy-
ház imája és a pápaság isteni ereje képezik reményét és 
vigaszát. Oremus — ergo — pro Pontifice nostro sterenue, 
inomisse ! 

De ha a világ harczot is folytat az egyház és a 
pápaság ellen, ez meg nem szűnik békés küldetését foly-
tatni. Szentséges atyánk ezt különösen hangsúlyozza és 
vigasztasásai sorába helyezi ama — kétségkívül nagy 
és fényes — eredményeket, melyeket kilencz éves pápa-
sága már eddig is feltüntet. íme mily jól esik hallani e 
szavakat : 

„S vigasztalásunk volt látni, hogy szavainkat jól 
fogadták; de édesebb vigasz volt látni a hit terjedését a 
legtávolabbi országokban is, mely évről-évre jelentékenyen 

gyarapodik, s több helyt szervezkedik és erősödik az 
egyházi hierarchia felállításával. 

Vajha népek és fejedelmek, lemondva előítéletükről, 
gyűlöletükről és bizalmatlanságukról, melyeket az egyház 
és a pápaság ellen halmoznak össsze álpolitikusok és 
történethamisitók, kik az eretnekség szolgálatában állanak, 
— ehelyett elismerni készülnének, hogy az egyház és a 
pápaság a közrendnek legbiztosabb védelme, s a közjólét-
nek legtermékenyebb alapot adnák ! Bizonyára nem fájlalna 
akkor a társadalom annyi fölforgatást s nem remegne 
minden pillanatban a legborzasztóbb katasztrófáktól való 
félelemben. 

S ha méltó büntetésképp nagyobb bajoknak is kel-
lene elébe állani, a megmentést, mint más korszakokban, 
csak az egyház és a pápaságtól lehetne remélni ; az óriási 
romhalmazon nem lehetne másképp építeni, csak a két 
intézmény erőinek hatékonyságával." 

Elismeri szentséges atyánk, hogy eddig is voltak 
vigasztalásai ; de szeretné és óhajtaná, hogy a pápaság 
ellenei mentől jobban belátván tévedéseiket, nem vesze-
delmét, hanem üdvét látnák a társadalomnak az egyház 
és pápaság isteni intézményében. 

Röviden előadja szentséges atyánk működésének 
czéljait és tiltakozik szándékainak elferditése ellen, külö-
nösen pedig reflektál a saját helyzetére és Olaszország 
magatartására. „A pápai hatalom függetlensége és sza-
badsága" igen élénken hangsúlyoztatik. Szentséges atyánk 
szavai ezek : 

„Innét van, hogy ilyen bizonytalan és veszélyes 
helyzetben, nem hittük, hogy alkalomszerűbb munkát 
végeznénk, a reánk bizott hivatalnak teljesen megfelelve, 
mint ha a fejedelmeket és a népeket a nyugalom és üdv 
azon biztos kikötőjébe utaljuk, s hogy minden eszközzel 
segitsük őket a kikötőbe való érkezésnél. E munkának 
szenteltük életünk hátralevő részét, mert bizonyosak va-
gyunk abban, hogy igy mozdítjuk elő a vallásnak leg-
fontosabb érdekeit, amelyek nincsenek elválasztva a tár 
sadaloméitól. Hiába akarnának cselekedeteinkben olyan 
irányzatokat látni, melyek e legnemesebb czéltól el-
ütnének; és ha tekintélyünk javára valódi szabadságot, a 
függetlenségnek valódi biztonságát követeljük, az is tel-
jesen megfelel a mi czélunknak : mert a pápai hatalom-
nak függetlensége és szabadsága könnyíti jótékony tevé-
kenységét és lényegesen békés küldetését. Es ha végül 
akarnának és tudnának igazat adni igazságos tiltakozá-
sainknak, először ama nemzetnek kellene érezni ennek 
nagy előnyeit, a mely a pápaság székhelyéül választatott 
ki, s amely a pápaságnak dicsősége és nagyságának oly 
nagy részét köszöni." 

Saját aranymiséjéről is megemlékezik szentséges 
atyánk néhány szóval, azt mondván : 

„Adja továbbá az isteni jóság, hogy aranymisénk 
legközelebbi bekövetkezése, amelyet hiveink szeretete 
megünnepelni készül, az egyház javára, gyarapodására és 
a római pápaság dicsőségére váljék." 

Ezek főbb vonásaiban szentséges atyánk válaszának 
fenséges szavai, melyeket hü fiúi tisztelettel, örömmel és 
részvéttel fogadunk mint mindent, a mi szentséges atyánk-
tól jön vagy reá vonatkozik. ? 



158 RELIGIO. 

Kassa. A katholikus irodalmi társaság azervezke-
dése alkalmából — karczolatok. (Vége). 

íróink közé sorolhatók szónokaink is ; hisz a kettő 
között a különbség csak az : hogy a^ irót a sajtó, a 
szónokot a szószék veszi igénybe ; a scriptor a nyomdá-
ba, az orator az emelvényre viszi munkáját . Szepessy/) 
Fodor,2) megyénk e két Demosthenese bármely eathedra-
lisba beválnék főegyházi szónoknak, — Kozora András, az 
előbbiek méltó vetélytársa, kinek elnöksége alatt, a kas-
sai növendékpapság ,magyar iskolá'-ja virágzásban volt. 
Szónok és iró egy személyben. Eme két szép tulajdonát 
csak — popularitása múlja felül. A nagyhirü lengyel szó-
nok Schneider Alajos czimz. püspök és krakói kanonok 
böjti beszédjeit nem rég tette át nyelvünkre. — Ide ik-
tatjuk a pécsujfalusi m. esp. lelkész Lessko Istvánt, or-
szággyűlési követünket, kinek többszörös felszólalásait 
mindig nagy érdekkel olvassuk. Van — ez idő szerint 
két igen jeles német szónokunk is: fíittner és Hiszem ; 
fölléptökkor mindig kicsinynek bizonyul be a templom ; 
Aranyossy pedig aranyszájú. Lyceumunk legifjabb ta-
nára, dr Csiszarik, nagyböjti beszédjeiben tavai mutatta 
be magát a kassai közönségnek s érvényesítette szónoki 
tehetségét. Ide ékeljük még a szóvivők egyik eminens 
tagját, a metzenzéfi esp. lelkészt Bercsinszky-t és szom-
szédját Lacsny-t. Marczinek József (m. esp.) tudományos 
felolvasásokat tart a ker. gyűléseken. — Jeles improvi-
záló szónok Jelenko a czékei és Somogyi a mádi plébános. 
— A kassaiak most is emlegetik Géczy-t, Kákos-t. Szent-
léleky László szép nász-beszéddel örökítette meg falombos 
oltárnál Demkö Imre kir. tanácsos ur leányának esküvőjét sz. 
Antal templomában. Szónok hírében állnak : Ilajtinger a 
töltszéki,— JBorzay a budaméri, — Halkóczy a jászóujfalusi 
és Mihályfy a tolcsvai esp. lelkészek. — Szép szavú a 
kenyheczi, ékesszóló a hejczei, folyékony nyelvű a sz k-
szói, fönkelt szellemű az enyiezkei, kevéssel sokat mondó 
a mindszenti, szép olvasottságú a nádasdi, tüzes ajkú a 
girincsi, figyelmet keltő a miszlókai,3) kedves előadásu a 
széplaki, kedves beszédű a barczai, értelmes szavú az 
olcsvári, kenetteljes ajkú a saczai, jó készültségi! a szán-
tói és nagy buzgalmu a tállyai lelkész, kikhez a hidas-
némethii funebralistát csatoljuk.4) 

A legmélyebb tisztelet és elismerés érzete késztet, 
hogy ,Karczolataim' kiegészitéseül a kiváltságos premon-
trei kanonok-rend kassai társasházának tanári testületét 
is jelezzem. Sok érdemes és tudós tagja a tanszéken ki-
vül szépen tölti be az őt — hivatásilag megillető helyét 
az irodalomban is ; miről becses személyzetének névtárá-

Még mint kezdő leluésznek alkalmi beszédjét 5 arany-
nyal jutalmazta bérma útjában Fabry püsp., a sáros-pataki her 
czegnö pedig ragyogó ékesszólásáért plébánosának óhajtotta az ilju 
káplánt. 

2) Ez utóbbinak egy — tüzeset alkalmával történt meghű-
lés, nagy kárt okozott hangjában. A bécsi műtét sem hozhatta 
(egészen) helyre. 

3) Temploma jó Ízléséről és tevékeny buzgalmáról tanús-
kodik. 

4) Fogadja utólagos köszönetemet felejtheti en nagybátyám 
néhai Horváth József buzitai lelkész, aranymisés és pap, hivei 
lelki-testi orvoslójának ravatalánál tar tot t gyászbeszédjeért ! Az 
erény virágaiból font koszorú legszebb ékesitője egy lelkész sír-
jának. 

hoz évenkint csatolt, a tudományok egyik-másik ágát 
fejtegető értekezéseik s egyéb jeles munkáik tanúskod-
nak ; de tanúskodik az is, hogy kebelében annyi tudort 
számlál: igy dr Stöhr Antal a felső magyarorsz. muzeum-
egylet titkára, főgymnas. r. és kir. jogakadémiai magán-
tanár, az igazgató-választmány megbízásából — jeles 
szerkezetű évkönyveivel a „régészet" embereit érdeksze-
rüen lepi meg, — Schlatter Alfréd az „Oratorium1 ' és 
Hajdú József „Teremtés" czimü szövegének magyaráza-
tával a zenevilág figyelmét kelti föl, — dr Károly Gy. 
Hugo sz. beszédeket ir, utinaplókat vezet stb. — dr Tóth 
Lőrincz a „Kassaiak olaszutjá"-t épp most örökíti meg 
a „Felvidéki Közlöny "-ben, — mások ismét tankönyve-
ket irva és a lapokba dolgozgatva fejlesztik az értelmi 
világot s gyarapítják a hazai irodalmat. Az irói koszo-
rúnak egyik felét ök képezik s borostyánfüzérhez a disz-
szalagot ők szolgáltatják. Éljenek ! 

S ezzel ki van mutatva egyházmegyénk működő tollké-
pessége az individuumokban. „Omnes isti glóriám adepti 
sunt, et in diebus suis habentur in laudibus," (Eccl. 44.) 
s részemről befejezve a harmadik irodalmi időszak. Con-
clusio-nak ugy hiszem, elég alkalmas, elég érdekes — — 
méltó a ha t tyúdalához . Sit nomen Domini benedictum ! 

Záradékul fölemiitjük a nemesszivü adakozót Volny 
János apát s olv. kanonok ő nsgát, ki 700 frtot tett 
le a szegényebb lelkészek javára püspökünk kezeibe. 
Valósuljon* ájtatos szándéka, mit az irgalom müvének ez 
ujabb ténye által elérni óha j t ! — Még egyet: a jól do-
tált egyházak, Isten háza diszét megillető öltönyök bir-
tokába akarván ju tn i : forduljanak a kassai dömés P. 
Alvariushoz. Művészi kezek alól került készítmények 
ezek, tartós jó anyagból, csín és választékosság kellékei-
vel, mint azt egyik levelemben emiitettem. 

Horváth Károly. 

Egyesült-Államok. Cleveland elnök nyilatkozata a 
vallásosságról. — 

A „Courrier des Etats-Unis" febr. 19-diki számá-
ban egy levél jelent meg Cleveland Grovertől, az Egye-
sült-Államok elnökétől. 

A philadelphiai katholikus kör (klub) Gibbons bi-
bornok tiszteletére bankettet adott. Erre Cleveland elnö-
köt is meghívta Farrelly Stephen, a kör elnöke. 

Cleveland a következő levéllel válaszolt a meghívásra : 
„Igen melegen köszönöm a gondolatot, mely e meg-

hívást sugallta és igazán sajnálom, hogy hivatalos teen-
dőim által akadályozva vagyok a megjelenésben. Nagy 
szerencsémnek tartottam volna tiszteletem nyilvánításá-
nak csatolását ama hódolatos tisztelethez, melynek tár-
gya a katholikus egyháznak tisztes feje az Egyesült-
Államokban. Fogadja köszönetemet ama remek levélért, 
melylyel meghívásomat kisérte, s melyben ön kijelenti, 
mint az önök körének egyik sarkalatos elvét, hogy jó 
katholikus embernek ex necessitate rei jó polgárnak kell 
lennie, és hogy az emberi és isteni törvények oktatásai, 
ebbe az egyetlen egy szóba : „kötelesség" összefolyva, 
képezik az egyedüli összekötő kapcsot az egyház és ál-
lam között, a melyet a polgári és egyházi kormány el-
ismerhet. 
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Tudom, hogy ön, mint protestánsnak nekem meg 
fogja engedni, hogy az ön által kifejezett nemes érzelem 
hez azt a meggyőződésemet csatolhassam, miszerint ugyan-
ily befolyása s ugyanily eredménye van az őszinte ragasz-
kodáshoz minden az isteni szentesítésen alapuló hit-
vallás tanításainak. E szerint a józan vallásos hit hatha-
tósan hozzájárul a mi köztársaságunk állandósága, biz-
tonsága és jólétéhez az által, hogy engedelmességet 
kelt a polgári törvények, szeretetet a közrend, és kellő 
tiszteletet mindenki joga iránt. Innen van, hogy a vallá-
sos hit követői jobban vannak, mint bárki más minősítve 
arra, hogy jó polgárok és lelkes hazafiak legyenek. Ne-
kem ugy látszik, hogy a kötelesség eszméje az állam 
iránt, hogyha vallásos elvvé emelkedett, oly személyes fe-
lelősség érzelmét foglalja magában, a mely egy, népre 
fektetett kormány kezelésében nagy értékkel bir. Szeren-
csés nap lesz az a mi hazánkra nézve, midőn minden 
polgár érezni fogja, hogy az állam iránt oly állandó kö-
telességet tartozik teljesíteni, a mely alól magát ki nem 
vonhatja, s a melyet el nem hanyagolhat a nélkül, hogy 
egyszerre vallásos kötelességeit és polgári kötelmeit is 
meg ne sértse. 

Kivánva körüknek teljes sikert a fenti czélok eléré-
sére irányult törekvésében, őszinte tisztelettel maradok 

készséges szolgája 
Cleveland G r o v e r.u 

Az Atlanti tengeren kell átmenni, jegyzi meg e le-
vélhez, a ,Courr. de Bruxelles,' hogy köztársasági elnö-
köt találjunk, a ki igy tud gondolkodni és mint igazi 
államférfiú tud beszélni. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

igazgató-választmányának ülése f . hó 6-én. 
Elnökség: dr Schlauch Lörincz társ. elnök ő 

excja, Markus Gyula egyházi-alelnök, lovag dr Balogh 
Sándor vil. alelnök. A választm. tagok szép számmal 
jelentek meg. — A püspök-elnök ő excja megnyitván 
az ülést és üdvözölvén az egybegyűlteket, előadja a köz-
gyűlés által a választmányhoz utasított javaslatokat, il-
letve határozatokat, nevezetesen a társ. értesitő stb. te-
kintetében. Hosszabb eszmecsere után, melyben a püs-
pök-elnökön kivül rész vettek : dr Steiner F. praelatus, 
Lonkay A., Borszéky S., dr Balogh S., dr Wolafka Nándor 
titkár, határozatilag kimondatik, hogy ezen, valamint 
egyéb kérdések tanulmányozására és javaslattételre ál-
landó albizottság küldetik ki, melynek tagjai a két alel-
nökön kivül: Bogisich M. prépost, Gervay M.. Királyi 
P., Lonkay A., Romeiser J., Somoskeői A. és dr Wolafka 
N. titkár. — Az elnöki körlevélre és kérelemre a nmlt. 
püspöki karhoz beérkezett válaszokból felolvastatnak dr 
líaynald L. bib.-érsek ő emja nagykegyességü levele, dr 
Samassa J . egri érsek ő excja levele, melyben a buka-
resti magyarnyelvű istentisztelet szervezésére évenkint 
600 fr tot ajánl és 300 frtot tényleg át is tesz, Bonnaz 
S. csanádi püspök ő excja levele, valamint Dulánszky 
N. pécsi püspök ő excja és Császka Gy. szepesi püspök 
ő excja ajánlata 100—100 frttal a nevezett czélra. — Az 
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elkiidött pénzösszegről szóló elismervények felolvastattak. 
A folyamodványok tárgyaltatván, megszavasztatott : a 
kis-kőrösi templom orgonájára 50 f r t ; a Vácz e. m. kosdi 
plébániához tartozó Pencz fiókközségnek harang beszer-
zésére 70 fr t , Veszprém e. m. démi községnek torony-
építésre 100 frt, Árvám. Zazriva községnek iskolaépítésre 
200 frt, a drinápolyi missziónak 200 frank, a Bihácson 
épült templom felszerelésére 300 forint. 

Venczell A. pénztárnok jelentést tesz a pénztár 
állapotáról. F. évi január 1-től befolyt : I. Tagdijak- és 
adományokból az esztergomi főmegyéből : 464 f r t 60 kr, 
az egri főmegyéből 981 fr t 33 kr, a kalocsai főmegyéből 
500 frt, a csanádi e. m. 259 fr t 64 kr, a győri e. m. 
350 frt , a kassai e m. 96 frt , a nagyváradi 1. sz. m. 
225 fr t 62 kr, a nyitrai e. m. 80 frt , a rozsnyói e. m. 
242 frt, a pécsi e. m. 340 fr t , a szatmári e. m. 119 fr t 
63 kr, a székesfehérvári e. m. 86 frt, a szepesi e. m. 
239 fr t 57 kr, a veszprémi e. m. 352 fr t 72 kr, Licbten-
steiger Ferencz cz. püspök ő mlgától a Mem. Vitae Sa-
cerd. után : 200 fr t ; néhai Molnár János hagyatéka : 
50 f r t ; többektől jubileumi alamizsna : 25 f r t ; a szolnoki 
r. kath. főgymnáziumtól : 40 fr t ; Paulovics M. plébános 
5 fr t . Ürge László pléb. 2 fr t 16 kr. Jaross K. pléb. 
Kállay Ákosné, dr Való S., Závodszky A. 1—1 fr t . Győry 
T. grófnő, ifj . gr. Széchenyi Imre, Weisz Fr . 72—72 kr., 
egy névtelentől Miskolczról különféle sorsjegyek névér-
tékben : 283 fr t ; dr Steiner F . praelatus 10 frt . — Ala-
pítványokból : Somhegyi J . praelatus fóthi pleb. 30 fr t ; 
Királyi Pál, dr Hegedűs György, dr Hegedűs Károly, 
dr Wolafka Nándor 20—20 frt , Kanovics Bé la : 21 fr t . 
— III . Értékpapírok után (kisorsolt valamint visszafize-
tet papírok, kamatok és kamatszelvények) 3939 f r t 46 kr. 
összes bevétel f. évi január 1. márczius 5 - ig : 9028 f r t 
98 kr. (tavaly ugyanazon időben vol t : 2814 f r t 90 kr.) 
Összes kiadás : (beszámítva a vásárolt 5 % földhitelinté-
zeti zálogleveleket : 3886 f r t 56 kr. és az I. hazai taka-
rékpénztárban levő 3600 frtot, tehát 7486 fr t 56 kr. el-
helyezett összeget) 8690 frt 79 kr., marad a kézi pénztárban : 
337 fr t 39 kr. — A bukaresti magyarok anyanyelvükön 
való lelki gondozására befolyt dr Samassa J . egri érsek 
ő excjától 300 f r t (I. félévi részlet) dr Dulánszky N. ő 
excjától és Császka György ő excjától 1 0 0 - 1 0 0 f r t ; a 
csanádi egyházmegyéből 31 fr t 93 kr. ; a nagyváradi e. m. 
12 frt 60 k r . ; Göhl Antaltól 5 frt , dr Wolafka Náudor-
tól (ki mult évi ti tkári tiszteletdiját felajánlja) 180 frt, 
összesen 729 f r t 53 kr. — Dr Haynald Lajos bib.-érsek 
ő emjának jelenleg körülbelül 13,000 fr t ra rugó alapit-
ványaiból Bukarestbe elküldetett 100 frt, mely összeggel 
a máskor beérkezett adományokkal együtt az első félévi 
1000 frtos részlet lefizettetett. Több kisebb jelentőségű 
tárgy elintézése után Márkus Gyula praelatus, alelnök ő 
mlga, ki _az időközben a delegáczió ülésére távozott 
nmlgu elnök ur helyett az ülést vezette, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéré : Gervay M. és Gerlóczy Károly vá-
lasztm. tag urakat, mivel az ülés véget ért. 

Közgyűlés. 
A budapesti jobbparti (budai) kath. legény-egyesü-

let f. évi márczius hó 13-án d. u. 6 órakor az egyesület 
helyiségeiben, II. ker., iskola-utcza 18. sz. vagy Donáti-
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utcza 43. sz. a. ezévi rendes közgyűlését tartja, melynek 
tárgyai lesznek: 1. Lehmann Ág. elnök megnyitóbe-
széde. 2. Évi számadás. 3. A másodelnök jelentése. 4. 
Tisztviselők választása. 

IRODALOM. 
*** A szabadkőművesség a harmadik köztársa-

ság alatt. La Franc-Maçonnerie sons la 3-me républi-
que, d'après les discours maçonniques prononcés dans 
Us Loges par Adrien Leroux, ex 33-a Souverain Grand 
Inspecteur Général. 2. köt. Paris Letouzey et Ané 12-r. 
426, 503 1. Ára 7 frank. 

Azt mondják a szabadkőművesek, hogy ők „jó 
katholikusok," mert csupán humanitással, jótékonysággal 
és más ily ártatlan dolgokkal foglalkoznak. Persze, hogy a 
tények ellenök bizonyitauak. Olaszország, Belgium, Fran-
cziaorszég legújabb története bizonyítja, mire képes a 
szabadkőművesség, ha a hatalmat az ő emberei keritik 
kezökbe. Hogy mi mindennel és mily szellemben foglal-
kozik a szabadkőművesség : arra nézve classikus okmány-
tárul szolgál a fent czimzett könyv. Francziaország 
irányadó férfiai elmondják ott, a páholyokban tartott 
beszédeikben, nyiltan és világosan, hogy ők bizony min-
dennel foglalkoznak s valóságos államot képeznek az 
államok nyakán. A kath. alapok kezelését ellenőrző bi-
zottságba beállított szabadkőművesség tolakodásának szel-
lemét és titkos czélzatait ha valaki authentice óhajtja 
ismerni, a többi között igen jó szolgálatot fog tenni 
neki a már idéztük Leroux-féle könyv. 

VEGYESEK. 
*** Szentséges atyánk megkoronázásának évfordu-

lója alkalmából alamizsnása által 10,000 lirát osztatott 
szét Róma szegényeinek. 

— Neerlandia Catholica. Ez lesz a czime annak az 
albumnak, melyet a német alföldi katholikosok XIII. 
Leo pápa jubileumára készítenek. Bene statisztikai adatok 
és leirások lesznek összegyűjtve Német-Alföld összes 
katholikus intézményeiről. Nyomatva lesz a XVII. század 
Ízlésében; jeles művészek 12 miniatűr-képpel fogják 
díszíteni. 

— „Esposizione Vaticana Illustrât a," ily czimű hi-
vatalos lap fog megjelenni a szentséges atyánk arany-
áldozata alkalmából rendezett vatikáni kiállításról. Kiadó-
tulajdonosok : „Eredi Vercellini e Gustavo Bianchi, Roma, 
Via Venti Settembre 32. B." A vatikáni kiállítási bi-
zottság elnöke, Acquaderni lovag jogosította fel a kiadó-
kat a fent czimzett fényes lap megindítására. Ára 20 
frank. A kiadó-czég megkért, hogy ezt Magyarország 
kath. papságának tudtára adjuk. 

— Más megtisztelés is érte lapunkat a magyar kath. 
papság czimén. Brüsszelben 1888-ra nagy nemzetközi 
versenyt terveznek a tudomány és műipar köréből világ-
kiállítás alakjában. A vállalat czime : Grand Concours 

International des Sciences et de l'Industrie. Czélja kiálli 
tani mindazt, a mi haladást jelez „az első anyagok" al-
kalmazása körül. Számtalan jutalomdíj lesz kiosztva 1000, 
2000, 3000, 5000, 20,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 
frankig. Erre a nemzetközi verseny-kiállitásra vonatkozó-
lag egész halmazát kaptuk a jelentéseknek és adatoknak, 
azzal a szándékkal hogy e kiállításra a magyar kath. pap-
ság figyelmét felhívjuk. 

— Ilyen katholikus parlamenti képiselök kellenének 
nekünk ! A franczia képviselőház Cassagnac képviselőt, ki-
küldte, hogy többed magával képviselje a t. házat Cantragel 
orsz. képviselő temetésén. Cassagnac nyilvánosan a lapokban 
indokolta, hogy miért nem jelent meg a temetésen. Katho-
likus lelkiismeretem, úgymond, tiltja, hogy oly temetésben 
vegyek részt, a mely a fölszentelt templomot kerüli. Én 
szívesen követem végső nyugalmára a protestánst vagy 
izraelitát, de egy szabadgondolkozót soha. Ma a szabad-
gondolkozás harczias, támadó és vakmerően ostromolja a 
kereszténységet. Nem egyes szerencsétlen tévedőkkel van 
dolgunk ; kiengesztethetetlen ellenségül állnak velünk a 
szabadgondolkozók. Követni egy koporsót, mely előtt pap 
nem megy és a mely fölött kereszt nincsen, kimenthetetlen 
kapituláczió lenne. Én ezt elkövetni soha sem fogom. 
Én atyámat és gyermekeimet ugy szeretem, a mint csak 
lehet: de ha ők megtagadnák hitöket és temetésök isten -
tagadás volna, — én nem kisérném ki őket végső nyug-
helyökre. A vallási harcz kellő közepén, midőn a mi 
hitünk nyilváuosan arczul veretik, midőn papjainkat szám-
űzik és nyomorba taszítják, midőn az állam Istentagadása 
Szemtelenül terjeszkezik templomaink előtt : most nekünk 
katholikusoknak, kötelességünk a mi vallásunk dicső 
nagy napjai megalkudhatlanságának nyomdokaiba lépni. 
A szabadgondolkozók elveikhez következetesen részt ve-
hetnek a mi vallási cselekményeinkben. Ok nem hisznek 
semmit, tehát részvételök által nem tagadnak meg sem-
mit. De mi, mi katholikusok nem tehetjük, hogy akár 
távolról, akár közelről szentesítsük azt, a mi előttük az 
emberi méltóság lealacsonyitása az által, hogy egyedüli 
czéljául ezt a földet jelöli ki, a mely egyedüli czélja 
csak az állatoknak lehet. Ha mi katholikusok mindnyájan 
erősen eltökéltek volnánk, hogy nem engedünk a világ 
laza tetszelgésének s kerüljük p. az oly házasságok kötését 
és az oly temetéseket, melyek kerülik a vallásos szen-
tesítést, a tisztán laikus szertartások csakhamar elvete-
mültségök teljes, szomorú rútságában tűnnének az em-
berek szemébe. (Courrier de Bruxelles.) 

— A salzburgi kath. egyetem ügye lassan halad előre. 
Egy egyetem-alapitó egylet alakult, melynek eddig csak 
812 tagja van, holott minden püspöki hatóság ajánlása 
igénybe vétetett és 7875 plébánia-hivatal kapott felkérést 
az ügy felkarolására. Az egyetemi alapra eddig csak 
24,000 frt gyűlt össze. 

Kegyeletes adakozás. 
Zsinkú I. kanonok ur Pécsről a jubileumi álilozat stipendiumához 5 frt 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8 sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Tárkányi Béla. — A középiskolai oktatás Magyarországon. — Egyházi Tudósítások : B u d a -
p e s t : Az erdélyi róm. kath. status autonomiája érdekében. — O r o s z o r s z á g : A vallási kérdés a czár birodalmában. — Katii. 
Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Kath. Actio : Kath. egyleti házépítés. — Irodalom : Nagyböjti sz. Beszédek a szenvedélyek 

fékezéséről. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton, ; 
Előfizetési dij : I 

félévre helyben s posta- T 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : Buda- : 
pest, VIII . , József-körut 1 
SO., hova a lap szellemi = 
részét illető minden kül- \ 

demény czimzendő. j 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

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. 

T á r k á n y i B é l a . 
(1821-1886.) 

Ir ta I B a / t o i l s J ó z s e f . 

III. 
De gyönyörködjünk már e fáradhatatlan 

szellem dus gyümölcseiben ! 
Az élet komor oldalai bántó kopaszsággal 

meredeznének ránk, az anyagi gondok, sikeretlen 
küzdelmek ónsulylyal nehezednének a csüggedő 
lélekre, ha a költészet mennyei derűjével nem 
szinezné ki az élet egyhangú jeleneteit, ha ihle-
tett dalnokok alkotásai nem lehellnének erőt, 
vigasztalást, bizalmat, reményt a fásulni kezdő 
ember keblébe. 

„A lantot Isten nyujtá gyermekének 
A föld fiának kéjül, vigaszúl, 
Hogy zengzetével enyhitné az ének, 
Ha rajta sors vagy szive kínja dúl, 
Hogy örömét, ha keble meg nem birja 
S fájdalma könyét húrjain kisirja.11 

Garay J. 

Azért szent a költők hivatása. Magasztos 
feladat jutott nekik osztályrészül s csak is az 
méltó, hogy halántékát a hirnév dicssugarai foly-
ják körül, hogy homlokára myrtuság fonódjék s 
neve bevilágitson késő századok homályába, ki 
Istentől nyert fölséges adományát, a költői te-
hetséget, nem önző haszonlesésre, nem fenhéjázó 
kérkedésre,nem kizárólagosan dicsőséghajhászatra 
forditja, hanem arra, hogy a föld sivár göröngyei 
köréből az emberiséget tisztább, nemesebb, üdébb 
regiókba emelje: 

, Száll királyi sasként égi pályán 
Szárnyainak nyíl szokatlan út, 
S homlokára túl a föld homályán 
Nyer jutalmul csillagkoszorút.'1 Kölcsey F. 

S ilyen per eminentiam az egyházi költő, 
ki az örök eszmék s megszentelt érzelmek ma-
gas-röptü szárnyain mint kőszáli sas a parányi 
ökörszemet, magával ragadja lelkünket a vég-
telen Igazság, határtalan Jóság isteni kútfejéhez. 

S épen azért csak vastag elfogultság vagy 
felületes ismeret jellemzi azon gőgős elméket, 
kik az egyházi költészetről kicsinylő fitymálással 
vagy gúnyos szánakozással vesznek tudomást. 

Pedig azon irány, mely Dante, Milton, Tasso, 
Klopstock lángszellemének kiaknázhatatlan anya-
got nyújtott műalkotásra s melynek nálunk is 
több, nem dicstelen nevü dalnok hódol, teljes 
jogosultsággal s életképességgel bir s bármint 
szeretnék is ez irány művelőit mint költőpáriá-
kat a feledés kősziklájával eltemetni, meddő és 
szégyenletes törekvés ez, mert emiékök 

„a koporsóból kitör és eget kér.a 

Ezek közé tartozik Tárkányi is. 
Mi egy költő hirnevének s dicsőségének fok-

mérője? Az-e, hogy költeményei nem hevernek 
a könyvkereskedők és ódondászok porlepte pol-
czain, hanem kelendőségnek örvendve a nagy 
közönség kezén forognak? Az ő költeményeit, 
melyek négyezer példányban jelentek meg, e 
szerencse érte. Saját szájából hallottam, hogy 
egy alkalommal szüksége lévén költeményeire, 
minthogy maga egyetlen egy példánynyal sem 
rendelkezett, betért egy ódondász könyvkereske-
désébe s kérte tőle Tárkányi költeményeit. Az 
élelmes kereskedő felnyitván a könyv első lapját, 
a gyűjtemény elején levő arczkép után ráismert 
a szerzőre s három forintra szabta a könyv árát. 
„Szivesen megadtam, mondá a boldogult, meg-

21 



162 RELIGIO. 

bocsátható, bogy olyan hiuságfélét éreztem ma-
gamban, mikor enyire taksálták költeményeimet. " 

Mi egy költő hírnevének s dicsőségének fok-
mérője? Az-e, hogy költeményei nem szűkebb 
körben vesztegelnek, hanem mint életre való 
szellemi termékek utat törnek maguknak a 
közéletbe s a müveit körökben mindenütt hódí-
tanak, az ifjak versgyűjteményekbe leírják, nyil-
vános ünnepélyeken szavalgatják? Tárkányi e 
tekintetben is szerencsés volt. Ki ne emlékeznék, 
mily lelkesedéssel szavalgattuk erőtől duzzadozó, 
előadásra kiválóan alkalmas költeményeit? 

Mi egy költő érdemének s dicsőségének talp-
köve? Az-e, hogy dalai mint folyton szélesbülő 
hullámgyűrük odább-oclább terjednek, belopják 
magukat az emberek szivébe s végre a népnek 
úg}7szólván vérévé válnak ? Ám lépjetek be a 
székesegyházak magas boltivei alá, keressétek fel 
a kisded falusi templomok egyszerű szentélyét, 
s meglátjátok, hogy itt is, ott is Tárkányi éne-
keitől édesülnek meg a neki pirosodott ajkak, 
azokat éneklik nem ímmel-ámmal, hanem szent 
lelkesültséggel, buzgó áhítattal öregek és ifjak. 
Mikor megcsendül a felhívó szózat : 

„ Jertek áldozatra hiv keresztények, 
Zengjen ajkainkról szivbeli ének!" 

lessetek csak meg az arczokat, metyekre a szent 
hevülettől kiül a lélek, s mondjátok meg, van-e 
különbség e lelkesedés és a közt, melyet a leg-
szebb induló gyújtó szózata kelt fel a szivekben ? 

Ez azon tér, az énekköltészet tere, mety a 
dicsőség hervadhatatlan virágait termé számára. 
Mig a magyar anyaszentegyház fenmarad, addig 
az ő énekeinek legnagyobb része is élni fog. 

Enekköltészeti működésének jellemzésére nem 
mondhatok egyebet, mint a mit „Kath. vallásos 
költészetünk a jelen században" czimü dolgoza-
tomban elmondtam ; annál inkább, mert ő tette 
azt a rám nézve hízelgő nyilatkozatot: „Te leg-
jobban beláttál az én mühetyembe." 

(Folytatjuk.) 

Â középiskolai oktatás Magyarországon. 
(Vége). 

IV. 
A középiskolák minőség és fentartási költség tekintetében. 

1. A középiskolák fejlettségét és előhaladottságát a 
következő adatok világitják meg leginkább. 

a) A helyiségek. Magyarország 178 középiskolája az 
1885/6. tanévben 165 saját házban és 18 bérházban, ösz-
szesen 183 épületben volt elhelyezve ; csakis saját épülete 

volt 160 intézetnek, csak bérházban volt elhelyezve 14, 
saját s bérelt házban együttesen 4 középiskola. Ez épü-
letekben volt 4192 helyiség, és pedig: tauterem 1322, 
természetrajzi 194, fizikai 197, khemiai 153, rajzterem 
158; téli tornaterem 91, könyvtárterem 254, tanári s 
tanácskozó helyiség 154, igazgatói iroda 120, nyári torna-
tér 138, óraközi üdülőhely 134, tápintézeti helyiség 244, 
egyéb helyiség 1033. 

Ha az intézetek vezetését tekintjük, a helyiségek 
következőkép oszlanak meg. A kormány rendelkezése 
alatt álló, állami 10 gvmnasiumban és 18 reáliskolában, 
valamint a királyi katholikus 18 gvmnasiumban volt ösz-
szesen 1403 helyiség; — a kormány vezetése alatt lévő 
katholikus 43 gymnasiumban, községi, de (egy-kettő kivé-
telével) katholikus jellegű 19 gymnasiumban, és 6 reál-
iskolában, 3 magánjellegű gymnasiumban és 1 izraelita 
reáliskolában volt összesen 1332 helyiség ;*) a görög-
keletiek 4 középiskolájában volt 68 helyiség, a lutherá-
nusok 25 középiskolájában 606, a reformátusok 28 gym-
nasiumában 727, és az unitáriusok 2 gymnasiumában volt 
56 helyiség. 

b) Fölszerelés tekintetében következőleg oszolnak 
meg középiskoláink tanszerei : állami s királyi katholikus 
középiskolákban volt összesen 396,488 tanszer, a f'önebb 
emiitett második (5 kivételével) katholikus csoportban 
foglalt középiskolákban volt 548,073 tanszer ; a görög-
keletiek gymnasiumaiban volt 12,058, a lutheránusok kö-
zépiskoláiban 239,690; a reformátusokéiban 213.642; az 
unitáriusokéiban 6275 tanszer. 

c) Könyvtárak. A miniszteri jelentésben foglalt táb-
lázat szerint legtöbb olyan könyvtár volt középiskoláink-
ban, melyeknek kötetszáma 1000—2000 közé esik; ilyen 
könyvtár volt ugyanis 32 ; az 5000 kötetig terjedő könyv-
tárak közöl 93 volt állami s katholikus intézeteké, és 20 
a felekezeti főhatóságok alatt állóké; 5000—10,000 volt 
I. csoportbeli 14, IL csoportbeli 28; — végül 10—40 
ezer kötetig terjedő könyvtára az I. csoportból már csak 
11 intézetnek volt, és pedig 10—20 ezerig volt 2 állami, 
3 kir. katholikus, 5 magán alapitványi katholikus gymna-
siumnak, holott lutheránusok 2, reformátusok 9, unitáriu-
sok 1 középiskolájának volt ily könyvtára; 20 — 30 ezer 
kötetig terjedő könyvtára volt 1 katholikus, 3 lutherá-
nus, 2 református és 1 unitárius gymnasiumnak; 30—40 
ezer kötetre rugó könyvtárral csak egy lutheránus és 2 
református gymnasium birt. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a felekezetek középiskoláik könyvtáraiba be szok-
ták számitani a velők kapcsolatos főiskoláknak, sőt más-
nemű intézeteiknek, valamint felekezeti főhatóságaiknak 
összes könyv-készletét, holott a nagyszámú katholikus 
intézeteknél külön választatik a szorosan vett gymnasiumi 
könyvtár a kath. szerzetek rendházainak, valamint a pap-
nevelő-intézeteknek, egyházmegyéknek és püspöki székek-
nek néhol több százezerre terjedő könyvtáraitól. 

d) A tanárok. Az 1885/6-diki tanévben 2900 tanár 

*) I t t is láthatni, hogy a katholikus középiskolák összeboro-
nálása a más jellegüekkel elhomályositja amazoknak képét a rész-
letekben is. Mégis, jobb hiányában, kénytelenek vagyunk a mi-
niszteri jelentés e kuszált csoportosítását i t t s a következő ki-
mutatásoknál követni. 
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működött a 178 középiskolában s ezekben fennállott 1245 
tanfolyamban. A megelőzött évben csak 2678 volt kimu-
tatva ; a szaporodás tehát 222, mely számnak egy része 
azonban onnan ered, hogy azelőtt a más tárgyat nem 
oktató vallástanárt sok intézet nem vette föl a tanárok 
létszámába. 

A tanárok következőleg oszlanak meg az intézetek 
jellege és minősítésük szerint : 

A kormány rendelkezése alatt lévő (állami 28, kirá-
lyi katholikus 18) középiskolában volt : rendes tanár 528, 
helyettes 95, kisegítő óraadó 21, vallástanár 203, rend-
kívüli tárgyat tanító 40 ; összesen 887 tanerő. 

A kormány vezetése alatt álló (43 kath., 25 köz-
ségi, de nagyobbára szintén kath. jellegű, és 4 más jel-
legű) középiskolában volt : rendes tanár 599, helyettes 
1883, kisegítő óraadó 48, vallástanár 227, rendkívüli tár-
gyat oktató 67 ; összesen 1124 tanerő. 

A görög-keletiek középiskoláiban volt : rendes tanár 
29, helyettes 4, kisegítő óraadó 7, vallástanár 5, rend-
kívüli tárgyat oktató 6 ; összesen 51 tanerő. 

A lutheránusok középiskoláiban volt : rendes tanár 
234, helyettes 15, kisegítő óraadó 18, vallás tanár 92, 
rendkívüli tárgyat oktató 33 ; összesen 392 tanerő. 

A reformátusok gymnasiumaiban taní tot t : rendes 
tanár 215, helyettes 44, kisegítő óraadó 32, vallástanár 
94, rendkívüli tárgyat oktató 36 ; összesen 424 tanerő. 

Az unitáriusok 2 középiskolájában volt : rendes 
tanár 13, helyettes 2, kisegítő óraadó 5, vallástanár 1 
(két intézetben két külön városban), rendkívüli tárgyat 
oktató 1 : összesen 22 tanerő. 

Hogy melyik intézetcsoport volt jobban ellátva 
tanerőkkel, annak megítélésére a tanfolyamok száma 
nyújt kellő támpontot. A miniszteri jelentés csakis a 
rendes s helyettes tanárok számát arányitja a tanfolyamok 
számával, ama szempontból indulván ki, hogy a bejáró 
óraadók s a rendkívüli tárgyak tanítói legtöbbször csak 
kevés időt töltenek az intézetben, és a hittanárok száma 
inkább attól függ, hányféle különböző (sokszor hat) val-
lást követnek a tanulók egy s ugyanazon középiskolában. 

Eszerint : 
az állami s kir. kath. intézetekben 100 tanfolyamra jut 169 tanár 
a kath. és közs. „ „ „ „ „ 165 „ 
a lutheránus „ „ „ „ 1 5 1 „ 
a gör. keleti „ „ „ „ 137" „ 
a református „ „ „ , 128 , 
az unitárius „ „ „ „ „ 115 „ 

A tanárok képesítéséről a következő adatokat tünteti 
föl a miniszteri jelentés : 
Az 1618 rendes tanár közt okleveles 1'267, nem okleveles 851, 
A 343 helyettes „ „ „ 165, „ „ 178, 
A 134 kisegitő óraadó „ „ „ 103, „ „ 31, 
A 622 hitoktató „ képesített 561, „ „ 61, 
A 183 rendkívüli tárgyat tanító v 109, „ B 74, 

Az intézetek jellege szerint következőleg oszlik meg 
a tanárok képesítése : 

Állami s kir. kath. tanintézetekben okleveles tanár 
volt 814, nem okleveles 73. — A katholikus s községi 
katholikus középiskolákban okleveles 764, nem okleveles 
360. — A gör. keletiekben okleveles 46, nem okleveles 
5. — A lutheránusok intézeteiben okleveles 318, nem 

okleveles 74. — A reformátusokéiban okleveles 242, nem 
okleveles 182. Az unitáriusokéiban 22 okleveles tanár 
volt. 

De az oklevélen alapuló képesítés ez arányára ér-
dekes világot vet ama kürülmény, hogy a felekezetek 
középisk. tanárai közt a legkevesebbnek volt állami ok-
levele. És pedig állami s kir. kath. intézetekben rendes 
tárgyat tanított 847 tanár közt 595-nek volt állami 
oklevele ; — a kath. s községi kath. középiskolák 1057 
ily tanára közt 506-nak volt állami oklevele ; a görög-
keleti iskolák 44 ily tanára közt csak 10-nek ; lutheránus 
intézetnek 359 ily tanára közt csak 46-nak ; a reformá-
tusok 398 ily tanára közt csak 98-nak, az unitáriusok 
22 ily tanára közt csak 9-nek volt állami oklevele. 

A világi s egyházi tanárok számarányát a követ-
kező adatok tüntetik föl. A rendes tantárgyakat tanította 
2711 t aná r ; ezek közt világi volt 1610, egyházi 1107; 
vagyis minden 1000 tanár közöl világi 592, egyházi 408. 
— Az 1107 egyházi tanár közt okleveles volt 798, nem 
okleveles 313 ; az 1610 világi tanár közt okleveles volt 
1298, oklevele nem volt 312nek. 

Az állam nyelvének ismerete szempontjából véve 
szemügyre a rendes tárgyakat tanított 2717 tanárt , kitű-
nik, hogy magyarul tökéletesen beszélt 2507, tehát 185-
tel több, mint a mult évben; csak némileg beszél 126, 
egyáltalában nem tud magyarul 84; azaz: 1000 tanár 
közt 923 tökéletesen beszél magyarul, 46 csak némileg 
és 31 nem tudott magyarul. Ezen állapot szintén eltér 
némileg a mult évitől, a minek oka megint a másféle 
vallásfelekezetü hitoktatók számának növekedtében kere-
sendő. Külön véve az intézeteket irányuk szerint, azt 
találjuk, hogy a gymnasiumokban tökéletesen beszél ma-
gyarul 92'4°/oi csak némileg 4°/0 és nem tud 3"6°/0 ; a 
reáliskolában pedig tökéletesen beszél 91 '4%, tehát arány-
lag kevesebb, mint gymnasiumban ; de csakis azért, mert 
a nyelvet némileg beszélte 6*8°/0 és nem tudott magya-
rul l"7°/o- Kormányzat szerint csoportosítva az intézete-
ket, kitűnik, hogy az állami s kir. kath. valamint a kath. 
s községi kath. intézetekben a tanároknak l ' l° / 0-a (ezek 
is csak hittanárok, leginkább görög-keletiek), a felekeze-
tek főhatósága alatt állóknál pedig 7*9% n e m tudott 
magyarul. 

* 

2. A A középiskolák fentartási költségei. Magyar-
ország 178 középiskolájának tényleges bevétele 1885/6-ban 
volt: 4.027,063 forint. Es pedig a 150 gymnasium bevé-
tele volt 3.184,549 frt, a 28 reáliskoláé 842,514 fr t . 

E bevételeknél legfőbb szerepet játszik az állam-
pénztár, a kath. vallásalap, a magyarországi és erdélyi 
kath. tanulmányi alap, a szerzetesrendek alapitványai és 
az i n t é z l e k ingatlanai s tőkepénzei. 

Az állami s kir. kath. középiskolák összes bevétele 
volt egy millió 658.560 f r t ; a kath. és községi kath. 
középiskoláké 1.626,918 fr t ; — a görög keletieké 58,205 
frt ; — a lutheránusoké 348,959 fr t — a reformátusoké 
586,665 f r t ; — az unitáriusoké 28,293 frt. 

A kath. vallási alapból a közoktatásügyi miniszter 
az állami középiskolákat is részeltette jövedelemben, ille-

21* 
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tőleg segedelemben ; hasonlót tapasztalunk a katholikus 
tanulmányi alapokból folyó jövedelem kiosztása körül. 
Ámbár a miniszteri jelentés nem részletezi az állami 
középiskolákra e két alapból forditott összegeket, és úgy 
ismét találgatásokra volnánk utalva ezek megállapitása 
köriil, de a tény maga elvitathatatlan, hogy a katho-
likus alapok jövedelme állami czélokra fordittatik, ille-
tőleg a közoktatásügyi kormány e katholikus pénzzel 
folytatja az állami középiskolákkal űzött experimentá-
czióit, és amellett elvonván a katholikus vagyont ren-
deltetésétől, nevezetesen a szűkebb ellátású katholikus 
középiskolákat jogosan megillető segélyezésétől, ámbár 
ezek némelyikét folyton zaklatja kifogásaival, — még 
veszedelmes praecedenst is igyekszik fölállitani, melynek 
utjain a kath. alapok s alapítványok államosítása idő 
folytán még megeshetnék, ha a katholikus közvélemény 
felbuzdulása annak út já t nem állja. 

A kath. vallási alaphói élveztek az állami és kirá-
lyi intézetek 21,281 frtot, azaz : 86'44°/0-ot, a katholikus 
és községi középiskolák 3189 frtot, vagyis : 13'56%-ot. 

A kath. tanulmányi alapokhói folyó jövedelem oly-
kép oszlott meg, hogy az államkormány rendelkezése 
alatt álló intézeteknek jutott 357,065 frt , vagyis : 73 ,95% í 

az államkormány vezetése alatt állóknak 125,517 frt., 
vagyis: 26"05%. 

A szerzetesrendi alapitványokból élveztek az első he-
lyen emiitett intézetek 9713 frtot , azaz: 2'390/o_°f) a 

katholikus és községi középiskolák pedig 396,451 frtot, 
vagyis 97-61°/0-ot. 

Es pedig: 
Benedekrendiek 115,944 frt . 
Czisztercziták 103,347 „ 
Kegyesrendiek 99,346 „ 
Prémontreiek 70,397 „ 
Minoriták 4,800 „ 
Ferenczrendiek . . . . . . 176 „ 

Összesén " " 394,010 fr t . 
Ehhez járul még a gör. kath. bazilita-rend ala-

pítványából folyó 12,154 frt., melyből a gör. kath. 
balázsfalvi főgymnasium tartatik fenn. Ezzel együtt a 
szerzetesrendi alapítványokból folyó összes jövedelem 
406,164 frt . 

A többi fontosabb jövedelmi források közöl felem-
lítjük, hogy a reformátusok középiskolái az intézeti ingat-
lanokból 1885/6-ban bevettek 104,134 forintot, holott 
állami s kir. kath. intézetek e jövedelem forrásból csak 
6,592 frtot, a katholikus iskolák 8,511 frtot, a lutherá-
nusok 10,300 frtot, a görög-keletiek 9,593 fr tot vet-
tek be. 

Az intézetek tőkepénzeiből is legtöbb jövedelme volt 
a református középiskoláknak és pedig 152,269 f r t ; holott 
állami s kir. kath. iskolák tőkepénzeikből csak 13,758 
frtot, a katholikus intézetek 69,027 frtot, a görög-keletiek 
9,994 frtot , a lutheránusok 63,355 fr tot vettek be. 

A reformátusok intézetei mégis 16,590 fr tot húztak 
segélyképen az állampénztárból, a lutheránusok pedig 
11,000 frtot. Ez 1885/6. évre szól, mert ismeretes, hogy 
ez állami segély azóta tetemesen fölemeltetett a miniszter 
által. 

A középiskolák kiadásai a fönebb jelzett tanévben 
a következőleg oszlanak meg. 

Állami, kir. kath., kath. és községi kath. 118 kö-
zépiskola kiadása 3.002,943 frt (76-6%) gör. keletiek, 
reformátusok, lutheránusok és unitáriusok középtanodáinak 
kiadása 1.024,130 frt (25-4%). 

Az első csoportban egy intézet fentartása került 
átlag 25,448 f r tba ; egy tanuló iskoláztatása 112 f r tba ; 
egy tanfolyam 3,566 frtba. — A felekezetek csoportjá-
ban egy középiskola fentartása került átlag 17,069 frtba, 
egy tanuló iskoláztatása 86 frtba, egy tanfolyam 7,541 
forintba. 

A személyi illetmények arányát a következő táblá-
zat mutat ja . 

A tanerő megnevezése J j j Jj =§ % 

középiskolákban hány fr t ? 
Egy rendes tanárra esik átlag 1653 1181 1283 964 1136 895 
Egy helyettes tanárra esik átlag . . 797 685 592 426 572 625 
Egy bejáró óraadóra esik átlag 307 371 — 231 237 210 
Egy hitoktatóra esik átlag 137 82 120 14 38 350 
Egy rendkívüli tárgyat t an í tó ra . . . 450 284 270 206 151 50 

Még az ösztöndijak és segélyezések arányát mutat-
juk be. Ösztöndíj tekintetében a kath. és községi kath. 
középiskolák állanak első helyen : 958 tanulójuk össze-
sen 94,126 .frtban részesült. Állami s kir. kath. intézetek 
tanulói közöl 510 kapott összesen 48,073 fr t ösztöndijat. 
A görög-keletieknél 8 tanuló közt 593 frt ösztöndij osz-
tatot t ki. A lutheránusok 425 tanulónak 11,223 fr t ösz-
töndijat jut ta t tak. A reformátusok 669 tanulót 21,870 fr t 
ösztöndíjban részesítettek. Az unitáriusok 63 tanuló közt 
1783 f r t ösztöndijt osztottak szét. 

Segélyezés s jutalmazás gyanánt a kath. és közs. 
kath. középiskolákban 3458 tanuló kapott 102,908 f r to t ; 
az állami és kir. kath. intézetekben 2458 tanuló részesült 
44,162 fr t segélyben; — a gör.-keletieknél 25 tanuló 
2,466 frtban ; a lutheránusoknál 1295 tanuló 35,454 
f r t ban ; a reformátusoknál 1831 tanuló 39,948 f r tban ; 
végül az unitáriusoknál 212 tanuló 1124 frt segély- s 
jutalomban. 

A fönnebbi összes közleményeinkben ismertetett álta-
lános s részletes adatokból könnyű levonni a következ-
tetést. 

A katholikusok Magyarországon a középiskolák te-
rén is uralkodó állást foglalnak el ugy számra nézve, 
mint iskoláik magyarsága s fejlettsége, tanerőik képesí-
tése és a középfokú oktatásra forditott költségek tekin-
tetében. 

A magyar nemzet kultúrájának legszámosabb s 
aránylag leghivatottabb előharczosai és ápolói ma is a 
katholikusok. A felekezetek messze mögöttük marad-
nak e téren ép ugy, mint a népoktatásügy mezején. 

Er re utalnunk kell ma, midőn a képviselőházban, hír-
lapokban és „vallásos felolvasások" utján az ellenkezőt 
igyekeznek elhitetni Magyarországgal. 

Csippék Ferencz. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 11. As erdélyi róm. kath. status 

autonomiája érdekéhen. — Erdély mozgalmas múltja a 
kath. egyház és a hitfelekezetek sorsát és viszonyát egy-
máshoz igen lényegesen befolyásolta és sok tekintetben 
másképp alakította az egyház állapotát. A róm. kath. 
status törvényes autonómiával bir manap is, és ismeretes 
dolog, hogy minden alkalommal bátran és erélyesen sikra 
szállt a róm. kath. status törvényes autonomiája védelmére. 
Legújabban is történt oly eset, mely összeütközést szült 
az erdélyi róm. kath. status és a közoktatásügyi minisz-
térium között, és mivel többszörös levélváltás után egyik 
fél sem akarta feladni saját álláspontját, azért most az 
erdélyi status a főrendiházhoz folyamodik és törvényma-
gyarázatot kér. 

A lapis oífensionist az 1883: XXX. t.-cz. 45. §-a 
képezi. A minisztérium azt állítja, hogy az erdélyi róm. 
kath. status középiskolái az ezen szakaszban említett is-
kolákhoz sorolandók, t. i. „a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló" 
tanintézetekhez, melyekre nézve az idézett szakaszban a 
tankerületi főigazgató kötelességei és jogai előszámláltat-
nak. E miniszterialis felfogás szerint a második al-
pontban foglalt intézkedés értelmében az érettségi vizs-
gálatok vezetésére és az ezeken való elnöklésre Páli 
Sándort, tank. főigazgatót küldte ki, mely intézkedés ellen 
a róm. kath. status azonnal tiltakozott. 

A róm. kath. status ugyanis azt az álláspontot foglalja 
el, hogy az ő középiskoláira nem az 1883 : XXX. t.-cz. 45 
§-a, hanem csakis ezen törvény 23. és 24. szakaszai alkal-
mazhatók, melyek az autonom felekezeti tanintézeteknél 
tartandó érettségi vizsgálatokat szabályozza. 

Miután több remonstratio czélra nem vezetett, a 
status a főrendiházhoz fordul, hogy illetékes törvényma-
gyarázatot eszközöljön. „Erkölcsi kötelességünk a törvény 
által biztosított jog megvédése czéljából a mélt. főrendi-
háznál orvoslást keresni, illetőleg kötelező erejű törvény-
magyarázatot kérni, annyival is inkább, mert az auto-
nomia a jogok oly lánczolata, melynél csak egy és még 
oly csekélynek látszó lánczszem áttörése vagy szétrepesz-
tése megfosztja azt éltető erejétől s eredményezi az egyik 
lánczszemnek a másik után való elhullását." 

S mondhatjuk a 63 lapra terjedő beadvány a főren-
diházhoz nem üres szalmacséplés és frázishalmaz, hanem 
alapos, beható és meggyőző elaboratum, mely három részre 
oszlik. 

Kimutatja, hogy törvényben gyökerező autonómiá-
val birnak az Approbatae és Compilatae Constitutiones 
idejétől fogva mostanáig, és mivel a miniszter oly nagy 
súlyt fektetett az erdélyi főkormányszékre, azért evvel a 
kérdéssel különösen foglalkozik. Helyesen hangsúlyozza 
az 1883 : XXX. 41. §-át, melyben szórul-szóra ezek fog-
laltatnak : „Az erdélyi részekben a katholikus status által 
fentartott és vezetett középiskolákra vonatkozólag mind-
azon jogok, melyeket eddig a katholikus status gyako 
rolt, érintetlenül hagyatnak." Tehát a legújabb tanügyi 
törvényhozás elismeri a status autonómiáját. — Igen be-
hatóan foglalkozik a beadvány annak czáfolatával, hogy 
a status által fentartott középiskolák a miniszter rendel-

kezése és közvetlen vezetése alatt állottak volna, mivel 
szemben kimutatja, hogy az erdélyrészi kath. középisko-
lák az erdélyi kath. status által tartatnak fenn és általa 
vezettetnek. Ezen alapos exposé és a dolgok ilyetén ál-
lása után csak indokoltnak mondhatjuk, ha a beadvány 
vége felé a következőket olvassuk : „Nem vagyunk képe-
sek felfogni, hogy miképp merülhetett fel azon nézet, 
mintha erdélyrészi kath. középiskoláink a k o r m á n y . . . 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt állanának . . . 
Statusunk nem nézheti el tovább, hogy a törvény jogai 
megtámadtassanak és megszorittassanak . . . Meg vagyunk 
győződve, hogy a magyar törvényhozás, mely azért alkot 
törvényt, hogy azok megtartassanak nemcsak a, nép, de 
a kormány által is ; mely azért alkot törvényt, hogy biz-
tosítsa a haza minden polgárának jogait, midőn az 1883. 
évi XXX. t.-cz. 41. §-át megalkotta, nem egy tartalom 
nélkül való tételt iktatott törvénybe, hanem azzal enuntiálni 
szándékozott azt, hogy bárha az anyaország róm. katho-
likusai ez időszerint még nélkülözik az autonomia áldá-
sait, az erdélyi róm. kath. status évszázadokon át élve-
zett autonómiájánál fogva meghagyassák továbbra is 
autonom jogainak gyakorlatában." 

Mi szivünk mélyéből üdvözöljük a status lelkes fér-
fiait, kik oly bátran és nyiltan sikra szállanak törvényes 
jogaik mellett és nem engednek semmit abból, amire jo-
guk van. Példájuk csak bátorító és ösztönző lehet má-
sokra ; mert a jogok férfias, határozott védelme épp ugy 
kötelesség, mint dicsőség! ? 

Oroszország. A vallási kérdés a czár birodalmá-
ban. — 

Február 25-én a Société bibliographique catholique 
párisi s z a l o n j á b a n P i e r l i n g Jéz. t. atya igen érdekes 
felolvasást tartott a vallási kérdésről Oroszországban. A 
tisztelendő atya szláv eredetű s az orosz viszonyokban egy 
hazafi szeretetével és keservével otthonos : értekezésén a 
lelkesedés tüze világított át s melegített végig, kivált midőn 
egy szebb jövő képe vonult el lelke előtt. Kívánjuk, hogy 
ne csalódjék ! 

Kezdte a régi Oroszországon az ő önkényuralmá-
val, melynek gyökerei a tróntol szétágazva hatalmas, 
százados gúzsba kötik a földbirtokos nemességgel együtt 
az egész népet, az egész nagy orosz birodalmat. Elég 
lesz egy példa ennek az autrokrát szellemnek jellemzésére. 
Turgenjew anyja typikus alakja a muszka vallási önkény-
nek. Benne kasztjának hagyományos meggyőződése, mely-
ben az alapvonás az önkény, mintegy megtestesítve jelent 
meg Egyszer éppen húsvét napja vala. Uradalma terü-
letén mindenki készen volt a nagy nap ünneplésére. A 
kastély úrnőjének is megteszik a szokott jelentést, hogy 
kezdetét vehetik az istenitisztelst és a nap vigságai . . . 
„Eh mit-akartok ti húsvéttal, kiáltá az urnő. Nem igaz; 
ma semmi húsvét sincs ! " . . . Misét, ünnepélyeket, minden 
húsvéti dolgot le kellett a napirendről venni. Igy akarta 
s parancsolta ezt az urnő, és j a j lett volna annak, a ki 
el nem hiszi, hogy húsvétkor nincs húsvét ! 

') Mikor lesz nekünk it t Budapesten a katholikus társas 
élet ápolására katholikus társalgó-körünk — „szalon" -nal ? 
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E mellett a vallásban, erkölcsben, despotizmusban, 
megkövesült Ó-Oroszország mellett mindinkább kiemel-
kedik egy Uj-Oroszország. Költők és gondolkodók tol-
mácsolják aspiráczióit, melyekben igazság és tévely, 
nyugati szellem és keleti pbantazia, magasztos czélok és 
szédületes utópiák tarka összekeveredésben küzködnek 
egymással a diadalért. A pánszláv áramlat kozákjaival 
egész Európát az orosz szellem tributáriusává véli tehetni ; 
mig az Oroszbirodalom nagyságának és jövőjének józan, 
az isteni gondviselés intelmeiből tanuló hivei keletre, 
Ázsiára utalják az aspirácziókat. Egyikök nem rég Európa 
kapujának nevezte Oroszországot, mely egykor nagy 
kötelességet fog teljesíteni, midőn majd az ázsiai hordák 
millióit kell feltartóztatnia. Melyik áramlat fog győztes 
lenni, az a jövő titka. 

Oroszországnak mindenek fölött egy nagy baja van : 
nem tudja igazi, teljes, és nem csupán területi nagyságá-
nak alapját a vallásban hogyan keresse Csinál magának 
vallást és abba erőszakolja be mint valami prokrusztesi 
ágyba a szellemeket: holott a katholiczizmasban ott van-
nak számára a vallás és haladásnak Krisztus által kimért 
végtelen keretei. 

Pierling atya, bár száműzött orosz, igen szereti 
Oroszországot, mert az hazája : azért a színezés nála még 
a jelenre vonatkozólag is rózsás. Például: arra a kér-
désre, vájjon kath. hitsorsosaink élveznek-e a czárok bi-
rodalmában vallási szabadságot ? — a felelettel Pierling 
igen ügyesen kitér, midőn ezt mondja : „mint egyének, 
igen; mint testület, kifogások tehetők." Tehetők bizony; 
mert, kérdem, milyen „egyéni" megelégedés lehet a val-
lásszabadsággal az oly megelégedés, a mely az orthodox 
despotizmus által a kath. egyházra mint „testületre" a 
jelenben gyakorolt és a jövőben egész a Földközitengerig 
kiterjeszteni erőszakolt — nyomás alatt kénytelen nyögni? 

Abban tökéletesen igaza van Pierling atyának, hogy 
a katholiczizmus és a schisma között a válaszfal vékonyabb 
mint a katholiczizmus és a haeresis közt ; az is tökélete-
sen igaz, hogy a rokonszenv a katholiczizmus iránt az 
orosz társadalomban él és legújabban is erős életjelt adott 
magáról Solovieff fellépésében. 

Imádkozzunk, hogy Európában egy nyáj és egy 
pásztor legyen. Ez lesz a fegyveres békének a vége — 
és az európai népek testvéri békéjének a kezdete. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— A Szent-István-Társulat folyó 1887. évi márczius 

16-án délelőtti 9V2 órakor Budapesten, a központi pap-
növelde dísztermében tart ja XXXIY. rendes közgyűlé-
sét (9 órakor szentmise az egyetemi templomban s utána 
közvetlenül a gvülés megnyitása), melyre a társulat t. cz. 
tagjai tisztelettel meghivatnak. Az igazgatóság. 

A közgyűlés tárgyai : 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. 
XIII. Leo pápa ö szentsége félszázados áldozársága ju-
bileumának ünnepélyes megülése. 3. Alelnöki 'előadás. 4. 
Irodalmi osztály felállítása. 5. Emlékbeszéd Tárkányi Béla 
fölött Maszlaghy Ferencztől. 6. Igazgató jelentése. 7. Tit-
kár jelentése. 8. Társulati ügyvéd megválasztása. 9. A társ. 
titkárnak hivatalában való végleges megerősítése. 10. A 

számvizsgáló bizottság jelentése az 1886-iki számadásról 
s a pénztárnok részére fölmentvény megadása. 11. Az 
1887-re előirányzott költségvetés bemutatása. 12. Jelentés 
a társ. pénztárállapotáról. 13. Választmány kiegészítése. 
14. Előre bejelentett indítványok megtétele. 15. A jegy-
zőkönyv hitelesítésére bizottság kiküldése. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Kath. e g y l e t i h á z é p i t é s . 

Győrött mozgalom indult meg az iránt, hogy az 
ottani virágzó kath. legényegylet megfelelő házat kapjon. 
A kezdeményezés magától az ottani legényegylet lelkes 
elnökétől, Ruschek Antal győrszigti plébános úrtól indult 
ki, a mennyiben ő a legényegyletek alapitójáról szóló 
müveért kapott tiszteletdíjból f. hó 7-én 100 frtot tett 
le első alapítványul a győri kath. legény-egyleti házra. 

IRODALOM. 
Nagyböjti sz. Beszédek a szenvedélyek fékezé-

séről. Irta Schneider J. Alajos, hittudor, argiai püs-
pök, stb. Fordította s az egyházmegyei hatóság jóváha-
gyásával kiadja: Kozora Endre, kassai e. m. áldozó-
pap, kavocsai plébános. Kassa, 1887. 116 l. Nagy nyol-
czadrét. Ara kötetlenül 1 frt 20 kr. 

A magyar sz. beszédirodalom tere ismét egy uj 
hajtást mutat fel. Egy derék német munka jeles magyar 
fordításával van itt dolgunk. Hogy mily nemes e szellemi 
termék, fényesen igazolja Schneider tekintélyes neve és 
szónoki beszédeinek a sziv mélyéig ható tüze, az érte-
lemhez szóló könnyedsége, nagy emberismeretről tanús-
kodó tárgyalásmenete s az emberi sziv titkait finoman 
részletező elevensége; hogy mily nyereség ezen, bár régi, 
de az elvek örökszépségü bájaitól és az örök üdvösségre 
hivatott lelkek ügyével való foglalkozás legnemesebb he-
vétől folyton folyvást megujuló sz. beszédek sorozata, — 
elismerésre méltóan mutatja a t. szerző müvének derék 
fordi*ója, ki a gonddal készitett német beszédeknek, mint 
megannyi szónoki alkotásoknak, alaki tökéletességét, a 
tárgyaláson végig húzódó erejét és tárgyilagosságát min-
den tekintetben édes hazai nyelvünkön is oly folyékony-
ság- és választékossággal, oly erővel teljesen s oly ma-
gyarsággal tünteté fel — majdnem mindenütt, hogy a 
helyes nyelvérzék, nagyon kevés idegenszerűséget talál-
ván a forditásban, akár csak eredetinek tarthatná e nagy-
becsű munkát, mely, tárgyának nemességét s korszerű-
ségét tekintve, csakugyan nagy nyereség egyházi beszéd-
irodalmunk terén. 

A bemutatott beszédsorozat, valóban, érdekes tárgy-
gyal bir, következőleg minden korra, minden időre érvé-
nyes. Az itt felvett nagyböjti beszédek száma tizenhárom ; 
e nagy gonddal és az Isten egyháza terjedésének, a hal-
hatatlan lelkek üdvének forró szeretetével irt szónoki 
beszédek a nagyböjt időszakára irvák ugyan, de azoknak 
figyelmes átolvasása után bátran állithatjuk, hogy Schnei-
der beszédei az egész év folyamán készítendő beszédekhez 
is gazdag forrást nyitnak meg ; továbbá : a tárgyaknak 
napjainkra igenis ráillő mesteri megválasztása, a kath. 
öntudatra való serény ébresztés komolysága és heve, a 
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mély elmélkedés és az uralkodó szenvedélyek kiirtásának 
felmutatott hathatós orvosszere mindenesetre a müveit 
közönség komoly olvasmányának kincses házává tehetik 
t. fordítónknak ezen fáradságot jutalmazó s biztató re-
ménynyel a könyvpiaczra bocsátott érdekes munkájá t ; 
sót nem túlzott állitásunk, ha ama beszédsorozatot kivá-
lóan alkalmasnak találjuk, már a fő- és mellék-felosztá-
sok szigorú megtartása következtében is, arra, hogy azt, 
önmagunk belátása szerint több részre osztván, az elmél-
kedés gazdag tárházának tekintsük, — s midőn az ész és 
sziv számára a köznapi élet felfogásától elütő táplálékot 
keresnünk oly jól esik, ama beszédsorozatot elmélkedé-
sünk válogatott könyveinek sorából ki ne rekeszszük. 

Ezen, nagy lélektani hűséggel megirt munka itt-ott 
a felosztások hosszadalmasságát illetőleg némelyek előtt 
terjengősnek tűnhetik fel az első pillanatra ; de csakha-
mar kellemes csalódás teszi becsessé az ama felosztások 
szoros kapcsán épült teljes egészet, melyben nem talál-
ható semmi, a mi a felvett tétel bebizonyitásához fölös-
leges volna. Minden beszéd ékesszólo hangoztatója az e 
verssorra való határozott feleletnek: „Quid credam, fa-
ciam, fvgiam, sperabo, timebo?" Miként a méh nem a 
füvek ezrén keresi szorgalma gyümölcsét, sem pedig a 
virágzó növények levelein ; hanem a virágok kelyhéből 
gyűjt i az édességet: ugy a szónokra nézve is leghálada-
tosb munka, ha a ker. hit s erkölcs viráginak szivet, lel-
ket eltöltő kellemével táplálja a szenvedélyek örök ostro-
mának kitett halandót, hogy a tévtanitások iránt irtózást 
keltsen, Krisztus nyáját összetartsa, a vétekben fetrengöket 
felrázza, nyelve gyógyitó hatást eszközöljön, a világot ve-
zérfénynyel lássa el s ennek irányában tettre is tüzelje ! 
(Y. ö. Bellovac. Spec. Mor. lib. III., p. s. dist. X. — 
Exemp. S. Dominici.) Mindezt feltaláljuk a fennemlitett 
sz. beszédekben, melyeknek eddig adott jellemzése mel-
lett kitűnő sajátságaul említendő még, hogy a bevezetést 
majd minden beszédben rövid, imaszerű fohász követi ; a 
befejezést pedig mindenütt hosszabbra terjedő, az érze-
lem legmagasabb fokára emelkedő fohászkodás zárja be. 
Tekintsük azonban röviden a beszédek tartalmát. 

A műben * kidolgozott tételek e következők: 1. A 
szenvedélyek fékezéséről. 2. A finom csábitó. 3. Az em-
ber, ki minden fogyatkozásai mellett meg tudja magát 
nyugtatni; ki magát a valónál jobbnak tartja, avagy: a 
képmutató saját lelkiismeretével szemben. 4. A rágal-
mazó. 5. Annak jellemrajza, ki jó szive daczára (ellenére) 
könnyelműségből és meggondolatlanságból sok gonoszsá-
got elkövet. 6. Az ember, midőn lelkiismerete felébred. 
7. Az irigy. 3. A vallásgunyoló. 9. A szokásbünös. 10. 
Annak jellemrajza, ki sem az erény, sem a bün pártjára 
nem állt, kinek lelkülete a kettő között megoszlott. 11. 
Az elaljasodott nép jellemrajza. 12. A keresztény, kl 
szenvedéseit nemes keresztény megnyugvással elviselni nem 
tudja. 13. Jézus a szenvedélyek legyőzője. — Hogy e be-
szédek mindegyikében mily suly van fektetve az emberi 
sziv ügyeire, azok finom részletezésére s majd a sziv 
boldogító tisztaságát eszközlő módszerek erejére és a 
jellemek keresztényhez illő megszilárdítására, — lépten-
nyomon kiviláglik. Mintha csak Aqu. sz. Tamás uta-
sításának szerencsés keresztülvitelét szemlélnők a re-

mek beszédekben, oly jó hatást gyakorolnak az olvasóra ; 
s helyesen, mer t : „Az erények — s minden kegyelem-
nyerésnek alapja, és a lelki vigasztalásnak kezdete a 
lelkiismeret tisztasága s a sziv tiszta volta." (S. Thom. 
Aqu. Opusc. de modo confit.) Nem hiába kezdődik hát a 
bemutatott beszédek elseje e nyomatékos vezérmondattal : 
„Minden őrizettel óvjad szivedet, mert az élet abból szár-
mazik(Péld. 4, 23.) „A szenvedélyek fékezéséről" eddig 
mondott, — nagyon is összevont állítás könnyen nyer-
hetne beigazolást az egyes beszédekből való mutatványok, 
idézetek által ; de hiszen akkor minden beszédnél külön-
külön kellene időznünk, mivel a beszédek, tekintve a 
kidolgozásmódot s a szónoki alakzatok hatást eszközlő 
csoportosítását, — mind fenkölt gondolkozásra és a 
hivatott iró ügyes kezére vallanak. Igy, a talpra esett 
beszédek közt, csakugyan, — különbséget tenni nehéz ; 
éppen oly könnyű ellenben bármely beszédben a megra-
gadó helyek soraira bukkannunk. Mily remek pl. a 2-ik 
beszédben az a hely, hol az van, hogy az erkölcsök 
finomodásával miként finomodott a csábítás is. (15. 1.) Es 
a csábitó valódi érzületének finom jellemzésében mily 
ügyesség, mennyi igazság rej l ik! (17. 1.) A 4-ik beszéd 
azon része, hol a rágalmazó romlott szive az elmésség 
és élez előnyeivel ejt sajgó sebet felebarátján, mily meg-
kapó ! (45. 1.) A 6-ik beszéd, melynek bevezetése az erő-
vel való teljesség kifejezésének példánya, ki tűnő; itt a 
lelkiismeret felébredésének rajzolásában (69—81. 1.) lehe-
tetlen a tanulmányozásra méltó munkát nem üdvözölnünk. 
— Az irigyről szóló vagyis 7-ik beszéd szinte különös 
figyelemre méltó ; (82—93. 1 ) ugyanott az óvószerek 
előadásában üdvös, mélyreható, tehát mintaszerű felkér-
dezést is találunk. (90. 1.) — A következők mellőzésével 
csak a 11-ik beszéd azon figyelmet lebilincselő részét 
említem, hol azon hatás van felmutatva, melyet a nagyok 
példája teremt a társadalomban. Az elaljasodott nép jel-
lemrajza, valóban, megható és a társadalmi állapotok 
komoly javulását óhajtó ! mert, a hol a magasabb körök, 
az irányadó családok erkölcsei, nézetei meg vannak 
romolva, ott a romlás feltartóztathathatlanul terjed lefelé ! 
(140. 1.) — A 13-ik beszéd pedig mintegy koronája a 
mondottaknak : Jézus a szenvedélyek legyőzője ! (163—175 1.) 

íme láttuk röviden Schneider, argiai püspök, nagy-
böjti beszédeit Kozora Endre jeles fordításában, mely 
Schuszter Konstantin volt kassai s legújabban váczi 
püspöknek van ajánlva. Nagyböjt i beszédek azok; de 
nincs az egyházi évben alkalom, nincs az emberi életnek 
oly körülménye, hogy azt a munkát az egyházi emberek 
ugy, mint a világi müveit katholikusok haszonnal ne 
forgathatnák. Azért is üdvözöljük a t. fordítót tapintatos 
választásaért ! A t. forditó e kötet kedvező fogadtatásának 
esetére igéri, hogy a nagynevű szerzőnek még hátralevő 
három kötetét is sajtó alá rendezi. (A német szónoki 
munkák közt tekintélyes helyet foglal el: Schneider, — 
Bischof von Argia, — Feiertagspredigten, herausgegeben 
von Kunitz. 3 Bd. Prag, 1823.) Ezzel csak nyerne a 
magyar irodalom. Kívánunk hát működéséhez méltó 
pártolást ! 

E szép magyarsággal fordított munka előszavában 
azt is említi fordítónk, hogy a munkában itt-ott »elő-
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fordulhat egy-egy germanismus," — bármennyire kerülte 
is. Igaz, előfordul : de aránylag oly kevés helyen s oly 
kevésbbé szembetűnően, hogy annak ellenére a legjobb 
nyelvérzék is dicsérettel fog adózni a forditó ügyességének. 
A Jeghosszabbra terjedő mondatszerkezet magyarossága 
ellen azonban teljességgel sehol sem lehet kifogás. A 
szóképzés és szóviszonyitás nyelvünk szellemének meg-
felelő módon történik legtöbb helyen ; de azért itt-ott 
találkozunk olyan, bár irodalmunkban széltiben használatos 
alakokkal, melyeket a nyelvészeti szempontból biráló 
tiszte lehet helyre igazitólag felemlíteni. Azonban ezek 
akkor sem birnak oly sulylyal, hogy a sikerült forditásnak 
könnyen folyó szépségéből, zengzetes menetéből valamit 
levonjanak. — A mint a megrendelésre való felhívásból 
tudjuk, az ismertettem munka egy kötetlen példánya 1 frt 
20 kr. Növendékpapok tömeges megrendelés esetében 
féláron kapják a fordítónál, ki, a mint ugyanott olvassuk, 
papoknak öt (5) sz. m. végzéseért is adja munkáját. A 
t. forditó plébános ur lakása f. é márcz. 1-től : Forró, 
Abauj vármegyében. Ismételve ajánljuk müvét, — s uj 
plébániáján ujult erőt kívánunk a t. fordítónak a hálás 
munka folytatásához ! Paszlavszky Sándor. 

VEGYESEK. 
*** Magyarország és XIII. Leo pápa jubileuma. 

Jobbról-balról sürüen jöttek, néha korholó exhortatiók is a 
lefolyt évben attól a félelemtől inspirálva, mintha Magyaror 
szág nem leendene méltóan képviselve a katholikus népek va-
tikáni világkiállításában, s mintha nálunk úgyszólván semmi 
sem történnék. Mi ebben az ügyben is, napirenden tartva a 
szükségeseket, a mérsékletnek és várakozásnak szellemében 
jártunk el, mert jól tudtuk, hogy kellő időben nagyszerű 
initiativára fog ébredni az ország. Már körülbelül egy év 
előtt tudtunk valamit ; de habár publicisták vagyunk, a kellő 
hallgatást mégis aranynak, a beszédet pedig rendesen csak 
ezüstnek tartjuk. A multévi sz.-István-társulati közgyűlés 
előtt gr Apponyi Albert társulati másodelnök a katholi-
kus lelkesedés magasztos ösztönétől indíttatva hódoló tisz-
telettel kérdést tett kegyelmes főpásztorunk, Magyarország 
biboros hgprimása mint a Sz.-I.-T. fővédnöke előtt, nem 
lehetne-e neki már a legközelebbi közgyűlésben indítványt 
tenni XIII. Leo pápa jubileumának megünneplése iránt. 
Az ország herczeg-primása igen kegyesen fogadta a gróf-
elnök ur figyelmét a nagy pápa ünnepe iránt s további 
beszélgetés közben kijelentette, hogy majd ö maga fogja 
később megtenni az inditványt. Ez az időpont elérkezett. 
A Sz.-I.-T. ezidei közgyűlésének tárgyai közt, a mint 
imént láttuk, a fővédnöki beszéddel kapcsolatosan, má-
sodik helyen, fel van véve XIII. Leo pápa ő szentsége 
félszázados papi jubileumának ünnepélyes megülése. Tehát 
innen, a Sz.-I.-T.-ból fog az ország biboros herczeg-pri má-
sának kezdeményezésére megindulni a nagyszabású actio 
az iránt hogy Magyarország ama nagy nap alkalmából 
XIII. Leo pápa halhatatlan érdemeinek magaslatára emel-
kedjék ki, és igy egyúttal az iránt, hogy a vatikáni vi-

lágkiállítás „Hungária" czimü szaka is sz. István birodal-
mának reputatiójához méltóan legyen felszerelve. Quod 
felix faustum fortunatumque siet ! 

— Megérkezett az „.II Guibileo Sacerdotale de 
Sommo Pontefice Leone XIII." czimü folyóirat márcziusi 
száma. Látjuk belőle, hogy az ünnepi költemények száma 
már 687-re emelkedett, azután, hogy az egész világon 
minden ország, minden egyházmegye megmozdult és 
külön-külön szervezkedik. 0 szentsége aranymiséjének 
stipendiumára begyült 528,824 lira. A pátriárkák, érsekek, 
püspökök és más ordinariusok száz és száz szent erek-
lyével felszerelt oltárt fognak átadni Az „Esposizione 
Vaticana IUustrata" ajánltatik. A Tóth Mike s. J . által 
szerkesztett nagyérdemű „Hirnök" elismerést nyert és 
azt a kitüntetést kapja, hogy egy magyarországi jubi-
leumi bizottság alakulására nézve a „Jézus legsz. szive 
Hirnöke" központnak tekintetik. 

— Nincs magasabb, mint az Isten. Azért semmi 
sem emelheti az embert oly magasra — mint a vallá-
sosság. Ez az eszme legyen táplálója bennünk a papi ön-
tudatnak s katholikus vallásunk határtalan szeretetének. 

— Idők jele. Mgr Tagliabue pekingi apostoli viká-
riust és Favier atyát a chinai császár a mandarinok mél-
tóságára emelte. Méltóságuknak megfelelő ruházatban 
már fogadta őket a csung-li-jamen vagyis az állam-tanács. 

A német katholikusok Centrum-pártja, végleges ösz-
szeszámitás alapján a legújabb választásoknál 248,701 
szavazattal kapott többet mint 1884-ben. 

— A svájczi Pius-egyletek szövetsége ez évben Zü-
richben fogja tartani congressusát. 

— A kapuczinus rendnek az Egyesült-Államokban 
9 virágzó rendháza van. 

— A notre-damei nagyböjti conferencziákat Páris-
ban ezidén ismét Monsabré dömés atya tart ja a házas-
ságról. Beszédeit elmondásuk után azonnal közli a l'Année 
Dominicaine cz. folyóirat mellékletül, mely a folyóirat-
tól elváltán is megszerezhető 25 cent., vagyis mind a 9 
együtt 1 frank 50 centimért. Az első conferenczia-beszéd 
tárgya a házasság szent jellege (la sainteté du mariage) vala. 

— Jelentés XIII. Leo pápa jubileuma ügyében^ 
Tájékoztatásul tudatom a t. olvasóközönséggel, hogy 
XIII. Leo pápa jubileuma ügyében, melyre nézve indit-
ványt még 1885 évi május 1-án tettem a „Magyar Ál-
lam!1 -ban, eddig huszonkét misealapitványt gyűjtöttem össze 
22 forintjával. Szándékom ötven szent misealapitványát 
gyűjteni össze az ötven év emlékére. Gondoskodva van 
arról is, hogy ez alapitó levelek ő szentségének jubileuma 
alkalmából átnyujtassanak. Adományokat f. évi szeptem-
ber végéig elfogadok és a „Legszentebb Rózsafüzér ki-
rálynéja8 — czimü füzetben nyilvánosan nyugtázok. P. 
Angelicus. 

— Németország. A választások teljes eredménye már 
ismeretes. A Centrum-párt 101 mandatummal bir. A 
Centrum után legerősebb a nemzeti liberálisok pártja 
98 szavazattal. A német konzervativek 79, a szabad kon-
zervativek 41, a német szabadelvűek 32, az elszásziak 
15, a lengyelek 13, a socziálisták 11, és a pártonkivüliek 
7 szavazattal birnak. Összesen: 397 szavazat. 

Szerkesztőségi telephon. 
Ft dr Piszter I tan. urnák Zircz : Mind a kettőt szivesen. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Tárkányi Béla. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Lefegyverezés ós közvetítés. 
B e s z t e r e z e b á n y a i e g y h á z m e g y e : A nagyböjti főp. körlevél. — Kath. Actio : A pápa jubileuma a kalocsai főmegyében. 

Vegyesek. 

T á r k á n y i B é l a . 
(1821-1886.) 

Irta 33a / t o i l s J ó z s e f . 

(Vége.) 

Nézzük hát, hogy mit láttam én Tárkányi 
műhelyében. 

A negyvenes évek közepe táján, midőn az 
egyházi énekek javítása mint égető kérdés napi-
renden forgott, volt az egri egyházmegyében egy 
lelkes fiatal pap, ki az énekügy czélszerü átja-
vitásának szükségességet egész teljességében át-
értette. Tapasztalván azt, hogy a szegény nép 
istenes buzgósága nálunk sok nyomorult s néha 
kártékony táplálékkal is tengődik, költői tehet-
ségét magasztos elhatározással arra szentelte, 
hogy az énekköltészet talaját a felburjánzott 
dudvától s mérges növényektől megtisztitsa s 
azok helyébe részint az egyház körében száza-
dokon át viruló aloe-virágokat átplántálja, részint 
pedig ujakat ültessen. Kelle-e mondani, hogy e 
férfiú nem volt más, mint Tárkányi Béla? 

Mint az ügyes kertész a gyomlálásban, ugy 
ő is óvatosan járt el nagy munkája keresztül-
vitelében. Először csak a fattyuhajtásokat nye-
segette, a kinövéseket irtogatta. Megtartotta azon 
régi énekeket, melyeket meghagyhatott, szép sze-
rével több saját szerzeményű éneket is hozzájok 
csatolt s ezeket, hogy a nép közt annál nagyobb 
elterjedésre tegyenek szert, kisebb füzetkékben az 
egyházi év időszakai vagy pedig tárgy szerint 
csoportositva bocsátotta közre. E füzetek ter-
jesztésében dicséretes buzgalmat fejtett ki több 
egri, rozsnyói s kassamegyei plébános, kik a nép-
ének nemesbülését szivükön viselvén, saját er-

szényökből tömegesen rendelték meg s hiveik 
közt ingyen osztották ki az énekfüzeteket, hogy 
az üdvös törekvés annál könnyebben s annál szé-
lesebb körben nyerjen valósulást. A nép szive-
sen fogadta a részben már ismerős, részben u j 
énekeket. Örömmel tapasztalta, hogy a kedvelt 
régi énekek mennyivel szebbek, ha a sok sallang-
tól s fogyatkozástól meg vannak tisztítva, az uj 
énekek meg olyan szépek és szivrehatók voltak, 
hogy szent buzdulattal énekelgették azokat or-
szágszerte. 

Már e füzetek kiadásával is, melyekkel 
későbbi énektárához az utat egyengette, bebizo-
nyitotta, hogy az időben az ének-reform helyes 
keresztülvitelére nálánál alkalmasabb tehetség 
nem találkozott. Mikor pedig 1853-ban „Lelki 
Manna" czimü ének-gyüjteményével fellépett, az 
énekköltészet iránt érdeklődők Eger felé fordí-
tották szemeiket, onnan várván a már régen 
ohajtott énekreform sikeres megoldását. Tárkányi 
a benne helyezett bizalomnak meg is felelt em-
berül, a működéséhez fűzött reményeket „Kath. 
egyházi énektára11 által, melynek a „Lelki Manna" 
csak előfutára volt, várakozáson felül valósította. 

Énektárának sokoldalú jelessége kitűnik azon 
lelkiismeretes gondból, melylyel e nagyfontosságú 
vállalathoz készült, a mü gazdag tartalmú be-
rendezéséből, a javításnak tapintatos és czélczerü 
keresztülviteléből.. 

Előkészület. — Nem elhamarkodva s ephe-
merszerü készülettel, hanem komoly megfontolás 
és sokévi tanulmány után fogott a tervezett 
énektár kidolgozásához. Maga mondja az első ki-
adás (1855.) előszavában. „Tiz éve mult, hogy 
jelen mü kiadója vallási és költészeti studiumá-

22 
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Dak feladatául tűzte ki az énnekköltészetben fel-
merült hiányt tehetsége szerint némileg pótolni. 
Amit tiz év alatt gyűjtögetett, javítgatott s a 
hol szükség volt ujakkal potolgatott, mit egyes 
füzetkékben és imakönyvekben a magyar kath. 
nép közt százezernél több példányban elterjesz-
tett, mit ennek ajkáról szent lelkesedéssel gya-
korta lezengeni hallott s mire nézve a kiáltó 
szükség s az időszaki lapok többször felszólítot-
ták : azt jelen egyházi énektár kiadása által kí-
vánta egybegyűjtve közrebocsátani, létesíteni." 

A mű tartalma. — Tárkányi énektára mind 
a közlött énekek nagy száma (330—400 ének 
van benne), mind a gyakorlati használhatóság 
szempontjából páratlan munka a maga nemében. 

A javítás keresztülvitele. Énektárát régi, for-
dított és uj énekekből állította össze. Az őseink 
által használt énekekből kiválogatta a legjobba-
kat, a latin hymnusok közül átültette a legszeb-
beket s ezekhez saját szerzeményű jeles énekeit 
adva létesítette azon müvét, mely énekköltésze-
tünkben korszakalkotó jelentőséggel bir s mely-
ről Toldy Ferencz azt mondta, hogy „Szelep-
csényi és Szegedi nagy énekes könyvei óta az 
első nyomós és tekintélyes ügyekezet időtől el-
maradt hymnologiánk megújításában." 

Hogy mily tapintatos eljárást követett Tár-
kányi az énekjavitás keresztülvitelében, legjob-
ban kitűnik azon magatartásból, melyet a régi 
énekekkel szemben tanúsított. Gyakran érintkez-
vén a néppel, különösen szenterzsébeti káplán 
korában tapasztalta, hogy mily szívós ragaszko-
dással viseltetik a nép a megszokott régi éne-
kek iránt. S e tapasztalata irányelv gyanánt le-
begett előtte müve megalkotásában. Átalakíthatta 
volna a régi énekeket, fényesebb, divatosabb kön-
töst adhatott volna rájok a századok által meg-
viselt külső helyett, de ez öltözetben nem ismert 
volna rá a nép régi kedvenczeire s idegenkedés-
sel fordult volna el az újmódi énekektől. Tár-
kányi a leghelyesebb, hogy ugy mondjam, egé-
szen conservativ alapon oldotta meg nagy fel-
adatát. Méltányló tisztelettel viseltetett a régi 
énekek iránt s a hol a korszerű javítás elmarad-
hatatlannak mutatkozott, ott a legnagyobb kímélet-
tel járt el. LTgy tett, mint a szakértő ötvös, ki 
a régi drága ékszereket nem semmisiti s nem 
csonkítja meg, meghagyja őket a magok valósá-
gában, csak a századok alatt rájok tapadt por-
tól, penésztől s rozsdától tisztogatja meg azokat, 
a mutatkozó hiányokat a legnagyobb gonddal 

pótolja s az egészet az ujdonszerűség zománezá-
val befuttatva oda állítja ismét előbbi helyökre, 
hogy ragyogjanak és tündököljenek. Legtöbb ja-
vítást a karácsonyi és bucsujárási énekek igényel-
tek, legkevesebbet az oltári szentségről s a bold. 
Szűzről szóló énekek. 

A régiek közül nemcsak az eredetieket vette 
át énektárába, hanem a latin hymnusok régi 
fordításait is, természetesen mindig a szükséges 
javításokkal. A mely fordítást pedig igen avult-
nak talált, vagy a mely hymnus áttételét ének-
költészetünkre nézve előnyösnek, egyházi hasz-
nálat szempontjából szükségesnek látta, ott egé-
szen uj fordítást adott. Ezek közül — a kisebb 
hymnusokat nem számítva — jelessége által 
méltán kiválik Jeremiás siralmainak művészi 
áttétele, mely a sikerült fordítás minden kellé-
kével rendelkezik. 

Azonban a régi énekek s fordított hymnusok 
összege még nem volt elég a kitűzött czél meg-
valósítására. Énekköltészetünk hijjával volt nagyon 
sok oly éneknek, melyek a közhasználat szem-
pontjából- nélkülözhetetlenek voltak. S Tárkányi 
e tekintetben is kitett magáért. Nem csak javí-
tott és fordított, hanem uj énekekkel is hozzá-
járult az énekköltészet gazdagításához s emelé-
séhez. Több mint másfélszáz éneket birunk tőle. 
Gondos figyelemmel kifürkészte, hol van a hiány, 
hol van a betöltésre váró hézag s a felmerült 
szükségleteket oly müvekkel pótolta, melyek ének-
tárának s énekköltészetünknek gyöngyeit fogják 
képezni mindenkor. Énekköltészetünk ő előtte az 
oltári szentségről szóló, a bold. Szűzre vonatkozó, 
továbbá adventi, karácsom énekekben volt leg-
gazdagabb, legszegényebb pedig a mise, kü-
lönösen pedig ünnepi miseénekekben. Tárkányi 
az egyházi év csaknem minden változatára, sőt 
különböző alkalmakra is készített kisebb-nagyobb 
számban énekeket, legtöbb uj éneke azonban (kö-
rülbelül 40) a miseénekek közt található fel. 
Énekei mind velős tartalmuknál, mind átlátszó 
tisztaságuk s nemesen népszerű előadásuknál fogva 
énekköltészetünk legsikerültebb müvei közé tar-
toznak. Álljon itt bizonyságul Toldy Ferencz 
nyilatkozata, ki azonkívül, hogy Tárkányi énekeit 
az ujabb kor legszerencsésebb, mert legbuzgóbb, 
legnaivabb s legénekelhetőbb énekeinek nevezi, 
folytatólag igy fejezi ki véleményét: „Tárkányi 
vallásos irásai és énekei más íróinkéi felett át 
vannak hatva azon mély bensőséges és malasztos 
szellem által, mely nem szóvirágokkal dúslakodva 
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inkább a képzelmet fogja el, hanem a keresztény 
Isteneszmét az észszel megismertetve s a szivbe 
plántálva, az isteni mindenhatóság, mindentudás, 
végtelen jóság és atyai gondviselés érzését keltve 
azon keresztény alázatosságot, önmegadást, az 
isteni parancsok iránti engedelmességet táplálják, 
melyek nélkül az élet külső mostohaságai és 
szenvedései között nincs lelki nyugalom s igy 
benső boldogság.« (Uj m. Muz 1860. II. 444. 1.). 

E dicsérő nyilatkozat teljes joggal alkal-
mazható Tárkányi imakönyveire is, melyek ál-
tal ő mint megannyi csatornákon nagy müvének 
főbb részeit a nép felsőbb és alsóbb rétegei közé 
szivárogtatá. Alig van állapot, melynek számára 
ő imakönyvről nem gondoskodott volna. A gyer-
mek és öreg, ifjú és aggastyán, hajadon s hitves-
társ, a nép egyszerű fia s a szalonok müveit 
hölgyei mindnyájan találhatnak lelki szükségle-
töknek megfelelő imakönyveket Tárkányi müvei 
közt. S mi által tettek szert imakönyvei országos 
népszerűségre^ A gazdag tartalom s tapintatos 
összeállitás mellett azon nemes egyszerűség által, 
mely elbájol, gyönyörködtet s kielégit mint az 
egyszerű virág természetes illata. Dagályos szó-
lamoknak, czikornyás kifejezéseknek, messze csa-
pongó 'andalgásoknak nem barátja ő; imái egy-
szerűek s éppen mesterkéletlen egyszerüségök 
miatt szépek s szivhez szólók. 

Haladjunk tovább nagyobb alkotások bámu-
latára ! Egy fönséges néma csodálatba ringató 
dóm tűnik képzeletem elé, melynek égbenyúló 
kupolája s merész ivezetei borongó ködhomályba 
magasulnak. Mindenesetre dicsérés illeti a mes-
tert, ki ily ' óriási műnek adott létet, de nem 
szabad megvonni az elismerést attól sem, ki az 
építészeti remeken szükségesnek mutatkozó külső 
javításokat az épület szerkezetének megf'elelőleg, 
beható müértelemmel s körültekintő gondossággal 
eszközölte. E nem egészen találó hasonlat által 
akarom megvilágítani Tárkányinak azon érdemét, 
melyet a Káldi-féle magyar szent irás páratlan 
sikerű átdolgozása szerzett neki. Káldi derék 
fordítása századok folyamán keresztül megtette a 
szolgálatot, de a század elején jelentkező rohamos 
nyelvfejlődés folytán több tekintetben korszerű 
átdolgozást igényelt, melyet 1822-ben a po-
zsonyi nemzeti zsinat is elismert és hangsúlyozott 
s elvben el is fogadta a szentírás átjavitását. Az 
erre irányult kísérletek azonban, Szepessy pécsi 
püspök bibliája még Szabó József átdolgozásában 
sem vezettek óhajtott sikerre, mig végre Bar-

takovics Béla egri érsek egykori kedvelt udvari 
papját, Tárkányit bizta meg az óriási munkával. 
Tárkányi a megtisztelő, de egyúttal fáradságos 
megbízatás elől nem tért ki, elvállalta, s éjet is 
nappá téve hangyaszorgalommal működött az át-
dolgozás létesítésén. Képzelhető, hogy mily mély 
tudományosságot, mennyi aprólékos körültekin-
tést igényelt, mennyi gondba és fáradságba ke-
rült neki a nagy munka lelkiismeretes teljesitése Î 
De ő emberül megfelelt a rábízott feladatnak, 
siker, dicsőség koronázta fáradozását úgyannyira, 
hogy a protestáns Ballagi Mór az elismerés leg-
közvetlenebb dicséretével ismertette e nagyszerű 
vállalatot az akadémia ülésén. Biblia fordításá-
nak legrövidebb jellemzésére elég annyit mon-
dani, hogy hiven ragaszkodva az eredeti szöveg-
hez, nem tévesztve soha szem elől a Yulgátát az 
átdolgozást egészen Káldi nemesen egyszerű szel-
lemében végezte. Újmódi szólamok, czifra kife-
jezések által nem forgatta ki a könyvek könyvét 
századok által szentesitett méltóságából, az ere-
deti fönségnek egy szemernyi zománcza sem tör-
lődött le átalakító kezei alatt. 

Pápa ő szentsége titkos kamarási czimmel 
tüntette ki e téren szerzett érdemeinek jutal-
mául; később az egri kanonokok diszes sorába 
emelte őt a királyi kegy, a magyar királyi tu-
mány-egyetem hittani kara pedig tiszteletbeli 
tudorsággal hódolt az érdemes férfiúnak. 

Sokat lehetne még mondani műfordításairól 
(Klopstock Messiása és a zsoltárok), soha lankadni 
nem tudó ügyszeretetéről, melylyel az egyház-
irodalom felvirágzását különösen mint a Szent-
István-Társulat alelnöke egész élete fogytáig elő-
segíteni buzgólkodott. Kiss György, a szobrász, 
Kovács Mihály, Szoldatits Ferencz, a festők, kezdő 
irók és művészek bizonyíthatják legjobban ha-
tár t nem ismerő vonzalmát az irodalom és mű-
vészetek iránt. Végrendeletében, mely csaknem 
minden jótékony egyesületnek jut tat valamit, 
sem feledkezett meg az irodalmi és művészeti 
társulatokról. Altalános örökösévé az egri egy-
házmegye irodalmi egyletét tette, 

Egyszóval : költő volt minden tekintet-
ben. Költő, mert oly müveket alkotott, me-
lyekre túlzás nélkül alkalmazhatók a tiburi lantos 
szavai : 

„Exegi(t) monumentum aere perennius," 
még pedig nemcsak egyet, hanem kettőt: ének-
tárában és a szentírás átdolgozásában. — Költő 
volt, mert jelentékeny jövedelmének legnagyobb 

22* 
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részét emberbaráti közczélokra az irodalom, és 
művészetek pártolására költötte. 

Még egy jellemvonás! 
Mély gyökeret vert Tárkányi szivében az 

emberi erények legszebb virága, a hála azok 
emléke iránt, kik élete sorsának kedvező irányt 
adtak. S ő, kiben az emberi egyéniség s papi 
érzület oly szoros elválaszthatlanságban forrott 
össze, szivének e bájos gyöngyvirágát a vallás 
éltető fuvallatával tette üdébbé, hervadhatatlanná, 
örök életűvé, midőn jótevői lelki üdvéről örök 
időkre szóló mise-alapitványokkal gondoskodott. 
Halljuk csak a végrendelkező embert és papot : 

„Isten végtelen irgalmába ajánlván az ő 
szent Fia drága vérével megváltott bűnös lel-
kemet, ennek nyugalmáért, továbbá a hozzám 
tartozókért és jótevőimért végzendő szent misékre 
következő alapitványokat hagyományozok : 

a) Száz frtot 6% kamatra, melyért az egri 
főkáptalani karkáplánok sorrendben három kis 
misét mondjanak, u. m. 1. pro defto fundatore 
Adalberto Josepho Tárkányi Abbate-Canonico; 
2. pro defuncto Patriarcha AEppo Joanne La-
dislao Pyrker, kinek műveltségem és szerencsém 
alapját köszönhetem', 3. pro defuncto AEppo Adal-
berto Bartakovics, kinek szeretete és maecenássága 
oly sikeressé tette irodalmi működésemet. 

b) Száz frtot 67 o kamatra, m elvért a mis-
kolcz-mindszenti plébános vagy káplánok három 
kis misét végezzenek: 1. pro defuncto fundatore 
Adalberto Josepho Tárkányi Abbate-Canonico 
szent József oltáránál, a hol a szent keresztségben 
részesültem ; 2. pro defunctis ejusdem parentibus 
Adamo et Mária) 3. pro defuncto Mcolao Thassy, 
Canonico, ki főtényező volt abban, hogy én pappá 
lettem. " 

Azután több, szüleiért s rokonaiért végzendő 
szent misékről intézkedvén {„egy évfordidati nagy 
misét szent György napján életem őrangyaláért, a 
legjobb anyáért, Máriáért"), megemlékezik egyeki 
egyházáról, melynek tizenegy évig volt gondos 
lelkipásztora s rendelkezik, hogy évenként egy 
szent mise mondassék. 

„pro defuncta vidua Anna Zay, ki szüleimet 
hűségesen ápolta és háztartásomat mindhalálig lel-
kiismeretes gonddal vezette." 

„Ezen kívül száz frtot 6% kamatra, melyért 
ugyanazon egyeki plébánosok vagy káplánok egy 
évfordulati nagy misét végezzenek julius 6-án a 
legjobb atyáért Ádámért, kinek hamvai az egyeki 
„Kálváriau temetőben nyugszanak," 

'S álljanak itt végrendeletéből még a kö-
vetkező sorok, melyek baráti érzelmeit a legszebb 
világitásban ragyogtatják elénk: 

„ Ipolyi Arnold püspöknek, a ki valóban rerum 
fortuna mearum volt, hálám, barátságom emlé-
kéül hagyományozom a kettős aranylánczczal mo-
zaik mellkeresztemet, melyet egykoron Lonovics 
érsek hozott Rómából, utóbb Bartakovics érsek 
viselt s az ő halála után az én legkedvesebb ék-
szerem volt." 

„Szvorényi József barátomnak, a ki valóban 
animae dimidium meae volt, hagyományozom olasz 
művész által puszpáng fából faragott feszületet 
üvegtokban." 

„Fraknói Vilmos apátkanonok barátomnak a 
düsseldorfi múakadémia hires directora, Keller 
által metszett nagy „Madonna Sixtina" első le-
nyomatu remek példányát és a magyar tud. 
akadémiai főtitkárok arczképeihez az ő olajban 
festett szép arczképét." 

„jKovács Mihály festőművész barátomnak sze-
retetem kifejezéseül száz darab cs. aranyat hagyo-
mányozok." * 

Költhetjük most már, nem ébred fel többé, 
csak az angyali harsona zengésére, hogy földi 
koszorú helyett az örök dicsőség hervadhatatlan 
borostyánját nyerje jutalmul az örök pályabiró 
kezéből azért, mert mint ember, pap és költő a 
rábízott girákat és talentumokat hiven és gyü-
mölcsözően kamatoztatta. S azért sirjába nem 
egy testület, nem egy egyházmegye, hanem az 
egész ország megérdemelt részvéte kisérte, mint 
ennek valamennyi lap kifejezést adott a róla köz-
lött kegyeletes megemlékezésekben. 

Ti a szabad természet kegyes dalnokai, zengő 
madarak, énekeljetek olykor-olykor a költő em-
lékének ; susogó lágy szellők, dúdoljatok altató dalt 
sírhalma felett, hogy álma az örök tavasz napjáig 
csendes, enyhe, nyugodt, zavartalan legyen! 

Tárkányi B. József keresztlevele. 

Annus, 
Dics 

Mensis 
Baptizans Baptiza-j"s Parentes 

Eorum 

Religio Conditio 

Levantes 
Locus 
Ori-
ginis 

1821. A R. D. Adamus Georgius Mis-

4-a Andreas Viparina, cath. cothur- Vild koltz. 

Jan. Bezzeg Josephus. Maria 
cath. narins. Susanna 

Parochus Andris. Simonka. 

Szirákiensis. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 16. Lefegyverezés és közvetítés. — 

Márczius 15-ike a sokat emlegetett sokat kiaknázott, 
sokat félremagyarázott nap ! Szabadságról, egyenlőségről, 
testvériségről beszélnek az ünnepi szónokok, énekelnek 
a költők, gőzölögnek a — mámoros f e j e k ! . . . 

De nem ! ez nem hivatásunk — nekünk elég kon-
statálnunk, hogy az első franczia forradalom százados év-
fordulóján az általa hangoztatott, neki hazug módon tu-
lajdonított szép jelszavak többé-kevésbé üres szavak, 
legalább azoknak nyelvén, kik ezeket annyira használják. 
Es ha van még a szabadság, egyenlőség és testvériség 
nagy eszméiből valami a világon, akkor az csak az egy-
háznak köszönhető, mely a mint ezen eszméket szülte, 
ugy eredeti tisztaságukban meg is óvta, fenn is tartot ta 
és megmentette ama túlzásoktól és elferditésektől, me-
lyek amazokat rendszerint teljesen tönkreteszik. 

A XIX. század utolsó negyedében a vén bűnös 
Európát ama veszély fenyegeti, hogy elveszítse a száza-
dok kulturáját , az emberiség eddigi vivmányait egy iszo-
nyatos, borzasztó háború által, mely talán páratlan lesz 
a világtörténelemben, a nemzetek és fajok nagy világhá-
borúja által a világuralomért. 

A veszély nem képzelt ; nem a pessimisták, nem a 
korlátoltak agyréme. Mint a nyári zivatarnak, ugy ennek 
is vannak előjelei, határozott, félremagyarázhatatlan elő-
jelei. Annyi, hogy el sem tagadhatók. Oly világosak, 
hogy nehezen félremagyarázhatok. Oly közellevők, hogy 
a haldokló XIX. század még meglátja teljesülését. Ha kés-
nék, csak nyerne borzasztóságában a katasztrófa . . . 

A ki a tenger közepén Péter sajkáján ül, látja és 
ismeri a veszélyt. Öt legelőször érte, őt legelőször tá-
madta meg. Óva int és figyelmeztet szünet nélkül, és 
boldog volna a világ, ha reá hallgatna. Még több, ha 
elismerné annak, a mi valóban, a kereszténység közös 
atyjának, a mivelődés ápolójának, a béke fentartójának. 

A „Moniteur de Rome," melynek viszonya a Va-
tikánhoz nem ismeretlen, e napokban egy czikket közölt, 
mely nem csekély feltűnést keltett. Czime : Lefegyverkezés 
és közvetítés ; tartalma : a pápa közvetitö békebirósága a 
háború borzasztó esélyei és vadságai helyett. Az eszme 
— ugy sejtjük — nem az idézett lap szerkesztőségében 
született. Fenséges, magasztos — még eszmének is. Hát 
még valóságnak ! 

Mily sok bajtól, költségtől, emberáldozattól és bűn-
től szabadulna meg a világ, ha ez az eszme megvalósít-
tatnék ! 

De talán sokkal fenségesebbnek tartod, mintsem 
hogy testet ölthetne ? . . . Voltak a világ különböző lapjai 
között, melyek ezt állították. Fenségét elismerték ezen 
eszmének, de keresztülvihetőségét kétségbe vonták vagy 
tagadták. 

Csak egyet akarunk idézni a számtalan lapok közöl, 
a londoni „Morning Post"-ot, egy kétségtelenül kifogás-
talan lapot. Ezeket i r j a : „A Mon. de Rome helyesen 
jegyzi meg : XIII. Leo bölcs és részrehajlatlan, ő nem né-
met, sem franczia, sem orosz. De ő a római egyháznak feje. 
O ama egyháznak feje, melyért egy Cyrill és Method a 

Balkán félszigeten küzdöttek ama vallási hit ellen, mely-
nek feje az orosz czár. Feltenni, hogy a pápa Bulgáriá-
nak alávetését Oroszország alá kimondaná, az abszurd. 
A mit ő tehet, az egy igazságos és helyes módot taná-
csolni a bulgár kérdés megoldására, egy oly megoldást, 
mely megegyezik Európának valódi óhajaival és ama né-
pek legitim jogaival, melyek szabadon és függetlenül 
élni akarnak. Egy ily megoldás találkoznék, kétségtelenül, 
a hatalmasságok többségének élénk helyeslésével. De mi — 
igy végzi a „Morning Post" — nem gondoljuk, hogy Orosz-
ország inkább a pápa véleménye előtt, mint egy európai 
coalitio előtt meghajolnék." 

Lám a Tory-párt lapja — anglikán tollból irt czikk-
ben — nem tart ja excentrikusnak a „Mon. de Rome" 
j avaslatát, sőt a hatalmasságok többségének élénk helyes-
lésével biztatja. Oroszország vonakodását „a hatalmassá-
gok többsége" könnyen megszüntethetné. 

De bármint is legyen, egy bizonyos, hogy a világ, 
vagy jobban mondva a jobb elemek a világban lassan-
kint megérnek arra az eszmére, hogy a mostani milita-
rismus száz és egy oknál fogva tarthatatlan, s igy egy 
közvetítő békebiróság valódi áldás volna a világra. Es 
hol lehetne ezt inkább feltalálni, mint ott, hol az ösz-
szes világ iránti részrehajlatlan szeretet az isteni segit-
ség világosságával párosul : a római szentszékben, a hon-
nét az igazi polgárosultság kiindult és a hol mindenkor 
leglelkesebb védelmezőjét találta és fogja is találni min-
denkor. 

Mi nem vagyunk optimisták — mi igen jól tudjuk, 
hogy minden jobb belátás és irány ébredezése ellenáram-
latot idéz elő ama titkos, a sötétségben bujkáló, ördögi 
hatalom részéről, melynek úgyis már nagyon sok, a mit 
a pápaság eddig elért. 

De azt is tudjuk, hogy a jobb elemek ébredezése 
és sorakozása annál inkább és annál biztosabban törté-
nik, mentől nagyobb a nyomás, mentől súlyosabb a zsar-
nokság azok részéről, kik saját érdekük megóvása czél-
jából a sötétség szolgálatába szegődtek. 

Azt is t ud juk , hogy a tévedés és gazság diadala 
nem tartós, csak ideiglenes és átmeneti, mely előbb-utóbb 
helyet enged az igazság, a méltányosság, a szükségesség 
parancsainak ! ? 

Beszterczebányai egyházmegye. A nagyböjti föp. 
körlevél — szövegét van szerencsém tisztelettel közölni: 

Franciscus Berlicza 
Cathedralis Ecclesiae Neos. Praepositus Major, Sede 

Episcopali Neos. Vacante. Gen. Vicarius Cap. 
Venerabiii Clero Curato. 

Dilectis in Christo Fratribus salutem in Domino 
sempiternam ! 

Adpropinquante sacro Quadragesimae tempore, mul-
tiplicium infirmitatum mearum licet conscius, ingenuo 
attamen salutis Vestrae promovendae studio ductus, officii 
mihi incumbentis partibus una responsurus, in animo 
statui ad vos dirigere litteras has pastorales. 

Non est quisquam, qui inficias iret, per varias vitae 
huius actiones de mundano pulvere religiosa etiam corda 
sordescere, et qui aliorum salutem vi vocationis et mu-
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neris Vestri operari contenditis, interea in concursu mul-
t iformium pastoralium occupationum, Yestrae minus for-
titan curae et laboris impenditis. Quapropter observante 
Leone Magno (serm. 4. de quadr.) „magna divinae insti-
tutionis salubritate provisum est, ut ad reparandam men-
tium puri tatem, quadraginta nobis dierum exercitio me -
deretur, in quibus ahorum temporum culpas, et pia opera 
redimerent, et je junia casta decoquerent." 

Eluentes i taque diebus his salutis salutari poeniten-
tiae lavacro anteactae vitae maculas ac a quibusvis pec-
cati inquinamentis, horumque sequelis nosmet purifican-
tes, repetitis praevenientis gratiae exciti impulsibus ala-
cres accurramus ad Dominum, qui est via, Veritas et vita, 
via non errans, Veritas non fallens, vita non deficiens. 

Hoc acceptabili tempore „vexilla Regis prodeunt , 
fulget crucis mysterium," ut salutiferum Ducis nostri 
sequamur insigne, qui allaturus nobis vitam, diram in ara 
crucis pertuli t mortem. 

Dum igitur misericordissimus Rex noster, ut nos la-
varet sordibus, unda manat et sanguine : nos in schola 
crucis, mortiferum acediae torporem excutere discamus. 

E t dum idem Antesignanus noster, ut furen t i t a r -
taro praedam eriperet, carissimum dependit salutis nostrae 
pretium : nos eo ardentiore propriae et fidelium salutis 
quaerendae zelo animemur. 

Id quod, et vocationis nostrae ratio, et irremissa 
sanctae matris Ecclesiae, hac temporis iniquitate tot ma-
lis undique pressae sollicitudo urgentius a nobis deposcit. 

I . Totos dilectissimi in Christo Fra t res ante omnia in 
eo nos esse oportet, ut ab arctis acediae vinculis, quae 
est ferax malorum, quaeve bona etiam opera meritis 
destituit, viriliter enodemur, sollicite discutientes, num 
virus hoc abditum in nobis non l a tea t? 

a) Sub tristi acediae jugo gemit ille Sacerdos, qui 
horas canonicas, aut penitus negligit , aut ita segniter et 
citate recitando percurri t , ut vix sensurn verborum ap-
prehendat ; qui citra debitam praeparat ionem sacrosanctum 
missae sacrificium praecipitanter, quasi vivae fidei expers, 
omni corporis gestu verae devotionis defectum prodens 
pro offensione fidelium peragit, ac mox intermissa pia 
grat iarum actione, ad alia vitae profanae negotia transit ; 
qui sacrum Poenitentiae tribunal, conscientiam suam 
emundaturus, raro adit, quin vei tunc a blandis, longiore 
temporis t ractu assuetis vitiis relaxari n i te re tur ; qui sacrae 
meditationis et quotidiani conscientiae examinis exerci-
tium — in interna sua redire et animae suae statum per -
noscere refugiens, — intermitt i t ; qui piam lectionem et 
rerum divinarum contemplationem fastidit, supernasque 
mentis collustrationes parvi pendi t ; qui quaerens, quae 
sua sunt, abnegationisque prae socordia inimicus. Sinistra 
animi aversione, vanis superbiae, invidiae et odii motibus 
saepe saepius in devia ducitur, mordaci lingua quemque 
promiscue lacessens, in vicem ut iustum in se r igorem 
exserat, iniquum aliorum censorem agit . 

b) Pernicioso acediae vitio ille Curatus irretitus est, 
qui officii sui minus conscius, sacris sermonibus et ca-
techesibus elaborandis parum studii impendit, grave sacri 
magisterii munus adeo paucis obiterque absolvens, ut 
instructiones illius unctione careant, quin quemquam sive 

persuadeat, sive moveat, immo persaepe spirituálé hoc 
coelestis doctrinae pabulum fidelibus suis ex integro sub-
t r ah i t ; quem poenitentium confessiones exaudire, aegros 
visitare, his consolationem adferre, parvulos ad Christum 
ducere, religiosomoralem iuventutis educationem, verbo 
scholam sibi creditam pro viribus fovere ac succolare tae-
det, quique tergemine huius obligationis executionem. si 
potest, vere vecors, in alium devolvit ; qui decorem et 
nitorem domus Dei conservare et revehere nihili h a b e t ; 
qui stabilem vitae rectius instituendae ordinem sibi non 
statuit, momentaneisque impressionibus actus, variis mu-
neris sui part ibus languide perfungi tur , qui idcirco ficul-
neae secus viam positae perquam similis, nihil, nisi folia 
simulatae virtutis progerminat et ceu ager hominis pigri, 
ceu terra defiuentem gratiae imbrem recipiens, sua incuria, 
tribulis solum ei vitiorum sentibus scatet, maledicto pro-
ximus. „Maledictus, qui facit opus Domini fraudulenter.1-
Nihil proinde mirandum, quod Deus, cuius singularis be-
nignitas Sacerdotem ad sanctuarium vocavit, cuius infini-
tus amor ilium innumeris gratiae donis affatim cumula-
vit, cuius ineffabilis misericordia ilium ad poenitentiam 
toties et tarn potenter traxit , super deplorabili eiusdem 
teporis statu, tali taedio afficiatur, ut iusta ira accensus, 
severissime comminetur : „Scio opera tua, quia neque 
frigidus es, neque calidus: ut inam fr igidus esses, aut ca-
lidus, sed quia tepidus es, et nec frigidus, nec calidus, in-
cipiam te evomere ex ore meo." 

Insuper quam facilis est animae in acedia torpes-
centis in gravissima quaeque peccata prolapsus, unde im-
pendens aeternae salutis discrimen exoritur, hincque est, 
quod S. Joannes Chrysostomus tristes in sacerdote acediae 
sequelas expendeus s tatuat : 

„Non temere dico, sed ut affectus sum et sentio ; 
non arbi tror inter Sacerdotes multos esse, qui salvi fiant • 
sed multo plures, qui pereant, non tam pro propriis 
peccatis, quam alienis, quae non curaverunt." S. Isidorus 
id ipsum ultro confirmât, dicens: „Sacerdotes pro populo-
rum iniquitate damnantur, si eos, aut ignorantes non eru-
diant, aut peccantes non arguant ." 

II . Dum execrandam hanc acediae imaginem, dilectis-
simi in Christo Fratres ! paululum vivacius ob oculos 
sisto, quid aliud assequi cupio, quam ut secundum Eze-
chielen! Prophe tam fodientes sanctuarii parietem, velum 
quippe excaecantis proprii amoris retegentes, nonnihil 
attentius conscientiae nostrae latebras pervestigemus, sol-
licite inquirentes, u t rum aliquae harum abominationum 
in nobis non reperiantur . U t post haec ad Deum, qui 
pronus est ad ignoscendum reversi, eo cautius detestabi-
lem animi teporem devitemu9, discreto zelo armemur, et 
efficaci propriae et fidelium salutis operandae studio ani-
memur. Zelum namque operosa Charitas est, quem huius 
dotibus per gentium Apostolum recensitis, insignitum esse 
oportet, inquo per divinum nostrum Magistrum, Jesum 
Christum, qui inde a praesepio usque ad cathedram cru-
cis, fiagrantissimi zeli nobis reliquit exemplum, multifa-
riam erudimur, exemplum enim dedit nobis, ut quemadmo-
dum ipse fecit, ita et nos faciamus. 

Pictor assiduus e quapiam percelebri imagine, qua 
recognito artis opere fidelem copiam desumpturus, primo 



RELGIIO. 175 

prototypum studiosissime considérât, atque ex hoc in opus 
suum et rursus a sua copia in originale obtutum soler-
ter convertit, iam hie iam ibi l inearum ductus corrigens, 
colores vividius renovans, laborem suum perficiens, ne 
inter u t rumque dissimilis quid intercedat. 

Nos in Salvatore nostro Jesu Christo, perfectissi-
mum omnium virtutum, inprimis autem zeli pastoralis 
prototypon intuemur, secundum qu d, similitudinem quam-
piam reproducturi mores nostros reformare, quae in nobis 
minus recta sunt emendare, quae infirma consolidare sata-
gamus ; in id enitentes, ut pia haec exercitatio familiaris no-
bis evadat. 

„Definitio Christianismi," ait S. Basilius „imitatio 
Christi est." 

Id fecerunt Apostoli primique discipuli Domini, qui 
non verentes pro nomine Jesu contumeliam pati, imita-
tores Christi et amici Dei facti sunt. 

Id fecerunt alii quam plurimi viri apostoliéi, quo-
rum gloriosa pro incremento regni Dei mérita recolit 
sancta mater Ecclesia. 

a) Jesus Salvator noster nos sine intermissione 
orare et sacris obsecrationibus jugi ter intentos esse jube t ; 
quemadmodum Ipse intégras noctes in assiduis depreca-
tionibus et meditationibus transigebat in monte ac instante 
acerbissimae suae passionis tempore, in ter repeti ta ora-
tione robur quaerebat. 

Non negligamus itaque hoc adeo proficuum sacrae 
oratonis exercitium, ut in dubiis consilium, in arduis 
firmitatem, ac in rebus adversis adjutor ium inveniamus 
tempore ' opportuno. A frequentiore pia lectione perinde 
non desistamus neque quotidianae sacrae meditationis 
usum salutarem intermittamus, nam dicente Gersonio : „Abs-
que meditationis exercitio, nullus, secluso Dei miraculo, 

ad christianae religionis normám attingit." S. Bernardo, 
Eugenium III. summum Pontificem, suum antehac disci-
pulum insuper monente : „Non totum te, nec semper, 
dare actioni velim, sed considerationi aliquid, tui, et cor-

dis, et temporis sequestrare. Hoc autem dico, necessitatem 
intuens, non aequitaiem." Meminerimus at tamen, quod in 
orationibus noster sit ad Deum, in pia lectione Dei ad nos 
sermo, in sacra meditatione autem concurrat uterque sermo. 

Sed et quotidianum Breviarii pensum religiose, de-
vote nimirum et at tente persolvamus ; enimvero in mi-
nisterium Christi assumpti, intermediatione Deum inter 
et fideles fungimini, et dum nomine Ecclesiae, per uni-
versum orbem dispersae, concordi tantorum voce, horas 
canonicas absolvitis, velut per scalam Jacob in al tum sup-
pliciter ascenditis, descendentes autem animabus Yobis 
creditis uberem benedictionem affertis. 

Inde est, quod S. mater Ecclesia tam frequenter et 
districtim singulis ad maiores Ordines evectis, atque bé-
néficia ecclesiastica possidentibus, Officii Sacri recitatio-
nem sub gravi injungat et Bénéficiâtes ob culpabilem huius 
Officii neglectum, subtractione correspondentis redituum 
partis mulctatos esse velit. 

b) Jesus Salvator noster „per proprium sanguinem 
introivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa:" 
nos vero idem sacrificium, hostiam hanc placationis modo 
incruento quotidie renovamus. 

Quali igitur cordis puri ta te spiritus recollectione et 
mentis pur i ta te ac pietate sanctissimum hoc mysterium, 
hoc pignus salutis nostrae t ractare convenit, ut placituri 
Deo, conscientiam nostram emundemus ab operibus mor-
tuis et serviamus Deo viventi, ne, dum minus dispositi ad 
hunc inextinguibilem divini amoris focum adpropingua-
mus, ipsi gelidi persistamus. 

c) Jesus Salvator noster „cum dilexisset suos, qui 
erant in mundo, in finem dilexit eos, et qua „pastor bo-
nus animam posuit pro ovibus suis." Yestrae quoque cu-
rae Dilectissimi ! non exiguam gregis sui port ionem Do-
minus credidit, ut omnibus omnia facti et charitate inpulsi, 
fideles Yestros in doctrina verae fidei, et in templo, et 
in schola solertissime instruatis, a variis errorum com-
mentis praeservetis, unice salvifica salutis remedia prom-
ptissime illis administretis et ad quaecunque sacrificia 
parati , in via salutis eosdem ducatis ita, ut nec unius ex 
illis iacturam faciatis, die utpote extremo de omnibus et 
singulis Deo rat ionem reddituri . 

Palmaris igitur boni pastoris nota Charitas est, et 
ubi quaevis monita et pastoralis zeli conamina irrita esse 
videntur, ibi charitatis opera obstinatorum etiam corda 
emollire et expugnare soient. 

d) Jesus Salvator noster, qui se humiliavit usque ad 
mortem, mortem autem crucis, impense nos hor ta tur , ut 
humili tatem lpsius consectemur, dicens : „Discite a me, 
quia mitis sum et humilis corde." 

„Tota et vera" observante S. Augustino, „christia-
nae sapientiae disciplina in vera ac voluntaria humili tate 
consistit at testante S. Berna rdo : „Yelut magnes a t t ra-
hit fer rum, sic humilitas grat iam ad se t rahi t ." 

Vera humili tas insuper fundamentum et radix om-
nium vir tutum est. In specie : fides quid est aliud, quam 
superbientis rationis humilitas ; obedientia per sacros ca-
nones toties commendata quid aliud, quam renitentis vo-
luntatis humilitas ; abnegatio quid aliud, quam humilis 
sensuum refrenat io ; vera poenitentia quid aliud, quam 
adamatarum nostrarum passionum humilitas ? ! 

Quapropter Dilectissimi ! humiliemus nos sub potenti 
manu Dei, vilitatis nostrae memores ; appetamus nesciri, 
quaeramus unice gloriam Dei et tunc securissime prospi-
ciemus nostrae et fidelium saluti. 

e) Dum Jesus Salvator noster pertinaces suos ad-
versarios fidenter provocat : „Quis ex vobis arguet me de 
pecca to :" a nobis merito praetendit , ne simus unquam 
lapis offensionis et petra scandali, et ut edomitis sen-
suum illecebris, conversatione nostra nemini dantes ullam 
offensionem, omnes et singulos, quorum censorii oculi in 
nos convertuntur, qua verbo, qua exemplo doceamus. 

Mundus sibi sapiens non ex is quae praedicamus, 
verum ex iis, quae agimus normam vivendi sibi abstra-
h i t . Iustiesime itaque S. Gregorius M. ingemiscit, dum 
asserit : „Nullum puto maius praeiudicium, quam a ma-
lis Sacerdotibus tolerat Deus ; quando eos, quos ad aliorum 
correct ionem posuit, dare de se exempla pravitatis cer-
n i t ; quando ipsi peccamus, qui compescere peccata de-
buimus !" 

Venerabiles in Christo Fra t res ! ecce iam instat 
tempus agendae poenitentiae destinatum, quo salutari 
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ieiunii disciplina et aliorum bonorum operum exercitio 
adjuti , qui eramus aversi a Deo, iustificati ex viva fide, 
rursus ad Eum rever tamur . Instat tempus, quo a peri-
culosis saeculi principiis abstracti , „reformemur in novi-
tate sensus nostri, probantes, quae sit voluntas Dei bona, 
et beneplacens, et perfecta." 

Imminet sacrum frequentius expendendae dominicae 
passionis tempus, quo „aspicientes in auctorem fidei et 
consummatorem Jesum, qui proposito sibi gaudio susti-
nuit crucem, confusione non contempta, a tque in dextera 
sedis Dei sedet," — magis ac magis operandae nostrae 
salutis zelo incendaraur. 

Quorum vero dies, u t i mei, iam iam in occasum in-
clinant, quive pene ult ima diei hora vocamus ad vineam, 
antequam subita ingruat nox, conduplicata sedulitate ope-
remur bonum, provide redimentes tempus. 

In reliquo „gratia Domini nostri Jesu Christi, et Chari-
tas Dei et communicatio S. Spiri tus sit cum omnibus vobis !" 

Nos cum prole pia benedic o Virgo Maria ! 
Festo Purificationis Immacula tae Yirginis anno Do-

mini 1887. r. I. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A pápa jubileuma a kalocsai főmegyében. 

Ft . Bende József kalocsai apát-kanonok ő nsga a 
következő telhivást bocsátotta k i : 

Szentséges atyánk, XIII . LEO, csodálatos bölcses-
ségü pápa, egyházunk látható feje pappá szenteltetésének 
50-ik évfordulati napja ez év utolsó napján lesz. E nagy 
naphoz fűződő kegyeletes érzelmeknek az ünnepelthez 
méltó fénynyel leendő nyilvánítására az egész föld kerek-
ségén a kath. érzület kifejezésében egymást fölülmúlni 
törekvő előkészületek tétetnek. A kath. világ a kínálkozó 
alkalmat föl akar ja használni, hogy szentséges atyánk, a 
róm. kath. egyház látható feje, Krisztus földi helytar tó ja 
iránti hő ragaszkodását és vallásos kegyeletét tünte tőleg 
kimutassa. E g y nagy nemzetközi szövetkezet igen nagy 
pénzösszeget igyekszik jubileumi ajándékul péter-fil lérek 
gyanánt összegyűjteni, hogy az egész világ szegényeinek 
táplálóját , az öt világrész misszióinak gondozó a ty já t 
szent tevékenységében gyámolitsa. Vannak, kik már két 
év óta gyűj t ik más mindenféle ajándékaikat , hogy azok-
ból „vatikáni kiállítást" alakítsanak, és azokkal a szent-
atyát megajándékozzák. E nemes versenyben nem marad-
hat há t ra édes hazánk, mely a pápaságnak oly kiváló 
kegyeiben részesült ; nem maradhat há t ra a kalocsai egy-
házmegye, melynek főmagasságu bíboros főpásztorát és 
a gondozására bízott papságot és híveket a szentatya 
legújabban is oly kegyteljes apostoli levéllel kegyeskedett 
megörvendezte tn i : nem maradhat el Kalocsa városa sem. 
Főmagasságu bíboros érsekünk már másodízben szólította 
föl papságát és híveit, hogy a fiúi kegyelet nyilvánítá-
sának e nemes versenyében vele tar tsanak. (I t t ő nga 
idéz ő eminencziájának febr. 6-án kelt és ismert körleve-
léből.) Ezen főpásztori kegyelmes szózat kell, hogy vissz-
hangra találjon kebleinkben, és a fenkelt szellemű atyai 
felhívásnak fiúi kegyelettel hódolva, kell, hogy az abban 
kifejezett főpásztori várakozásnak megfelelni törekedjünk. 
Miért is a magasztos ügy szentségétől ösztönöztetve, és 
szivem sugallatát követve, elhatároztam igénytelenségem ér-
zetében is kezdeményzőül föllépni, és (czi'm), kinek jól is-
mert katholikus érzülete arra felbátorít, ezennel tisztelet-

teljesen felkérni, hogy f. hó 12-én d. u. 3 órakor szerény 
lakásomon ez ügyhen tar tandó értekezleten becses meg-
jelenésével engem megtisztelni, és bölcs hozzászólásával 
az eszméket tisztázni, a magasztos szent ügyet diadalra 
jut tatni , segíteni szíveskedjék. A főpásztori körlevéllel 
kapcsolatban megbeszélésünk tárgyát képezendi : Mit és 
miként tegyünk, hogy a világegyház nagy ünnepélyén 
mi is kellőképen részt vehessünk? A jelzett időben való 
becses megjelenésre bizton számítván, honfiúi üdvözlettel 
vagyok Kalocsán, 1887. márczius 9 én. 

Dr Bende József, apát, kanonok, tiszai főesperes. 

VEGYESEK. 
*** Főm. és f t . Simor János bibornok hg-pr imás 

ő emja ma érkezik a fővárosba. Holnap elnököl a Szent-
Is tván-Társulat közgyűlésén. Azután valószínűleg püspöki 
conferentiák lesznek, melyeknek főbb tárgyai : a congrua-
ügy és a pápai jubileum. 

— Főm. és f t . Haynald Lajos bibornok-érsek ő emja 
a főrendiház f. h. 16-iki ülésében a püspöki kar nevében 
meguji tá az óvást a budapesti királyi magyar tudomány-
egyetem katholikus jellege védelmére. 

— Rendes szójárásunk nekünk katholikusoknak, 
hogy a társadalmi kérdést csak a kath. egyház szelleme 
és ereje képes megoldani. Tökéletesen igaz. Csakhogy 
emberek kellenek a gátra , kik az egyház szellemét és 
erejét a nagy társadalmi felforgatások által okozott ba-
jok orvoslására s e bajok által összevisszakuszált állapo-
tok rend behozására f elhasználni érzékkel, értelemmel és 
akarat ta l bírnak. Legmesszebb előrehaladtak a társadalmi 
kérdés megoldásában a belga, franczia és német katho-
likusok s mindhármuk közöl legelői haladnak a belgák, 
mintegy a német alaposságot s a franczia élénkséget egye-
sítve magukban. Tavai volt Belgiumban a liègei Congres-
sus, melynek tndvalevőleg egyedüli tárgya a társadalmi 
bajok orvoslása, az abnormis állapotok rendbe hozatala 
vala. Nemzetközi katholikus gyűlés volt e congressus, hol 
a franczia és német szellem, m i n t a „Moniteur de Rome" irja, 
egymásnak kezet adott, egymást tökéletesítette. Ennek a 
congressusnak tárgyalásaiból, a mely egy vaskos kötetnyi 
könyvet tölt be, most csupán egy nagyreményű eredményre 
figyelmeztetünk. A liègei congressus hatása alatt a lö-
weni kath. egyetem if júsága körében a kath. actio többi 
egyesületeivel kapcsolatosan egy u j egylet alakult, mely 
nek czime: „Felnőttek katholikus iskolája a löweni kath. 
egyetem tanulóinak vezetése alatt." Mily jó volna nálunk 
is egy kis ébresztő friss tavaszi szellő a társadalmi kér-
dés, a kath. actio minden irányában ! Ne feledjük, hogy 
XIII . Leo, a ki mindenütt oly bölcsen eltalálja, hogy 
hol a bibe és a gyógyszer, Magyarországhoz intézett pro-
videntialis levelében a mi baja inkat társadalmi bajnak 
nevezte. Ezen a pártoskodó politika nem segit, csak ront-
hat . Kath . társadalmi actióra, kath. társadalmi regenerat ióra 
van nekünk szükségünk. 

— Beküldetet t : „ Utólagos kiegészítés a kassai le-
velezőnek „Karczolatok" czimü czikkéhez : megyénk első 
katechetája s a (zsinati)-papi vizsgán az írásbeli feladvá-
nyok egyik censora Neumer János többször kapot t felhí-
vást, hogy a képző if júsághoz három évtizeden át ta r to t t 
épületes és példányszerü beszédjeit adja ki. — Tomcsko 
Alajos (Vidéki) név alatt, közfeltünést keltett „ Social -
bölcsészeti" czikkeivel a — „Sárosmegyei Közlönyben." 
Pláveczky irói haj lamát hírlapi közleményei és felszóla-
lásai hirdetik. — Hlebik János egy sikerült beszélye a 
„Szépirodalmi Ker t u -ben jelent meg. — Az e. m. czen-
t rumnak többi szónokai a „Tollrajzok"-ban érintvék." 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, V I I I . , József-körut 
50. , hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 
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Előf ize thetni 
minden 

kir . postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Radnyánszky 
A. könyvnyomdájában , 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bé rmentes nyi to t t levél-

ben, in tézendők. 

Főmagasságu és Főtisztelendő 
m 

bibornok és herczeg-primás ő emja elnöki megnyitó beszéde 

a Sz.-I.-T. 1887. márcz. 17-iki nagygyűlésén. 

Tisztelt Nagygyűlés ! 
Mielőtt társulatunk nagygyűlését megnyitott-

nak kijelenteném, az egybesereglett igen tisztelt 
tagokat Udvözitőnk szent nevében üdvözlöm s 
éber figyelmüket oly tárgyra vezetem, melyben 
katholikus hiveink legnemesebb erényei, Meg-
váltónk előtt legértékesebb érdemei, a jelennek 
igényei, a jövőnek legdúsabb gyümölcsei rejlenek, 
s ez: a szent hitünk, szentegyházunk iránti me-
leg érdeklődés, segély, oltalom, közreműködés, 
szemben a nem katholikus elmében szülemlett, 
de mégis már -több katholikus elmén elharapód-
zott tévelylyel, mintha az egyház ügye, mintha 
kath. szent hitünknek társadalmi helyzete, kizá-
rólag csak a papság dolga volna. Teszem ezt 
örömest e helyen, mert társulatunk maga e se-
gély, e védelem, emez érdeklődés, eme közre-
működés; teszem ezt örömest most, mert éppen 
a ezélra, hogy az nagyobb mérvben eléressék, 
társulatunk egy külön irói osztályt készül kebe-
lében szervezni. Szent hitünk, szentegyházunk 
társadalmi értéke, hatálya, befolyása, emelkedése 
vagy hanyatlása, életereje vagy elgyengülése ka-
tholikus hiveink e buzgalmával, eme közre-
működésével egyenlő lépést tart. 

Az evangelium fölolvasásakor a hivek föl-
állanak, a katonák, ha diszsorban megjelennek, 
fegyvert húznak, a tettel jelentvén, hogy készek 
az oltalomra, a buzgó közreműködésre s az 

evaugelium követelte engedelmességre. Evangé-
liumunk nem meddő elmélet, hanem életrend, 
élettörvény s az Isten malasztjával aczélozott 
akarat s erkölcsi erő, szó és tet t a közélet tágas 
mezején. Hirdettük mi ezt s hirdetni nem szű-
nünk a religióról, a hitvallásról kósza fogalom-
zavarral szemben : a mi kath. szent hitünk nem 
egyéni kedélyömlengés; nem a szivárvány szineivel 
tünedező méla révedezés; nem a gonoszság viha-
ros diadalmain szárnyszegett elcsüggedés : ami 
szent hitünk szerzője a halálból győztesen ki-
emelkedő viador, égnek és földnek ura, aki egy-
szer győzött érettünk, mindig győzni fog, győzni 
akar mibennünk és velünk. Az Ur Krisztus a mi 
fejünk, a Szentlélek a mi erőnk, vezérünk, mi 
vele és sugalmai mellett működve, a világot 
megujitottuk, ifjú erejének visszaadtuk, mi elvi 
küzdelmeinkben, mi családi és társadalmi műkö-
désűnkben — victorum genus optimum — a győz-
tesek nemes osztálya maradunk, mert nem. életet 
oltottunk, hanem életet adtunk, akiket legyőzni 
látszunk, a legnemesebb győzelemre fejtegettük; 
nem mi a győzők, hanem legyőzőtteink az egye-
düli győztesek. 

A mi szent hitünk vallásos társadalom, s 
társadalmi religio, isteni mű, de emberekből al-
kotva, fönmaraclásában, fejlődő haladásában em-
berekre bizva, — maradván az isteni vezénylet 
és segédlet ; ezen isteni mű az emberek hűséges 
működésére vagy inkább működő hűségére van 
átadva : azért az emberi segély, emberi védelem, 
buzgalom fejlődésének, áldásosságának elenged-
hetlen eleme. 

A hét szentség között van kettő, melyek 
23 
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nemcsak uj lelki, hanem külső viszonyt, hely-
zetet, állapotot szüleményeznek : az egyházi rend 
és a házasság, s ezekben két testületi intézmény : 
a papság és a család, — kettős lelki és testi 
atyaság, mely, Üdvözitőnk terve szerint, nem-
csak egymásnak méltóságát kölcsönösen bizto-
sitja, hanem egyszersmind szent hitünknek s 
egyházunknak kettős oltalmi- és segélyerődjét 
képezi, mely kettőhöz minden más egyéni buz-
galom és működés csatlakozik. Az egyházi rend 
és család két társadalmi oszlop, melyen a ker. 
világ nyugszik, két egyházi súlypont, melyből 
minden működése kiindul s melyre ismét vissza-
vezethető. — Emiatt annyi ellenséges ostromnak 
a tárgya, miszerint vagy mindkettő a szentesitett, 
sőt szentségesitett jellegétől megfosztassék, vagy 
legalább egymástól elszakittassék. 

Hogy mily buzgalmat fejtett ki, mily hóditó 
erővel haladott az egyház első századaiban ama 
két szentségesitett testületi, társadalmi intézmény 
a tulhatalmak, az élethalálra ellenséges pogány 
világ ellenében, — a mészárlásban eltompult, a 
vérontásban kifáradt, saját kegyetlenségein elször-
nyedett, s azért a társadalmi kormányzásról lemon-
dani kényszerült pogányság hirdeti, s a hivek buz-
dítására a történelem korszakain át hirdetni fogja. 

Mi a vértanuk unokái s a hitvallók nem-
zedéke levén, gyász reánk nézve, ha a szent hi-
tet nem hirdetjük cselekedeteinkkel, melyet ők 
vérükkel hirdettek. A három századon át kifej-
tett ker. buzgalom a ker. világot, a ker. társa-
dalmat, a ker. életrendet megállapította. Van 
ebben az egyházi rendnek, a papságnak, de van 
a híveknek is érdeme ; sőt ha szabad volna mér-
legelni, a híveknek emberileg több az érdeme, 
nemcsak azért, mert számra többen és a pap-
sággal egyaránt buzgók, hanem azért is, mert 
mig a papság, mint I. Szilveszter pápa a szoraktei 
sziklák közt. sokszor a katakombákban elrejtőzni 
kényszerült, nehogy fellépésével átalános mé-
szárlásra okot és alkalmat szolgáltasson, azalatt 
a hivek minden ponton, a papság buzditása nél-
kül, tevékenyek voltak, tevékenyek atya és anya., 
fiu és leány, ur és cseléd, mindnyájan azon hős 
ifjúig, ki életét koczkáztatva arra vállalkozott, 
hogy papok hiányában a hitök miatt halálra 
itélt keresztényeknek az Oltári Szentséget meg-
vigye. — Közel a tömlöczhöz őt is mint ke-
resztényt elfogták az üldözők és meggyilkolták. *) 

Megszűnt a pogány császár, s a ker. család emlőin 
megszületett a ker. király. Constantin, az első keresztény 
császár, keresztény dajka emlőjén növekedett fel. A ke-
resztény hitre tért Constantin megszűnt Pontifex Maxi-
mus lenni, ami volt mint pogány császár. Ugyanis 
szent hitünk alapczikkelye, s minden szabadságok alap-
feltétele, hogy az egyházi, a lelkiekben való főhatalom a 
keresztény társadalomban más személyre bízatott. Mivel 
az anyaszentegyház nem emberek, hanem Isten müve, 
annak szervezete is nem emberi mü, hanem isteni, s te-
hát a joghatóság, a kormányzó hatalom is az egyházban 
nem emberektől, hanem az Istentől származik : ennélfogva 
nem emberektől, hanem Istentől függ az is, hogy ki 
viselje, ki gyakorolja az általa a lelkek üdvösségére ala-
pitott hatalmat. Az egyház isteni szervezetének sark-
pontja Péter. Ez feje az apostoloknak, az egész egyház-
nak. — Csak Péternek mondá az U r : „Te reád építem 
anyaszentegyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt 
rajta." Péter az egyház fenntartó alapja. Csak Péternek 
mondá: „Legeltesd az Én juhaimat, legeltesd az En bá-
rányaimat." Péter tehát az egész anyaszentegyház fő-
pásztora. Mikor Péter t emlitem, az ő utódjainak, a római 
pápáknak egész sorozatát értem. Péter meghalt, keresztre 
feszittetett Nero alatt ; hanem a hatalom, melyet az Úrtól 
vett nem személyeért, hanem az egyház javára, vele meg 
nem halt, keresztre nem feszittetett, valamint Áronban 
is a főpapi méltóság Horeb hegyén el nem temettetett. 
Péter utódjainak, a római pápáknak örökségül hagyá 
hitét, keresztjét, apostoli hivatását, világra kiható külde-
tését, sziklaerős bátorságát. A római pápa, mint Péter 
utódja, csak ő az anyaszentegyháznak alapja, Krisztus 
helytartója, az egyház látható feje, főkormányzója ; mint 
ilyen egy országban sem idegen, minden országban ott-
honos, mert a kath. egyházat ugy kell venni, amint azt 
Krisztus megalapította és szervezte, miként pár év előtt 
egy a legnagyobbnak tartott protestáns államférfiú a 
berlini parlamentben mondá, : ahol katholikusok vannak, 
ott a pápa nem idegen, hanem oly otthonos, miként az 
ő hívei. Mikor az Ur Krisztus ezen isteni hatalmat Pé-
ternek s utódainak adományozta, a világi fejedelmi, az 
állami hatalom a tetőpontig volt kifejlődve, s az Ur ezen 
a természeti téren és természeti uton a családok össze-
gének szükségleteiből kifejlődött hatalmat onnan felülről 
valónak vagy isteninek vallotta, igy válaszolván Pilátus 
kérdésére: „nem volna semmi hatalmad ellenem, ha tene-
ked onnan felülről nem adatott volna." Isten adta a fe-
jedelmi hatalmat a természeti téren a földi boldogság 
eszközlésére, elnyerésére. 0 állított fel egy másik hatal-
mat a természetfeletti téren az örök boldogság eszköz-
lésére, elnyerésére. Szent az egyik, szent a másik hata-
lom, mert eredetében mindkettő isteni; — egymástól 
elválasztva, de el nem szakítva, — nem egymás ellenébe, 
hanem egymás mellé helyezve, — egyik a fölszentelt, 
másik a megszentelt személyben.1) Az egyetértés mind a 
két hatalmat erősiti, emeli ; a viszály a kettő között ter-
mészet- és istenellenes állapot, kártékony az egyházra, 
nem áldásthozó az államra. 

J) Mart. Rom. 15. Aug. ') Immortale Dei, nov. 1. 1885. 
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Fölismerték, megértették e viszonyt a két hata-
lom birlalói különösen eme korszakban, mely nyugati 
Európában a nyolczadik század utolsó karácsony-ünne-
pétől kezdődik. N. Károlynak a nyugat császárjává III. 
LEO pápa által történt felavatását és megkoronáztatását 
értem. A hivek közreműködésének legnagyobb osztály-
részét a ker. király, mint a ker. társadalom bizományosa 
vette át, s ezt az állami törvényhozásban és a közigaz-
gatásban érvényesitette. De a hivő nép, főkép a vezény-
osztály az ő buzgalmát, állami s polgári jogainak gya-
korlatában, a családi, a községi vagy megyei hatóság 
mezején folytatva, az egyházat a közvéleménynyel. a 
ker. közérzékkel fedezte, támogatta, — s amit a ker. 
társadalom bizományosa és ura a viszályok esetein el-
hanyagolt, azonnal pótolta. Mily éles lehetett ekkor a 
hivő nép érzéke, mily hathatós annak buzgalma és köz-
reműködési készsége, mikor VII. Gergely pápa a pap-
ságot az egyházi méltóságok kufárkodásaitól és a nem 
correct élet kötelékeiből felszabadítani akarván, de IV. 
Henrik császárnál segély helyett e szent czélra csak el-
lentállást találván, pápai törvényeinek végrehajtását a 
kath. népre bizta ; s a hivő nép azokat végre is hajtotta, 
mert a törvénynyel sújtott papnak javulást vagy távozást 
adott választásra, és megtisztult az Isten nyája. 

Jöttek más idők, renaissancenak nevezik; a pogány 
irók klasszikai nyelvezetének szép alakjaival a pogány 
eszmék is beszivattak, melyek a ker. elmékben erjedést 
keltettek, minek végkifejlődési foka az lett, hogy az 
állam és társadalom alapjául az ész istennő kultuszának 
ocsmányságai közt a nép fejedelemsége kiáltatott ki, s 
az egyház viszonya ily államokhoz szükségképen válto-
tozott, mert az elvi szakadás után néhol nyilt üldözésbe 
átcsapott, másutt az egyház iránti semlegességnél mara-
dott. A helyzet: duló vagy szünetelő ostrom. 

Az egyház ily nehéz helyzetekben sem isteni ala-
pitójának, sem saját híveinek segélyében, oltalmában soha 
nem csalatkozott: a keresztút úgyis rendes ut ja az egy-
háznak. Ha az állam lemond az egyházról, a hivek zöme 
soha sem mond le arról, sem az Üdvözítő iránti köteles-
ségéről. A papságot, mivel kisebb szám, elnémíthatta a 
halál, a tömlöcz, a számkivetés, de nem a hivek millióit ; 
ezeket sem tömlöczre vetni, sem számkivetésbe hurczolni 
nem lehet. Addig állították, addig védték a kath. hitnek 
igazait, jogait, mig ezek el nem ismertettek. A napjaink-
ban annyiszor hangoztatott lelkiismereti szabadság sokak 
ajkain csak üres szó, nem egyszer vajmi téves fogalom : 
mert a lelkiismeret kiált az Isten, kiált a religio után, 
de önmagában nem egyház, nem religio Minden hívőnek 
természeti joga van religióját ugy gyakorolni, amint 
ezt annak isteni szerzője parancsolta. — Elismertették a 
hivek eme jogot a római pogány császárokkal, elismer-
tették Angliával, a mozlimek és a pogányok mostani 
országaival : elismertetik, éltet a remény, a kath. egyház 
ellen siralmas, mert öngyilkos harczra kelt államokkal 
is, miután, ha a szilaj sziveken eltompul a jog és az 
igazság szava, az önfentartási ösztön parancsolni fogja, 
hogy hagyjanak fel a mindig gyászos eredményű ostrommal. 

A vallásilag semleges államtól az egyház, a közrend 
fentartásán kivül semmi védvet vagy segélyt nem vár-

hatván, a hivek sz. hitök s egyházi szervezetük védel-
mét a polgári jogok igénybe vételével végzik, s minden 
egyházi szükségleteiket önmagok gondozzák. I t t bizonyul 
be leginkább, mily erődje, mily alkotó ereje van a ker. 
hitnek az egyházi rendben és a családban. 

Egyesek buzgalma sokat segíthet; mert a kath. 
ember azon szivvel és lélekkel szól az országházban, 
melylyel térdre borul az oltár előtt a templomban : de 
az egyesülés a fő, mert szokszorozott erő: ez okból az 
ily államokban a kath. egyesületek, társulatok, minden 
vallásos szükségre, védelemre, segélyre, ide értve az 
ifjú nemzedék vallásos nevelését, a napi irodalmat, az 
egyház által megáldott működő erők, melyeket szentséges 
atyánk, XIII . LEO pápa, a mai társadalom szükségeit leg-
jobban ismerve, többször ajánlott javasolt, helyeselt." *) 

E közreműködésben, e hü segélyezésben egy téve-
dést kell kerülni, melybe néhány kath. kormány esett, 
védvén az egyházat, de csak ugy, ha udvari szolgaleány 
lesz. Nem, nem. az egyház mindig anya, mindig Krisztus 
jegyese. A kath. hivek, épen mivel hivek, az egyház 
szervezetét nem bolygathatják, ők az egyház jobb karja, 
de nem feje, ők a közreműködő, de nem törvényhozó, 
nem kormányzó erő az egyházban. A kath. elme és sziv 
kerüli az álnok sugalmat, hogy az Isten egyháza sa-
já t fiai által ostromba vétessék, s a sz. írás szavai tel-
jesüljenek : „Filii matris meae pugnaverunt contra me", 
„saját anyám fiai harczoltak ellenem." 2) 

Hazánkban a helyzetet ismerjük. Egyházi, vallásos 
életünket sokban hasonlónak találom az oltár keresztjé-
hez, mely fekete vasárnapon lepellel van bevonva ; van 
ami örömet, van ami aggodalmat okoz. Azért kath. hí-
veink buzgalma, állhatatos közreműködése, szava, tette, 
nagyon is kívánatos és szükséges. 

Az egyház érdeke nem kizárólag az egyházi rend-
nek, hanem a papság és hivek közös ügye, közös érdeke. 
Az egyházi rend gondozná ezt egyedül, ha az egyház 
csak papokból állana. Az egyház vallásos, szervezetes 
társadalom, melynek tagjai : papok és hivek ; működő 
mindakét elem, mert mindnyájan élő tagok, s a vallásos 
élet hévmérője főleg a hivek közreműködése, mert a hi-
vek az egyház számösszege. Föloszlásra indul a polgári 
társadalom, ha a polgárok összege vagy nagyobb része 
annak gondozásával felhagy : ugy a vallásos társadalom 
is. Az egyházi rend az ő hivatását a hivek közreműkö-
dése nélkül kellőkép alig teljesítheti, mprt a mi kath 
hitünk nem csak istenitisztelet, melyet a papság végez, 
hanem a ker. hittel élesztett, áthatott polgári élet, hol 
egészben a hivek a működők.3) 

Tisztelt Nagygyűlés ! A keresztség minket mint 
tagokat egy testbe olvasztott, szervezett. A testnek 
sok tagjai vannak, de a sok tag mégis csak egy tes-
tet alkot, mondja a nemzetek Apostola.4) A testnek 
egészségét az egyes tagok szervi működése szüli; bár-
mely tagnak működési szünetelése az egész testet gyön-
gíti, beteggé teszi. A tagok szervi működése az egész 

Humánum genus, april 20. 1884. 
2) Ének. é. 1. 6. 
3) Civiltà catt. 1886. Ott. p. 169. 
*) I. Kor. 12, 13. 
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testnek ereje : a testnek ereje viszont minden egyes tag-
nak élete. Hogyan lehetne tehát erős, hatásos testületi 
életet képzelni, ha az egyház legszámosabb tagjai, a hi-
vek, a vallásos testületi életben, mint a tagokat egy testbe 
olvasztott szervezet, közre nem működnének, ha annyi tag 
a testben azzal ámitaná magá t : az egész test ügye nem 
az én ügyem. 

A testületi gondosságra, működésre, a hiveket a hála 
is buzdítja. Megbecsülhetetlen javakat kaptak — az egy-
házi rend kezein át ugyan, de mindig az egyháztól, ja-
vakat, melyeket teljes értékben viszonozni soha sem lehet. 
Közreműködvén kiki saját körében és tehetsége szerint, 
első sorban ugyan Krisztusért, de második sorban önma-
gukért és utódjaikért munkálkodnak. A kath. egyháznak 
sértetlen szilárd állása, mindenkor a hivek társadalmi be-
csülete, ereie, dicsősége. Legyen csak egy nemzedék az ő 
hite és egyházának társadalmi jogai iránt gondatlan : a 
jövő nemzedék katholikus nevének társadalmi súlya, ér-
téke hanyatlani fog, mert e szó „katholikus," idegen 
hangzású kezd lenni : — tartson a gondatlanság még to-
vább : a második, a harmadik nemzedék, csak ugy fog bol-
dogulhatni, ha katholikus nevét eltitkolja, vagy egészen 
jelentéktelennek nyilvánítja, melyre figyelni sem érdemes, 
éppen mint egykor csak az űzhetett kereskedést Japán-
ban, aki partra szállván, első lépésével Krisztus kereszt-
jét letaposta. Csak ami él, az érvényesítheti magát : az 
élet pedig működés. Csak a mi társadalmilag, tehát nyil-
ván él, nyilván működik, értem a katholikus jelleget : az 
érvényesiti magát a társadalomban. Hitünk, egyházunk 
ügyeiben a visszavonulás, a tétlenség társadalmi haldoklás, 
katholikus utódainknak tömeges megkárosítása. 

Az anyaszentegyház az ő fiainak és leányainak se-
gélymüködéseért mindig háladatos volt és lesz. Csak az 
örökös, amit az ő lelke és szive fölkarol. Az ő fiai és 
leányaiból milliók vérzettek, milliók szenvedtek mint 
vértanuk, mint hitvallók. Rólok az egyház az oltáron 
végzett tiszteletben, mennyei dicsőségük eme viszfényében 
ma is hálásan megemlékezik. Szép és dicső a hazáért 
szenvedni és meghalni, a haza sem háládatlan ; de jele-
seinek ily életet az égben, ily tisztességet a földön nem 
adhat. A kikkel az egyház a földön militans, a mennyek-
ben triumphans : ő szükségképen militans, ameddig csak 
tévely és bün lesz a földön. Ha nem militans, nem is 
lesz triumphans, mert már e földön putrescens, rothadó. 

Az egyház egy test, — Krisztus a láthatatlan 
feje. (Coloss. I. 18.) Az egyház egy ország, — Krisztus a 
királya. Az egyház menyasszony. — az Ur a jegyese. 
Eme nézetek a szentírás szavai. Krisztus szerette az ő 
jegyesét, a hivek szerves összegét a földön, s hogy a 
hivek szerves összege meglegyen, saját életét föláldozta. 
A király az ő országáért halálba megy : az ország pol-
gárai ne legyenek készek a királyért mindent áldozni? 
Az Udvözitőt az egyháztól, az egyházat az Üdvözitőtől 
elválasztani nem lehet. Az egyház ügye a Megváltó Is-
tennek ügye átadva a hivek hűségére és szeretetére 
e földön. 

Az erős, a szerves összhangzásban működő vallásos 
társadalom, a nemzet, a haza fönmaradásának, haladásának 
biztositéka, a veszélyek közt támasza, a csapások után 

lelket aczélozó, mindent visszahóditó ereje. A hivek köz-
reműködő segélye sokat pótolhat, őt magát nem pótol-
hat ja semmi, mert minden élet önmagából fejleszti a 
föntartó, az alkotó erőt. Emberi működés nélkül az isteni 
segély csudatény, melyre tétlenül számítani annyi, mint 
Istent kisérteni. 

A nagygyűlés tisztelt tagjai, kik szivesek valának 
szavaimat figyelemmel kisérni, talán meg lesznek győ-
ződve, hogy eme segélyző közreműködésben az egyházzal, 
kath. hiveink legnemesebb erényei, Üdvözitőnk előtt legér-
tékesebb érdemei, a jelennek igényei, a jövőnek, egyhá-
zunkra és hazánkra legdúsabb áldásai, a lépteinkbe tö-
rekvő kath. nemzedéknek, hogy a magyar hazájában soha 
hontalanná ne legyen, életfeltételei rejlenek. 

A nagymélt. s mélt. elnök uraknak a társulat ve-
zényletében kifejtett eredménydus gondosságukért, vala-
mint a társulat kormányzó bizottságának s hivatnlnokai-
nak is fáradhatlan munkásságukért hálás köszönetet 
mondva, e nagygyűlést ezennel megnyitom. (Szűnni nem 
akaró éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 18. A Szt.-István-Társulat XXXIV. 

rendes közgyűlése. — Hazánk herczeg-primása, Simor 
János bibornok-érsek ő emja elnöklete alatt, főmagass. 
Haynald Lajos, kalocsai bibornok-érsek, nmlgu dr Samassa 
József egri érsek, és hazánk majdnem összes nmlgu és 
mlgos. lat. és gör. szert. kath. püspökeinek diszes, fényes 
nagyszámú közönség jelenlétében folyt le a katholicziz-
mus büszkeségének, a Szent-István-Társulatnak XXXIV. 
rendes közgyűlése. 

Ha már a külső fény nagyban emelte e közgyű-
lés jelentőségét : hosszú időre nevezetessé fogják ezt tenni 
ama nagyjelentőségű határozatok, melyek ezen a közgyű-
lésen hozattak, ama fényes beszédek, melyek elmondattak. 

A bibornok-elnök ő emjának megnyitó beszéde 
méltóan sorakozik ama nagyszabású elnöki enuntiatiók-
hoz, melyeket 1867. óta Simor János herczeg-primás a 
Szent-István-Társulat közgyűlésén világ elé bocsátott. 
Fenséges eszmék, világos előadás, szigorú következetes-
ség és — igen gyakorlati czél jellemzik ő emja legújabb 
beszédét. A világi elem kötelességei az egyház iránt, — 
a világiak körében elterjedt közömbösség helytelen voltá-
nak kimutatása, a nem-bánomság szomorú következmé-
nyeinek feltüntetése képezik e nagyszabású elnöki be-
széd vezéreszméit. Mi nem akarunk mélyebben bele bo-
csátkozni e remekmű gyönyörű részleteinek előadásá-
ba, t. olvasóink úgyis birják ezt a főpapi szózatot in 
extenso és kétségtelenül olvasták és ismételten is elmél-
kednek felette. 

Ha van, mit forró óhaj gyanánt kifejezni el nem 
mulaszthatunk, akkor az ama kivánság, hogy a Sz.-Ist-
ván-Társulat gondoskodjék egy külön kiadásról, mely 
ezer és ezer példányban elterjesztve széles e hazában 
minden — és különösen minden müveit — katholikus tu-
domására hozza ő emja oly felettébb korszerű, fenséges és 
magasztos intéseit. Ha minduntalan felhangzik a kétség-
telenül alapos és indokolt panasz, hogy kath. ügyeink 
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világi biveink részéről nem részesülnek ama figyelemben, 
támogatásban és felkarolásban, melyekre méltán számit-
hatnak ; akkor nem tudunk hatalmasabb ébresztő, buzdító, 
bátorító szózatot, mint az ország első főpapjának ajkai-
ról elhangzott tegnapi elnöki beszéd. 

Ama lelkes közegek, melyek ut ján a majdnem 
100,000 népiratka elterjedt, azok fognak utakat és módo-
kat találni, hogy ezen ébresztő főpapi szózat is eljusson 
mindenkinek vagy legalább igen sokak tudomására, két-
ségkívül közös szent ügyünk nagyobb hasznára. 

Az alelnöki előadás — a második beszéd — egy 
vezéreszmékben gazdag, a fensőbb katholiczizmus elvei-
től sugalmazott, hatalmas észre és nemes szivre valló Prog-
ramm volt, melylyel az alelnök ő mlga ma először a köz-
gyűlés elé lépett. Amit a választmányi üléseken részle-
tekben hallani szerencsések valánk, azt rövid velős elő-
adásban összpontosítva a közgyűlés, a társulat, az ország 
hallotta. A nagyérdemű és nagybuzgalmu elnökök mellett 
a tudós, lelkes alelnök a legszebb összhangzatban kiegészíti 
ama triast, mely az ujabb életre ébredt társulat élén a 
legtisztultabb kath. szellemben, a pihenni nem tudó mun-
kásságban és a kor szükségleteit felismerő szerencsés ta-
pintatban hivatva van egy oly korszakot teremteni a társu-
lat életében, mely a legnagyobb virágzásra emelje a legne-
mesebb törekvések szüntelenül sarjadzó kezdeményezéseit. 

Maszlaghy F. prépost ő nsga emlékbeszéde bold. 
Tárkányi B. felett két szempontból megvilágította az 
elhunyt költő és 13-éven át a társulat alelnöke életét. 
Kétségkívül megörökítette Tárkányi nevét az egyháziro-
dalom terén. A szentírás fordítása, számos ima- és 
buzgalmi könyvei, valóban ihletett vallásos és hazafias 
költeményei, Tárkányi nevét halhatatlanná tették. Műkö-
dése a társulatban sokkal élénkebb emlékezetben áll, 
hogy erre e téren reflektáljunk. Maszlaghy prépost, orszá-
gosan tisztelt elsőrangú szépirodalmárunk, fényesen ol-
dotta meg a reá bizott feladatot, és a Sz.-lstván-Társalat 
közgyűlése valóban egy cseppet sem állott az Akadémia 
gyűlése mögött, midőn ez jelesei felett emlékbeszédet tart . 
Vannak nekünk is jeleseink, és nincs szükségünk feltétle-
nül bámulni azokat, kik nem a mi táborunkhoz tartoz-
nak. Csak többre kellene becsülni, kik a mi embereink. 

Még két nagy nevezetes eseményt kell feljegyez-
nünk. Az egyik ; szentséges atyánk félszázados áldozári jubi-
leumának megiilése : és bár csak elvi határozatot hoztak 
is a közgyűlésen, azt hiszszük, hogy méltó helyet fog 
elfoglalni hazánk elsőrangú kath. társulata a világ né-
peinek kegyeletes versenyében. 

A másik az irodalmi és tudományos osztály szüle-
tésnapja. Annyi remény, annyi buzdítás, annyi verseny-
gés most végre teljesült ; és mi a most már teljesen ural-
kodó egyértelműség mellett a hivatott tényezőktől biza-
lommal várjak és reméljük, hogy a szép remények tel-
jesülésbe is mennek. Csak akarni kell, komolyan, hatá-
rozottan és következetesen, akarni kell egyértelműen és 
állhatatosan, akarni kissé több önbizalommal és öntudattal : 
és meglesz, mit különbség nélkül mindannyian óhaj-
tunk : szent ügyünk nagyobb lendülete, hatalmasabb vé-
delme, biztosabb győzelme. 

Kövessük csak a főinagasságu bibornok-herczegpri-

más szavait: tartsunk össze, iparkodjunk a világiakat 
meggyőzni, hogy az egyház ügye nemcsak a papság ügye, 
hanem édes mindnyájunk közös szent ügye, ápoljuk a 
buzgóságot magunkban és másokban, ne lankadjunk el, ne 
fáradjunk el soha a serény tevékenységben: és eljön ama 
szebb idő, mely után százezerek hő imája eped. 

Csengjen fülünkben szüntelenül a bibornok-elnök 
szózata: „Ha az egyház nem militans, nem is lesz 
triumphans, mert már e földön : putrescens, rothadó !" ? 

Eger. Hazánk katholikus néptanítóihoz! — 
E czim alatt a „Népiskolai Tanügy" szerkesztősége 

következő lelkes felhívással indított katholikus actiót XIII. 
Leo pápa jubileuma ügyében : 

„Köztudomásu dolog, hogy az egyház bámulatos 
bölcseségü és kimagasló szellemű ünnepelt feje, XIII. Leo 
pápa, folyó évi deczember hó 23-án fogja tartani első 
szentmiséje 50 éves jubileumát. Mivel a kath. anyaszent-
egyház, melynek mi is gyermekei vagyunk, egy az egész 
világot átölelő családot képez, az összes keresztény or-
szágokban bizottságokat szerveztek hű gyermekei avégre, 
hogy közös atyánknak ez örömnapjára péterfilléreket 
gyűjtsenek, a Vatikánban világkiállítást rendezzenek, a 
nagy pápa iránt való ragaszkodásnak és gyermeki kegye-
letnek egyes ünnepélyek rendezése és buzgó imáik meg-
kétszerezése által kifejezést adjanak. Sőt a nem-katholi-
kusok is megragadják ez alkalmat a nagy pápa iránt 
való különös hódolatuk kifejezésére, s a protestáns Vil-
mos császár és Viktoria angol királynő értékes ajándékkal 
fogja ez alkalomból meglepni a pápát, a chinai anya-
császárné, a török szultán és a perzsa sah pedig már le-
tették értékes ajándéktárgyaikat szentséges atyánk lábaihoz. 

Katholikus, magyar néptanítók ! 
Ha a nem-katholikusok, sőt a pogányok is örömmel 

ragadják meg a kedvező alkalmat, hogy szentséges atyánk-
nak arany-miséje alkalmából örömet szerezzenek és ki-
magasló szellemi fölénye előtt meghajolva, iránta kiváló 
hódolatukat kifejezzék : vájjon akkor nekünk, az egyház 
hü fiainak, kik hivatva vagyunk a reánk bizott if júságot 
is katholikus szellemben és a szentszék iránt való oda-
adó ragaszkodásban nevelni, nem kell-e kétszeresen meg-
ragadnunk az alkalmat, hogy gyermeki hódolatunkat, 
törhetlen ragaszkodásunkat és legmélyebb kegyeletünket 
iránta szintén nyilvánítsuk ? ! 

A mitsem-tevés itt a lehetetlenséggel volna határos ; 
miért is legyen szabad a katholikus néptanítóknak a 
szentséges atya iránt mindenkor táplált hódolatteljes 
kegyeletére támaszkodva azon indítványunkat előterjesz-
tenünk, miszerint : 

1. Indítsunk minden iskolában gyűjtéseket s adjunk 
mi is tőlünk telhetőleg péter-filléreket a forradalmárok 
által kifosztott szentséges atya fölsegélyezésére ; 

2. A magyarországi kath. néptanítók által gyűjtött 
és felajánlott összegből készíttessünk Budapesten egy 
művészi kivitelű ezüst-paczifikálét, s küldjük azt el, mint 
a hazai kath. tanítóság ajándékát a vatikáni kiállításra, 
hogy ott az egész világnak tanúságot tegyen arról, mi-
szerint mi a kereszt szolgálatában állunk és annak szel-
lemében akarunk nevelni ; 
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3. Kérjük fel ezennel a katholikus szellemű tanügyi 
irókat, hogy legújabb müveiket díszkötésben a vatikáni 
kiállitásra beküldeni szíveskedjenek, — s evégből azokat 
augusztus hó végéig a szerkesztőséghez beküldjék, mely 
a tovaszállitásról vagy pedig P. Tóth Mike J . t. a. 
út ján fog intézkedni. 

4. Ez alkalomból egy latin és magyar szövegű 
memorandum fog szerkesztetni és lehető fénynyel kiállít-
tatni, melyet a kath. tanügyi lapok összes szerkesztői s 
többen is aláírnának. 

5. Mindezeknek hódolatteljes bemutatására felké-
retnék mély alázattal a magyarországi püspöki karnak 
Rómába utazó egyik tagja, vagy pedig a Szent-István-
Társálat küldötte. 

Végül 6. hogy a reánk bizott if júság szintén tájé-
kozva legyen XIII. Leo pápa jubileumáról, alkalomsze-
rüleg mondjuk el nekik erről a legszükségesebbeket, s 
hívjuk fel őket, hogy a szentséges atyáért imádkozzanak, 
amennyiben tehetik 1—2 kr. péterfillért adjanak, — mely 
adományok a Népiskolai Tanügy szerkesztősége által 
fognak nyilvánosan nyugtáztatni és annak idején továb-
bittatni. 

Mi katholikus néptanítók vagyunk! Annak a „ s z i k i -
nak, melyre Krisztus anyaszentegyházát épité, Krisztus 
földi helytartójának, az egész anyaszentegyház látható 
fejének, az apostolokra ruházott „tanítói hivatal" első-
séggel bíró fővezetőjének, szent vallásunk központjának 
méltó ünnepléséről van szó! 0 , a „Lumen de coelo," 
kinek szeretetteljes és bölcs kormánya máris oly szem-
mel látható, nagyszerű eredményeket képes felmutatni, 
fogja megünnepelei azt a szép napot, melyet megérni 
aránylag keveseknek adatott ! 

Mi magyar néptanítók vagyunk ! Hányszor dobog-
tatta a legnemesebb büszkeség és egyszersmiud a leg-
mélyebb hála érzelme hazaszerető szivünket, midőn nem-
zetünk dicső történetében olvastuk és az iskolában gyer-
mekeink előtt elbeszéltük az áldozatoknak ama fényes és 
hosszú sorozatát, melylyel a római pápák hazánkat éppen 
a legválságosabb időkben segitették, sőt a végromlástól 
megmentették. Nem is kell nagyon messzire mennünk, 
csak a m. évi szeptember 2-ára kell viszaemlékeznünk, 
midőn annak a nagy napnak kétszázados évfordulóját 
ünnepelte nemzetünk, melyen Budavára a török járom 
alól teljesen felszabadittatott. Nem a legilletékesebb aj-
kakról, hazánk bíboros herczegprimásának remek előadá-
sában hallottuk-e akkor méltóképpen magasztaltatni XI. 
Incze pápa érdemeit, ki ennek az egész Európára kiható 
vállalatnak „lelkes elősegitője, buzditója, fenntartója volt" ? ! 

I t t a kedvező alkalom kimutatni, hogy mi, mint 
katholikus és mint magyar néptanítók, a szentséges atya 
iránt odaadó kegyelettel, törhetlen ragaszkodással, őszinte 
hódolattal, mély hálával viseltetünk ! Tegyük hát magukévá 
az itt elmondottakat; kezdjük meg haladéktalanul a gyűj-
téseket és adakozásokat ; ismertessük meg minél szélesebb 
körben az elmondottakat ; törekedjünk ez által világszerte 
tiszteletet szerezni a magyarországi katholikus néptanítói 
karnak ! 

Azt mondja Kalocsa nagynevű bíboros érseke legújabb 
körlevelében: „Örvendve remélem, h o g y . . . különösen 

az iskolák elöljárói, a tanitók és tanítónők, a mindkét 
nemű ifjúság nevelésével és tanitásával foglalkozó szer-
zetesek, — minden eszközt fel fognak használni arra, 
hogy legjobb atyjok iránt való szeretetöknek, és ama 
javak fölötti örömüknek, melyekben Isten az ő egy-
házát részesité, kifejezést adjanak!" 

Tehát előre ! Tegye meg körében mindenki, mit 
tehet, s hirdesse az a készítendő ezüst kereszt, és hir-
dessék a kath. tanitók által eszközölt gyűjtések mind az 
örökvárosban, mind pedig messze földön, hová a szentatya 
gondossága azokat szánni fogja, hazánk kath. tanítóinak 
a jubiláns pápa iránt való törhetlen hűségét, legmélyebb 
hódolatát, háláját és gyermeki gyengéd ragaszkodását ! 

A Népiskolai Tanügy szerkesztősége. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
XIII. Leo pápa világjubileumán Magyarország 

szent István első apostoli királyunk országának fényes 
múltjához és buzgón óhajtott diszes jövőjéhez méltóan lesz 
képviselve. 

Most már bátran kimondjuk e nagy szót ! 
A mit lapunk mult számában jeleztünk, az meg-

történt. 
Maga az ország bíboros áldornagya, főm. és főt. 

Simor János herczeg-primás ő emja indította meg az 
ország katholikus papsága és hívei, sőt az egész kath. 
világ által várva-várt nagy actiót hazánkban. 

0 eminencziája, a tapintatosság nagymestere, a 
magyar szent korona püspökeinek fényes gyülekezetében, 
az ő főpásztori támogatásukkal, bevonva a katholikus hit 
nagy manifestatiójába katholikus világi jeleseink közöl is 
többeket, — tette meg az initiativát. 

Tegnap, f. hó 18 án, délelőtt 11 órakor főpásztorok 
és előkelő katholikus hivek vegyes értekezletet tartot-
tak ő emja budavári palotájában. Jelen voltak : 

Haynald Lajos bibornok, kalocsai érsek, Samassa 
József egri érsek, Vancsa- János, gyulafehérvári g. k. 
érsek, Zalka János győri püspök, Dulánszky Nándor 
pécsi püspök, Császka György szepesi püspök, Schlauch 
Lőrincz szatmári püspök, Schopper György rozsnyói püs-
pök, Hidasy Kornél szombathelyi püspök, Pauer János 
fehérvári püspök, Schuszter Konstantin váczi püspök, 
Pásztélyi János munkácsi g. k. püspök, Vályi János eper-
jesi g. k. püspök, Mihályi Viktor lugosi g. k. püspök, 
Szabó János szamosujvári g. k. püspök, Bende Imre besz-
terczebányai püspök, Németh József fölsz. püspök, Va-
szary Kolos pannonhalmi főapát : — a világiak közül 
Károlyi Sándor, Szapáry Géza, Zichy Nándor, Andrásy 
Aladár, ifj. Széchenyi Imre, Eszterházy Móricz Miklós, 
Csekonits Endre grófok, Somsich Pál, Emuszt Kelemen, 
Huszár István urak. 

„Ö eminencziája — irja a hozzánk beküldött jelentés, 
— megemlékezvén a katholikus egyház feje, a római 
pápa átdozárrá történt felszentelésének f. é. deczember 
hó 31-én bekövetkező félszázados üunepélyéről, azon biz-
tos reményét fejezte ki, hogy Magyarországnak katholikus 
népei sem fogják magukat túlszárnyalni engedni a világ 
többi katholikusainak buzgósága által az egyház feje iránti 
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vallásos tiszteletükben ; hanem tehetségük szerint egész 
lelkesedéssel fognak hozzájárulni ezen ünnepély magasz-
tosságának emeléséhez ; hogy ' azonban e minden igaz 
katholikus szivében élő óhajtás minél fényesebben sike-
rüljön, szükséges, hogy a czélszerü intézkedések és elő-
készületek mielőbb megtétessenek, és erre hivta fel ő 
eminencziája az értekezletnek tagjait , illetőleg kikérte 
nézeteiknek nyilvánitását. . 

Az értekezlet mély tisztelettel és rokonszenvü ér-
zéssel fogadta ő eminencziájának fölhívását és csakhamar 
megállapodott abban, hogy egy világiakból alakítandó 
ideiglenes kis bizottság küldessék ki, mely a rögtöni 
teendők és további czélszerü intézkedések iránt javaslatot 
készítsen, bibornok-primás ő eminencziájának mutassa be, 
és az ő vezérlete alatt egy központi nagy bizottságnak 
megalakítását mielőbb valósitsa. 

Az ideiglenes hattagú bizottság Szapáry Géza, 
Andrásy Aladár, Károlyi Sándor, Zichy Nándor, Esz-
t.erházy Mór Miklós grófok és Somsich Pál — azonnal 
megalakulván, Széchenyi Imre grófot kérték fői a jegy-
zőkönyv vezetésére, ki ezen bizottság megállapodásait 
még a mai nap folytán fogja ő eminencziájának be-
mutatni." 

Eddig a jelentés ! 
Mint örömmel értesülünk, kath. világi férfiaink 

központi nagybizottsága támogatására főrangú katholikus 
hölgyeink körében is mozgalom indult meg. Az ő actió-
juk szintén szervezve lesz. 

Az is bizonyára felvillanyozólag fog hatni ország-
szerte, hogy egyházmegyei jubileumi bizottságok alakí-
tása is czélba van véve . . . 

Hajh, ha ezt az alkalmi kath. központi nagybi-
zottságot, kath. főrangú hölgyeink bizottságát és az ala-
kulandó egyházmegyei bizottságokat — állandósítani 
lehetne, hogy megmaradnának a katholikus vallásos tár-
sas élet oly rikitóan szükséges fejlesztésére, ápolására és 
irányítására Z1) 

Ez volna azután az igazi perpetuum mobile, a XIX. 
század legnagyszerűbb katholikus találmánya Magyaror-
szágban. 

Mindeneket átható és újjáteremtő Szent Lelke az 
Atyának és Fiúnak : ihlesd a szellemeket ! ! ^ 

Magyarországi katholikus irók müvei a vatikáni 
kiállításban. 

Ez iránt idáig két indítvány fekszik előttünk, — 
egy harmadikról hiteles értesülést vettünk. 

Az egyik indítvány az egri „Népiskolai Tanügy*-
tol származik s lapunk mai számában olvasható. Felhi-
vatnak „a katholikus szellemű tanügyi irók, hogy leg-
újabb müveiket diszkötésben a vatikáni kiállításra be-
küldeni szíveskedjenek." 

A második indítványt dr Komlóssy Ferencz ország-
gyűlési képviselő tette a „Magyar Állam"-ban. Ez az in-

') Akkor egy év múlva a Szent-István-Társulat nagygyűlésé-
nek befogadására a központi papnevelő intézet diszes nagyterme — 
elenyészőleg kicsiny maradna ! Kell is már valamit tenni, mert a 
papneveldében való gyülekezés —. in facie loci fülünk hallatára 
azt a látszatot adja a Sz.-I.-T. közgyűlésének, mintha az csakis 

jpapi dolog volna ! 

ditvány nem csupán a tanügyi Íróknak, hanem Bminden 
kath. i ro"-nak, minden katholikus lapnak szól, — hogy 
1878 óta megjelent minden kath. irodalmi termék képvi-
selve legyen a vatikáni kiállításon. 

A harmadik indítvány biztos tudomásunk szerint a 
Sz.-I.-T. keblében fog történni, az iránt, hogy a Sz.-I.-T. 
kiadv ányai a vatikáni kiállításban képviselve legyenek. 

Mi a mi véleményünk ? 
Az, hogy tegye meg kiki, iró, lap, intézet, egylet 

— a maga kötelességét; de irodalmi képvise l te tésünk 
actiójának középpontjául — Sz.-l.-Társulatot tekintsük! 

Ennyit egyelőre. *** 

XIII. Leo pápa jubileuma a munkácsi egyházmegyében. 
A munkács-egyházmegyei ft. Klérusnak. 

1031. sz. Szentséges atyánk a folyó évben ünnepli 
áldozárrá szenteltetésének 50-ik évfordulóját. Bizonyára 
tudomással birnak Kedveltségtek azon lelkes és magasztos 
mozgalomról, mely a kath. világban ama örvendetes 
nagy nap megünneplése és a közös örömnek minél im-
pozánsabb kifejezése czéljából megindult. Valóban a 
legszebb, a legmegfelelőbb alkalom ez arra, hogy a 
kath. egyház fiait annak látható fejével összekötő sze-
retet, fiúi ragaszkodás érzelmei világszerte nyilvánuljanak 
és egyházunk isteni szervezetét fennen hirdethessék. 

Ezen kegyeleti ünnepély fényének emeléséhez ré-
szünkről is hozzá fogunk járulni ; nem maradhatunk hátra 
azon nemes versenyben és buzgóságban, mely által indít-
tatva egyházmegyék, társulatok, és egyesek egymást 
fölülmúlni igyekszenek azon kegyeletes törekvésben, hogy 
a szentséges atya és egyházunk ezen örömnapja méltó 
legyen az ünnepelthez és az ünneplőkhöz. 

Gyarapitsuk tehetségünkhöz képest azon stipendiu-
mot, mely a szentséges atya aranymiséjére fel fog 
ajánltatni. 

Hogy pedig ezt tehessük, felhívom Kedveltségteket, 
mikép a szóban forgó jubiláris ünnepélyről híveiket eleve 
értésitvén és teljes buzgósággal felvilágosítván, egész be-
folyásukat felhasználni igyekezzenek arra nézve, hogy 
ezen magasztos czélu ajánlathoz a lehetőségig minden 
egyház, a hivek, élükön kedveltségtekkel, hozzájáruljanak. 
— A begyülendő adományok legkésőbb f. évi október 
hó végéig ide, a szentszékhez beterjesztendők. 

Egyébiránt püspöki áldás adása mellett vagyok 
Ungvárot t , 1887. évi márczius bó 1-ső napján. 

Krisztusban szíves a ty jok: 
János püspök. 

A veszprémi róm. kath. hitközség közgyűlése. 
Mult vasárnap tartotta városunk róm. kath. hitköz-

sége évi rendes közgyűlését, melyet Szabó György kano-
nok-plébános ur e szép üdvözlő beszéddel nyitott meg : 

Tisztelt katholikus nagygyűlés ! 
Veszprém város római katholikus keresztény kö-

zönségét vagyok szerencsés ez alkalommal a szép szám-
mal e helyen megjelentek személyében a legmelegebb 
érzésnek legőszintébb szavaival üdvözölhetni. 

Azon ősvárosnak katholikus ker. polgárait üdvözlöm, 
kik koronkint meg tudták érteni és szívlelni az emberi 
lét azon nagy kérdésének igazságát: hogy a gyermek-
nemzedéknek vallásos nevelése és korszerű oktatása ké-
pezi a családok s azok nagy testének, a nemzet jólétének, 
boldogságának első és fő alapját ; — hogy a mely nem-
zet az iskolai neveléssel és oktatással nem gondol, annak 
nincs jövője, annak pusztulnia kell ; — hogy csakis a 
vallásosan nevelt és oktatott gyermekből lesz felnőtt 
korában hasznos, jó polgára a hazának. 

A nemzetek életében ennél magasztosabb czél nem 
is képzelhető. Magasztos czélt azonban szellemi törekvés, 
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anyagi áldozat nélkül megközelíteni sem, — elérni annál 
kevésbé lehet. 

Az említett magasztos czél elérhetése végett, váro-
sunk néhány lelkes katholikus keresztény polgára, évek 
előtt egy zászlót göngyölt ki, melyen azon aranybetük-
kel irott, nagy horderejű szavak voltak olvashatók : „ka-
tholikus keresztény vallásos nevelés és oktatás!" Váro-
sunk katholikus ker. polgárai azonnal lelkesülten sora-
koztak és követték a kigöngyölt zászlót, készek voltak 
azonnal meghozni s meg is hozzák évenkint a vagyonké-
pességhez mért anyagi áldozatot, meghozzák azért, hogy 
gyermekeiknek vallásos nevelése és korszerű oktatása 
által megvessék a családi és ez által a nemzeti boldogu-
lásnak alapját. 

A készséggel és jó szívvel meghozott áldozatnak 
szép eredményét már is hazafias és vallásos örömmel 
szemléljük. — Örömmel szemléljük a tőlünk telhetőleg 
berendezett s a mi a legfőbb, kath. keresztény jellegű 
elemi iskoláinkban, örömmel szemléljük a fensőbb okta-
tás csarnokában, mint városunk büszkeségének egyik 
méltó tárgyában, katholikus ker. főgymnasiumunkban. 
Ürömmel szemléljük a ft. kegyes rendi és tek. világi 
tanári karnak azon önzetlen, önfeláldozó buzgalmában, 
melylyel városunk gyermek- és ifjú nemzedékét hazánk 
és nemzetünk számára érett gyümölcsökké fejleszteni, 
hasznos jó polgárokká nevelni páratlan szergalommal tö-
rekesznek. 

T. nagygyűlés ! A nevelés és közoktatás oltárára 
hozott áldozatnak ily szép eredményeit habár örömmel 
szemléljük, az áldozatot hozó katholikus ker. közönség 
mégis megkívánhatja, de kell is, hogy tudomással bírjon, 
hogy tájékozott legyen iskoláinak mind szellemi, mind 
anyagi ügye felől. — Ez érdemben évenkint katholikus 
nagygyűlés szokott tartatni, mely alkalommal azok, kiket 
a katholikus hitközség iskola-ügyeinek vezetésével meg-
bízott és teljes bizalmával megtisztelt — hogy azok t. i. 
a katholikus iskolaszék, a főgymnasiumi bizottság, az 
iskola-ügyekről a katholikus ker. közönségnek tájékozást 
nyújtson s annak azokról érdemlegesen be is számoljon. 

Ez czélja a mai napra összehívott katholikus nagy-
gyűlésnek, mely alkalommal, midőn az iskola-ügyek elő-
adására, és tárgyalására, az iskolaszéknek és főgym-
nasiumi bizottságnak ügybuzgó bajnokát, érdem-koszoruzta 
elnökét, tek. Ruttner Sándor urat tisztelettel felké-
rem ; a katholikus nagygyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

Az éljenzéssel fogadott szép elnöki megnyitó után 
Ruttner Sándor világi elnök előterjeszti a közgyűlésnek ugy 
az elemi iskolák, mint a főgymnasium pénzügyeit. Az elemi 
iskola pénztára jelenleg 7022 f r t és 13 és fél kr és egy 
100 frtos Kisovics-alapitványból áll, miért is az 1887-ik 
évre az iskolapótlékot 8 krban kéri megállapittatni, mi 
el is fogadtatott. A főgymnasium pénztára jelenleg 91788 
f r t reális pénzkészletben és 3024 frt 40 kr kétes pénz-
követelésben áll, és igy az évi rendes kiadások a rendes 
bevételeket nem merítik ki. 

Az örömmel tudomásul vett előterjesztés után Szabó 
Imre világi alelnöknek, Takács József főgymn. tanár, 
Ley József és Csánk Béla hitelemzők iskolaszéki tagoknak 
egyhangúlag megválasztattak. 

A közgyűlésnek legmagasztosabb és legkiemelkedőbb 
mozzanata volt Ruttner Sándor elnöknek azon nemes 
sziv sugalta szép indítványa, amelylyel a veszprémi róm. 
kath. elemi tanítók nyugdíjügyének eszméjét nemcsak 
megpendítette, de egyszersmind ajánlásba is hozta. 

Öröm volt látni a tanügy e derék bajnokának ar-
czán elömlő azon, mondhatni, átszellemült visszfényét a 
lelkesültségnek, melylyel a csak szépért, csak nemesért 

dobogó szive eltelve volt. A közgyűlés megértette a mély 
érzést, megértette a szép és nagy tettre való ezen sar-
kalást, melyet szeretett- elnökének ajkáról elrebbenni 
hal lot t ; megértette, mondjuk, hogy egy Ruttner Sándor 
csak nagyért, csak nemesért tud hevülni és amire ő a 
hitsorsosokat birni akarja, az alacsony nem, az csak nagy 
és magasztos lehet, és elfogadta a szép indítványt s 
a nyugdíjügy részletes kidolgozásával az iskolaszéket 
bizta meg. 

E nemes eszme hatása alatt zárta be Szabó György 
kanonok-plébános ur ő nagysága az igen szépszámú köz-
gyűlést. ( V. K.) 

IRODALOM. 
*** Katholikus Szemle. Évnegyedes folyóirat. Kiadja 

a Szt.-I.-Társulat. I. füzet. Budapest, 1887. n. 8-r. 208 1. 
Ezzel a füzettel a Sz.-I.-T. irodalmi működésében 

u j korszak kezdődik. Mily korszak, megmondja e folyó-
iratnak programmja. Meleg érdeklődéssel, porszemnyi 
támogatásunkkal kisérjük. 

Az első füzet tar ta lma: Programmunk. A nagy-
szombati iskola a XVI. században Ipolyi Arnoldtól. Az 
államok keresztény szervezetéről dr Hamvastól. Mire jó 
a philosophia. Tomcsányi Lajostól. Voltaire és J . J . 
Rousseau J—i-tól . A lüttichi kath. socialis congressus. 
Dr Való Simontól. Könyvismertetések és bírálatok dr S. 
és dr Wolafka N-tól. Pályázati hirdetés. 

VEGYESEK. 
*** Magyarország biboros hgprimása Budapesten 

kora reggeltől késő éjig középpontja a körülötte, mihelyt 
az ország fővárosába lejön, felpezsdülő katholikus egyházi 
és társadalmi életnek. Egyháziak és világiak, nagyok és 
kicsinyek, szakadatlan sorban sietnek ő emjához tiszte-
legni, eszmét cserélni, lelkesedést meríteni, irányt és 
eligazodást, a jóban való haladásra bátorítást és áldást 
nyerni, — kiki a maga állása és szükséglete szerint. v_> 
emja reggel szentmise után már elfogadja — a ki jelen-
kezik ; és ez igy tart este 9—10 óráig. Még azt a so-
vány esti theáját is kihallgatást adva veszi magához. 
Csak a breviáriumra szakit ki magának egy kis időt ; a 
többit mind másoknak szenteli. Igy például csütörtökön 
este 5 órától kezdve ft. Hidasy Kornél, dr Schopper 
György püspök ur ő mgaik, továbbá Gervay Mihály 
kir. főpóstainester tisztelgését fogadta. Nyolcz óra tájban 
a sor e lapok szerkesztőjére került. Utánam következett 
dr Czibulka N. a közp. papnevelő intézet nagyérdemű 
lelkiigazgatója s kilencz óra tájban dr báró Hornig Ká-
roly püspök és dr Steiner Fülöp praelatus ur ő mgaik. 
Igy megy ez minden nap. 

A nagyváradi l. sz. püspöki szék betöltése — 
folyamatban van. Jelenleg csak annyit mondhatunk, hogy 
a nagyváradi egyházmegyének nagy lesz az öröme, de 
egy más egyházmegyének nagy lesz a vesztesége. Igy 
áll jelenleg ez a sokak érdeklődése által kisért ügy.^ 

— A katholikus egyház története az Egyesült-Álla-
mokban. Ez a czime egy nagyérdekü műnek, melynek 
első kötete most hagyta el a sajtót. Ir ta John Gil-
mary Shea. 

— Skócziában a katholikusok száma jelenleg 342,000 ; 
és e szám folytonosan emelkedik, kivált az irek kiván-
dorlása következtében. 

— „Arany könyv" — lesz a czime annak az ünnepi 
könyvnek, melyet a belga kath. irók XIII. Leo pápa ju-
bileumára készítenek. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán is szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest,VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; s 
Budapesten a szerkesz- • 
tőnél, és Rudnyánszky \ 
A. könyvnyomdájában, 5 
IV., Papnövelde-atcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- § 
taláni reclamatiók is, : 
bérmentes nyitott levél- | 

ben, intézendők. § 

Budapesten, márczius 23. 24, I. Félév. 1887 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Központi katholikus bizottság. — XIII. Leo pápa allocutiója. — Pálma Pál József. — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Szentséges a tyánk és urunk XIII Leo pápa félszázados papi jubileumához. — R ó m a : A két 
egyház. — Kath. Egyleti Élei : Dr Steiner Fülöp pápai praelátus alelnöki előadása. — Kath. Actio: XIII. Leo pápa jubileuma a kalo-

csai főmegyében. — Hivatalos. — Vegyesek. 

„Közpoati katholikus bizottság." 
Mikor magamról kell szólnom, ugy érzem 

magamat, mint az aki fogát megy húzatni. 
Az ember csak akkor cselekszi meg mind-

akettőt, — ha kell. 
Most pedig éppen kénytelen vagyok ma-

gammal kezdeni, mert a mit mondani akarok, 
annak feneket kell keríteni ; a fenék pedig ez 
egyszer én magam vagyok. 

Azaz, hogy nem magam, hanem az én 
álmom ! 

Azt álmodtam, hogy a pápa jubileumát Magyar-
országban előkészítő katholikus világi jeleseinkből 
alakult „központi bizottság," cooptatio által egy ha-
talmas testületté felszaporulván, — állandósította 
magát. Tudva ugyanis azt, hogy a katholikus vallás 
ügye nem kizárólag a papságé, hanem mint Ma-
gyarország biböros áldornagya sz.-I.-társulati mo-
numentális beszédében épp imént hangsúlyozta, „a 
papság és hivek közös ügye" ; tudva továbbá 
azt, hogy a, mi dicsőségesen kormányzó jelenlegi 
pápánk jubileuma mellett és után ezer katholikus 
vallásos ügy és érdek van és lesz nálunk abban 
az állapotban, melyről az ország biboros áldor-
nagya „vigilanti verbo" és igazán festői plasti-
citással azt mondotta, hogy „egyházi életünket 
sokban hasonlónak találom az oltár keresztjéhez, 
mely fekete vasárnapon lepellel van bevonva:" 
mindezeket, mondom, tudva, átérezve, meggon-
dolva, katholikus világi híveink legjobbjai — 
igy álmodám — kimondották, hogy ők a szent-
séges atyánk jubileumának gondozására alakult 
központi katholikus bizottságot a pápai jubileum 
után is fenntartják, és czéljául egyelőre Budapes-

ten egy nagy katholikus egyleti ház építését tűzték 
ki, annál is inkább, mert ha a néhány száz tag-
ból álló VII. kerületi kör ügye Budapesten elég 
nagy arra, hogy a Sugár-uton fényes palotát épitsen 
és birjon, bizonyára Magyarország 9 millió katho-
lukus hivének a gyászlepellel boritott feszület-
hez hasonló ezernyi ezer ügyes-bajos érdeke elég 
magasztos arra, hogy saját egyleti házában, eze-
reket befogadó gyülésteremmel birjon és rendel-
kezzék — kath. vallásos actiók és manifestatiók 
kifejtésére, a kath. vallásos egyleti és társas élet 
közhasználatára. 

„Egyesek buzgalma sokat segithet, mondja 
Magyarország biboros áldornagya katholikus hit-
életi állapotaink gyökeréig lenyúló legújabb nyi-
latkozatában; mert a kath. ember avval a szivvel 
és lélekkel szól az országházban, melylyel térdre 
borul az oltár előtt a templomban; de az egye-
sülés a fő, mert sokszorozott erő; ez okból, az 
ily (vallásilag semleges) államokban a kath. egye-
sületek, társulatok, minden vallásos szükségre, 
védelemre, segélyre, ide értve az ifjú nemzedék 
vallásos nevelését, s a napi irodalmat, — az 
egyház által megáldott működő erők, melyeket 
szentséges Atyánk, XIII. Leo pápa, a mai társa-
dalom szükségét legjobban ismerve, többször 
ajánlott, javasolt, helyeselt." 

Mi-tagadás benne, t. olvasó: az én álmom 
mindezek daczára, bizony eddig csak álom. 

De hát az álmok nem szoktak e néha telje-
sülni?! 

Es van e álom, melynek megvalósulása reánk 
nézve fényesebb, dicsőbb, nagyszerűbb lehetne, 
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mint Magyarország 9 millió katholikus hivének 
XIII. Leo pápa jubileuma alkalmából arra ébre-
dése, hogy az egész világon, Japántól Kaliforniáig, 
dicsőséget arató katholikus vallás ügye — az ő 
ügyük, az ő dicsőségük, melyért tenni, fáradni, 
áldozni élvezet, megtisztelő, világtörténelembe 
illő dicsőség!! 

És vájjon ki írhatná le a világ történetére 
oly feltűnő befolyást gyakorló XIII. Leo pápa 
örömét akkor, ha Magyarország világi katholi-
kus híveinek szine-java avval a nyilatkozattal 
lépne elő Európa összes számottevő nemzetei-
nek Rómába, a pápai jubileumra megjelenendett 
képviselői köréből, hogy ime: Szentséges Atya! 
mi, Magyarország katholikusai, evőnkhöz képest 
mindenben hozzájárultunk ahhoz, a mit más nem-
zetek e nagy napon itt előtted felmutatnak ; ha-
nem mi azonfelül még, a te dicső pápaságod 
örök emlékére, az apostoli királyok magyar szék-
helyén, egy monumentális palotát is akarunk 
építeni a katholikus, vallásos egyleti társas élet 
számára, és azt akarjuk, hogy annak neve, — 
„Leo háza", — a te neved dicsőségét hirdesse 
nemzedékről nemzedékre !. . . 

Ily ajándékot, ily votumot, ily alkotást eddig 
— más nemzetek az ő előkészületeikben a pápai 
jubileumra még tervbe nem vettek. 

Mindenben, a mit a pápai jubileumra ké-
szítünk, csak utánzói vagyunk a többi katholi-
kus nemzeteknek. Ebben — páratlanul állnánk! 

Oh mily lelkesitő látvány az most, hogy midőn 
háború veszélye fenyegeti hazánkat, az egész or-
szág, mint egy ember nyilatkozik késznek kö-
vetni a római költő férfias felhívását: 

Arma viri, jerte arma ! (Virg.) 
Főrendiek és képviselők, a születés és szel-

lemi munka arisztokrácziája vetélykedve tanulja 
a hadtudományt és fegyverforgatást — a népföl-
kelés vezetése számára. 

Hátha az ősi vitézség ébredése mellett az 
ősi vallásos lelkesedés is nagy tettekre kelne: 
mily aranyos fényözönnel koszorúzná meg e ket-
tős feltámadás európai létünk második évezredének 
közelgő hajnalhasadását! 

Pedig ennek igy kell ám történnie; a val-
lásos ébredésnek, a vallásos lelkesedésnek min-
dent megelőznie, mindent át kell hatnia ; mert 
rég megmondta már Aristoteles : 

„Primum est, curatio rerum divinarum." *) 

') IJqù ov, r] 7C£q\ d-síav smtiÉhéicc. VII. Polit, c. 8. 

Legelső és jövőnket leginkább biztosító kö-
telesség — azoknak gondozása, a mikkel Istenünk-
nek tartozunk. 

Adja az ég, hogy teljes valóság legyen, a mi 
most még csak — nem álom, hanem bizonyára 
buzgó imádság az idők Urához és Istenéhez ! 

Ne feledjük addig is, a mit a protestáns 
Herder mondott : „Ohne den Papst in Rom wäre 
Europa ein Raub der Despotie, ein Schauplatz 
ewiger Zwietracht; oder gar eine mongolische 
Wüste g e w o r d e n { I d e e n zur Gesch. der Mensclih. 
9. köt.) Es a mit Nagy szent Gergely mondott 
vala: „Quanto Apostolicae sedi ab Ecclesiis reve-
rentiâ caeteris exhibetur, tanto earn in earum 
decet esse tuitione sollicitam." (Epist. 11. ad Petr. 
subdiac.) Minél jobban megtiszteljük a pápát, an-
nál lelkesebb lesz a pápa támogatása, a melyet 
pedig most még Bismarck herczeg is jónak lát 
igénybe venni. 

Ne feledjük azt sem, a mit Nagy szent Ger-
gely pápa más helyen mondott: 

„ Lux gr égis" — flamma est pastoris !" 
{Epist. 32.) 

Tegye Isten e lángot — hatalmassá! J(b*SJt 

Szentséges atyánk 
X I I I . L E O p á p a 

allocutiója 
a márczius 14-én tar tot t consistoriumban. 

Venerabiles Fratres ! 
Grata, ut assolet, atque optata Nobis prae-

sentia vestra habet hodierna die nonnullam caus-
sam moeroris adiunctam. Vos enim cum intuemur, 
requirunt oculi Nostri in hoc amplissimo consessu 
vestro non paucos, qui novissimo tempore, brevi 
intervallo extincti, virtutis ac prudentiae suae 
triste Nobis desiderium reliquerunt. Eos igitur 
memori caritate prosecuturi, ad vos maxime, 
Venerabiles Fratres, animum fidentes convertimus, 
rationemque solatii non exiguam in voluntate 
nanciscimur sapientiâque vestra, quae quanto 
Nobis adiumento atque usui semper fuerit, quan-
toque in reliquum tempus futura sít, diu experti 
cognoscimus. Faciendum vero decrevimus ut auc-
toritate Nostra alii cooptentur, quos et utilium 
laborum habeatis socios, et consortes dignitatis: 
eo vei magis, quod ad varias temporum difficul-
tates eluctandas expedit communibus consiliis et 
concordi multorum operâ incumbere. Dignos ho-
nore ordinis vestri itemque expectatione Nostra 
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iudicavimus Nuntios Apostolicos, qui in Austria-
Hungaria, in Gallia, Hispania, Lnsitania legatio-
nibus gestis, suam Nobis integritatem, fidem, 
prudentiam vel difficilioribns rebus probavere : 
it.ein virum egregium, qui a muneribus urbanis 
ad episcopalem translatus dignitatem, plures an-
nos de re sua dioecesana praeclare meruit. — 
Ii autem sunt: 

Seraphinus Vannutelli, Archiepiscopus Tit. 
Nicaenus, Nuntius apostolicus in Austria-Hun-
garia; 

Caietanus Aloisi-Masella, Archiepiscopus Tit. 
Neocaesariensis, iam Nuntius Apostolicus in Lu-
sitania ; 

Aloisius Gicrdani, Archiepiscopus Ferrari-
ensis ; 

Camillus Siciliano di Rende, Archiepiscopus 
Beneventanus, Nuntius apostolicus in Gallia ; 

Marianus Rampolla del Tindaro, Archiepis-
copus Tit. Heracliensis, Nuntius apostolicus in 
Hispania. 

Quid vobis videtur? 
Itaque auctoritate omnipotentis Dei, Sanc-

torum Apostolorimi Petri et Pauli, ac Nostra 
creamus et publicamus S. R. E. Presbyteros Car-
dinales 

Seraphinum Vannutelli 
Caietanum Aloisi-Massela 
Aloisium Giordani 
Camillum Siciliano di Rende 
Marianum Rampolla del Tindaro. 

Cum dispensationibus, derogationibus, lit clau-
sulis necessariis et opportunis. In Nomine Patris 
* et Filii * et Spiritus * Sancti. Amen. 

Pálma Pál József 
Isten irgalmából és az apóst. Szentszék kegyelméből 

bukaresti lat. sz. érsek 
papságának és pásztori gondoskodására bizott összes 

híveinek 
Üdvöt és áldást az Urban. 

Krisztus Urunk egyházának az lévén a rendeltetése, 
hogy folytonos küzdelmek közt éljen mindaddig, a mig 
az örökkévaló békébe el nem jut, azon elvetemült embe-
rek szüntelen támadásainak czélporttját képezi, kik a 
sötétség szellemének játékszeréül engedvén át magukat, 
minden uton-módon oda törekszenek, hogy szétdúlják, 
megsemmisítsék. Tekintsetek be ugyanezen egyháznak 

') Hódoló tisztelettel vettük s közölni el nem mulaszthatjuk 
a bukaresti nagytudományu érsek ur e szép magyar főpásztori 
leve'ét. A magyarok egyházi történetében e bukaresti magyar 
főpásztori leveleknek monumentális becsök van. A *zerk 

történelmébe, s meggyőződhettek arról, hogy az majd a 
világ hatalmasainak kegyetlen üldözései, majd a közönség 
közé szórt éktelen rágalmak, majd pedig az elfogult 
bölcsészek csalóka okoskodásai által minden időben zak-
latva volt — úgyannyira, hogy igazán elmondhatjuk 
róla, mit az ő isteni alapitójáról az evangeliom állit, 
hogy t. i. ellenmondás tárgyául tétetett . (Luk. 2, 32.) 

Valamint tehát minden jó vezérnek kötelessége, 
hogy a honfiakat közös anyjuk t. i. a drága hazának 
védelmezésére lelkesítse midőn azt az ellenség megtámadja: 
épp ugy én is, kit érdemetlen létemre az Ur Jézus az ő 
egyházának egyik vezérévé avatott, kötelezve érzem ma-
gam, hogy titeket, K. A ! arra lelkesítselek, miszerint 
védelmére keljetek az anyaszentegyháznak, ama közös 
anyának, mely nem kevésbé érdemes a ti fiúi ragaszko-
dástokra, mint maga a haza. De ha ez mindenkor köte-
lességem, ugy különösen e napokban, midőn éppen a 
tudomány nevében vivnak az egyház ellen oly harczokat, 
melyek sokkal hevesebbek és tán veszedelmesebbek is, 
mint a minőket eddig túlélt. Az irányvesztett bölcsészet-
nek egy neme ugyanis nemcsak a tanszékekről, hanem 
a sajtó utján is megtámadja az egész kereszténységet, 
eltagadván tőle természetfölötti voltát ; sőt még tovább 
megy s nem irtózik azon káromló állítástól sem, mintha 
bármiféle vallás is, nem lévén egyéb alanyi érzelgésnél, 
képzeletnél és a tudatlanság kifolyásánál, minden tár-
gyilagos alapot nélkülözne, és hogy eszerint a világ 
anyagi tárgyai fölött semmi előnynyel sem birna. Innen 
van aztán, hogy annyian jutnak manapság a tévely és 
bün rabságába, e miatt kell annyi drága lélek vesztét 
siratnunk. 

Könnyen beláthatjátok, K. A ! hogy e küzdelemben 
nemcsak az egyesek, hanem az egész emberiség üdve 
forog kérdésben ; nemcsak lelki boldogságunk, hanem 
földi jólétünk, testi életünk biztossága is veszélyeztetve 
van. Föl t ehá t ! s miként az apostol i n t : „Öltözzetek a 
világosság fegyvereibe," (Rom. 13. 2.) melyek a hit, 
igazság és erény. Ezek a legalkalmasabb mostani vesze-
delmes ellenségeink legyőzésére. En pedig — hugy tite-
ket e fegyverek megragadására lelkesítselek és azoknak 
mennél biztosabb kezelésére mintegy begyakoroljalak: 
neki fogok Krisztus természetfölötti religiója dicsőítésének 
és védelmezésének, kimutatván, hogy mily hazug a mai 
álbölcsészet, s mily sok iszonyú csapást hoz, és még hoz-
hat az egész emberi nemre. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 
Budapest, »márcz. 22. Szentséges atyánk és urunk 

XIL1. Leo pápa félszázados papi jubileumához. — Ma-
gyarország herczeg-primásának legutolsó jelenléte a fő-
városban ""nemcsak a Szent-István-Társulat közgyűlésének 
megadta a maga fényét és jelentőségét, hanem: egy más 
nevezetes momentum iö emelkedik ki ezen napok emlé-
keiből. Mult számunkban már szóltunk erről ; említettük, 
hogy a pápa ő szentsége 50 éves papi jubileumára egy 
hattagú bizottság küldetett ki, melyet legközelebb egy 
központi nagy bizottság fog felváltani ; az actio előkészí-
tése és megindítása. - , 
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S igy most már a rendes mederben folyik a katho-
likus actio, kezdeményezve a legilletékesebb helyen, inau-
gurálva a legfényesebb nevekkel, üdvözölve sokak lelke-
sedésétől, mindannyiunk bizalmától, becsületet szerezni a 
katholikus névnek itthou és a külföld előtt, arra rendelve, 
hogy egy eminenter katholikus-kegyeleti és hazafias-be-
csületbeli kötelesség minél fényesebb lerovása által újból 
bizonyitsa, hogy validai, egyházi szempontból is igaz: El 
magyar, áll Buda még! 

De a központi nagy-bizottság minden buzgalma, 
lelkesedése és ügyszeretete sokra nem mehet, ha a sziv-
vel szoros kapocsba nem lépnek a test tagjai, ha a kö-
zépponttal nem egyesül a vidék. Dicséretes, szép moz-
galmakról van tudomásunk, melyek a vidéken — meg-
előzőleg a központot — ezen irányban folynak. De ezek 
a mozgalmak sem nem általánosak, sem nem elég inten-
sivek. Pedig általános, intensiv mozgalomra van szüksé-
günk, ha akarunk nagyot létesíteni. 

Legközelebb a legilletékesebb helyről közzé fognak 
tétetni ama közös megállapodások, melyek a magyaror-
szági katholiczizmus actióprogrammját képezik a vati-
káni nagy napra. 

S ha eddig talán hiányzott a bátorság kilépni az 
actió terére, most már megszünhetik minden félelem, 
mert a legilletékesebb helyről ki van göngyölítve a 
zászló, melyen szentséges atyánk jubileuma arany betűk-
kel áll. S ha a lelkesedés kisebb mérve eddig talán nem 
ösztönzött actióra, íme! most kezet fogva egymással, 
vállvetve mint közös actió, mint főpásztori intézkedés 
lép elénk az ügy. 

Mi részünkről e helyütt hazánk főt. papságához, 
Krisztusban tisztelt és szeretett testvéreinkhez fordulunk, 
mindnyájokhoz, kik bármely rítus szerint Péter utódjá-
hoz, az egyház középpontjához szívvel-lélekkel ragasz-
kodnak. 

Első sorban nincs szó anyagi áldozatokról. Mi igen 
jól tudjuk, hogy mennyire nem képes sok egyházi férfiú 
arra, mit legszívesebben meg tenne és hogy mennyire 
igénybe vannak véve, kiknek az Isten több tehetséget 
adott. Ez előttünk nem titok. Egyet azonban mindenki 
tehet, kiki a maga körében, bármily szegény is legyen, 
bármennyire is igénybe vegyék számtalan oldalról. Be-
szélni, ajánlani, sürgetni — ezt mindenki teheti; szer-
vezni és buzdítani az actiót, arra mindenki képes, kinek 
lelke van. 

Mi ugy halljuk, hogy az utasításban kiadandó közös 
megállapodások a következők volnának : imádkozni szent-
séges atyánk és az egyház szabadságáért, függetlensé-
geért és jóléteért ; buzditani részvételre- a vatikáni kiál-
lításban ; a Péter-fillér gyűjtését általánosítani, hogy 
minden hivő legalább öt krajczárt adjon ; serkenteni azo-
kat, kik tehetik, a vatikáni zarándoklatra. 

A papságra vár a nemes feladat, hogy ezen esz-
méknek életet adjon. Lesznek, kik talán csak az egyik 
vagy másik pontot vihetik keresztül ; mások meg más 
pontokat, de mindegyik kivétel nélkül képes valamit ke-
resztülvinni, és ha mindenki megteszi a magáét, igen 
sokra mehetünk és nagyot létesíthetünk. Kivétel nélkül 
mindnyájan imádkozhatunk és imádkoztathatunk ; a Pé-

ter-fillér gyűjtése, ha helyesen hozzá fognak, sem ütköz-
hetik nagy nehézségekbe. S hányan vannak, kiknek ro-
konai vagy jó ismerősei, vagy pedig a gondjukra bizott 
intézetek utján könnyen lehetséges volna a vatikáni kiál-
lítás magyarországi osztályát gazdaggá és változatossá 
tenni. S lesznek, kik befolyásuk és figyelmeztetésük által 
odahathatuának, hogy a vatikáni zarándoklatban hazánk 
méltóképp legyen képviselve. A fődolog híveinket bele-
vonni az actióba, velük megértetni és megkedveltetni az 
eszmét, őket lelkesíteni, buzditani, kitartásra serkenteni. 

Ez pedig nem oly nehéz dolog. Csak azt az apa-
thiát kellene egyszer félretenni, csak kissé több önbiza-
lommal és bátorsággal kellene ügyünkhöz fogni. Ha mi 
magunk alig merünk nyilvánosan arról beszélni, ha mi 
megelégszünk, hogy magunk zsebéből, talán önmagunk 
megterheltetésével valamit adjunk, akkor soha, de soha 
sem leszünk ott, hol kellene lennünk. Igazságos, szent 
ügyet szolgálunk, védelmezünk és terjesztünk. Bátorságot 
meríthetünk ama gondolatból, hogy Isten van és lesz 
velünk, bátorságot ama szép eredményekből, melyeket 
mások elértek, mihelyt nyíltan a küzdőtérre léptek. Ne-
künk tenni kell valamit — akár az egyik, vagy a má-
sik irányban, de tenni kell, mert soha másképp eredményt 
nem látunk. S ha teszünk, mit tehetünk, el nem marad-
hat a siker, ha önzetlenül, lelkesülten és tapintatosan 
fogunk a munkához. 

Lépjünk az actio terére — de haladék nélkül — a 
siker int — az öröm, a dicsőség közös leend ! ? 

Róma. A két Egyház. — Ily czim alatt a „Moniteur 
de Rome" a következőket i r ja : 

A keleti egyháznak a nyugatival való egyesítése 
körüli fáradozásairól jól ismert Tondini atya a Rassegna 
Italiana januári füzetében érdekes tanulmányt közöl e 
tárgyban ama törekvésekről, melyek Oroszországban 
emez oly élénken óhajtott egyesülés érdekében nyilvánulni 
kezdenek. — E törekvések élén áll a moszkvai egyetem 
egy régi tanára, Solovieff Vladimir, a kinek következő 
szavait idézi Tondini atya : 

„Mondják, hogy az Egyházak egyesülése lehetetlen és nem 
szükséges, már pedig mi imádkozunk miséinkben ezen egyesü-
lésért.1) De imádkozni egy lehetetlen s teljesen szükségtelen do-
logért nem volna egyéb, mint könnyelműség vagyis inkább iró-
nia. Azért választani kell : vagy mellőzni az imát, vagy elismerni, 
hogy annak tárgya lehetséges és kivánatos." 

Ezután Tondim atya idézi Solovieff szavait, a me-
lyeket Aksakoffal, a Rus szerkesztőjével való polémiájá-
ban használt, s a melyekből kitűnik, mily lángoló haza-
fiságtól lelkesül, s mily őszinték és tiszták szándékai. 
Egyébiránt lássuk saját szavaiból, minő értelemben veszi 
ő a hazafiságot : 

„A mint látom, — mondja Aksakoffnak— ön a nemzet iránti 
szeretetet abban találja, ha hiven ragaszkodunk mindahhoz, a ini 
népünknek sajátja. Vegyük most például az orosz raskolt. (A 
kollektiv rasJcol elnevezés alatt, mely szakadást, schismát jelent, 

') Érti az ekteniákban előforduló szép imádságot, a mely a 
görög szövegben igy hangzik : „vnég rrjg sÍQtjvyg rov G^navrog 
•/.Óguov, evGta&siug rù>v ùyicov rov &sov sy.x"/.r]GLàv, xai r rj g z ù v 
Tt á v t (o v è v rá g £ co g, rov Kvqíov Sêtj&àfisv, " A fordító. 
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értetnek mindazon dissidens sekták, a melyek magának az 
orosz egyháznak kebelében léteznek). Eredete- és jel legére 
nézve az orosz raskol a mi sajátságunk, kizárólag nemzeti ügy. 
És mégis Oroszország s a „raskol"-ok iránti szeretetből óhajta-
nia kell, hogy ne ragaszkodjanak többé a raskol-hoz, hanem sza-
badítsák föl magukat alóla, jól lehet egy családjukat , rokonai-
kat s hazájokat érintő ügyről vau szó. S miért kell óhaj tania V 
Azért , mert igaz ugyan, hogy az egész nemzeti ügy, de mégis 
rossz ügy, a melynek mint olyannak nein kellene léteznie." 

Toncl in i a t y a m e g j e g y z i , h o g y a raskol-bó\ v o n t 
e m e k ö v e t k e z t e t é s n e m c s a k l o g i k a i , h a n e m n a g y g y a k o r -
l a t i b i z o n y í t ó e rőve l is b i r az e l ő t t , a k i O r o s z o r s z á g o t 
i s m e r i ; m e r t j ó l l e h e t a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a i a d a t o k csak 
e g y ui i l l io raskolost t ü n t e t n e k fel , — t é n y l e g t iz m i l l i ó r a 
r u g a r a s k o l o s o k s z á m a . E z e k u t á n m á s p a s s u s o k a t idéz 
T . a t y a , m e l y e k b ő l l á t h a t n i , m i n ő finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t 
tesz Solovie í f a nationalitós és nationalismus k ö z ö t t , s 
m i k é p h a t á r o z z a m e g a í őesz iué i iy t , a m e l y e t az o r o s z 
n e m z e t i s z e l l l e m n e k k ö v e t n i e ke l l : 

„Krisztus gyűlöletes üldözése és halála, mondja S., nem 
a zsidó nemzetiség munkája volt, — a melynek Krisztus mint 
ember a legfényesebb dicsőségét a lkot ta — hanem a Kaiphás-
féle hazafiak szigorú és vak nationalismusának az eredménye. 
Egyébiránt a németek és angolok polit ikája igen alkalmas össze-
hasonlítási adatokat nyúj t nekünk, hogy az eredmények után 
megítélhessük a nationalités és a nationalismus közötti különbséget. 
Az angol nemzet termékei : Shakespeare, Byron, Berkeley és 
Newton, — az angol nationalismus gyümölcsei pedig a világ 
minden részében elkövetett tengeri rablások, Warren Hastings 
és lord Seymour vállalatai, a pusztí tások és mészárlások. Éppen 
ugy á nagy német, nemzet, a mely létrehozott egy Lessinget, 
Goethét, Kantot és Schellinget, mig a német nationalismus lét-
rehozta a szomszéd népek erőszakos germanisatióját a teuton 
lovagok idejétől — n a p j a i n k i g . . . A nationalismus utolsó követ-
kezményeiben vesztét idézi elő a népnek, a mely kar ja iba veti 
magát, inert e népet az emberiség ellenségévé teszi, az emberi-
ség pedig mindig erősebb egy különálló népnél A kereszténység 
semmi esetre sem zárja ki a nemzeti jellemet, de fölötte áll minden na-
tionalismusnak. . Rendesen, midőn egy nép dicsérni aka r j a nem-
zetiségét, egyszersmind sajá t nemzeti eszményét fejezi ki, melyet 
mindennél többre becsül. 

Igy a franczia szivesen beszél a szép Francziaországról, 
a franczia név dicsőségéről ; az angol örömest szól az ős 
Angolországról (old England), a németre emelőleg hat , ha nem-
zetiségéhez egy erkölcsi jel leget kapcsolhat, s nem minden büsz-
keség nélkül ejti ki e szavakat : német loyalitás. Az orosz nép, 
midőn hazá ja iránti legjobb érzelmeit akar ja kifejezni, megelég-
szik, ha elnevezheti szent Oroszországnak. Ez tehát az ő esz-
ménye, a mely sem nem szabadelvű, sem nem poilitikai, sem 
nem esthetikai eszme, de nem is kizárólagos erkölcsi, hanem val-
láserkölcsi." 

I n n é t csak e g y l é p é s v á l a s z t e l a z o n s z e n t k ö t e l e s s é g i g , 
a m e l y e t O r o s z o r s z á g n a k b e ke l l t ö l t e n i e , és S. e l l en -
f e l éve l s z e m b e n e t á r g y b a n i g y f e j e z i k i m a g á t : 

A szent Oroszországnak egy szent alkotásra (oeuvre) van szük-
sége ; ime a jelszó. Önön most a sor bebizonyítani, hogy az Egy-
házak egyesülése, a Kelet és Nyugat közötti szellemi kibékülés 
az isten-emberi általános Egyház egységében — nem szent al-
kotás (oeuvre) s nem az a teremtő jelszó, a melyet Oroszország-
nak hangoztatnia kell." 

E z m á r é p p e n a k é r d é s l é n y e g é t é r i n t i . D e T . a . 
g o n d o s k o d o t t , h o g y e l ő b b m e g m u t a s s a n e k ü n k S . s zava i -

bó l , h o g y m i k é p v é l e k e d i k e f é r f i ú a r r ó l az E g y h á z r ó l , a 
m e l y h e z t a r t o z i k . í m e S . s a j á t s zava i : 

„Mi az orosz egyházhoz tartozunk s fogunk is tartozni ; 
de megjegyzendő, hogy it t a suly az Egyház szón fekszik, s nem 
az „orosz"-on. Oroszország kétségkívül minden hata lmát az Egy-
háztól nyeri, de az Egyház semmi földitől, semmi emberitől nem 
függ . . . Az igazhitüség szintén megvan a görög-orosz Egyház-
ban, de nem alkot ja kizárólagos tulajdonát . Más szavakkal : mi 
nem találunk az igazhitüségben (dans l'orthodoxie) semmi anti-
katholikust ; nem létezik semmiféle keleti hitvallás ') elkerülhet-
len ellenséges ellentétben a Nyugat hitvallásával szemben ; ini 
ellenkezőleg egy valóban általános ígazhítiiséget találunk benne, 
a mi felvenni képes mindazon igazságokat, a melyek a katholi-
czismus elveiben foglal tatnak." 

A k ö v e t k e z ő k b e n S. m é g b ő v e b b e n f e j t i k i e s z m é i t 

az o r o s z E g y h á z r ó l : 
„Tula jdonképp — mondja ő — e keleti Egyház mint Egy-

ház «) soha sem követet t el hittévelyt. Soha sem erősítet t meg 
vagy adot t elő hiveinek mint kötelező hitczikkelyt, a katholikus 
igazsággal ellenkező tant . Minden hitigazság, a melyet a keleti 
Egyház, a maga egészéhen, állandóan, újítások nélkül és általánosan 
vallott, a hét első zsinat dogmatikai határozataira vezettetnek vissza. 
Mi tekinthet jük ezen tan t nem teljesnek; de azért nem kevésbé 
igaz és orthodox a szónak etymologikus é r t e l m é b e n . . . A többi 
mind, a mi theologikus könyveinkben található, egyszerűen magán 
vita tárgya s nem tekinthető egyébnek, mint különböző theologikus 
iskolák és különböző több vagy kevesebb tekintélylyel bíró theo-
logusok véleményének, a mely egy szempontból sem bír ja a 
csalhatatlan inagisterium auctoritását ." 

T o n d i n i a. e z e k r e a z t j e g y z i m e g , h o g y a Filioque 
f ö l ö t t i h o s s z a s v i t á k u t á n c s a k u g y a n c s o d á l a t o s h a n g ez. 
So lov ie í f t a n á b ó l az k ö v e t k e z n é k , h o g y a k e l e t i E g y h á z 
m i n d e n h ive 'nek t ö k é l e t e s e n s z a b a d v a l l a n i é p e n u g y m i n t 
a k a t h o l i k u s o k n a k , h o g y a S z e n t l é l e k a F i ú t ó l is s z á r -
m a z i k . E z t m é g i n k á b b m e g e r ő s í t i k S o l o v i e f f n e k a k ö v e t -
k e z ő szava i : 

„Abból, hogy a keleti Egyház nem fogadja el nyiltan a 
hét első után a Nyugaton tar tot t zsinatok határozatai t , nem 
következik, hogy a katholikusoknak szabad legyen azt haereti-
kusnak declarálni, mert tekintetbe veendő ám, hogy a keleti Egy-
ház, a maga egészében soha sem vetette vissza vagy súj tot ta ana-
thémával a fenti ha tároza tokat saját legfőbb hatósága közege ut-
ján , mint tet ték például az örmények, a kik anathémával súj-
tot ták a negyedik oecumenicus zsinatot, hogy kizárólag az első 
háromhoz ragaszkodjanak." 

I g e n b e c s e s v a l l o m á s f o g l a l t a t i k So lov ie í f k ö v e t k e z ő 
s z a v a i b a n i s : 

„A hierarchiának a keleti hitvallásban nincs ineg azon so-
lidaritása s csalhatatlan tekintélye mint a katholikus Egyházban. 

Nemcsak egy püspök magában, hanem összes püspökeink 
együt tvéve sem birnak joggal oly dogmatikus határozatokat hozni, 
a melyek a hivek által csalhatatlanok- és kötelezőknek tekin-
tessenek." 

N e m k e v é s b é f o n t o s a k S o l o v i e í f n e k a m a szava i , a 
m e l y e k k e l az e g y e s ü l é s u t á n i v á g y á t f e j ez i k i s a m e -
l y e k k e l e l l en fe l e i f e l h o z a k o d á s a i r a fe le l . Mi n e m t e r j e s z -
k e d h e t ü n k k i , c sak e g y p á r i d é z e t r e : 

„A Nyugat tal való tényleges és benső kibékülés nem szol-
gai megalázkodást je lent Nyugat előtt, hanem jelenti azon elv 

') T. i. a keleti szakadást követő hitvallást érti. 
'*) T. i. a sok keleti nemzeti egyházak együttesen. 
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fölött való testvéries egyetértést, a mely a Nyugatnak élet-
a l a p i a . . . Az egyházak egyesülésében én nem látom az orosz 
Egyház halálát, hanem az egyházi tekintélynek egy eddig nem 
ismert emelkedését, hitéletünk előre mozdítását, polgári és nem-
zeti életünk szentesítését és spiritualisatióját, a szent Oroszor-
szágnak az egész világ előtt kinyi lvánulását . . . A fődolog az, 
hogy ez egy benső, lényegesen benső kibékülés legyen, vagyis 
más szavakkal : lélekben és igazságban történjék. A kibékülés 
csak akkor volna lehetetlen, ha a katholikus Egyházban nem 
léteznék többé sem lélek sem igazság. De ki merné ezt állitani ? 

A keleti és nyugati kereszténység között az antagonismus 
a vallás-politikai téren vert legmélyebb gyökereket. A legfőbb 
szemrehányás, a mit a katholikusok nekünk tesznek, a mi 
caesaro-papismusunk ; de viszont mi a papo-caesarismust vetjük sze-
mökre. A katholikusok szemünkre hányják, hogy a császárt te-
kintettük s tekintjük az Egyház fejének : mi meg szemökre hány-
juk nemcsak hogy világi souveraint csináltak a pápából, hanem 
hogy alája akarják rendelni a többi souveraint mind, s a pápát 
minden államok fejévé akarják tenni." ') 

Ezen utóbbi szavakra T. a. azt jegyzi meg, hogy 
nem akar polémiába bocsátkozni, mert S. csak arra szo-
rítkozik, a mit mondanak; ő maga pedig a következőkben 
nyilatkozik e tárgyról : 

„Miben állanak tulajdonképen a kölcsönös recriminatiók V 
A katholikus Egyház melyik dogmájában vannak definiálva a 
pápának, mint világi souverainnek jogai V Melyik határozatban 
declaráltatott ex cathedra a keresztény államok fejének ?2) Ilyen 
dogmák, ilyen határozatok nem léteznek. Másrészről a keleti 
igazhitüségnek (de l'orthodoxie) sem dogmája, hogy a czár le-
gyen az Egyház feje . . Ez mutatja, hogy a mi caesaro-papismn-
sunk alapjában azon igaz és sarkalatos eszmében rejlik, a mely 
szerint egy keresztény fejedelem saját független állásához az 
Egyházban egy különös functiót kapcsol ; épen ugy a nyugati papo-
caesarismus magában foglalja egy főpásztor fontos eszméjét, aki 
minthogy a legfőbb szellemi tekintélylyel van felruházva az egész 
keresztény világban, ezen tekintélylyel felruházva tiinik fel a 
fejedelmek szemeiben is, jóllehet az állami ügyekben semmi egye-
nes befolyása nincsen." 

E végpassushoz T. a. a következőket fűzi : Ha egy 
orosz iró ily függetlenül, ily emelkedettséggel ir a pápa-
ság politikai működéséről s ha ebben vigaszra okot 
találhatni: — másrészről láthatni, mennyire szükséges 
manap inkább mint máskor a katholikus tan kifej-
tésében a theologikus szigor s a túlzásnak elkerülése. 
Annyi tény, hogy — mint Solovieff szavai is bizo-
nyítják — létezik egy előkészítő mozgalom a keleti 
Egyháznak a nyugatival való egyesülésére, s hogy a 
kedélyeket is előkészítik már — mint igen jól jegyzi 
meg Tondini, — hogy ezen mozgalom ne hiusuljon meg 
a szeretet hiánya miatt. Az is tény, hogy — szép ha-
sonlattel élve — egy fecskének, Solovieffnek megjelenése 
lehet a véletlen játéka is, de ha e fecske élhet az északi 
országban anélkül, hogy megfagyna a hidegben, mint 
ezt a jeles orosz iró esete tanusitja — jele annak, hogy 
a nagy hideg már elmúlt s hogy meg lehet kisérleni a 
nyilt munkát a magában maradás félelme nélkül. Egy 
utolsó opportunus megjegyzését S. a Kelet keresztényei-
nek anarchikus állapotából vonja ki, a mely nem minden 
előny nélküli az Egyházak egyesülésére; oly anarchia ez, 

1) Persze hogy ez ráfogás. 
2) No ezzel ugyan nyugodtan alhatik a — világ. 

a melynek tar tamát az ellentétek hatása által működő 
gondviselés nem hiában hosszabbította meg napjainkig. 

P. Á. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
Dr Steiner Fülöp pápai praelatus alelnöki előadása 

a Sz.-I.-T. márcz. 17-én tartott nagygyűlésén. 
Főiuagasságu bibornok herczeg primás s fővédnök ur ! 

főinagasságu s nagyméltóságú védnök urak! 
Mélyen tisztelt közgyűlés !') 

Mielőtt társulati életünk mult évi főbb mozzanatait 
vázolni szerencsém lenne, engedje meg eminencziád, hogy 
legbensőbb hálámat fejezhessem ki eminencziáduak s a 
főmagasságu s nm. védnök uraknak kitüntető kegyes-
ségeért, s a mélyen tisztelt közgyűlés megtisztelő bizal-
máért, melylyel a társulat alelnöki diszes tisztét parányi-
ságomra ruházni méltóztattak. Fogadja eminencziád, a 
főmagasságu s nagyméltóságú védnöki kar, s a mélyen 
tisztelt közgyűlés, a legalázatosabban nyilvánított biztosí-
tást, hogy Isten gyámolító kegyelmével minden erőmet 
a társulat magasztos czéljainak érvényesitésére fogom 
szentelni. (Éljen ) 

Társulati életünk legelső momentuma a társulat hó-
dolatának, ragaszkodásának nyilvánítása az apostoli szent-
szék iránt. 'Parányiságomnak jutot t osztályrészül a sze-
rencse, hogy egyik tagtársunkkal ő szentsége lábaihoz 
tehettem le társulatunknak a főmagasságu fővédnök ur s 
az elnökség által aláirt hódolati feliratát s tolmácsolhat-
tam a társulat törhetlen hűségét, rendithetlen ragaszko-
dását az apostoli szentszék iránt, s átnyújthattam fiúi 
kegyelet adományát. 

0 szentsége a legkegyesebben fogadta társulatunk 
hódolatát s gyermeki kegyeletének adományát. Kiváló 
érdeklődéssel kérdezősködött társulatunk szervezete s mű-
ködéséről, s legbensőbb örömét, legkegyesebb elismerését 
fejezvén ki a társulatnak általam vázolt működése felett, 
lankadatlan munkásságra buzdított bennünket, s szive 
mélyéből adta apostoli áldását társulatunk főmagasságu s 
nm. védnökkarára, elnökségére s minden egyes tagjára. 
(Lelkesült éljen.) 

Uj, kiváló mozzanatot hozott társulati életünkbe a 
mult évi október hava, midőn, teljes joggal mondhatjuk, 
Kárpátoktól Adriáig e drága hon bérczein s rónáin mil-
liók imája szállt lelkesült örömben az élet Urához tár-
sulatunk főmagasságu fővédnökeért, áldozárságának arany-
napján. (Hosszan tartó lelkesült éljen.) 

Társulatunk ez országos ünnepen fokozott örömmel, 
diszes küldöttségben tolmácsolta hódolatteljes legbensőbb 
üdvkivánatait, s fiúi hálája- s ragaszkodásának legmél-
tóbb zálogául átnyujtá egy díszpéldányát az általa ezen 
alkalomra közrebocsátott nagyszabású beszédeknek, me-
lyekkel ő eminencziája e társulatot, a nagygyűléseken, 
egyaránt megörvendeztetni, buzdítani, lelkesíteni kegyes 
volt. (Éljen.) 

A nagyhatású beszédet, melylyel ö eminencziája a 

') A mlgos szerző által revideált nyomtatott szöveg alapján 
egyedül korrekt kiadás. 
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mult évi közgyűlést megnyitni méltóztatott, ezen, társu-
latunk tevékenységét irányitó szavakkal végezé : „Műkö-
désünk egyik feladatának fogjuk tartani, a fenyegető 
szükség által követelt, szentatyánk által kezdeményezett 
kiengesztelődést irodalmi tevékenységünkkel egyengetni, 
könnyíteni, foganatosítani. Isten akarja, szeretett hazánk 
virágzásra emelkedő fennmaradása követeli azt." 

Ezen aranyszavak hatása alatt lelkesült buzgalommal 
fogott a társulati elnökség s választmány a kiengesztelődés 
nagy müvéhez, életbe léptetve egy irodalmi vállalatot, 
mely ő eminencziájának már röpszólammá vált oly ta-
láló mondása szerint, a keresztény tudomány tőkéit kis 
részletekben, apró pénzre váltva, szivárogtassa a müveit 
közönség közé. Meginditá társulatunk a „Katholikus 
Szemle" czimü évnegyedes folyóiratot, mely a napokban 
küldetik szét társulatunk tagjainak. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! Szent hitünk az abszolút 
vallás; ő birja egyedül a teljes igazságot, s vele oly ha-
talmat, a mely mitől sem retteg, mit sem hagy figyel-
men kivül, mindent asszimilál magához. Minden megismerés, 
minden, a mit a kutató ész felszínre hoz, a természetben 
s a történelemben, az érzéki s érzékfeletti világban, a 
csillagok táborában, a föld mély rétegeiben, minden szent 
hitünkhöz vezet. (Ugy van !) Szent hitünk a központ, 
melyhez vezet minden ut, melyen a tudomány halad, 
legyenek ezen utak bármily váltó atosak, tűnjenek azok 
a felületes szemlélődésnek bármily idegeneknek egymás 
iránt. A fejlődő gyermekész ébredező öntudatától f'el a 
tudomány magaslatán haladó szellemóriásokig, a szegény 
munkástól, életfeladata szűk körében, fel a népek sorsát 
intéző állami hatalomig, nincsen életviszony, nincsen 
életfeladat, nincsen mozzanat, melyre szent hitünk nem 
vetné világosságát, nem osztaná áldását. (Ugy van.) 
Ezen igazságot feltüntetni, begyőzni, a „Kath. Szemle" 
feladata. S a mit a második század keresztény nagy 
jogásza Róma hatalmasaihoz szent hitünkről irt, a nyers 
erővel szemben : Hoc unum gestit ne ignorata damne-
t u r x ) — nem kegyelemért esd, hanem csak azt kívánja, 
hogy elébb kutassátok át, azután ítéljetek felette: — azt 
hangoztatjuk ma ' is, a világi tudományok oly nagy fej-
lettsége korában, felemelt fővel, földöntúli öntudattal, a 
közöny-, a tévelylyel szemben, s szemben oly áramlattal, 
mely tán a tudomány nevében merészelné megtámadni 
szent hitünket. (Ugy van.) 

Akárhol jelentkezzék ellentét a tudomány s a ki-
nyilatkoztatott igazság között, ez ellentét csak látszat: 
a valódi tudomány Isten kegyelmének világossága mellett 
mindig legyőzte azt, s le fogja győzni mindig. (Ugy 
van !) Azon fáradozni, hogy szent hitünk non ignoretur ; 
legyőzni a jelzett, esetleg jelentkező, látszólagos ellenté-
tet, ez ismét magasztos feladata a „Katholikus Szemlének." 
S ha a társulat e folyóiratával zászlót bont, e zászló a 
nagy kiengesztelődés jelvénye, ama jelvény, melylyel az 
egyház, kétezredéves diadalutján, bejárta a földet, e 
zászló Krisztus szent keresztje, az ő dogmáival, az ő 
határtalan szeretetével. (Éljen.) 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! Azt mondá nem rég 
amily szellemesen, oly igazán, egy kitűnő franczia katho-

i) Tertull. Apologet. I. 

likus férfiú egy franczia püspöknek : „Mig van kar, amely 
magasra tartsa a zászlót, addig létezik e zászló." 

Ezen elvtől vezéreltetve gondoskodott a társulati 
elnökség s választmány, hogy a katholikus irói erők ke-
bebelében tömörüljenek. 

Ugyanis szem előtt tartva a társulat magasztos iro-
dalmi feladatát egyáltalán, de tekintve különösen a meg-
inditott „Katholikus Szemle" czimü irodalmi vállalatot, 
nemcsak előnyösnek, hanem szükségesnek vélé a társulat 
kebelében s vele szervileg egyesült oly intézmény létesí-
tését, mely a társulatnak az irói erők egész sorát szol-
gáltassa rendelkezésére. E nézpontból indulva ki a tár-
sulat elnöksége s választmánya, egy kath. mozgalom 
kezdeményezése folytán, a mélyen tisztelt közgyűlés jo-
gának fenntartása mellett elhatározá, hogy kebelében 
egy tudományos és irodalmi osztályt állit fel. Ezen in-
tézményt azonban csak azon feltétel alatt tartá üdvösnek 
s czélirányosnak a társulat érdekeivel s feladatával szem-
ben, ha ezen osztály, a társulati alapszabályoknak meg-
felelőleg, ugy szervezetében, mint működése minden 
irányában, teljesen alárendeltetik a Szent István-Társulat 
elnökségének s igazgató választmányának. 

Ezen alapelv vonul végig a javaslaton, melyet a 
társulati elnökség s választmány a felállitandó tudomá-
nyos és irodalmi osztály szervezetéről, tüzetes tárgyalás, 
beható bírálat után készített, s mely a napi sajtó köz-
lései után már ismeretes. Midőn szerencsém van e 
javaslatot a társulati elnökség s választmány nevében a 
mélyen tisztelt közgyűlés elé terjeszteni, a legalázatosban 
esedezem annak helybenhagyásáért, hogy igy társulatunk 
kebelében létesüljön egy irói phalanx, egy phalanx, mely 
nem az ókor hóditóinak érzelmeivel, hanem Krisztus tü-
zével a szívben, Krisztus keresztjével a kézben, induljon 
a munkára Krisztusért : sz. István égi pártfogónk buz-
galmával terjeszteni széles e hazában szent hitünk áldá-
sait. (Éljenzés.) 

KATHOLIKUS ACTIO. 
XIII. Leo pápa jubileuma a kalocsai főmegyében. 

A kalocsai főmegye a pápa jubileumára történő 
előkészületeknek bizottságilag való kezelésében megelő-
zött minden más egyházmegyét. 

Az erről hirt adó örvendetes tudósítás igy szól : 
F t dr Bende József, apát s kanonok ő nságának fel-

hívása folytán az ő lakásán e hó 12-én értekezlet tartatott 
Kalocsán, a mint olvasóink már tudják. Az értekezleten 
35-en voltak jelen, képviselve Kalocsának minden társa-
dalmi osztályát. Elnöklő házigazda mindenekelőtt köszö-
netét fejezte ki a megjelenteknek azért, hogy meghívá-
sának szívesen engedtek Megindult az értekezlet, mely-
ben az elnöklő házigazdán kivül résztvettek : Gajáry 
Antal, dr Yárosy Gyula, Petrovácz József. Horváth Ig-
nácz, Simig Rezső, Kleiner Lajos és Mócsy Antal. Az 
eszmecsere után a kővetkezőkben történt megállapodás: 
1-ször. Kalocsa város kath. közönsége szívesen részt vesz 
a pápa ő szentsége papi jubileuma alkalmából rendezendő 
kiállításban, mely czélra, nemkülönben péterfillérekre 
gyűjtés fog rendeztetni. 2-szor. Tizenöt tagból álló végre-
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hajtó bizottság választatik, melynek feladata leend az 
1-ső pontban foglaltak kiviteléről gondoskodni. — 3-szor. 
A főmegye egyes hitközségeiből ugyanezen czélra szánt 
adományoknak Kalocsára kell beküldetniök ; a kalocsai 
végrehajtó bizottság tudatni fogja a főmegyebeli hitközsé-
gekkel egyrészt az általa jónak tartott és foganatba veendő 
eljárást, másrészt szivesen elvállalja a vatikáni kiállításra 
szánt s beküldendő tárgyaknak gyűjtését, gondozását a 
Rómába küldés idejéig. Az ezekben való megállapodás 
után a 15-ös végrehajtó hizottság tagjaiul megválasztva 
lőnek : Dr Bende József apát s kanonok, lovag Gajáry 
Antal főszolgabiró elnökök ; Batlay Imre kir. ügyész, dr 
Brandtner György városi főjegyző, Csernyus István tör-
vényszéki biró, Goór László földbirtokos, Horváth Ignácz 
érsekuradalmi jog- és jószágigazgató, Jeney Károly, 
Joáchim Ágoston iparosok, Kleiner Lajos papnöveldei 
aligazgató, Mócsy Antal férfitanitó-képezdei igazgató, 
Petrováez József nőtanitó-képezdei tanár, Simig Rezső 
főkáptalani tiszttartó, Szabély Antal földbirtokos és mér-
nök, dr Városy Gyula papnöveldei tanár. A választás 
után az értekezlet feloszlott, a bizottság pedig rögtön 
ülést tartott, megválasztván jegyzőknek Kleiner Lajos és 
Petrováez József urakat, gazdának (a kiállításra szánt 
tárgyak gondozójának) dr Városy Gyula urat, pénztá-
rosnak pedig Simig Rezső urat. — Azután megbizattak 
a jegyzők a felhívás és az aláírási ivek szerkesztésével, 
melyeket egy közelebb tartandó bizottsági ülésben fognak 
bemutatni. 13-án csupán egy szűkebb körű értekezlet 
tartatott a nők részéről, mely 17-ikére egy nagy érte-
kezlet összehívását határozta el.1) Az összehívásra ugyan-
csak a házigazda, dr Bende József kanonok őnga, lőn 
felkérve. 

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

terjesztésére a szatmári székesegyházi káptalannál üre-
sedésben levő nagypréposti állomásra Novak Antal ol-
vasó-kanonok és czimzetes apátot nevezem ki. Továbbá 
ugyanott Jrsik Ferencz éneklőkanonoknak az olvasó, dr 
Keszler Ferencz őrkanonoknak az éneklő, Pohl Károly 
székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, és Páskvj 
Lajos mesterkanonoknak a székesegyházi főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az eként meg-
üresedett mesterkanonokságot Szabó Norbert tisztelet-
beli kanonok és egyházmegyei főpénztárnoknak ado-
mányozom ; végül dr Kádár Ambrus püspöki titkárt 
ugyanezen székesegyházhoz tiszteletbeli kanonokká, Jan-
drisics János szatmárvárosi esperest-lelkészt pedig az 
Angyalok Királynéjáról nevezett kompolthi czimzetes 
apáttá nevezem ki. Kelt Budapesten, 1887. évi márczius 
hó 7-én, FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Ujváry Ferencz kaposvári alesperes-plébá-

') Az értekezlet megtartott s a női bizottság szintén meg-
alakult. 

nosnak a Boldogságos-Szüz-Máriáról nevezett dombói 
czimzetes apátságot díjmentesen adományozom. Kelt 
Budapesten, 1887. évi márczius hó 11-én. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k, 

VEGYESEK. 
*** Uj pápai encyclica van készülőben a világhoz. 

Mint a Courrier de Rome római levelezője írja, az en-
cyclica tárgya a munkás-kérdés, a munkás-egyletek ügye 
leszen. XIII. Leo pápa a munkások helyzetét illetőleg az 
egész világról ínformáltatta magát. A Daily Chronicle 
hire szerint kikérte a többi között Manuing bibornok 
véleményét is, ki a társadalmi kérdés átértésében világ-
hírű tekintély. 

— Nyilt consistoriumot tartott szentséges atyánk f. 
hó 17-én és abban 52 püspöki szék betöltését praeconi-
zálta, köztük első, illetőleg negyedik helyen a váczi és 
beszterczebányai székekét Magyarországban. Azután az 
apertio oris szertartását végezte Gonsalez y Diaz Tunon, 
Bernardon, Taschereau, Langenieux, Gibbons, Place, Aloisi 
Masella és Giordani bibornok okon, továbbá palliumot adott 
14 érseknek és bíbornoki gyűrűt a fent megnevezett 
bibornokoknak. 

— Éljenek ! Magyarország kath. hitelemzői és hitta-
nitói XIII. Leo pápa jubileumára, mint értesülünk, im-
pozáns előkészületeket tesznek. Nemsokára bővebb ada-
tokkal fogunk szolgálni. 

— A katholikusok erejét megtörhetetlenné Német-
országban a protestantizmus zaklatásai tették. Mióta Lu-
thernek az egyházi javakra sóvárgó fejedelmek támo-
gatása mellett Róma ellen fellázadni sikerült, azóta a né-
met katholikusok egy perczig sem élhettek abban a meg-
nyugvásban, hogy holnap nem fog rájok törni az ura-
lomra vágyó protestáns ármány. Ez a folytonos éberség, 
ez a szakadatlan súrlódás, ez a 300 évnél jóval tovább 
tartó küzdelem a létért, az egyház szabadságáért és az 
igazságért, — ez tanította be a német katholikusokat 
abba a fenséges magatartásba, a mely most az egész 
kath. világ bámulatának tárgya. 

— Jubileum száz kötettel. A katholikus németek 
világhírű sárga füzetei, a „Historisch-politische Blätter," 
ezidén éli fennállásának ötvenedik évét s ezidén fogja 
befejezni a nagy Görres által megindított kötetek száza-
dikát. Tudvalevőleg az 1837-iki kölni eset, vagyis Drorte-
Vischering kölni érsek börtönbe hurczoltatása a protes-
táns porosz kormány által, szolgált okul Görres Józsefnek 
e hires folyóirat megindítására. Volt idő, midőn e folyó-
irat szava, mint az „Augsb. Postzeit." irja, rendkívül 
nyomós sulylyal nehezedett a közvélemény és közélet 
mérlegébe. Valódi nagyhatalom volt egymaga. Most is 
otthon és kint a német katholikusok egyik legelőkelőbb 
közlönyének tiszteletében áll. Jelenlegi szerkesztői a fá-
radhatatlan német munkaerő messze világító példái. Dr 
Jö rg Edmund 1852, dr Binder Ferencz 1858 óta szer-
kesztik. 

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

Budapest, 1887. 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., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
MfílVVCWUJlTATMV ÉVÜATVJIM 

§ Előfizethetni 
minden 

£ kir. postahivatalnál ; 
s Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Rudnyánszky 
E A. könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
ï 8. sz. alatt, hova a ne-
í taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
§ ben, intézendők. 

Observanda de matrimonio, 
quod ex ivfidelitate ad fidem conversus conjux 

inire vult. 1) 
Infidelium matrimonia quamvis Sacramenti 

proprie clicti rationem non habeant, quae liaberi 
non potest ante baptismum, qui est aliorum sa-
cramentorum janua, vera tarnen sunt et indisso-
lubilia matrimonia, prout sacris declaratur cano-
nibus. Quae indissolubilitas e jure divino profitait, 
cum earn Deus in Paradiso instituent 2) Ipsi 
proinde infideles, dum vivunt in infidelitate, non 
possunt proprio arbitrio et consensu vinculum 
matrimonii dissolvere, neque si vei unus vei 
ambo eorum ad fidem Christi convertuntur, mat-
rimonium per se dissolvitur, cum dicente Inno-
centio III.3) „per Sacramentum Baptismi non 
solvantur conjugia, sed crimina dimittantur." 
Solutio igitur matrimonii, quae potest fieri, 
quando unus ex infidelibus conjugibus fidem 
Christi amplectitur, fundatur in divina disposi-
t i o n , quam Christus Dominus ob favorem fid ei 
in sua Ecclesia reliquit et S. Paulus his promul-
gavit verbis:4) „Caeteris ego dico, non Dominus, 
si quis fráter uxorem habet infidelem, et haec 
consentit habitare cum illo, non dimittat il lam... 

Magyarország főm. és ft. biboros hg-primásának 
V. sz. körleveléből. — Minthogy zsidókkal és mohame-
dánokkal bőven ellátott monarchiában élünk, a mint a 
legújabb eset is bizonyítja, a privilégium paulinum al-
kalmazásában teljes tájékozottsággal kell a lelkipászto-
roknak birni. Ez okból közöljük e magistrális főp. in-
structiót. A szerk. 

2) Cap. unie, de voto et voti redempt. in 6° 3, 15, 
et Cap. Graudemus 8 de divort. X. 4. 19. 

a) Cit. cap. Gaudemus. 
4) I. Cor. 7, 12. et sequ. 

quod si infidelis discedit, discedat : non enim 
servituti subjectus est fráter aut soror in huius-
mocli: in pace autem vocavit nos Deus." Quem 
proinde casum multi Canonistae vocant casum 
Apostoli. De hac solutione Innocentius III. ita 
decrevit et s t a t u i t . „ S i alter infidelium conju-
gum ad fidem catholicam convertatur, altero vel 
nullo modo, vel non sine blasphemia divini no-
minis, vel ut eum pertrahat ad mortale pecca-
tum, ei cohabitare volente: qui relinquitur ad 
secunda, si voluerit, vota transibit. Et in hoc 
casu intelligimus, quod ait Apostolus: Si infidelis 
discedit. discedat. Frater enim vel soror non est 
servituti subjectus in huiusmodi; et canonem 
etiam, in quo dicitur : Contumelia Creatoris sol-
vit jus matrimonii circa eum, qui relinqui-
tur." Très igitur, ut solutio locum habere possit, 
ponuntur requirunturque conditions, nimirum 
1. ut alter conjux in infidelitate, paganismo vel 
judaismo, persistât; 2. ut praeterea cum converso 
ad fidem conjuge nolit cohabitare; 3. ut siqui-
dem cum eo cohabitare velit, id tarnen fieri ne-
queat absque contumelia Creatoris i. e. absque 
periculo fidei vel mortalis peccati pro parte con-
versa. Absque eo, quin constet de praemissis, 
sive de eo, quod conjux infidelis renuat converti, 
et renuat cum converso cohabitare, vel saltern 
nolit sine contumelia Creatoris cohabitare cum 
illo, non est integrum converso ad fidem conjugi 
ad alia vota transire. Quaeritur itaque, quid 
agendum conjugi jam catholico, ut certo sciat, 
conjugem suum infidelem obstinatum esse in in-
fidelitate, nec cum ipso velle cohabitare ? Fieri • 

In cap. Quanto 7 de divort. X. 4. 19. 
25 
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debet ea de re conjugis infidelis interpellatio, 
quam necessarium esse declaravit S. Congregatio 
apud Benedictum XIV.1) et ipse modo laudatus 
Sum mus Pontifex in praeclarissimo opere de Sy-
nodo Dioec.2) qui alio loco citati operis3) obser-
vât, interpellationem infidelis conjugis sequi e 
dictis: si enim con versus non possit novum inire 
matrimonium, quando alter converti et pacifice 
cohabitare consentit, prius in hoc necessario de-
bet inquirere. Si autem interpellatio conjugis in-
fidelis sit moraliter impossibilis, vel quia ignora-
tur nec potest erui locus commorationis eius, vel 
quia responsum ab illo haberi nequeat, hoc in 
casu interpellatio omitti potest, sed cum praevie 
expetenda et obtinenda dispensatione Summi Pon-
tificis, quemadmodum declaravit S. Congr. Con-
cilii a. 1722.4) et quemadmodum statuit ipse 
Benedictus XIY,5) nimirum, ut interpellatio non 
omitteretur absque auctoritate Summi Pontificis. 
Absque dispensatione, de qua sermo est, saepe 
vanum prorsus foret privilégium, ab Apostolo 
promulgatum; pars enim infidelis posset illud 
inutile reddere et sic alteram denuo ad infideli-
tatem pertrahere. Dispensant autem Summi Pon-
tifices in facienda interpellatione non solvendo 
matrimonium, sed interpretando jus divinum et 
declarando, tunc locum habere privilégium Apo-
stoli, prout observavit Benedictus XIV.6) TJt in 
modo procedendi cum conjuge ex infidelitate ad 
fidem converso, et ad nova vota transire volente, 
nulla e parte aberretur, in memóriám revocare 
operae pretium duxi canonicas eatenus vigentes 
sanetiones, eo religiosius observandas, quod aga-
tur de re gravissima ; eo suapte intellecto, quod 
in eiusmodi casibus DD. Curati semper ad Or-
dinariatum recurrere debeant, cuius est, rem cog-
noscere, disponenda disponere et declarare, suf-
ficienter constare de conjugis infidelis recusatione 
ideoque parocho licere, ut secundis conversi con-
jugis nuptiis assistat. 

Strigonii, die 25-a Februarii, 1887. 
Joannes Card. Simor m. p. Archi-Episcopus. 

Quaest. 241. 
2) Lib. VI. cap. IV. num. 3. 
3) Lib. XIII. cap. XXI. num. 4. 
4) Vide Bened. XIV. de Synod. Dioec. lib. VI. 1. cit. 
5) Const. XXXVI. Bullar. t. II. 
ö) Cit. oper. lib. XIII. 

Pálma Pál József 
Isten irgalmából és az apóst. Szentszék kegyelméből 

bukaresti lat. sz. érsek 
papságának és pásztori gondoskodására bizott összes 

híveinek 
Üdvöt és áldást az Urban. 

(Folytatás.) 
Hogy érveléseinket annál jobban megérthessétek, 

előre figyelmeztetlek K. A., hogy midőn a keresztény 
hitnek természetfölötti voltát erősítem, ezzel azt akarom 
jelezni, hogy mindazon igazságok és kötelmek, melyek-
nek összege a kereszténységet képezi, egészen más uton-
módon jutnak tudomásunkra, mint azon ismeretek, a 
melyek természetünk körébe tartoznak. Hogy valamiről 
tndomást szerezhessünk, erre természetünk csak is három 
eszközt nyú j t : u. m. a tapasztalást, a tudományt (elmé-
letet) és a tanuk iránt való hitelt. A tapasztalás által 
azon tárgyakat ismerjük meg, melyek a mi körünkben 
vannak, s melyeket szemeink, füleink vagy egyéb szer-

veink által észreveszünk. A tudomány által fölül emel-
kedünk az érzékek hatáskörén, s azon fönségesebb való-
ságokat ismerjük meg, melyeket eszünk az elébe tárt 
érzéki észleletekből, tapasztalatokból világosan követ-
keztet : u. m. a csillagoknak megmérhetetlen dimensióit, 
a földnek napkörüli útját, az erényt, a bünt, és több 
efféle észszerű igazságokat. A hitel utján azt tudhatjuk 
meg, amit — akár tapasztalataik akár pedig elméleteik 
folytán — azon embertársaink tudnak, akiknek erre való 
képességökről, valamint igazmondóságukról is meg va-
gyunk győződve. Ámde ismereteinknek e felsorolt for-
rásai közül egyik sem képezi azt, melynek folytán az 
ember a keresztény hitnek tanait ugy megismerhetné 
és elfogadhatná, hogy aztán parancsainak alávesse ma-
gát és Krisztus tanítványa és követője legyen. Mert 
noha önmagában véve nagyon is észszerű a keresz-
ténység: azért még sem lehet azt állítani, hogy ez az 
emberi észtől ered, hanem hogy ellenkezőleg az emberi 
ész nyeri élesbülését és bevégzett tökéletességét a ke-
reszténységtől. 

Hogy erről meggyőződhessünk, avégre elég a nem-
zetek nagy apostolának következő eszmedus igéit meg-
fontolnunk, melyekkel a keresztény igazságok forrását 
jelöli: „Sok rendben és sokféleképen szólván hajdan Isten 
az atyákhoz a próféták által, legutóbb e napokban Fia 
által szólott hozzánk, kit mindenek örökösévé rendelt, 
ki által a világot is teremtette." Zsidók 1. 1. 

I m ! honnan jut hozzánk a keresztény igazságok 
fénye ! Az a legfőbb valóság, amaz öröktől fogva levő 
szellem, ki véghetetlen voltánál fogva minden egyéb va 
lóságot teljességgel fölülmúlván a természetet alkototta 
és azt a legbölcsebb törvények utján kormányzza — ez 
a mindenható és mindentudó Isten adja a keresztény 
igazságokat a mi tudomásunkra. Az ily módon nyert 
ismeret nem lehet egyéb, mint azon kegyeletteljes hit, 
melylyel Istennek csalhatatlan szavát fogadjuk ; tehát nem 
természetes, emberi hitel, hanem természetfölötti, isteni 
sz. hit, ezen hit pedig oly hathatós, hogy ha szerinte 
élünk, végre eljutunk a végtelen és örökigazságnak töké-



195 RELIGIO. 

letes szemlélésére, emi minden eszes teremtménynek vég-
czélját és legfőbb boldogságát képezi. 

Mindezek után könnyen belátjátok, K. A ! bogy a 
kereszténységnek természetfölötti voltát eltagadni ugyan-
annyit teszen, mint azt állítani, hogy ez csupa kohol-
mánya néhány furfangos és álnok embernek, akik merész 
csalás által nemcsak a műveletlen népeket, hanem még 
az emberiségnek legműveltebb részét is ki tudták játszani, 
alávetve eszöket felfoghatatlan hittételeknek, tanoknak, és 
megterhelve őket oly kötelmekkel, a melyek megtartása ér-
zéki természetöknek igen nehezen és keservesen esik. Igy 
tehát a kereszténység, az ő természetfölötti voltának, 
isteni eredetének tagadói által egyenlővé tétetik Mahomed 
és Buddha absurd és aljas babonáival ; gúny, megvetés 
tárgyává tétetik azon intézmény, melynek önkénytes 
hódolattal adóztak századok óta a legdicsőbb lángelmék, 
m. pl. egy Athanáz, Jeromos, Ágoston, aquinói Tamás, 
Dante, Newton, Michelangelo stb. kikben mind összpon-
tosult, ami csak igazat, szépet, jót föltalálhat és készíthet 
az emberi ész. 

Dehát mily alapra fektetik a kereszténység ellen 
szórt, fönebbi gyalázatos Ítéletet? Alapról nem is lehet 
szó itten, hol az ellenmondások feneketlen örvénye tá-
tong. Szerintök ugyanis a természeten kivül egyéb sem-
mi sem létezik ; az igazi tudomány csakis azon tárgyak-
ból eredhet, melyeket érzékeink által észlelhetünk, me-
lyeket — hogy ugy mondjam — szemeinkkel láthatunk 
és kezeinkkel foghatunk. 

lm ! az álbölcsészeknek alapelvei, melyekből, mint 
valami tagadhatatlanul előzményekből, azt következtetik, 
hogy e szó „Isten," — még ha birna is valami jelent-
ménynyel, — egyebet nem jelenthetne, mint a természet 
alkotó erőinek összegét ; és hogy eszerint egy személyes 
Isten — azaz egy oly végtelen tökéletességű valóság, 
mely értelemmel és szeretettel birna, hiu ábrándja a 
metaphysikának, vagy a tudatlan csőcselék heves képze-
letének. Eszerint tehát ez a modern állítólagos tudomány 
— mely különben oly régi, mint Demokrit és Epikur — 
alapjában nem egyéb, mint pantheismussal vegyitett ma-
terialismus, vagy helyesebben finomított atheismus. Már 
most, ha Isten nem létezik : akkor bizonyára nem is 
beszélhetett ; s eszerint a kereszténység ellen az következ-
nék, hogy az isteni kinyilatkoztatás csupa mese, csupa 
ámitás. S vájjon ez istentelen tévelygéseknek ily egy-
szerű leleplezése nem elégséges e arra, hogy visszaret-
tentsen tőlük mindenkit, a ki még egy szikra józan ész-
szel bir ? ? 

Egy ős elvnek, vagyis egy oly valaminek, ami örök-
től fogva kezdet nélkül létezzék s ami a természet min-
den müvét okozta legyen, egy ily főoknak létezését el 
kell fogadniok még az istentagadóknak is. Mert ellenkező 
esetben egy oly időpontot kellene föltételezniük, mely-
ben semmi sem létezett. Ha pedig ez állana, ugy azután 
sem létesülhetett volna semmi ; mert az már a napnál is 
világosabb, hogy a hol senki sincs, aki működjék, ott 
semmi sem létesülhet. Ámde materialistáink emez örök 
lény gyanánt, melyet föltételezni kénytelenek, az úgyne-
vezett anyagot fogadják el, — azaz valami atomoknak, 
oszthatatlan parányoknak határtalan sokaságát, melyek 

végtelen századok óta és elszámlálhatatlan alakokban 
mozogván és egymással összeütközvén, utóvégre is oly-
képen egyesültek volna véletlenül, hogy mindazon tár-
gyakat alkották, melyekből e látható világ áll. Lám! ez 
az oktalan valami, ez a buta lény, mely vakon, talá-
lomra működik, — ez volna az az Isten, kit nekünk 
tudákosaink ajándékozni akarnának. 

(Folytatjuk.) 

Festmény a törvényszék előtt. 
(Válaszul Szana T. „A művészet ós morál" cz. tárcza-ezikkére.) ') 

„Megrögzött előitéleteket kiirtani egyszerre soha-
sem lehetséges* — evvel vesz bucsut Szana T. ur a 
„Festmény a törvényszék előtt" igénytelen szerzőjétől. 

Teljesen igaz, s valami ilyent gondoltam én is akkor, 
mikor azt a kis tanulmányt megírtam és külön lenyo-
matban a nyilvánosság elé bocsájtottam ; azokat, kiknek 
meztelen képek és szobrok kellenek, ezen igénytelen kis 
tanulmányommal Ízlésük helytelenségéről egyszerre meg-
győzni nem fogom. Azért inkább az volt a czélom, hogy 
a Szana T. ur által képviselt ily aesthetica esküdt híveit 
figyelmeztessem, hogy itt-ott még akadnak emberek, kik 
elég bátrak, az ő aestheticájának mai napság valóban ha-
talmas ár ja ellen úszni és hozzá el vannak arra szánva, 
hogy az ár ellen megküzdjenek s közben el ne merüljenek. 

Eme czélomat elértem, mikor — íme ! — e pártos 
aesthetica hiveinek nagy táborából nem kisebb tekintély, 
mint Szana T. ur volt szives kritikájával figyelemre 
méltatni. 

Ama körülmény, hogy ez a kritika kissé nem 
aestheticus és egy kissé nem morális, — azaz : kevésbbé 
kedves és kevésbbé szeretetreméltó, ez — mondom — 
rám nézve nagyon mellékes körülmény ; Szana T. ur a 
maga nagy leleményességével kitalálta, hogy katholikus 
pappal van dolga; és ez a „bibliából" megtanulhatta a 
resignatiót, ha a kritikában nem igen kritizálják ugyan, 
de nagyobb kedvteléssel dorongolják. 

Nos! tehát ez mellékes dolog. — A fő azonban 
itt az, hogy Szana T. ur nem azzal a „Festmény a tör-
vényszék előtt" cz. tanulmánynyal foglalkozott, a melyet 
én megirtam, hanem egy másikkal, mely talán csak Szana 
T. ur képzeletében létezik. — Majd mindjárt megma-
gyarázom, mit akarok mondani. 

Egy ósdi, de mindig igaz axióma azt mondja * 
„quod est primum in intententione, ultimum in execu-
tione" : a mi jó magyarsággal annyit jelent : először a 
czéllal kell tisztában lennünk, s azután fogjunk a czél 
megvalósitására irányuló munkába. 

Igen egyszerű ennek az alkalmazása. — Fölszólít-
hatná valaki Szana T. urat, legyen szives egyujonnan épült 
templomot megkritizálni. Ha most összetéveszti a kritikus 

!) Szana Tamás ur t. i. ez utóbbi czim alat t kritika-féle 
elmefut tatást közlött a „Nemzet"-ben a „Religio" hasábjain a fenti 
czim alat t megjelent tanulmány ellen. Dr Piszter tudósunk egye-
lőre az i t t következő reflexióban válaszolt ugyancsak a „Nemzet" 
márczius 10-iki számában. Az ellenzékeskedő ficzamos észjárással 
majd alaposan elbánik később egy nagyobbszabásu dolgozatban. 

A szerk. 
25* 
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a czélt, a melyre a templom épült, ama czéJlal, melyet 
egy operaház emelésénél tüz ki a művész : — a temp-
lomot szükségképen agyon fogja kritizálni : azt teljesen 
elhibázottnak fogja tartani, mert tulajdonképen nem a 
templomot, hanem az operaházat tartot ta a kritikában 
a szeme előtt. — Épp igy szükségképpen félre kellett 
vágnia Szana T. ur kritikus bonczkésének akkor, mikor 
elmulasztotta tanulmányom czélját a legélesebben lelki 
szemei előtt praecisirozni. 

Az én czélom az volt, hogy kimutassam, miszerint az 
emiitett speczialis pozsonyi esetre vonatkozólag, ezt a bizo-
nyos képet illetőleg, melyen egy ismert nyilvános leány 
meztelenül, kereveten heverő helyzetben van ábrázolva, és 
egy bolti kirakatban kiállítva, — a k. tábla Ítélete az 
aesthetica, a murái és jog szempontjából elhibázott (v. 
ö. 43. 1.) — Az e czélból irt tanulmány kritikájában 
pedig Szana T. ur kijelenti, hogy neki sem kedve, sem 
elég helye nincsen kiterjeszkedni a specialis pozsonyi 
esetre, sem az incriminált képre. Ergo — foglalko-
zott inkább egy képzeleti tanulmánynyal, mintsem az 
enyémmel. 

No de én érveléseimben átcsaptam bizony az aesthe-
tika elveinek megvilágítására is ; és erről az oldalról zúdí-
totta rám Szana T. ur az erős kritikát. Nem lehet ta-
gadnom, hogy amaz egypár elejtett szóból, mely a kri-
tikában olvasható, Szana T. ur és köztem elvi differentiák 
vannak. Hanem én nem mulasztottam el a tanulmányban 
az érvelésre szükségessé vált aesth. elveket be is bizo-
nyítani. Ez Szana T. ur becses figyelmét meglehetősen 
kikerülte : s legfölebb annyit mond, hogy én a „bibliá-
ból" meritettem érveimet. Hát biz van abban a tanul-
mányban a szent Írásból is idézet, — és pedig épen 
egyetlen egy ; ez sem bizonyításra, mint inkább illus-
tratio kedveért. Mert a másik, — Szana T. ur által 
idézett helyen — a sz. Írásból nem meritettem érvet, 
hanem azt, a mit a tapasztalatból mindenki, Szana T. 
ur is tud, a szt. irás igen ismert, köznapi használatúvá 
vált szavaival fejeztem ki. Ámbár, hogy mai napság 
annyira nevetséges dolog a szt. irásra hivatkozni — ez 
a tapasztalás talán a legtanulságosabb rám nézve ebben 
az egész affaire-ben. Mekkora illusio volt az bennem, 
hogy gondoltam, — talán még adnak valamit a keresz-
tény emberek a „bibliára!" 

Mackart „V. Károly bevonulását" illetőleg őszintén 
megvallom, hogy nem ismertem azt a történeti (!) tényt, 
hogy Antverpen hölgyei meztelenül fogadták a szeretett 
fejedelmet. Azt azonban hiszem, hogy V. Károlynak nem 
volt nagy gyönyörűségére az ilyen tárt karokkal való 
fogadtatás, mert tudvalevőleg ő egy kissé szigorú er-
kölcsű fejedelem volt. Ismerek ugyan egy monographiát, 
melyben Y. Károlyról még az is el van mondva, hogy 
ő Beukelius Vilmosnak, a heringsózás föltalálójának sír-
ját meglátogatta ; de arról a meztelen bevonulásról ez 
sem tud semmit. Ha lesz szives szana T. ur hiteles do-
cumentumok nyomán eme történeti (!) tény komolyságát 
kimutatni, — akkor oda fogom véleményemet változtatni, 
hogy „nem őrültek bevonulása lett volna", hanem való-
jában őrültek bevonulása volt az a Mackart ecsetjéhez 
méltó triumphus. 

Igen örvendetes rám nézve az a két concessio, me-
lyet Szana T. ur kritikájában szerencsés voltam olvasni. 
Az egyik az, „hogy az ujabb művészek, különösen a 
francziák, több szabadságot engednek meg maguknak a 
meztelen test ábrázolásában" ; a másik pedig, hogy „a 
valódi erkölcsi momentum igen is alapföltétele minden 
művészetnek." Ez a kettős concessio azután Szana T. 
ur amaz aestheticájára, mely kritikáját inspirálta, nagvon 
veszedelmes lehet. En részemről elég vakmerő vagyok 
állítani, hogy ebből a két megengedett tételből a logika 
szigorú törvényeinek pontos megtartásával le fogom tudni 
vezetni azt a conclusiotL hogy az emberi testet egészen mez-
telenül sem a festőnek, sem a szobrásznak ábrázolnia nem 
szabad soha. — Persze ez a deductio subjectiv érvénynyel is 
csak azok előtt fog birni, kik maguk is megszokták 
szigorúan a logika szerint gondolkodni, és hajlandók 
némi kényelmetlen megerőltetésére csélcsap szellemöknek. 

A „castis omnia casta" szólás-mondást Szana T. 
ur megfordított értelemben alkalmazta rám. Erre a „biblia" 
megint azt mondja : „nolite judicare. . S azután mé-
lyebb megfejtését e különös tüneménynek abban ta-
lálja, hogy én a művészeti productio tárgya és annak 
ábrázolási módja közt nem tudok különbséget tenni. 
Hogy én e különbségre alapítottam egész 6-ik téte-
lemet, sőt hogy én e különbségre támaszkodva egye-
nesen retorsioval éltem az „elvi határozat" argumentu-
mával szemközt, — ez kikerülte volna Szana T. ur 
figyelmét ? 

Egyéb — igénytelen személyiségemre vonatkozó 
bókokat szívesen megbocsátok Szana T. urnák. 

Végre, minthogy az is benn van a „bibliában" : 
ha egyik felen arczul ütnek, tartsd oda a másik felet is, 
— hát bátor vagyok Szana T. urat figyelmeztetni előre 
is, hogy nem sokára megint egy kis tanulmányt fogok 
közölni az aesthetica és a morál közötti viszonyról ; 
azután „többek fölszólitására" talán majd ez is egy kü-
lön füzetben is meg fog jelenni ; s ha igen, fogok egy tiszt, 
példánynyal kedveskedni, hogy kellemes alkalma legyen 
kedvező és szeretetreméltó kritikájában másodízben része-
síteni. Dr Piszter. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Onnan, a honnan. Márcz. 19. A Sz.-István-Társulat 

nagygyűlésének nyitánya. I. — Nem egy izben van alkal-
ma hazánknak évenkint hallani egyháznagyjaink alakilag 
és tartalmilag remek szónoklatait, melyekben ész, tudo-
mány, haza- és egyházszeretet bámulatos öszhangban ra-
gyognak és csodálatra ragadják a gondolkozni képes 
elméket ama nagy lelkek felett, melyekben a sokoldalú-
ság ily egységben, az egység minden zavar nélkül oly 
sokoldalúságban nyilatkozik, az ész és tudomány a haza 
és egyház szeretetében szabadon működhetik, a haza- és 
egyházszeretet az ész szabad röptének akadályozása, a 
tudomány müvelésének hátránya nélkül tettekben nvilat-
kozhatik. 

Periodice, évenkint biztosan előforduló ily alkalma 
hazánknak azonban kettő van: a Sz.-István- és Sz -László-
Társulatok nagygyűlése ; ott az ország bibornok hg-pri-
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mása, itt Szathmár nagyméltóságú püspöke gyönyörköd-
teti hazánk minden vallású és rangú polgárait, első 
sorban a kath. hiveket amaz elragadó fényességű, esz-
mékben oly gazdag, mint irányelvekben szilárd, világos-
ságban oly átható, mint tájékozásban a ker. elvek körül 
oly szabatos, az elméknek az uralkodó téves eszmék töm-
kelegéből a kivezető utat oly biztos határozottsággal 
megjelelő szónoklatokban, melyek örökké maradandó 
becscsel fognak birni, méltók, hogy folyton tanulmányoz-
tassanak, hogy irányelveik, hazánk és egyházunk érde-
kében a gyakorlati életbe átvitessenek. 

A Sz.-István-Társulat ez évben, f. hó 17-én tartotta 
nagygyűlését ; aranymisés bibornok áldornagyunk ott 
hallatta ismét aranyakat érő szavait, gyémántnál értéke-
sebb, mert isteni kinyilatkoztatáson alapuló, történeti 
tényekkel igazolható ker. elveit. Olvastuk, élveztük, s csak 
kötelességet teljesítünk, midőn mindenkit azok gondos 
megszivlelésére a következőkben felhívunk. 

Egyház és állam, papság és hivek közt, lazább 
és lazább lesz minden nappal a viszony. A kik feltalál-
ták az egyház és állam közti viszony szétszakítását, a 
régi és oly üdvösnek bizonyult baráti összeköttetés szét-
tépését, azok nem szűnnek meg a papság és hivek közti 
benső viszony lazításán munkálkodni : e kettő egymással 
szoros összefüggésben van. Ha széttépi az állam a kötelé-
ket az egyházzal, miért fűzze szorosabbra azt a hivő 
a papsággal? ha az egyház társadalmi érdeke kizárólag 
csak a papság dolga és nem az államé is, miért törődjék 
az egyes hivő e kizárólag papi érdekkel ? ha az állam az 
egyházat papjaiban elnyomja, miért siessen a hivő a fel-
szabadításra, miért ne siessen inkább az állam támoga-
tására ; hiszen az állami érdek közös polgári érdek, az 
egyház helyzetének mikénti alakulása pedig csak papi 
érdek ? Tévednek és tévedésbe ejtenek másokat, kik igy 
beszélnek, mert téves alapból indulnak ki, és a tévely ott 
rejlik, mintha — mint ő eminencziája mondja — az 
egyház ügye, kath. szent hitünknek társadalmi helyzete, 
kizárólag csak a papság dolga volna. 

Az állam és egyháznak, e két nagy társaságnak egy-
másra való kölcsönös hatásuk tagadhatat lan; hogy köztük 
érintkezés és igy bizonyos érdekek közössége ne legyen, 
az józanul képzelhetetlen : ez azonban követeli a concor-
diát inter sacerdotium et impérium, követeli a kölcsönös 
támogatást. A világtörténelem mellettünk bizonyít, ha 
állítjuk, hogy az állam érdeke és tekintélye mindig csor-
bát szenvedett, ha az egyház ellen kardját csörtetve, en-
nek érdekeit koczkáztatta. A kölcsönös támogatás mind-
kettőt tiszteltté tette. Más viszony van-e a hivő és az 
egyház közt? Az egyházat Isten-fia alkotta, azért isteni 
mü ; de az emberek részére alkotta, az emberi természet-
tel öszhangban szervezte és ezzel az érdekközösséget, a 
kölcsönös viszonyt megalapitotta. Isten alapította az egy-
házat, hogy általa az embernek kegyelmét kiosztva, ős, 
természetfeletti álláspontra helyezze : az ember kötelme 
evvel szemben, hogy az egyház szabad működését, mely 
az ő javára történik, támogatásával, segélyével biz-
tosítsa. Hagyják a hivek üldöztetni az egyházat, korlá-
toztatni szabadságát, ugy csak önérdekeiket engedik alá-
ásni. Nem volt és nem lesz társaság soha e világon, 

melynek tagjai kivétel nélkül kötelezve ne volnának sa-
já t jukká tenni azon társaság ügyeit s azokat előmozdítani, 
melyhez tartoznak ; ezt kívánja a józan ész, a dolog ter-
mészete, és csak a kath. egyház képezne e tekintetben 
kivételt ? Ezt csak az egyház ellenségei állithatják, kik 
erőt ami gyengeségünkből merítenek. 

Leszállva a napi élet küzdterére is, nincsen-e ele-
gendő oka a hívőnek, hogy vállvetve küzdjön a papság-
gal az egyház tekintélyének emelésén ? hogy vele solida-
ritást valljon az egyház ügyének védelmében? Az csak 
nem lehet a papság kizárólagos dolga, hogy a haza, 
melynek mindannyian szülöttei vagyunk, minő vallási 
elvek szerint kormányoztatik ? Melyik hivő az, kit e kér-
dés nem érdekelne ; vagy, ha nem érdekli, ugy minő hivő 
az? Vagy az lehet-e közönyös a hivő előtt, hogy papjai 
bebörtönöztetnek, száműzetnek ; ezek vájjon nem az ő 
gyermekeik-e? Es a hívőnek nincsen ahhoz semmi köze, 
hogy gyermekei lelkébe az iskolában minő elvek csepeg-
tetnek ; hogy az ösztöndijak kath. gyermekek részére 
alapítva nem-katholikusoknak kiosztatnak ; hogy a hiva-
tal adományozásnál első tekintet a keresztlevélre esik és 
véletlenül, rendszerint a nem kath. keresztlevél tulajdo-
nosa a győztes fél ? Történhetnének-e ezek és ezekhez ha-
sonló dolgok, ha a hivek az egyház tekintélyének eme-
lésére közreműködnének ? N e m ! a hivek tisztán világi ér-
deke nincsen különválva az egyház tekintélyétől és befo-
lyásától ; a mely mértékben emelkedik ez, ugy emelkedik 
amaz, az egyház tekintélyének sülyedése, a hivek érdekei-
nek rovására történik. 

Az egyház ügyét tisztán csak a papság ügyének 
tekinteni, annak tekintélyét elő nem mozdítani, hanem 
talán inkább még aláásni, bün, tévedés, hiba a hivek ré-
széről, kiknek a solidaritás a papsággal éppen ugy érde-
kükben van, mint viszont. Nagy tévedés azonban az ál-
lam részéről is, ha azt követeli, hogy a védelem fejében 
az egyház udvari-szolgaleány legyen. E ,theologische 
Dienerschaft' iránti követelés, mint azt Brunner Sebes-
tény nevezi, nem uj az állam részéről. A nagy keleti 
schisma részben ennek köszöni létét ; I. Napoleonnak, II. 
József császárnak is voltak ilyen udvari theologusai ; ilye-
nek napjainkban is vannak, mert árulók mindig voltak, 
de az egyház, mint egyház e szolgálatot megtenni soha 
sem fogja az államnak. 

A theologische Dienerschaft követelése az állam ré-
széről a legszerencsétlenebb gondolat minden képzelhető 
követelés közt ; árt az egyháznak, árt az államnak egy-
aránt. Mit jelent ez udvari szolgálat mást, mint azt, 
hogy az egyház tekintélyével szentesítsen mindent, amit 
az állam végbe vinni akar : tehát szentesítse mindazt is, 
amit az állam az egyház joghatósága körén belül, annak 
kárára rendelni óhajt. E működés nem mást jelentene, 
mint azt, hogy az egyház mondjon le missiójáról és ne 
saját czéljainak, hanem mindenben az állam czéljainak 
előmozdítására törekedjék, az állami akarat eszköze le-
gyen. Lehet-e ennél képtelenebb gondolatot kigondolni ? 
az állam és az egyház tekintélye egyaránt hanyatlana, 
ha e terv valaha megvalósíttatnék. Ki adna az oly államra 
valamit, mely nem saját eszközeivel törne saját czéljai 
elérésére ? Ki adna az oly egyház parancsaira valamit, 
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melyekről nem tudható, hogy nem az állam akaratát tol-
mácsolják-e ? Hova lenne igy az egyház önállósága, füg-
getlensége ? mivé lenne iránta híveinek bizalma? Az ál-
lamnak senki nagyobb kárt nem okozhat, mint ha iránta 
e theologische Dienerschaftot teljesiti, valamint az egyház 
soha az államnak nagyobb szolgálatot nem tehet, mint ha 
ez udvari szolgálatot tőle megtagadja. Az egyház saját 
missióját szem előtt tartva, saját hatáskörében függetlenül 
működve és nem udvari szolgálatot téve, lesz képes az ál-
lamnak szolgálatot tenni ; mig másrészt éppen csak ily mó-
don lesz képes a népek szabadságát az állammal szemben 
megvédeni, őket az elnyomottszolgai állapottól megmenteni. 
Az egyház a nemzetek felszabaditója volt a rabszolgaság-
ból : eszköze az államnak, hogy azokat elnyomja, nem 
leszen; mindig kész arra, hogy barát ja legyen az államnak, 
de méltósága, küldetése, az állam, a honpolgárok iránti jó-
akarata tiltja, hogy szolgaleány szerepre vállalkozzék. 
Király, legfelségesebb király az ő ura, uralomra van hi-
vatva az elmékben és szivekben isteni elvei által, nem 
szolgai szerepre emberi változó nézetek, véleményeknek 
tolmácsolása, támogatása által. 

Az egyház nemcsak a papság részére alapíttatott, 
ügye is tehát nemcsak a papságé ; de nem is azért ala-
píttatott, hogy az államnak udvari szolgaleánya legyen ; 
az egyház és ügye a hiveké is, az államé is, hogy elvei, 
tanai által mindkettő jólétét előmozditsa és igy mind-
kettő támogatását joggal elvárhatja. Hova lennének álla-
maink az egyház elvei, tanai nélkül? hova az ő dajkáló 
nevelése nélkül? hova lennének a hivek, az egyesek az 
egyház védelme nélkül? Nem jogos, nem igazságos-e tehát 
a követelés, hogy mindkettő által támogatásban részesit-
tessék a nélkül hogy szolgává sülyedjen alá ? A hálátlan-
ság bün, a hála nemes szivre mutat. Egyesek és össze-
ség, az állam és a nemzet érdeke követeli, hogy a háláról 
meg ne feledkezzenek — ne felejtkezzenek annál kevésbé, 
mert a mint a múltban e nemzet csak a kath. egyházzal 
solidaritásban alapithatott hazát a négy folyam viruló 
partjain, ugy azt, csakis solidaritásban a kath. egyházzal, 
és annak tekintélye emelésével, tar that ja fenn, most és 
mindenkoron. Dr Veterán. 

Róma. XIII. Leo pápa válasza — az u j bibornokok 
hódoló üdvözletére, melyet fejedelmi társai nevében Aloisi-
Masella ő emja mondott el a szentatya trónja előtt im ez : 

„Néhány szóval akarunk felelni a nemes és hódolat-
teljes üdvözlésre, melyet ön, kedves fiunk, az imént kife-
jezett, saját és társai nevében, kiket az utóbbi Consisto-
riumban a bibor méltóságára emeltünk. 

Uj bíborosok alkotása, kétségkívül, egyike az ünne-
pélyes és legfontosabb ténykedéseknek, melyeket az apos-
toli szék végez. Valóban, az anyaszentegyház bíborosai, az 
egyházi hierarchia legmagasabb s legkitűnőbb fokára 
emeltetvén, ama fenséges és tekintélyes gyülekezetet ké-
pezik, a melyre a katholikus egyház legsúlyosabb ügyei-
nek tárgyalása van bizva. Ok hivatva vannak, habár min-
denikük különböző módon, megbízatásaik szerint, mint 
ugyanazon egy test különböző tagjai, hogy teljesítsék e 
fölöttébb nemes és fontos föladatot; és, következéskép, 
a közjóra kell használniok némelyiköknek tehetségük s 

tudományuk világát, másoknak közőlük ugy az egyházi, 
mint a polgári közügyek és magánügyek kezelésében szer-
zett hosszú tapasztalataik gyümölcseit ; mindnyájuknak 
végül, mint a pápa hü segédjei és ügyavatott tanácsosai-
nak, egyetértéssel és összhangzattal kell közreműködni 
az egyetemes egyház kormányzásában. 

Mélyen megszomoritva a szent Collegium több és 
jeles tagjának iménti vesztesége miatt, és élénken érez-
vén a szükséget minél előbb pótolni e veszteségeket, mi a ti 
személyetekre vetettük szemünket és azokra, akik veletek 
együtt tanácsunkhoz lőnek beosztva. Mi meg vagyunk 
győződve, hogy ti mindnyájan őszintén odaadó szivvel és 
a növekedett méltóság színvonalának megfelelő buzgalom-
mal fogtok eleget tenni a kötelezettségnek, melyet ma-
gatokra vállaltatok, és a mi óhajunknak. E bizalmat tel-
jesen indokolja az, hogy ismerjük kitűnő képességteket 
és az egyháznak általatok tett hosszú s kiváló szolgálatokat. 

Azért a legélénkebb megelégedéssel helyezzük feje-
tekre a biboros föveget, a bíbornoki méltóság egyik jel-
vényét. E jelvény, vörös színe által, valamint a kalap, 
melyet holnap teszünk fejetekre, titeket, kedves fiaink, 
mindig a szertartás ama szép szavaira emlékeztessen, 
amelyeket mindegyitökhöz mondunk majd : . . . quod us-
que ad sanguinis effusionem . . . pro exaltatione sanctae 
fidei . . . te intrepidum exhibere debeas ! 

E czélra rátok esdvén az égi kegyek teljét, erősités-
tekre hozzáadjuk még az apostoli áldást, melyet szivünk 
mélyéből adunk rátok és társaitokra és az összes jelenle-
vőkre." 

Olaszország. Passagliáról. — Márcz. 12-én reg. 7 óra-
kor halt meg Passaglia Turinban. Halálát nyolcz napi beteg-
ség előzte meg. P. Passaglia mint jezsuita és tanár a római Sa-
pienzán halhatatlan érdemeket szerzett'magának tanítványa 
és társával P. Schraderrel., egykori bécsi egyetemi tanárral, 
a boldogs. Szűz szeplőtelen fogantatása dogmájának vindi-
catiója körül. Erre vonatkozó vaskos könyve világhirü nevet 
szerzett Passagliának. Nemsokára rá azonban ő is el-
ragadtatta magát az „olasz egység" eszméje által s azok 
táborába szegődött, kik a pápa világi hatalmának lerom-
bolása mellett küzdöttek. Egyúttal kilépett a jezsuiták szer-
zetéből, melynek egyik fődiszét képezte, s több munkát irt 
az olasz egység eszméje érdekében, melyek Rómában el-
itéltettek. Az egyházi kiközösítésnek sokáig nem vetette 
magát alá, hanem ujabb iratokkal válaszolt, melyek éle 
a kiközösítés ellen volt irányozva. Az olasz kormány 
sietett e férfit ügyének biztosítani, s 1860. évben a tu-
rini egyetemen a bölcsészet tanárává nevezte ki, 1863. 
évben pedig képviselővé megválasztatta. Képviselői tisz-
tét Passaglia mindinkább arra használta fel, hogy a kor-
mányt Róma elfoglalására bujtogassa. Ilyenek után né-
hány évig ünnepelt embere vala Olaszországnak, de azért 
végre egészen megfelejtkeztek róla. Mindazonáltal az 
Isten őrködött felette, valamint a bold. Szűz esedezése, 
kinek legszebb előnyeit oly ékesszólóan védte. Torok-
sorvadásba esett. Betegágyán megtalálta őt az isteni 
könyörület. Betegsége első napjaiban felébredt benne ismét 
a hit, melyet különben sohasem hagyott el. A boldogságos 
Szűz képe folyton betegágya felett függött. Nemsokára 
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magához kérette a Károly-templom plébánosát, ki sietett 
óhaját teljesíteni. Márczius 8-án reggel Passaglia vissza-
vonta összes tévelyeit s az okozott botrányt, Istent s a 
sz. atyát bocsánatért kérve. Azután meggyónt még az 
nap, s déli egy órakor megáldozott. A bíboros-érsek is 
meglátogatta őt. Jelenlétében Passaglia az összes jelen 
voltak előtt még egyszer visszavonta tévelyeit, kinyilvá-
nítván, hogy mint a katholika egyház hű és engedelmes 
fia akar élni és meghalni ; ezt oly nyomatékkal ismételte, 
hogy a biboros kénytelen volt őt nyugalomra kérni. Elte 
utolsó öt napját hasonló érzelmekben töltötte el, s kö-
nyörgött, hogy ünnepélyesen tett nyilatkozatáról értesít-
sék XIII. Leo pápát is. Yagyona legnagyobb részét a 
turini sz.-József-ipariskolának hagyományozta, azonkívül 
a cottolengói szegényeknek s a cumianai három plébá-
niának, hol az őszi hónapokat szokta eltölteni. Végre el-
rendelte, hogy összes kéziratai a turini érseknek adassa-
nak át, hogy ez által iránta való tiszteletét kimutassa, s hogy 
ily módon életét az egyházi tekintély iránti engedelmes-
ség ünnepélyes ténye által fejezze be. Igy halt meg Pas-
saglia. Közli dr Ott Ádám. 

Németország. Mennyi rom marad még a kultur-
harczból — azután a legújabb törvényjavaslat után is, 
melylyel Bismarck hg XIII . Leo pápa segélyét a septen-
natus javára megnyerni igyekezett, kifejtette a halhatat-
lan Windhorst abban a véleményes jelentésében, melyet 
f. hó 2-án a német katkolikusok kívánatára közzé tett . 
Ennek a nevezetes véleményes jelentésnek végén a kath. 
Centrum vezére a német katholikusok sérelmeit Bismarck 
legújabb tvjavaslata után is ekkép összegezi : 

„Az eddig kifej tet tekből kétségtelenül következik, 
hogy az előttünk fekvő tvjavaslat semmiképp sem tekint-
hető a kulturharczos törvényhozás befejezésének. Hogy 
mennyire nem tekinthető ennek, még világosabb lesz, ha 
röviden összegezzük mindazt, a mi e javaslat után a 
kulturharczos törvényekből fenmarad. Minthogy ismere-
tes dolgokról van a szó, elégséges lesz az illető törvé-
nyeknek csupán czimét megnevezni. A birodalmi törvé-
nyeknél kezdve a sort, mint eddig, ezután is érvényben 
maradnak az u. n. rKanzelparagraph,u a „ jezsuita-tör-
vény.," a szövetségi tanácsnak ehhez tartozó magyaráza-
taival a rokon szerzetes rendekről, továbbá a kiutasitási 
törvény, melynek eltörlését tudvalevőleg a birodalmi ta-
nács ismételve elhatározta. A mi továbbá a porosz állam 
területét illeti, a szentmise-mondás és a szentségek kiszol-
gáltatása, daczára a multévi novella 15. szakaszának, még 
nincs teljesen szabaddá téve ; továbbá az 1874. május 
20-iki törvény 2. §-a értelmében minden egyházmegyei 
kormányzó (Bisthumsverweser) részéről követelt és lelki-
ismeretesen el nem fogadható eskü még nincs mellőzve, 
habár alóla felmentés adható ; fennállanak ezenfelül még 
azok a törvények is, melyek a kath. hitközségek javainak 
kezelésére s az egyházn egyék javadalomkezelésének állami 
felügyeletére vonatkoznak, az ő, bizalmatlanságot keltő, 
zaklató, a kath. egyház érdekeit sokszorosan sértő hatá-
rozataikkal. Az ó-katholikusokra vonatkozó törvény is 
még mindig lehetségessé teszi, hogy kath. hitközségek 
templomaikat elveszítik. Még arra nézve sem történik 

intézkedés, hogy az egyháziak fizetését felfüggesztő tör-
vény (Sperrgesetz) következtében felhalmozott milliók — 
kiadassanak. Végül kiválóan sajnálatos, hogy a porosz al-
kotmány megszüntetett szakaszai még mindig várni kény-
telenek érvénybe visszahelyezésöket. Mig ez meg nem 
történik, állandó békéről állam és egyház közt szó sem 
lehet." 

Igy Windhorst . Es szörnyen igaza van. 
Bismarck pedig mégis azt kivánta a német katho-

likusoktól, hogy most már adják be derekukat. 
A Centrumra tehát a kath. egyháznak még mindig 

nagy szüksége van a berlini parlamentben. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
S z e n t- J ó z s e f-ü n n e p é 1 y. 

A nagyszombati kir. kath. tanítóképezde if júsága 
méltóságos és főtisztelendő 

Boltizár József 
felszentelt püspök és érseki helynök ur névünnepe alkal-
mából, az intézet helyiségében, diszes közönség részvétele 
mellett, ének-, zene- és szavalatokkal összekötött sikerült 
előadást tartot t . Az ünnepély lefolyását és részletes me-
netét muta t ja a következő műsorozat : 1. Dics-hymnus 
Bogisich Mihálytól ; előadja az ifj. dalárda. 2. Üdvözlő 
beszéd, mondja Kovacsich József, III. é. n. 3. „Duna 
habjai" ker ingő; hegedűn előadja Müller Imre, I. é. n . ; 
zongorán kiséri Tichy Lajos, I. é. n. 4. „ Vihar előttíl 

Kuthentől ; szavalja Stelczer József, II. é. n. 5. „ Az egy-
ügyü paraszt" Szentjóbi Szabó Lászlótól; szavalja Sztraka 
Zsigmond, III . é. n. 6. „ Tavaszi induló" előadja az if j . 
dalárda ; zongorán kiséri Sztraka Zsigmond, III. é. n. 

IRODALOM. 
*** Két könyv a katholikus legényegyletről. Első 

könyv : Kolping Adolf Életrajz. Második könyv : A katllO-
likus legényegylet magyar földön, (A szt.-István-társulati 
„Házi könyvtár" LIII . és LIV. kötete) VII, 460, 332 1. 
Ara 1 f r t 50 és 1 f r t 25. Az első köt. Kolping, a 
második Szabóky Adolf képével. 

Az első kötet tulajdonképpen Schaeffer Sebestyén, a 
ka th . legényegylet vezérelnökének Kölnben, vagyis Kol-
ping utódjának a müve. Forditotta Ruschek Antal, a 
győri egyházmegye kath. legényegyletének érdemes el-
nöke. A második egészen Ruschek müve. 

Röviden kimondva véleményünket: várakozásunk 
kárpótolva, kielégítve van. Érdekes, épületes, tanulságos 
könyvet kaptunk, mely nálunk monumentális becscsel 
fog birni, akár az első, akár a második könyvet tekintjük. 
Amabban élénk pragmatizmussal lát juk kifejtve, miként 
emeli az Isten Kolpingot, a volt mesterlegényt, lassan-
lassan fel egész a papi méltóságig s ebben miként avatja 
őt fel a keresztény társadalom legnagyobb jóltevői, leg-
nagyobb férfiai sorába, — őt, az egyszerű s igénytelen 
életű papot. A második kötet lelkesítő meggyőződést 
kelt az iránt, hogy mi Magyarország katholikus papsága 
és hívei is életrevaló alkotásokat tudunk a ker. társada-
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lom regenerácziójára létre hozni, ha teljesítjük hivatá-
sunkat és komolyan vesszük kötelességeinket. Különösen 
lélekemelő s buzdító olvasmány lehet e mü a kath. pap-
ságra nézve. A második kötetben lehetetlen örömmel 
nem olvasni, hogy a magyar kath. papság legkedve-
sebb hangzású neveinek legtöbbje érdemkoszorujába — 
bőven kijut a kath. legényletek szervezése, vezetése és 
támogatása pályáján termet t babérból. Es sajátságos 
intézkedése az isteni gondviselésnek : magyar nyelven, 
Magyarországban a ka th . legényegyletek ügyének éppen 
a „Religio" tört utat . „Magyar nyelven, irja Ruschek a 
7. 1., ez érdemben a „Religio" hasábjain legelőször dr 
Zalka János, esztergomi theologiai tanár irt meleg ügy-
szeretettel: ő volt a magyar legényleti ügy első apostola." 

Adja Isten, hogy e nagybecsű könyvnek hatása 
alatt minden iparos városban alakuljon katholikus legény-
egylet zilált viszonyú szegény hazánk javára ! 

= Ujabban beküldettek : 
1. A legfőbb hit- és erkölcsi igazságokról rövid, szép 

és korszerű egyházi beszédek minden vasár-, ünnep-
nap é s több alkalomra. Ir ta Huszár Károly esperes 
plébános. IX. évfolyam. Az egyházi hatóság jóváhagyá-
sával. Budapesten, 1887. 8-r. 508 1. 

2. Winterl Antal emléke. Ir ta Hahnekamp György. 
(Lenyomat a ,Religio' 1887-iki folyamából.) Budapest, 
1887. 28. lap. Ára 20 kr. 

Winterl arczképe disziti e kis füzetet, melynek ára 
20 kr. A bejövő összeg a Winter l-árvaházra lesz fordítva. 
Kapható a szerzőnél Sopronban. A jótékony czél kétsze-
resen ajánlja a csekély összeg áldozatát . 

3. A szentmise szolgálatmódja. Róm. kath. elemi 
fitanodák használatára. Nyolczadik kiadás. Kiadta Károly 
Mihály bács-topolyai tanitó. Budapest. 1887. 16 1. Ara 
10 kr"! 

4. Bölcseleti Folyóirat. Szerkesztik és kiadják dr 
Kiss János, és dr Palmer Mátyás theologiai tanárok. 
Második évfolyam, I. füzet. Temesvárott, 1887. n. 8 r. 
136 1. 

Életrevalónak bizonyult; bir ja a szentatya elismeré-
sét ; melegen ejánliuk támogatását . 

= Megjelentek és beküldettek : 
1) Az erdélyi r. k. irod. társ. kiadványai. VI. Né-

hány szó, melyet egy fiatal barátjához intézett Hargitai. 
Gyulafehérvártt, a püsp. lyc. nyomdában, 1887. 8-r. 182 1. 
ára 60 kr. 

Az életbölcseség aranybányája. Csak ennyit mon-
dunk most róla. Remek tartalmát főbb vonásokban már 
előbb ismertettük. 

2. Alighieri Dante Divina Commedia müvének III. 
része A Paradicsomról (II Paradiso.) Forditotta Csicsáky 
Imre, kalocsa-főegyházmegvei áldozár. I. füzet. Temesvártt, 
1887, 8-r. 179 1. ára 1 fr t 60 kr. 

E rövid felemlités nem utolsó szavunk a keresztény 
világirodalom legmagasztosabb e költeményének magyar for-
dításáról. Illenék, hogy egy pap sem hagyná olvasatlanul. 

4. Nagyböjti szent beszédek a szenvedé lyek f ékezé -
séről. Ir ta Schneider J. Alajos stb., forditotta i az egy-
házmegyei hatóság jóváhagyásával kiadja Kozora Endre 
kassa-egyházmegyei áldozó-pap, kadecsaí plébános. Kassa, 
Wer férnél, 1887, n. 8-r. 175. 1. 

Van e becses gyűjteményben összesen 13, az emberi 
lélek mélyéig beható s megragadó szent beszéd. A diszes 
kötet dr Schuster Konstantin püspök ur ő excljának van 
ajánlva. Ha valaki e beszédeket követi : az jól, sőt reme-
kül végezheti nagyböjti egyháztanitói kötelességét. 

VEGYESEK. 
*** A római pápák, mióta nemzetünket a keresz-

tény civilisatio körébe fölvették s első királyunkat apos-
toli czimmel és jogokkal és szent koronával feldisziiet-
ték, — soha sem szűntek meg meleg érdeklődéssel, s 
koronkint nagy áldozatokban is nyilvánuló szeretettel 
viseltetni. A pápák szeretete Magyarország iránt átszáll 
minda okra, kik a pápák udvarát képezik és képviselik. 
Ennek legújabb bizonyítéka a pápai nemes testőrség egy 
kiváló tagjának látogatása hazánk fővárosában. Salimei 
Cézár gróf, ki Vannutelli Szerafin bibornok ő emjának 
Bécsbe a bíbornoki piros zucchettót meghozta, felhasz-
nálta e magas küldetés alkalmát arra, hogy Budapestet 
is meglátogassa. Vezetője a tetőtől-talpig római, nemes 
és lovagias grófnak ide hozzánk a bécsi nuntiatura ná-
lunk már előnyösen ismert rokonszenves tagja, monsignore 
Amoni Lipót uditore, a világlátott és szellemes főpap 
vala, kinek társaságában Salimei Cézár gróf ur csütörtö-
kön és pénteken időzött körünkben. A fenkölt szellemű 
vendégeket fővárosunk néhány főbb nevezetességének 
megtekintésében dr Wolafka Nándor közp. papneveidei 
tanfelügyelő s pápai káplán ur, és e lap szerkesztője 
kalauzolták. Örömmel tudatjuk, hogy kedves vendégeink 
jó benyomásokkal távoztak körünkből. 

— A kassai székeskáptalan általános káptalan-
helynökké Szabad Ferencz nagyprépost és kassai plébá-
nos ur ő ngát választotta meg. 

— Szabó Norbert legújabban kinevezett kassai kano-
nok ur az ottani nőegylet javára 100 fr tot adományozott. 

— Az osztrák püspöki kar legújabban tartott ta-
nácskozmányaiban együttes emlékiratot szerkesztett az 
iskolák vallásos szellemének és katholikus jellegének 
teljes visszaállítása iránt. 

— A pápai jubileumra az előkészületeket vezető 
svájczi bizottság igen czélszerüen utasítást adott ki az 
iránt, mily szempontokat kell szem előtt tartani a vati-
káni kiállításra szánt egyházi szerek készítésénél. Nálunk 
is jó volna ily tájékoztatás, nehogy valami kevésbbé 
szabályos jusson be a küldendő ajándék-tárgyakba litur-
gikus szempontból. 

— Az Egyesült-Államok katholikus tudomány-egye-
temében a hittudományi kar tanszékei a sulpicziánusokra 
lesznek bizva. A sulpicziánusok társasága tulajdonképen nem 
szerzetes-rend, nem is congregatio, hanem egyszerű papi 
társulat, melynek főczélja növendék-papokat nevelni és 
tanitani. Francziaországban az egyháznak óriási szolgá-
latokat tettek és tesznek. Amerikába a nagy franczia 
forradalom alatt mentek át. 

— Lelkes növendékpapok. A leitmericzi papnevelő 
intézet németajkú növendékei, számszerint hatvanketten, 
a salzburgi kath. egyetem alapítását szorgalmazó közp. 
egyletbe együttesen beléptek. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, márczius 30 26- I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Miképpen segithetik elő az egyházi férfiak a katholikus sajtó ter jedését és emelhetik 
belső ta r ta lmát ? — Pálma Pál József. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Bismarck herczeg legújabb beszéde. — O n n a n , a 
h o n n a n : Sz.-István-Társulat nagygyűlésének nyitánya. — K a s s a : A püspök végleges búcsúja s az u j káptalani helynök. — Kath. 

Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Vegyesek. 

Miképpen segithetik elő az egyházi férfiak 
a kath. sajtó terjedését és emelhetik belső tartamát ? 

Zelliger Vilmostól. 

I. 

Napjainkban az újságolvasás, mondhatnám, 
életszükséglet. Aki csak ért a betüzés mestersé-
géhez, már gyakorolja is. Kocsis a bakon, hordár 
az utczaszögleten szedi a szellemi táplálékot, 
igyekszik tájékozást szerezni a világ folyásáról. 
Nem hiába vagyunk a XIX. században, a mely-
ben a sajtó nagy hatalommá izmosodott, ugy hogy 
aki egy kis megfigyelő tehetséggel bir, nem fogja 
azt kicsinyelhetni vagy megvetni. A sajtó ural-
kodik a közvélemény, az emberek működése, az 
egyeseké ép ugy, mint a családé, szóval az egész 
társadalom fölött. Minden uj felfedezés, a természet 
erői : a gőz, a . vasút, a villanyosság, a pósta, 
egyszóval minden áll a sajtó szolgálatában. Van-
nak nyomó gépek, melyeken óránként 80 ezer 
ujságpéldányt tudnak előállitani. Az egész vilá-
gon körülbelül 10 ezer millió újság jelenik meg 
naponként. Az egész világ el van árasztva nyomdai 
termékekkel. Ahová csak tekintetünk esik, azon-
nal szemünkbe ötlik az újság. Ugy szólván össze-
törtünk a sajtóval. 

A hatalom, akármilyen legyen is az, jó aka-
ratú, tisztességes és komoly emberek kezében 
az emberiség áldása. A sajtó is hatalom levén, 
áldást hozhat az emberiségre ; de rossz akaratú, 
könnyelmű emberek kezében valódi átkául sze-
gődik az emberiséghez. A jó sajtót szeretem ha-
sonlitani a csendes esőhöz, mely után a virágok, 
a mezők virányai, a fák stb. mintegy megújul-
nak, egyszóval a természet megifjodik, s uj ala-

kot ölt magára; a rossz sajtót ama zivataros 
viharhoz, mely mindent tör-zuz, mely villámai-
val semmit sem kiméi, sem embert, sem állatot. 
A jó sajtó beleveszi magát a szivbe s azt meg-
nemesiti, beszállásolja magát az észbe s annak 
bőségét elősegíti, a rendes kerékvágásba tereli 
vagy abban megtar t ja ; — a rossz sajtó is be-
száll a szivbe, de megrontja azt; elfoglalja az 
észt is, de fogalomzavart idéz elő benne és ál-
okoskodásaival az ész mindenhatóságára szoktat-
ván, minden korlát átlépésére vezérli. 

Mindenki tudja és kár is lenne bizonyítani, 
hogy a sajtó gonoszsága annak szabadságával 
vette kezdetét, s amióta kimondták a sajtósza-
badságot, alig van állam, hol nem uralkodik, s 
nagyhatalom mindenütt. Magától értetődik és 
valóban könnyű is belátni, hogy „soha társada-
lom nem állott s nem is állhatna fenn a véle-
mény-nyilvánítás minden szabadsága nélkül. A 
szellemek elnyomása ennyire nem mehet. Ha si-
kerülne is, nem lenne tar tós; s ami kevés ideig 
tar tana is, az elnyomott népre szégyenbélyeget 
s ü t n e . " M i n d e n e s e t r e igy áll a dolog. De ha 
olyan sajtószabadságot gondolunk magunknak, 
melyet a törvény korlátoz, mely a hatalom őr-
ködése alatt áll, kihágásairól és visszaéléseiről 
számot adni köteles, az ilyen szabadság magá-
ban véve gonosz lesz-e? Bizonyára nem.2) De 
addig míg a sajtószabadság túlzásaiban korlá-
tozva, bűneiben szigorúan fékezve nem lesz, bölcs 
és igazságos törvények alatt állni nem fog; mig 
a sehonnai, neveletlen emberek kezeiből — mert 
most mindenki hírlapíró akar lenni — a sajtó 
gyeplőit ki nem veszik s őket el nem kergetik; 
mig e félelmes joggal csak arra méltó férfiakat 
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nem ruháznak fel : a sajtószabadság mindenha 
nemcsak veszedelem, hanem szerfelett kárthozó 
is lesz, a visszaéléseket sohasem fogja meggá-
tolni, sőt azok fölött szemet fog hunyni ; a szük-
séges reformokat nem fogja kijelölni és sikerre se-
gitni; az elmék fejlesztését, a társadalom haladását 
sohasem fogja elősegíthetni.3) Ebbeli véleményünk-
ben megerősít a dicső VII. Pius; 1814. ápr. 29-én 
kelt „Post tam diuturnas" kezdetű brevéjében 
ugyanis igy szól: „A tapasztalás megmutatta, 
hogy a sajtószabadság az erkölcsök elkorcsoso-
dásának, a hit megmételyezésének s a zendülé-
sek, zavarok és lázadások támasztásának fő esz-
köze volt." 4) Az egyház sem kárhoztatta a bölcs, 
törvény által szabályozott, fékezett sajtószabad-
ságot. Nem. Csak a korlátlan szabadságot, liber-
tás immoderata, a féktelen szabadságot, freno 
omni adempto; a föltétben, ellenőrzetlen szabad-
ságot , plena illa atque immoderata libertás 
opinionum ; bárminő gondolat nyilvánításának sza-
badságát, conceptas quascunque, melynek határt 
nem vethet semmi hatóság, nulla auctoritate 
coarctandum ; ezt kárhoztatja. És van-e államférfiú, 
még ha vallástalan is, ki ne érezné, hogy itt az 
igazság beszél?5) 

A fékezés nélkül hagyott sajtószabadság, rá-
vetette magát a tudomány minden ágára, ta-
lán az egy theologiát kivéve, mert ahhoz a sajtó 
nagy (?) emberei közül kevesen s ezen kevés 
századrész mákszemnyit is alig ért.0) Amit meg-
támad, azt jó vagy rossz eszközökkel, amelyek-
ben nem válogatós, le is győzi. Hiába minden 
meggyőző érvelés, azon tulteszi magát, hiába a 
tények még meggyőzőbb ereje, azokat letagadja 
vag}^ hallgatással mellőzi és semmibe sem veszi. 
Ez áll különösen a hitről, a vallásról. Ezeket 
dúlta szét leginkább a féktelen sajtószabadság. 
A mi irodalmunk — mondák mult évben az 
osztrák püspökök közös pásztori levelükben — a 
sajnosan igen kevés jó könyvet és újságot kivéve, 
rombolólag hat a hitre. Készakarva vonja el az 
emberek szivét a természetfölöttitől és a föld 
felé hajtja. Öngyilkosság, párbaj, házasságtörés,7) 
és mindennemű gonosz tett, mint megengedett, 

1—5) Bougaud E. : A kereszténység és korunk IV. 
335—382. 1. 

c) Dehogy hagyott békét a sajtó a theologiának ; hisz 
a legutolsó újdondász képesítve érzi magát ítéletet mon-
dani minden vallási kérdés fölött. A szerk. 

') Igy a bpesti képes napilapok. Csak e napokban 
hoztak képeket ily felírással: A meglepett házi barát, 
A megcsalt férj bosszúja ! ! 

sokszor az erény dicskoszorujával körülövezett 
hős tetteknek vannak elénk állítva. És ezt elra-
gadó, vakitó alakban teszik — mérget nyújtanak 
arany serlegben. Hasonlóképpen nyilatkozik a 
mainzi püspök, br. Ketteler is egyik pásztorleve-
lében. A rossz sajtó, rossz könyvek, rossz újsá-
gok — ugy mond — először, a vallás és hit 
legnagyobb veszedelmei; másodszor: a Krisztus-
sal és egyházával szemben ellenséges sajtó vesze-
delmet hoz az egész emberi társadalomra min-
den tekintetben, mert annak alapjait ássa alá; 
harmadszor: veszedelem az a családra nézve is. 

Pálma Pál József 
Isten irgalmából és az apóst. Szentszék kegyelméből 

bukaresti lat. sz. érsek 
papságának és pásztori gondoskodására bízott összes 

híveinek 
Üdvöt és áldást az Urban. 

(Folytatás.) 

De nem oda Buda ! mert a legegyszerűbb érvek, 
melyeket a közönséges józan ész (sensus communis) nyújt, 
világosan "kimutatják, hogy amaz örök valóságnak, a 
mindenség legelső okának, nemcsak értelmesnek, bölcsnek, 
hanem magának a végtelen bölcseségnek, legtökéletesebb 
értelemnek kell lennie, mely a mindenség számtalan mü-
veinek oly mesterséges alkotása és egymáshoz való cso-
dálandó arányitása által szemünkbe ötlik. Ha valaki azt 
mondaná nektek, hogy egy nagyszerű palota, egy igen 
nagy értékű festmény, egy remek költemény, a köveknek, 
színeknek és betűknek csakis véletlen összejöveteléből 
keletkezett: vájjon nem nevetnék-e le, vagy nem tarta-
tanátok-e eszeveszettnek? Hisz ama palotában, ama fest-
ményben, ama költeményben oly feltűnően tükrődzik vissza 
az eszmény fénye, hogy kénytelen vagytok beismerni, misze-
rint azok a tárgyak valóban okos, bölcs és lángelméjü sze-
mélyektől nyerték létüket. S aztán el birnátok-e azt neve-
tés nélkül hallgatni, hogy valaki bölcskedve az állítsa, 
hogy nem egy költemény, nem egy festmény, nem egy 
palota, hanem ez a nagy mindenség, melynek oly szép 
rendje minden képzeletünket fölülmúlja, holmi parányok-
nak csupa véletlen összetalálkozásából származik ? 

De itt ezt az ellenvetést tehetné valaki : vannak a 
természetben oly okok, melyek vakon, öntudat nélkül 
működnek ugyan, és mégis oly művésziesen szervezett 
okozatokat hoznak létre, melyeket a legtökéletesebb 
művészet sem utánozhat. Egy oktalan állat, p. o. magá-
hoz hasonlót nemz, annélkül, hogy tudomása volna amaz 
erekről, szálagakról, hártyákról és érzékeinek mindazon 
csudálatos szervezeteiről, melyek mind őt, mind pedig oko-
zatát, fajzatát, a mozdulásra s önvédelemre képesitik. 
Igaz ugyan, hogy a természet a mily könnyen és biztosan, 
ép oly öntudatlanul vakon művel csodadolgokat; de mit 
lehet ebből következtetni? Talán azt akarnák kihozni, 
hogy az egész természetnek alkotója is ily módon mükö-
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dik ? Ez valóban nevetséges, ostoba érvelés volna. Mert 
a közönséges józan ész egymaga kényszerit arra, bogy 
minden legkisebb kétség kizárásával beismerjük, miszerint 
a természetnek működő okain kivül létezik még egy ter-
mészetfölötti legfőbb ok is, mely nem természetszerű 
öntudatlansággal, hanem értelemmel és szabad elhatározás 
folytán, tehát művészileg működik, s mely a természet 
alkotmányainak létrehozásánál a természeti okokat ugy 
használja, mint eszközeit az ő végtelen hatalmának. Lám ! 
miként egy remek festmény készítésénél saját tetszése 
szerint hordozza az ecsetet a festő, kinek elméjében szü-
lemlett vala a műnek eszménye: épp ugy mozgatja és ve-
zérli hatásaikban a természetnek vakon működő okait egy 
végtelenül bölcs mester, a ki önmagában szemléli emezek 
okozatainak eszményképeit; ez az oly bölcs mester pedig 
az Ur Isten. Valamint tehát nevetséges esztelenség volna azt 
állítani, hogy a festménynek készitője az ecset: épp ugy az 
esztelenség netovábbja volna az, ha p. o. az ember a leg-
első és értelmes létoknak t. i. az Istennek kizárásával egy-
magát tartaná egy másik ember alkotójának. 

A Makkabeusok Il-ik könyvében olvassuk, hogy 
egy erős lelkű, dicső anya biztatja vala hét fiát, hogy a 
legkegyetlenebb kinok láttára se szűnjenek meg a hit 
sz. igazságait az elvadult Antiochus királylyal szemben 
védeni ; s ime mily tökéletesen fogta föl ez asszony az ő 
egyszerű józan eszével, s mily ékesen hirdette ama biz-
tató beszédében fönebbi érvelésünket, melynek senki sem 
állhat ellene, hacsak még birtokában van az értelem 
ajándékának : „Nem tudom az én méhemben miként let-
tetek ; mert nem én adtam nektek a leheletet, a lelket 
és életet, és mindenitek tagjai t nem én magam foglaltam 
össze, hanem a világ teremtője, ki az embert eredetében 
alkotta és mindeneknek léteit adot t ; ő nektek irgalmas-
sággal ismét visszaadja a lelket és életet, valamint most 
ti magatokat föláldozzátok az ő törvényeiért." 2 Makk. 
7. 22. 

Oh ! K. A ! ne engedjétek elméteket elkábítani a 
materialisták által, ne engedjétek józan eszeteket elfoj-
tani azoknak „progressusai," „regressiói," „relectiói," 
„atavismusai " és egyéb czifra elnevezései által, me-
lyeket a modern tudomány föltalált, s melyek által 
bebizonyíthatni vélik, hogy valóságok önmaguktól ala-
kulnak és fejlődnének ki. Valljuk és hirdessük inkább 
a Makkabeusok nagylelkű anyjával, hogy „a világ te-
remtője adott mindeneknek léteit" és ismételjük a királyi 
próféta eme vallomását. „ 0 (az Isten) alkotott minket 
és nem mi magunkat" (Zsolt. 99. 4.) Az a csodálandó, 
fölfoghatatlan művészet, melylyel az ember és egyéb 
teremtmények alkotvák, ellenállhatatlanul bizonyítja, hogy 
létezik egy értelmes, bölcs teremtője a mindenségnek. 

De minek is keressük tovább a világosságot, midőn 
az bőven ömledez mindenfelől ? Hiszen a hány valóság lé-
tezik körülöttünk, annyi erős érv bizonyítja az Ur Isten 
létezését! Valamint a nap legcsekélyebb sugara szükség-
képen ötlik szemeinkbe: épp ugy a legcsekélyebb teremt-
mény szemléletére is fölismerhetjük az Istent, ki értel-
münk napja. De még is állapodjunk meg itt egy kissé 
avégre, hogy az istentagadó materialismusnak saját irtó-
zatos következményeit bővebben felismerve, meggyőződjünk 

arról, hogy az nemcsak vastag hazudság, hanem a leg-
gyalázatosabb elvetemültség is egyszersmind. 

Mikép lehet ugyanis a szerves élő lények külöm-
böző nemeit megfejteni, ha az Isten létét tagadjuk ? E 
kérdés nehézségeiből új tudósaink következő állításaikkal 
akarnak kicsúszni: „Miután ugyanis az átomoknak vé-
letlen összeütközése folytán egy igen-igen tökéletlen 
élő lény alakult volna: ez több, meg nem határozott 
évszázadon át észrevétlenül fejledezvén és alakulván, az, 
ő utódaiban bizonyos u j szerveket nyert, melyekből aztán r 

senki által nem észlelt, további átalakulások folytán 
ujab ösztönök és tehetségek fejlődtek ki." S e gyönyö-
rűséges fejledezés elméletéből az embert sem zárják ki ; 
minél fogva ast állítják róla, hogy ha nem is éppen 
ivadéka a majomnak, legalább édes egy vele. Igy íehát 
az ember közt és az oktalan állatok között semmi egyéb 
külömbség nem léteznék mint az. mely a külső alakokból 
vagy némely szerveknek nagyobb tökéletességéből és 
finomságából származik. S ebből azután az következnék, 
hogy valamint az oktalan állatokból, miután párá jukat 
kiadták, semmi egyéb nem marad fön, mint csakis a 
föld kövéritésére alkalmas porhatag — ugy az ember is 
halálakor elenyésznék, s eszerint lelkének halhatatlansága 
és túlvilági élete a tudatlan csőcselék ábrándjai és elő-
ítéletei közé volna utasitrndó. Igen ám! viszonozzák ők, 
de okos eszénél fogva minden élő lények legmagasabb 
fokozatán áll az ember, úgyhogy a természet királyaként 
uralkodik mindenek fölött . Az ész ? De hát ez, a mate-
riálisták fönnidézett hypothesisei szerint, nem is képezné 
az ember kiváltságát, hanem közös tulajdona volna mind-
azon állatoknak, melyek élettel és érzékkel bírnak ; s 
ha ezek nem beszélnek, nem szónokolnak, nem írnak 
költeményeket, az csak azért volna, mert valamely kis 
szervök, mely csak nagyitóval volna látható, hiányzik, 
vagy pedig azért, mivel összeállításuk nem volt éppen 
jól találva. Mindezekből azt hozzuk mi ki, (s ha saját 
elveikhez hűen ragaszkodnak, álbölcsészeinknek is el kell 
ismerniök) hogy valamely alig észrevehető változás foly-
tán az oktalan állatok is eljuthatnának a beszélhetéshez, 
s ki tudja, vájjon nem fognak-e, valamely késő korszak-
ban, a mi korunktól holmi általános kataklismák által 
elválasztott időkben, a szamarak az oroszlánokkal, a bé-
kák az egerekkel beszélgetni és érvelni, miként ezt Ezop 
az ő meséiben képzeli ? Ugy-e bár szépséges látvány 
volna ez ? Valóban nevetnünk kellene, ha nem volna 
több okunk a keserves zokogásra ! „Némely ember, midőn 
tiszteletben van, ezt figyelembe nem veszi, olyan, mint 
az oktalan állatok, és hasonló azokhoz." (Zsolt. 48. 13 ) 
Eme keserves kifakadásával a zsoltáros amaz erkölcsi 
elsülyedés fölött panaszkodott, melybe az embert az ér-
zékiség és a szenvedélyek döntik ; de hát mit mondott 
volna még akkor ha azt hallja, hogy a tudomány ered-
ménye, vívmánya gyanánt magasztalják azon véleményt, 
miszerint az állatokhoz való hasonlitás nem képezi lealá-
zását az embernek, sőt éppen természetében áll ? Igazán 
borzasztók mindeme tanok, melyeket elétek tártam, de 
azok mind szükségképpen következnek az Ur Isten lé-
tezésének tagadásából. 

De még irtózatosabbak az istentagadásnak ama 
26* 
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következményei, melyek az erkölcsi téren tűnnek fö l ! 
Az ember ugyanis akként van alkotva, hogy folytonosan 
és ellenállhatatlanul vágyakozik a boldogság után. Már 
most mi következnék, ha feltennök, hogy Isten nem lé-
tezik ? Kétségkivül az, hogy az embernek egész rendel-
tetése a jelen élet szük körébe volna szoritva, és hogy 
eszerint az ember, a föld mulandó javain kivül semmi 
egyebet nem remélvén, azoknak mennél nagyobb mér-
tékben való élvezhetését minden gondjáuak és fáradsá-
gának végczéljául tekintené. Már pedig e javak csakis a 
vagyon, dicsőség és gyönyörökben állván, közel sem 
tölthetik be az embernek vágyait, melyek ugyanoly 
messzire terjednek, mint gondolatainak végtelen sorozata, 
Ha már most meggondoljuk egyrészről a jónak azon 
sajátságos vonzerejét, melynél fogva azt az ember, mi-
helyt megismerte, kívánnia kénytelen ; és ha másrészről 
tekintetbe veszsziik, . hogy az emberi ész a nagvobbnál 
nagyobb javak fölfedezésében, kigondolásában a végte-
lenig mehet : ugy azon következtetésre kell jutnunk, 
hogy az ember az Ur Isten létének megtagadásával 
folytonos kinok martalékává tenné saját szivét, mert 
olyan vágyak számtalanjaitól kellene emésztődnie, melye-
ket soha ki nem elégíthet. Ennek megfontolása készté 
sz. Ágostont, ama nagy hittudort és bölcsészt, hogy 
Istenhez fordulva, igy kiáltson fö l : „Magadért alkotál 
minket, Uram ! s nyugtalan a mi szivünk mindaddig, 
amig benned meg nem nyughatik." (Conf. 11.) S valóban 
igaza volt. Mert az embernek végtelen képességű szivét 
csakis végtelen jó elégítheti ki ; ez a végtelen jó pedig 
egyedül az Ur Isten. Mindezek folytán elképzelhetjük, 
mily borzasztó zivatar tombol mindazok szivében, kik az 
Ur Istent nem hiszik és el nem ismerik. E szerencsét-
leneket élénk szinekkel festi le a látnók, igy szólván : 
„Az istentelenek, mint a forrongó tenger, mely nem 
nyugodhatik, és melynek habjai sarat hánynak ki elta-
podásra." (Is. 57. 20.) Ami annyit tesz, hogy az aljas és 
gyalázatos vágyak mint megannyi egymásra tóduló hul-
lámok, ide s tova hányják-vetik az istentelennek szivét, 
ugy hogy a boldogságnak és igazi békének egy cseppjét 
sem élvezheti. S valóban, ha az elmélet teréről leszállva, 
a közönséges életbe pillantunk, ugy előbbi állitásunk 
bizonyítására fölös számmal állanak elé az öngyilkosságok, 
melyeknek szaporodása lépést tar t a hitetlen bölcsészet-
nek terjedésével. S vájjon csodálkozhatunk-e ezen? Váj-
jon nem természetes-e, hogy az emberek — miután az 
Istent megtagadták és ez által egy jobb élet reményéről 
is lemondottak, melyben semmi bánat, hanem csupa bol-
dogság létezik : s miután belefáradtak egy más, elérhe-
tetlen boldogság hajhászásába, melyről e földhöz tapadt 
leikök ábrándozott vala; — mindezek után nem termé-
szetes-e, hogy az öngyilkossságban keresik megsemmisü-
lésük gyászos nyugalmát? 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 29. Bismarck herczeg legújabb 

beszéde. I. — Amint senki egyszerre nem lesz gonosz, ugy 
egyszerre nem is lesz jó. A habitus infusustól eltekintve, 

fokonkinti fejlődés, állandó haladás, sokszoros küzdelem, 
ismételt visszaesés és ismételt felkelés szükséges, hogy 
valaki megrögzött bűnös szokásokból visszatérjen az er-
kölcsi élet teljés szabadságához. Ilyenek az emberek, s a 
ki őket másképp gondolja, az önmagát nem ismeri, az ha-
tározottan téved. 

Körülbelül ily szempontokból nézzük mi az egyház-
politikai átalakulásokat Poroszországban. Bismarck és 
vele a porosz kormány öreg hibát követtek el, midőn az 
egyházi bel- és külélet szabadságának elnyomása czéljá-
ból a májusi törvényhozás által oly bilincseket vertek 
az egyházra, melyek a mint súlyosak és károsak valának 
magára az, ugy egyházra másrészt dicsőségesek és félelme-
tesek lettek az európai közvélemény és a porosz kormány 
előtt. Nem sok idő kellett ahhoz, hogy a porosz kor-
mány és a ki benne a factotum, Bismarck be ne lássa a 
nagy tévedést. Erőszakoskodása az egyház isteni életere-
jén, ravasz számitása az isteni igazság változhatatlansá-
gán, gyűlölete a katholicismus szívósságán hajótörést 
szenvedett. Es ha már régen megérlelődött is benne a 
meggyőződés, hogy ez uton tovább haladni veszedel-
mes magára a porosz államra nézve is, tudjuk, hogy egy 
jobb belátás és az igazi javulás között sokszor nagy idő 
fekszik. Bismarck példája is mutat ja ezt. Es bár szíve-
sen megengedjük, sőt határozottan állítjuk, hogy Bis-
marck őszinte jóakarata már rég megteremthette volna 
a teljes és-tartós békét az egyházzal, mégsem tagadhat-
juk el, hogy akár a kérdés lélekteni oldalát tekintsük — 
hogy ily hatalmas államférfiú saját müvét morzsolja 
össze egyszerre és egy csapásra — akár viszonyát a pro-
testantismussal és helyzetét ama nagyszámú és nagybe-
folyásu tényezőkkel szemben, melyek mint az egyház 
esküdt ellenségei a katholicismus megrontásában egyik 
életfeladatukat tekintik, hogy e két szempontból tekintve 
Bismarcknak lépésenkint való hátrálása, ha nem is teljesen 
menthető, mégis némileg érthető. Mert az iránt nincsen 
eltérés, és a pápa épp ugy mint minden lelkes katholikus 
nem teljes kibékülést, nem a jogos és törvényes kívánal-
mak tökéletes kielégítését, nem azt, mire kath. hit-
sorsosaink jure merítő igényt tarthatnak, látja abban, 
mit a porosz kormány a mult években és jelenleg is 
enged. Mult számunkban dr Windhorst egyik leveléből 
kimutattuk, hogy mennyi marad a kulturkampf okozta 
múltból még a most tárgyalásban levő törvényjavas-
lat után is. 

De daczára annak, hogy a Centrumra lelkes és bá-
mulatraméltó vezérférfiaival egyetértésben a porosz kor-
mány minden eddigi engedményét csak részletfizetésnek 
tekintjük, fenntartván a hátralevő jogos követelések vég-
leges kielégítését, mielőtt azt mondanók, hogy minden 
ki van egyenlítve, a béke immár teljes és tökéletes, mégis 
nem tagadjuk, hogy a porosz egyházpolitikai helyzet ja-
vulása a f. hó 23-án a porosz urakházában tárgyalás alá 
vett törvényjavaslat és dr Kopp püspök határozati ja-
vaslatai elfogadása által — mihez kétely nem fér — is-
mét egy lépést tett előre. 

Mi ehelyütt csak Bismarck herczeg beszédeivel szán-
dékozunk foglalkozni, ki jónak látta mindjárt a tárgyalás 
első napján felemelni hatalmas szavát. Miután Adams az 
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általános vitát megnyitotta és dr Kopp püspök a saját 
indítványai ajánlására hosszabban felszólalt, dr Beseler 
protestáns egyet, tanár keményen kikelt a javaslat ellen 
és különösen a protestáns közérzület súlyos megsérülésé-
től tar t ennek elfogadása esetén. Bismarck herczeg most 
egyikét tartá ama beszédeknek, a melyek őt teljesen jel-
lemzik. Nyiltan, kíméletlenül szólott az ő álláspontjáról. 
Megmondotta, hogy a szőnyegen levő kérdés előtte tisz-
tán politikai kérdés, a béke a pápával számára épp oly 
természetű mint akármelyik külhatalommal, melynél az 
állam számára jelentékenyebb érdekek várhatók. 

Es azért a protestáns közérzületre nézve, melynek 
megsértésétől tartott Beseler tanár, Bismarck azt jegyezte 
meg, bogy akár kellemetlen benyomást tesz a protes-
tánsokra az egyházi rendek visszatérése, akár gyűlölik is 
azokat vagy sem, azzal itt nem lehet törődni. Ilyen el-
lenszenv nem jő tekintetbe és a törvényhozás ilynemű 
érzelmekre súlyt nem fektethet s különben tagadja, hogy 
az ő (Bismarck) hitsorsosainak többségénél egy fekete 
taláris látása gyűlöletet kelthetne. I t t az ország belbé-
kéjének helyreállításáról van szó és hogy mi czélszerü a 
katholikusok számára, „azt kizárólagosan kath. honfitár-
saink iléletétöl kell függővé tenni." — A mi a fegyelmi 
eljárást illeti, melyet a javaslat majdnem teljesen visszaad 
a püspököknek, Bismarck herczeg ugy nyilatkozik, hogy 
ezen pontok ő reá nézve minden jelentőséget nélkülöznek. 
„Az államnak teljesen mindegy, vájjon a pappal kemé-
nyebben vagy enyhébben bánnak ; a ki pap lesz, tudja 
mi vár reá és ha keménynek tar t ja sorsát csak ma-
gát vádolhatja. A ki a papság fegyelmét elviselhetetlennek 
tart ja, az ne legyen pap." És ebben Bismarck herczegnek 
teljesen igaza van. 

De jön még egy mea culpa! — és ez & papok kép-
zésére vonatkozik. A vas-kanczellár erre nézve szóról-
szóra ezeket mondja : „Hogy a papság jól és helyesen 
neveltessék, az véleményem szerint a püspököknek érde-
kében nagyon fekszik. De a májusi törvényhozás ama 
eszméje, mely a papnevelés által a papság jövö magatar-
tására kívánt hatni, határozottan téves. A papság maga-
tartása nem annyira a neveléstől, mint inkább az elöljá-
rók, a kartársak és az egész áramlat befolyásától függ, 
melyben él. A papnak nevelése lehet bármily szabadelvű 
és még sem fog nyújtani biztosítékot az iránt, hogy ál-
lam-ellenes módon fel ne lépjen az illető pap. A mi 
leghevesebb és legelkeseredettebb elleneink nem a papne-
veldékből, hanem az egyetemekből kerültek ki. Ez az én 
meggyőződésem, melyet statisztikai adatokból meritet-
tem." Valóban érdekes és értékes vallomás oly államfér-
fiú szájából, ki annyi reményt fűzött csak néhány évvel 
ezelőtt ahhoz, hogy a papság neveltetése és oktatása által 
magának mindenben servilis állami papságot fog terem-
teni. Füstbe ment tervek, melyek meghiúsultát maga Bis-
marck kénytelen bevallani ! Nemcsak a pap tanul hol t ig! ! 

De jön még egy mea culpa ! — a sokat feszegetett 
bejelentési kötelezettségre nézve (Anzeigepflicht), mely az 
egyházi elöljárókat kötelezte, hogy a papi egyének al-
kalmaztatásuk előtt az államkormánynál bejelentessenek 
a kormány piacetjének kieszközlése végett. „A bejelentési 
kötelezettség értékéről és biztositékáról nekem más vé-

leményem van — úgymond Bismarck — és ezen vélemé-
nyemet nem az elméletből, hanem a gyakorlatból merí-
tem. Megéltük azt, hogy oly egyéneket, kiket hosszabb 
idő óta jól ismertünk és kiket magunk ajánlottunk, mi-
helyt befolyásos állásra jutot tak, a mi legélesebb és ké-
nyelmetlen elleneink lettek." S azután utalván az el-
hunyt boroszlói herczeg püspökre, Herzog Róbertre, ki 
Berlinben soká lelkészkedett és püspöki hatalmával ugy 
élt, mint egy püspökhöz illik s nem mint ezt a kormány 
ohajtotta volna, igy fo ly ta t ja : „Ez az eset mutatja, hogy 
a bejelentési kötelezettséget könnyen tul lehet becsülni. 
Senki sem ismeri teljesen annak a papnak belsejét, kit 
mi elfogadunk és a pápával és egyházzal versenyre kelni 
a papok befolyásoltatása tekintetében, ez mindenesetre té-
ves törekvés. Mihelyt a pap alkalmazva van, elöljáróinak 
fog engedelmeskedni épp ugy mint a katonatiszt, ki ha 
nem helyesli talán a háborút, mindenesetre megteszi köte-
lességét. Alig érdemes tehát amaz élességgel és szívóssággal 
a mint történik, a bejelentési kötelezettség kisebb vagy 
nagyobb kiterjesztése érdekében harczolni. Egyéni néze-
tem az, hogy a bejelentési kötelezettség kérdése semmi-
nemű jelentőséggel nem bír." 

íme már ezek a rövid idézetek is mutat ják, hogy 
Bismarck — most félretéve a kérdést, minő indokoktól 
— lépésről lépésre hátrál és egyik positiót a másik után 
feláldoz, melyet eddig oly konokul védelmezett. 

De vannak Bismarck beszédében még más érdekes 
pontok is, melyekre legközelebb fogunk reflektálni. P 

Onnan, a honnan. Márcz. 20. A Sz.-István-Társulat 
nagygyűlésének nyitánya. II. — A Sz.-István-Társulat 
nagygyűlését megnyitó beszédből két eszmét emeltünk 
ki a mult alkalommal, tárgyalva a hivek támogatásának 
szükségességét az egyházi ügyekben, rámutatva a theo-
logische Dienerschaft vészes voltára. Ki mondhatná, hogy 
evvel e beszéd, az eszmék e gazdag tárháza ki lenne 
merítve ? Ki mondhatná, hogy a benne rejlő, napjaink 
téves irányát oly találóan jellemző, egyes egyháziak és 
világi hivek viselkedését elitélő, oly sokoldalra mély 
figyelemmel ki ter jedő, mindenkinek okulására minden 
sorban elhintett ker. elveket néhány sorral megvilágítani 
lehetne ? In nucleo, egy kis dogmatikát, egy rövid egy-
háztörténetet, lényegében összevont egyházjogot, a hívek-
nek egymáshoz és az egyházhoz, az egyháznak az állam-
hoz való viszonyát, papok, hivek, család, állam kötelmeit 
foglalja magában történelmi megvilágítással egyrészt, az 
egyház jogait, szenyét tünteti fel másrészt e beszéd. 
Napirendre térni felette bármikor nagy hiba, most, nagy 
bün lenne. A mit egy lap rövid kerete megenged, a t. 
szerkesztő ur engedelmével, azt tőlem telhetőleg még el-
mondani törekszem, óhajtva, hogy mások többet, ala-
posabbat mondjanak el mielőbb. 

A kath. egyház papok és hívekből áll, hivek azok 
is, mert különben nem lehetnének papok, de tanitók, 
vezérek is ; előbbi tekintetben egy joguk, egy kötelmük 
van a hivekkel, utóbbiban más jogok és kötelmek há-
ramlanak rájuk ; kettős jog, de kettős kötelem és igy 
kettős teher, kettős kötelesség nyomja vállaikat. Vannak 
kötelmek, melyeket csak papok végezhetnek, ezek tisztán 



206 RELIGIO. 

belsők, az egyház beléletére vonatkoznak ; vannak kötel-
mek, melyek külsők, közösek, de a hívekre nagyobb 
sulvlyal nehezednek, általuk végezve hatékonyabbak, ered-
ményre sikeresebbek. Az egyház czélja ama mérvben 
mozdittatik elő és ami evvel kapcsolatos, a társadalom 
jóléte — az egyháznak a társadalmi viszonyokat minden 
izében jótékonyan átható, átalakító, mert regeneráló el-
vei által — ama mértékben emelkedik, a mely mérték-
ben teljesiti az egyháznak, az egy egyházat képező e két 
tagja vagy testülete kötelmeit. Legyen a papság lanyha, 
végezze kötelmeit nem lélekből, de kényszerűségből, nem 
hivatásérzet, hanem kenyérkeresetből, nem a Jézus ural-
mának kiterjesztése czéljából a szivek felett, hanem sa-
ját egyéni emelkedésének biztosítása szándékából, legyen 
kufárkodó szellemű, áldozza fel az egyház érdekét önma-
gáért és nem önmagát az egyházért : a hitélet pang, a 
közöny terjed, a templomok üresek, a családi tűzhely 
rideg lesz, mert a vallásos szeretet férj és nő, szülők és 
gyermekek közt megszűnik, a nyilvános élet is ridegebb 
szint ölt magára, elvadulnak az erkölcsök, nagyobb mér-
vet öltenek a bűnök és a közélet piaczára arczátlan sze-
mérmetlenséggel jelennek meg stb. Ez a kép egyik ol-
dala. Igy van-e minálunk, legalább egy részben ? nem 
akar juk eldönteni, csak az elméletet mondjuk el. 

De van az egyháznak külső élete, külviszonya is, és 
itt már a hivek kötelme lép első sorban elő, ez az, miről 
ő eminentiája mondja, hogy az egyház, a vallásilag sem-
leges államtól, a közrend fenntartásán kivül, semmi véd-
vet, vagy segélyt nem várhatván, a hivek, sz. hitük és 
egyházi szervezetük védelmét, a polgári jogok igénybe 
vételével végzik, s minden egyházi szükségleteiket önma-
guk gondozzák. Ez a kép másik oldala és ha itt, a hi-
vek kötelmeiket, vagy éppen nem, vagy csak lanyhán 
teljesitik, vagy ami még rosszabb, kötelmeiket ferdén ér-
telmezve, az egyházban az egyház ellen a modern állami 
elméletek érdekében lépnek sikra, ugy az egyház tekin-
télyének kifelé hanyatlani, befolyásának okvetlenül gyen-
gülni kell, nem csekély kárára az államnak, nem cseké-
lyebb hátrányára az egyes híveknek. Támogatni az egy-
házat annyit jelent, mint az egyén saját érdekét is támo-
gatni ; megvonni e támogatást egyértelmű az önérdeknek 
feláldozásával, a teljes abdicatióval. Vészit evvel az egy-
ház, de azért el nem vesz ; csökken tekintélye, de meg 
nem szűnik ; a mi elvész, az az egyes hivek érdekűinek 
előmozdithatása, a mi megszűnik, az az ő szavuknak, 
értéküknek a közélet mezején eddig éreztetett, elfogadott 
és döntő nehezékkel biró súlya. 

Kérdezzük: volt-e alkalom, hogy hazánkban a hivek 
kath. hitük, egyházi szervezetük mellett döntőleg fellépjenek? 

Husz év hosszú idő, és husz éve, hogy hazánkban az 
alkotmányos élet visszaállíttatott. Csak e husz évre va-
gyunk tekintet tel ; de ki lenne képes csak ez időszak 
alatt felmerült egyházpolitikai kérdéseket egymásután el-
számlálni ? ki lenne képes pontonkint felsorolni amaz al-
kalmakat, midőn előállott a pillanat, hogy a hivek sz. 
hitük, igazaik védelmét, a polgári jogok igénybe vételé-
vel végezzék ? Néhányat mégis elősorolunk. Ha kezünkbe 
vennők az országgyűlési naplót, ott találnók feljegyezve, 
midőn Deák Ferencz, egyetemünk kath. jellege ellen fel-

szólalt, ott látnók mikép hozattak be a vallástalan is-
kolák, mikép dekatholizáltattak kath. elemi iskoláink, 
mily zaj üt tetet t a vatikáni zsinat miatt, mikép követel-
tetett a placetum behozatala ; láttuk, hogy ennek követ-
keztében mikép idéztetett meg Jekkelfalusy, a hitvalló 
püspök, tudjuk hányszor vonatott kétségbe a vallás és 
tanulmányi alap kath. jogi természete, mikép foglaltatott 
le a váradi kanonoki stallum, mily nehézséggel jutot t az 
erdélyi kath. Theresianum vagyonának egy részéhez, 
Csengery sugallatából, mikép hangzott el Deák Ferencz 
szájából az amerikai rendszer magasztalása, és ki ne tudná, 
hogy nem a kormány akaratán mult a zsidó és kereszté-
nyek közti házasság behozatala? stb. De nem folytatjuk, 
hiszen, ha folytatni akarnánk, minden egyes alkotmányos 
évünkre egy-egy tárgynál több jutna, mely a hivek pol-
gári jogainak gyakorlását igénybe vette volna. 

Tették-e ? választ e kérdésekre az eredmény ad, is-
meretes, nem ismételjük. De mégis, legyünk igazságosak, 
a zsidó házasság megbukott és még történt valami ez idő 
alatt, a miről nem szabad elfelejtkeznünk, a miről azt 
mondják, hogy az támogatása akart lenni az egyháznak 
a hivek részéről és — rámutatnak az autonomiai con-
gressusra. Köszönjük szépen. Támogatni az egyházat nem 
annyit tesz mint elnyomni, mint szervezetét felforgatni, 
mint a papságot a hivek anyagi érdekeinek eszközül hasz-
nálni, hanem a papság vezérlete mellett, az egyház isteni 
elveinek világító, biztosan vezérlő fényét követve, ezen 
elveket a magányos és nyilvános életben védelmezni bár-
honnan jövő támadás ellen és azokat érvényre emelni. 
Az autonomia, ugy mint azt a kisebbség tervezte, nem 
az egyház támogatása, hanem elnyomása, nem szerveze-
tének védelme, hanem szétrobbantása lett volna. 0 emi-
nentiája nem ezt értette. Ott a községi, a megyei élet, 
ott az országház, ott a sajtó, mindannyi működési tér, 
melyeken érvényesülhet a hivek polgári jogainak gya-
korlata az egyház és igy a hivek, a haza javának érde-
kében. Ez mindeddig nem történt, a kath. actio az egyház 
küléletében is, csak is a papság működésében nyilatko-
zott és lesz egyrészt, mire ő eminentiája hivatkozik és 
lesz még inkább, ha állapotaink igy maradnak, hogy:: 
„legyen egy nemzedék, az ő hite és egyházának társa-
dalmi jogai iránt gondatlan jövő nemzedék, kath. nevének 
társadalmi súlya, értéke hanyatlani fog, mert e szó k a -
tholikus' idegen hangzású kezd lenni ; tartson a gondat-
lanság még tovább, a második, a harmadik nemzedék 
csak ugy fog boldogulhatni, ha katholikus nevét eltitkolja, 
vagy egészen jelentéktelennek nyilvánítja k i tagadha t ja , 
hogy ez hazánkban már ma jó részt bekövetkezett ? és 
ha igy : akkor ki mondhatja, hogy az egyház ügye csak, 
a papok dolga!? 

Vajha kath. hiveink e figyelmeztetést megértenék, 
mely az ö érdekükben hangzott el oly magas helyről, 
melyet nem a szenvedély, hanem higgadtság sugalt, me-
lyet nem a pillanatnyi felhevülés, hanem a tapasztalás 
által megérlelt bölcseség inspirált, mely nem napról-napra 
változó emberi nézetek, hanem isteni örök elvek kifolyása. 
Többet, mást, talán máskor, ha a t. szerkesztő ur meg-
engedi. dr Veterán. 

Igen szivesen, bármikor. A szerit. 
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Kassa, márczius hóban. A püspök végleges búcsúja s 
az uj káptalani helynök. — Nagyságos és főtisztelendő 
szerkesztő ur ! A minket tiz éven át bölcsen kormányozó 
s a pápai jóváhagyás után most már de facto et jure, 
váczi megyés püspöknek, itt léte alatt, több rendű clas-
sicitása és apostoli buzgalma mellett tanúskodó köriratát 
volt szerencsénk aféle becses okmányokat megörökitő 
lapjába áttenni. Hogy eme collectio — dr Schuszter Kon-
stantin volt kassai püspököt illetőleg — teljes legyen: 
sietünk valedictióját is, leghálásabb fiúi kegyelettel a 
mélyen tisztelt szerkesztőségnek megküldeni: 

CONSTANTINUS 
DEI MISERATIONE ET APOST. SED. GRATIA 

SANOTAE CASSOVIENSIS ECCLESIAE 
EPISCOPUS 

YENERABILI CLERO ALMAE DIOECESIS CASSOVIENSIS. 

DILECTISSIMI FRATRES FILIIQUE ! 

Recordaminor Fratres et Filii dilectissimi, quo af-
fectu quove studio ante novem et quod excedit annos 
episcopatum sanctae Ecclesiae Cassoviensis adiverim, — 
intellexistis haec e pastorali sermone, quem in conferta 
honorabilique circumstantis Cleri Dioecesani turma occa-
sione meae apud Vos inaugura t ions habueram. Quod 
haec ipsa sensa atque studia decursu eorundem annorum 
in exercitio sacri ministerii mei, rector, pater atque ma-
gister vester, efficaciter prosequi serio adnisus fuerim, 
sentit anima raea ; — num vero in omnibus et per om-
nia fecerim quoque satis, nescio, — Deus seit ; — Vos 
attamen, pro sua quisque ratione, testimonio eritis, num 
apud Vos ministrari voluerim, et non ipse ministrarim. 

At vero inter media ab eo tempore conamina, hanc 
meam in Vos fidem atque optima studia pro modulo 
virium mearum adimplendi, vestraque pia cooperatione 
in procuranda Christifidelium salute fruendi, Providentiae 
Divinae aliter mecum disponere piacúit ; — quippe 
Augustissimus Rex noster Apostolicus adsentiente Beatis-
simo Pâtre Summo Pontifice. me non volentem imo 
quam diu juste et honeste licebat renuentem quoque, in 
Episcopum Ecclesiae Vaciensis clementissime nominavit, 
Sanctissimus Dominus vero Apostolicum huic nomina-
tioni robur canonicum impertiendo, me a vinculo Casso-
viensis Ecclesiae, mihi per omnia charo et pretioso, be-
nignissime solvit. 

Haec a vinculo quo lubens nectebar solutio, reces-
sus ipse a Vobis majorem in modum perceilit animum 
meum. Plantatus enim apud Vos a Domino, eram utpote 
arbor secus decursus aquarum, — faxit misericors Deus, 
ne vitis, in prima plantatione bonos ferens fruetus, trans-
plantata vitaliter arescat. — Vobiscum, dilectissimi Filii, 
fuit Dominus illuminatio mea et salus mea, quem time-
bam, — Vobiscum exaudivit Dominus vocem deprecationis 
meae, dum oravi ad eum, dum extollebam manus meas ad 
templum sanctum ejus, — Vobiscum mihi fuit Dominus 
fortitudo plebis suae et protector salvationis christi sui. 
(Psalm. 26, 27.) 

Haec dum gratissimo in misericordiam divinam ani-
rao cernuus ad genua inter lacrymas coram Domino 
recognosco, liceat mihi, Vobis jamnum valedicturo, non 

in praesumtionem, sed in vestram hortationem, Pauli 
Apostoli fideles suos Ephesinos derelinquentis verbis uti : 
Vos scitis a prima die, qua ingressus sum, qualiter Vo-
biscum per omne tempus fuerim, serviens Domino cum 
omni humilitate, cum lacrymis et tentationibus, quomodo 
nihil subtraxerim utilis doctrinae, quominus annunciarem 
Vobis et docerem Fos, publice et per domos, testißcans in 
Deum poenitentiam et fidem in Dominum nostrum Jesum 
Christum. — Et nunc alligatus spiritu Evangelio Christi, 
vndo aliorsum, ignorans quae ibi me manemt. At nihil 
horum vereor, nec facio animam meam pretiosiorem, 
dummodo consummem cursum meum, ministerium verbi, 
quod, aeeepi a Domino Jesu testificari Evangelium gra-
tiae Dei (Act. Ap. XX. 18—24.) Vos igitur omnes, per 
quos hic transivi praedicans verbum Dei, contestor et 
obsecro, servate firmiter et inconcusse depositum fidei, 
quod aeeepimus a Domino. Attendite Vobis et universo 
gregi, vigilate et sustinete, ut veri bonique pastores gre-
gis vestri invenianimi in oculis Domini. 

Haec sunto monita, hae preces et ultimae ad Vos 
tabulae meae, dum in via suseepti, qui nos manet conti-
nui dum vixerimus apostolatus, aliam jam nova evoca-
tione Dei ingredior partem vineae Domini Dei Sabaoth. 
Utinam propitius fiat et benedicat mihi Dominus in novo 
laborum stadio, uti benedixit mihi apud Vos, sit eaprop-
ter Nomen ejus benedictum, et superexaltatum in saecula. 

Quod reliquum est : grates intimas habeo Cunctis 
Vobis, qui mihi tanta fraterni filialisque animi obsequia, 
promtam obedientiam, infucatum honorem, efficacem in 
ministerio sacro Cooperationen! omni tempore luculenter 
perhibuistis. Grates rependo cumprimis Venerabiii Ca-
thedralis hujus Ecclesiae Capitulo, sacro senatui meo, 
cui tenerrimo semper fraterno dilectionis vinculo junge-
bar, quodve omnigena adhaesione, maturo consilio, et 
efficacissima junetim et singillatim gravibus in rebus 
opera sua multifarie mihi suffragabatur, — illustres in 
his partes tenente Praeposito Majore, Vicario et Causa-
rum Auditore Generali, qui in providendis dum aberam 
vice mei dioecesanis rebus singularem explieuit zeluni, 
prudentiam, dexteritatem, eruditionem, moderationem pror-
sus insignem. — Non secus devinetus sum Moderatoribus 
seminarii clericalis, qui tenellam sobolem spemque dioe-
cesis sollicita cura, et prudentia defaecatae virtutis edu-
cant erudiuntque. — Gratus recognosco individuam ope-
rám, adhaesionem, fidem, promtitudinemque eorum, qui a 
la tere meo in offieiis dioecesanis sedulas utilesque partes 
perhibuerunt. — Condigno praeconio prosequor operam 
eorum, qui in singulis dioecesis districtibus, in sphaera 
ampliore res gravissimas vigili oculo attendebant, virili-
ter agebant, omnia in charitate justa faciebant. 

Grates reddo cordicitus universo Clero Curato, qui 
infucata reverentia promtaque in cunctis obedientia rem 
sacram et me quam maxime sibi devinxit, magnumque 
in eo emeruit decus, quod praeter suas in ministerio sacro 
partes rite impletas, cuncti et singuli, in omnibus et per om-
nia, intra et extra atria Domini, uni semper fuerint cum 
Episcopo et individui, — adimplendo hac in re praeci-
puam Ordinis ecclesiastici legem, suppeditandoque robur 
in recta virium compagine. Atque in his recolo praeci-
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pua ratione virtutem atque ornamentum eorum, qui in-
stitutionem parvulorum in scholis, cumprimis etiam lin-
guam patriam, sua opera assidue provexerunt, et id qui-
dem adeo, ut, erga meas preces, eorum complures, ob 
insufficientiam aut defectum docentis, omnium lege prae 
scriptarum rerum institutionem, ad plures annos, potis-
simum gratuito pro Deo et Patr ia in se assumserint et 
praestiterint. Deus ipsis hoc rétribuât, dum tnundus id 
nedum recognoscere multo minus remereri novit. 

Quemadmodum pastoribus, ita grates habendo bene-
dico etiam populo fideli Dei, qui plurima ac praeclara 
dilectionis et venerationis, fidei et pietatis testimonia mihi 
semper et omni occasione perhibuit, et id quidem cum-
primis, dum iteratim peragrando in munere meo aposto-
lico omnes dioecesis partes, ubique praedicans, confirma-
tionis sacramentum administrans, parochias et scholas 
visitans apud eos versabar. Velitis fidelibus vestris pro-
mulgare hanc valedicentis praesulis patrisque et bene-
dictionem et gratitudinem, unaque inculcare ut gratiam 
Spiritus Sancti, " quam Ulis impertiebam in se continuo 
renovare et resuscitare ne intermittant , firmi cum gratia 
Dei in fide perseverent : — servent praecepta Dei et 
Ecclesiae, pietatem precesque publicas et domesticas in 
familia custodiant, probos mores et publicam sectentur 
honestatem, cum fiducia in Deum, sine quo nihil possu-
mus. — Exponite eis, quod ceu pastor grates rependam 
pro omnibus votis ipsorum, pro honore atque obedientia 
mihi jugiter praestita, — quodve valedicendo benedicam 
omnibus, domui atque familiae illorum, e paterno corde 
precatus, ut majora semper in fide et vita temporali 
nanciscantur incrementa, atque aeternam consequantur 
salutem. — Salvum fac populum tuum Domine, et bene-
dic haereditati tuae, et rege eos et extolle illos usque in 
aeternum. (Psalm. 27.) 

Et nunc, commendo Vos Deo et verbo gratiae ipsius, 
qui potens est aedificare et. dare haereditatem in sancti-
ficatis omnibus. (Act. Apost. 20. 23.) Amen. 

Cassoviae, die 17. Martii anni 1887. 
Eme hozzánk menesztett s érzékenyen ható, sok elis-

meréssel és szeretettel elegyes búcsúzója utáni napon tartott 
szentszéki Consistoriumban, főtisztelendő Szabad Ferencz 
nagyprépost — ki eddig is helyettesitette ő excellentiáját — 
káptalani helynöknek egyhangúlag lett megválasztva, kit 
plebánosi teendőihez csatolt eme nehéz tisztében, az ég 
kegyelme támogasson és vezessen ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

f. hó 31-én választmányi gyűlést tart . Tárgyak : 0 szent-
sége jubileumának ügye. A „tud. és irod. osztály" ügye. 
Nyomda-ügy. 

VEGYESEK. 
Nagybecsű vallomás! Pulszky Ferencz mult 

héten a Vasárnapi Ujság-ban a márczius 15-iki nemzeti ün-

nepről czikkezett. A szabadkőműves nagymester elmondta, 
hogy mi akar lenni a márczius 15-iki nemzeti ünnep. 
Eszmemenete körülbelül ez: Az országnak nemzeti ünnepre 
van szüksége. A kormány megpróbálta a sz.-István-ünne-
pet országosan kötelező ünneppé tenni. A protestánsok 
(az első osztályú hazafiak) ezt visszautasították. Megin-
dult tehát a mozgalom 1848. márczius 15-ikének nemzeti 
ünneppé tételére. Tehát sz. István napja helyett (!) az 
uj Magyarországban, a kiknek sz. István napja „pápista" 
és „bigót" jellegénél fogva nem kell , divatba kell 
hozni márczius 15-ikét, mint a szabadság, testvériség 
és egyenlőség hajnalhasadásának napját. — Csekély vélemé-
nyünk szerint Magyarországban a szabadság, testvériség 
és egyenlőség áldásait sz. István király honosította meg 
a keresztény szabadság, testvériség és egyenlőségben. Az 
a szabadság, melyet 48 hozott, csak egy rosszul alkal-
mazott folt a keresztény szabadságon ; az a testvériség, 
melyet 48-nak köszönhetünk, a szent korona népei testvér-
harczának vérontásába fulladt, az az egyenlőség, mely-
nek aerája 48-ban köszöntött be, igaz, hogy egyenlővé 
tett urat és jobbágyot, de egyenlővé nem csak a sza-
badságban, hanem a tömeges tönkremenésben is. A tö-
meges kivándorlás Magyarországból a 48-iki szabadság, 
testvériség és egyenlőség révén indult meg. Csak marad-
junk mi tehát sz. István napiánál és ne legyünk szabad-
kőművesek, protestánsok és zsidók gimplije ! Szent István 
király — vér a mi vérünkből, élet a mi életünkből — 
örökké élő forrása a keresztény elvekből folyó áldá-
soknak: 1848. márczius 15-ike rideg mathematikai for-
mula. Legyen eszünk, s ne cseréljük fel keresztény czi-
vilizácziónk apostolának tiszteletét egy 15-ös szám tisz-
teletével, még ha az 1848. márcziusra esik is ! 

— Az angersi kath. egyetem védnök-püspökei f. hó 
21-én és 22-én gyűlést tartottak Angersben. Első nap 
reggel az egybegyűlt püspökök megvizsgálták az egyetem 
gazdasági ügyeit s meghallgatták mgr. Maricourt rektor 
részletes jelentéseit, továbbá abbé Topin jelentését a 
gondjaira bizott internatusok (egyetemi nevelő intézetek) 
állapotáról. Délután, az egyetemi épületben, nagy diszülés 
volt. Jelen volt a püspöki kar s az összes egyetem: rektor, 
dékánok, tanárok és az ifjúság. A négy dékán beszámolt 
a mult isk. évben teljesített munkáról. Az ülést mgr 
Freppel angersi ékesszavu püspök beszédje fejezte be. 
Másnap a védnök-püspökök a látottak, hallottak és a 
további teendők felett tanácskoztak. 

— Köszönettel vettük a jászóvári prémontrei kanonok-
rend „Névtárát" 1887-re. A nagyérdemű rendfőnök, 
mgs. és í't. Kaczvinszky Viktor praelatus ur 1817. okt. 
20-án született és 1867. okt. 20-a óta prépost. Konventi 
elnök dr Kussinszky Arnold, a ki egyszersmind a hit-
tudományi és tanárképző intézet igazgatója. A rendtaguk 
száma 87. A rend vezetése alatt áll 1 hittani és tanár-
képző intézet, 3 főgymnasium 1176 tanulóval, 1 konviktus 
30 növendékkel, plébánia 12, fiókközség és csatolt rész 
58, ezekben hivek 10,848, iskolás gyermekek, 1527,. 
templom és kápolna 23, országos levéltár 2, a rend 
kegyurasága alá tartozó hitközség 16. 

— A gráczi kath. sajtó-egyletnek 6000 tagja van 
saját nyomdájával és könyvkereskedésével. Az általa ala-
pitott „Volksblatt"-ot jelenleg 10,600 előfizető járat ja . 
Ez a sajtó-egylet és a szintén Gráczban alapitott „kath. 
conservativ népegylet," a mely már 33 fiók egylettel 
rendelkezik, képezik középpontját a Stájerországban 
hatalmas lendületet nyert katholikus szellemű politikai 
és társas életnek. 

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

Budapest, 1887. 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., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. 
NEGYVENHATODIK 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 , á p r i l i s 2 . 2 7 . I, Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Miképpen segithetik elő az egyházi férfiak a katholikus sajtó terjedését és emelhetik 
belső t a r t a l m á t ? — Pálma Pál József. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Bismarck herczeg legújabb beszéde. — B u d a p e s t : 
Vallomások. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Irodalom : L. Annaeus Seneca und seine Beziehungen zum Urchristen-

thum. — A magyar Sión őrei. — Vegyesek. 

Miképpen segithetik elő az egyházi férfiak 
a kath. sajtó terjedését és emelhetik belső tartamát ? 

Zelliger Vilmostól. 

II. 
Az ember, tekintve a vázoltuk sajtóügyi vi-

szonyokat, első pillanatban ugy gondolja, az árrál 
kell úsznom; erős az ár és rohamos, nem állit-
hatok gátat eléje, nem tehetek ellene semmit. 
További és higgadt megfontolás azonban kezébe 
szolgáltatja az eszközt, eme rákfene, ha nem is 
teljes és gyökeres kiirtására, de legalább ellen-
súlyozására. 

A mérgezéseket az orvosok ellenméreg be-
adása által igyekeznek gyógyitani, s nagyrészt 
siker is koronázza müködésöket. A rossz sajtó, 
eme sokszor gyorsan, legtöbbnyire észrevétlenül, 
lassan ölő méreg ellenmérge a jó sajtó. Hogy 
tehát a rossz sajtó hatalma megtöressék, a jó 
sajtó termékeinek egész lavináját kell, hogy ugy 
mondjam, ellene zuditanunk, nemcsak, hanem 
igyekeznünk kell arra is, hogy emezt tartalmilag 
is emeljük. 

A linzi püspök, a nagynevű erkölcstani iró, 
Müller Ernő M. mult évben a soraink elé 
helyezett igen fontos és korszerű kérdést tűzte 
ki papjainak megfejtés végett. Papjai siettek is 
a kérdésre legjobb belátásuk szerint megfelelni és 
dolgozataikat beküldték főpásztoruknak. A főpász-
tor nem kiméit fáradságot, a beérkezett mun-
kálatokat mind átolvasta, és végre is a ben-
nök foglalt helyes eszméket összegezve egy 
röpiratban maga oldotta meg a kitűzött kérdést. 
— E röpirat minden sorából kitetszik, mennyire 
hordja szivén a nevezett főpásztor a jó sajtót, 

kimutat ja a sajtó fontosságát és igen fontos út-
mutatásokat közöl papjaival, melyeket mi is meg-
szívlelhetünk és melyeket az alábbi sorokban re-
produeálni igyekszünk. 

A lelkészeknek kötelességük lévén híveiket 
nemcsak a jóra oktatni, hanem őket a rossztól 
visszatartani, és a rosszra vezető alkalmak kerü-
lésére szolgáló eszközök használatára megtanitani : 
világosnak látszik, hogy a lelkipásztorkodás nagy-
fontosságú feladatainak egyike : a hivőket a rossz 
sajtó termékeinek olvasásától elvonni és a jó 
sajtó számára megnyerni. Ez okon természetesen 
a lelkipásztornak kell a jó példával előljárnia, a 
menn3^iben nemcsak maga tar t jó lapokat, ha-
nem azokat ajánlja is, kölcsönzés és felajánlás 
által községében azokat népszerüsiti, magától ér-
tetődvén, hogy bármilyen jó dolog, ha véka alatt 
tar tat ik és világgá nem bocsáttatik, sohasem törhet 
magának utat. 

A lelkipásztornak kötelessége, továbbá, több-
ször a szószékről is figyelmeztetnie hiveit a rossz 
sajtóra, és őket attól óvnia ; sőt hiveivel való 
magán érintkezésben is azon legyen, hogy a 
rossz lapokat kerüljék és csak jókat tartsanak. 
Hogy a szószékről való óvásnak csakugyan lehet 
jó eredménye, arról a következő eset tauuskod-
hatik. Tirol eléli részének egyik helységében a pap 
prédikácziójában óva intette hiveit a rossz újságok 
olvasásától. Ezt az egyházi beszédet egy iskolás 
leány, kinek atyja rossz újságot tar to t t és olva-
sott, jól megjegyezte magának. Haza jővén, kérte 
atyját, hogy ezt az djságot többé ne tartsa. Ha 
az újságot látta, fájdalmasan mondá mindig: 
„Már megint i t t van az az újság!" — Az atya 
kénytelen volt azt végre elrejteni és később nem is 
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rendelte meg többé. — Annyira rosszul még 
nem állunk, bogy az emberek lelkipásztoraik 
szavára nem hallgatnának! — Ide vonatkozólag 
meg kell jegyeznem, hogy necsak az egyhá-
ziak, hanem a világiak is törekedjenek a jó 
sajtó terjedését elősegíteni, és pedig az által, 
hogy nyilvános helyeken mindig ilyeneket kér-
jenek. Ha első ízben nem is kapnak, másod vagy 
harmadízben bizonyosan kezükbe adják, mert a 
nyilvános helyek tulajdonosainak érdekében áll 
termeik látogatottsága, amit minden áron elérni 
igyekeznek, csak igy tarthatván fenn magukat. 
Lám, a liberális lapok is igy tesznek. Egy lap 
következőleg hirdette magát: „Terjeszszétek la-
punkat, kérjétek elő ama nyilvános helyeken, 
hol szabad óráitokat töltitek, követeljétek min-
den kávéstól, minden vendéglőstől, hogy fizessen 
elő lapotokra, mert a lap a tiétek, nektek szen-
teli minden sorát, a ti érdekeiteket védi meg 
hasábjain." Igy szólhatunk mi is a katholikus, 
par excellence jó lapokról. „Kérjetek és meg-
adatik nektek." Például szolgálhatnak a rajna-
melléki katholikusok, kik a kath. sajtónak ily 
módon nagy eltarjedést teremtettek. 

A kath. sajtó terjedését elősegíthetik a kath. 
kölcsön-könyvtárak és olvasó körök. Ilyeneket 
kellene tehát nagy számmal alapítani és felállítani. 

A kath. újságok és folyóiratok benső tartalmát 
a mi illeti, azt következőképpen lehetne emelni. 

A kath. hirlapirók mindenekelőtt férfias 
bátorsággal és határozottsággal bírjanak. Ezek 
azonban párosulva legyenek mérséklettel, okosság-
gal és mindenkor szeretettel. Harag, gyűlölet előtt 
mindenki szalad. Dobbal, lármával nem lehet 
senkit sem édesgetni. Vegyék eszükbe a szent-
írás szavait: „Estote prudentes, sicut serpentes" 
és tanuljanak a „hujus generationis" fiaitól. 

A kath. lapok ezért lehetőleg gazdag tartal-
múak, sokoldalúak legyenek és mindamellett 
népies irálylyal bírjanak. Öleljék fel mindazt, 
amit a liberális lapok; igyekezzenek olyan szín-
vonalra emelkedni, mint azok, hogy mindaz fel-
található Jegyen bennük, a mi azokban. Kath. 
lapjaink igen sokszor olyan dolgokkal töltik be 
hasábjaikat, a melyeket a liberális lapok legfel-
jebb laptölteléknek használnak, olyan dolgokat 
közölnek hosszú 1ère föleresztve, amiket röviden 
kellene összefoglalni, és ellenkezőleg. Az embert 
ritkán elégítik ki és sokszor kénytelen más la-
pok után nézni, ha valamiről biztos és helyes 
fogalmakat akar magának szerezni, természete-

sen cum grano salis. Ily módon sohasem fogunk 
örvendhetni ama jelenségnek, hogy kath. lapjain-
kat világiak is valamikor olvassák. 

Hogy a kath. lapok emiitettem gazdag tar-
talmukat elérjék, szükséges, hogy az egyháziak 
szellemileg is támogassák, nemcsak hosszabb 
czikkek által, hanem lehetőleg gyors, rövid 
helyi tudósítások beküldése által is. — Ez igen 
fontos dolog. Kath. lapjaink híreiket nagy részt 
elkésve hozzák. Ha valaki pl. valamelyik lib. lap 
mai hireit olvassa, azokat a kath. lapokban más 
vagy harmadnapra, sőt néha későbben fogja csak 
megtalálni. Mindig áll az, hogy az a legkapósabb 
újság, mely gyorsan közöl híreket. Hogy hogyan 
lehetne ezt a fentebbi eseten kivül elérni, azt hirlap-
iróknak előadni feleslegesnek tartom. Csak akarat 
kell hozzá és kevesebb hagyatkozás az előfizető 
olvasók türelmére. Ha az előfizető látja, hogy 
drága pénzeért másutt jobban szolgálják ki, ua-
gyon kevés eset van rá, hogy el ne pártolna. 

Az egyházi férfiak vegyék fontolóra Stolz 
Alban, a nagy katholikus publicista szép szavait: 
„Napjainkban, midőn a népnek már csaknem 
mindennapi foglalkozásává válik az olvasás, a 
lelkipásztornak kötelessége jó olvasmányról gon-
doskodni, sőt a tollat is kezébe venni, s ezzel is 
teljesíteni apostoli hivatásának kötelmeit" — és 
amit Müller E. M. püspök mond köszönettel üd-
vözölt röpiratában : „Az imádság, fáradhatlan 
munkássággal összekötve, kétségen kivül sok és 
nevezetes eredményeket fog elérni. 

Végre, hogy a tárgyalt kérdés fontossága 
kitűnjék, helyén valónak találom ide iktatni a 
szt.-pölteni egyházmegye lelkészeinek értekezle-
teire ez idén kitűzött kérdést: M] az oka annak, 
hogy a kath. hírlapok és népiratok aránylag csak 
igen csekély számban találnak elterjedésre? — 
Mit tehet és tegyen a lelkészi kar, hogy a kath. 
sajtótermékek terjedését lényegesen elősegítse ? — 
A kérdés életbevágó és fontos : ha nem volna az, 
nem foglalkoznának vele. 

Pálma Pál József 
Isten irgalmából és az apóst. Szentszék kegyelméből 

bukaresti lat. sz. érsek 
papságának és pásztori gondoskodására bizott összes 

híveinek 
Üdvöt és áldást az Urban. 

(Folytatás.) 

De a földi javak, nem csak hogy nem képezhetik 
az embernek végtelen boldogságát: hanem még emellett 
oly szűken vannak kimérve, hogy mindenkinek mohósá-



211 RELIGIO. 

gát nem elégíthetik ki. lm ! tehát az emberiség két el-
lenséges pá r t r a oszolva ; a vagyonosokéra, kik az emii-
tett javak bizonyos mennyiségével birnak, s ahoz még 
többet szerezni szorgoskodnak, és a vagyontalanokéra, 
kik ama javakat nélkülözni kénytelenek, holott azokat 
epedve hajbászszák ! Mikép lehetne már most e két el-
lenséges tábort kibékiteni, melyek ugyanazon javakért 
küzködnek ? s vájjon mi tarthatná fönn köztük a békét ? 
Talán megteheti azt a jog, a törvény, a szabadság! 
Hasztalan remélkedés biz ez, ha már egyszer az Isten 
létezését megtagadtuk ! Mert a jog szükségszerű viszony-
ban áll a kötelességgel, ugy hogy, ha p. o. nekem jo-
gom van munkám eredményeihez és azoknak megtartá-
sához, másoknak viszont kötelessége, hogy eme jogomat 
tiszteljék, azaz, hogy az enyémet ne bántsák. Ámde kö-
telesség nem is képzelhető egy főnök nélkül, ki az illető 
kötelességet kirója, ha pedig Isten nem létezik, ki lehet 
az embernek főnöke más, mint maga az ember ? E szerint 
tehát az embernek egyéb kötelességei nem volnának, 
mint a melyeket ő maga róna ki magának — vagyis, 
jobban mondva, teljesen ment volna minden kötelességtől ; 
s ennélfogva mindenféle kötelmek megszűnésével a jogok 
is füstbe mennének. A mi pedig a törvényt illeti, az csak 
attól eredhet, a kinek joga van parancsolni ; ámde ki 
bírhatna ezen joggal, hogyha Istennek nem létezése foly-
tán minden jog megszűnt ? a törvény tehát nem volna 
többé azoknak jogos és tiszteletreméltó rendelete, kik 
a társadalom élére törvényesen állitvák a végett, hogy 
annak tagjait a közjónak elérésére igazgassák ; nem, 
hanem csak azok önkényének lenne kifejezése, kik tö r -
vényes felhatalmazás nélkül tettek szert a mások fölött 
való uralkodásra ; s igy minden valódi törvény megszűn-
nék. De tán még fönmaradna a szabadság. A szabadság ? 
Hisz ez valódi értelmében csakis egymás jogainak köl-
csönös tiszteléséből következhetik ; hogy állhatna tehát 
az fön, minekutána Isten nem létezése folytán a jogok 
mind megszűntek ? S miután az Istenben való hitnek, a 
társadalom ezen erős sarkkövének eltávolítása folytán, 
ugyanezen társadalom fönemlitett alapfalai szükségképen 
mind leomolvák : ki lesz akkor képes, a vagyonosok és 
vagyontalanok e két ellenséges osztályát egymással ki-
békiteni ? Ki lesz képes őket megakadályozni, hogy 
fegyvert ne ragadjanak és egymás ellen pusztító háborút 
ne vívjanak ? íme tehát ! — nézzétek meg jól ! — íme, 
az emberi társadalom holmi felbőszült vadállatok csor-
dájává változva, melyek, kinzó éhségüktől ösztönözve, 
dühösen rohannak egymásra, és tusakodnak egy falatért, 
mely mideniket nem elégítheti ki. 

S mindezen irtózatos következményei az istentaga-
dásnak annál is inkább idézhetik föl borzadályunkat, 
mivel az elmélet teréről nemsokára átcsaphatnak az életbe. 
De tán azzal akar valaki megnyugtatni, hogy ha oda is 
van az Isten létezésének tagadása folytán a jog, a tör-
vény, a szabadság, még akkor is maradna a társadalom-
nak egy támasza, t. i. a haderő. Igaz ugyan ; s ezt 
annál is inkább nem tagadjuk, mivel a társadalomnak 
jelen állapota kézzel foghatóvá teszi ezen támaszának 
fontos voltát ; mindazáltal meg kell vallanunk, hogy e 
támasz korántsem oly erős, mint azt hiszik, sőt nagyon 

is gyönge. Ezen állításomnak igazolása végett, rámutatok 
ama szomorú tényállásra, hogy a szabadsajtónak jelen 
korszakában, midőn büntetlenül lehet mindent nyomtatni, 
s a nagy közönség válogatás nélkül mindent mohón olvas 
a fönemlitett ádáz tanok a nemzetek és népeknek már 
alsó rétegeiben is elkezdtek terjedni, s egyéb erkölcsi 
bajok mellett azt is eredményezik, hogy sokan veszélyes 
közömbösséggel, sőt szinte mondanám gyűlölettel visel-
tetnek a vallás i rán t ; s ezután kérdem: hogy ha ez igy 
tovább megy, s ekként az emberek lelkében a jognak 
eszméje egészen kialszik ; vájjon ekkor nem következhe-
tik-e be, hogy a vagyontalanok osztálya, nem lévén többé 
a túlvilági remények által türelemre biztatva, sem az 
isteni igazságtól való félelem által többé fékezve — nem 
következhetik-e be, hogy e vagyontalan és remény nél-
küli osztály, látva a gazdagoknak, az ő nyomorával ki-
rivólag ellenkező bőségét, kétségbeesett elkeseredéssel 
és elszántsággal síkra száll, a haderőre szert teszen, és 
az egész társadalomnak pusztítójává leszen ? Azonban hi-
báztam, mikor azt mondám, hogy mindez bekövetkezhetik ; 
hisz az már ténynyé kezdett válni. Kinek nem jutott 
volna ugyanis tudomására, hogy emez elkeseredett osz-
tálynak vakmerőbb tagjai minden uton-módon iparkodnak, 
pokoli terveiknek megnyerni a köznépet ; és hogy napról 
napra hatalmasabbnak érezvén magukat, már is remélik 
a haderőnek rég óhajtot t és tervezett birtokába jutni ? S 
ki ne tudná, miképen mozgósítják ugyanezek úgynevezett 
„communista, socialista, nihilista" egyleteiket s miként 
fenyegetőznek már dühöngve a társadalomnak fenekestől 
való felforgatásával ? ! Es éppen e borzadályos állapotok 
miatt jajveszékel az emberiség s néz borzadva elejébe 
egy oly általános, rémítő felfordulásnak, mely a jelen 
műveltség alkotásaiból nem hagyand egyebet hátra vértől 
festett, füstölgő romoknál. Be kell vallanunk, hogy csakis 
maga az Isten menthet meg ez irtózatos csapástól, mely-
nek kezdete a mult század vége felé, sőt néhány évvel 
ezelőtt is mutatkozék, és pedig Európa egyik legműveltebb 
nemzetének kebelében, és melynek félelmes symptomái 
jelenleg minden nemzet körében észlelhetők. De vájjon 
akar-e majd az Isten megmenteni? . . Ha a kormányok 
s a népek tekintetüket ama ragyogó csillagra vetnék, 
mely több év óta csodálandó fényt lövel az egész földre, 
s melynek sugarai a legmélyebb sötétség rejtekeibe is 
behatolván, az azokban rejlő legveszedelmesebb titkokat, 
gonosz terveket kiderítették ; mely a társadalomnak 
megmutatta azt az utat-módot, mely által visszanyerheti 
sulyegyenét; ha e jótevő csillagot követnék, mely szere-
tetének melegét az egész világra árasztja, s melynek 
áldásthozó befolyását nem rég igénybe vette századunk 
egyik legmagasabb és leghatalmasabb államférfia ; ha 
tehát a kormányok és népek e csillagra függesztenék 
vizsgáló szemeiket ; s ha annak szelid sugaraitól vonatva, 
fényes nyomaiba lépnének : oh ! akkor igenis remélhetnők, 
hogy az emberiség megrettenve visszatér amaz irtózatos 
örvénytől, mely felé gondatlanul rohan ! . . . Én csak 
azt mondom, hogy valóban hazugnak és elvetemültnek 
kell lennie azon áltudománynak, mely az Isten létezését 
tagadja. Gyümölcséről ismerhetni meg a fát. Ha tehát 
egyéb érv nem léteznék is : az a borzasztó rendetlenség, 
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melyet az istentagadó áltudomány méhében hord, egyedül 
elégséges volna, hogy minket meggyőzzön arról, miszerint 
valóban létezik Isten ! 

Ámde ha létezik egy személyes Isten, azaz egy 
oly valóság, mely csupa értelem és szeretet : biztos akkor, 
hogy beszélhetett és oktathatta az emberi nemet. Es 
hogy ezt valóban megtegye, ez nagyon is illett azon 
szeretetteljes és kiváló gondviseléséhez, melylyel okos 
teremtményei iránt viseltetnie kell. Mert ezek ellenkező 
esetben a tévelynek és a kárhozat biztos veszélyének ki 
lettek volna téve. Azon igazságok ugyanis, melyek az 
ember üdvösségére okvetetlen szükségesek, m. p. az Isten 
természetéről, tulajdonságairól, a mi rendeltetésünkről, a 
túlvilági jutalmak és kínokról szóló igazságok nem ké-
pezhetik érzékeink t á rgyá t : miért is azokat csupán ta-
nulmányozások utján és a természeti ész világánál csakis 
kevés ember ismerheti meg, anélkül azonban, hogy biz-
tosak lennének a legveszélyesebb tévelyektől. Sz. Tamás-
nak ezen érvelését (contra gentes) bizonyitva Játjuk a 
történelemben. Az emberiség legnagyobb része tehát 
meg volna fosztva minden fontos és életbe vágó igaz-
ságtól, vagy pedig arra volna utalva, hogy azokról csakis 
némi bizonytalan, ingadozó tudományt nyerjen ama kevés, 
úgynevezett bölcsésztől, kik őket vagy hiu tudákosság 
folytán, mely ártalmasabb mint maga a tudatlanság, vagy 
pedig szántszándékosan a legveszélyesebb tévedésbe ejt-
hetnék. Ha ellenben az Ur Isten beszélne, akkor minden 
ember, mihelyt eszével élhet, legottan megismerhetne 
minden szükséges igazságot, még pedig teljes biztosság-
gal és a tévedésnek legkisebb veszélye nélkül. Mert az 
Isten, maga lévén a végtelen bölcseség és minden igaz-
ságnak kútfeje, nem csalatkozhatik ; és mivel 0 a végte-
len jóság is, azért nem állhat érdekében, hogy valakit 
megcsaljon. Y a k m i n t a világosság szükségképen kizárja 
a sötétséget és csakis fényt idé het elő, — ugy a lénye-
ges igazság is, t. i. az Isten szükségképen ment minden 
tévelytől. és a teremtmények értelmével csakis tiszta és 
biztos igazságot közölhet. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 1. Bismarck herczeg legújabb be-

széde. — II. Amaz ismételt mea culpán kivül, melyről 
mult számunkban megemlékeztünk, felette érdekes Bis-
marck herczeg ama nyilatkozata, mely ama felfogás ellen 
irányul, mintha a porosz állam bizonyos felségjogokat 
feláldozna, mikor az egyháznak — habár csak részben — 
visszaadni szándékozik, mi az egyházé, mi beléletének sza-
badsága és függetlensége. Azzal a kétségbevonhatatlan 
állitással kezdi, hogy ha valaki, ugy ő bizonyára nem 
vetkőzött ki az állam méltósága iránti tiszteletből. Az 
már ugyan teljesen igaz, mert ha valaki az államhatalom 
korlátlan és absolut érvényesítésének embere, akkor az 
bizonyára Bismarck állam-kanczellár. Egész politikai sze-
replése és kivált ujabb fellépései ezt a napnál világo-
sabban bizonyítják. És mégis mit mond a vas-államkan-
czellár az államhatalomról, viszonyban az egyház bel-
ügyeivel ? Szórói-szóra ezeket: „A mit a porosz állam 

most felad, oly kevéssé értékes, hogy azért kár tovább 
háborút viselni. A májusi törvények előtt ezen felségjo-
gokat nem is birtuk, akkor az alkotmány maga megszo-
rított bennünket, és mégis ki kételkedhetik abban, hogy 
az állam a maga jogait még a májusi törvények nélkül 
is megvédhette volna ?" Bismarck beszél igy, kit a világ 
mint a politika protoplasmáját bámul ; ő nem tar t ja 
szükségesnek, hogy az egyház külön zsarnoki rendőri 
törvények által békókba vetessék, érvényesítheti az állam 
ezek nélkül is jogait, elismervén ez által, hogy az állam-
nak, mint ilyennek nem lehetnek jogai, melyek kivételes 
zsarnoki törvények nélkül nem volnának érvényesíthetők, 
annál is inkább, mivel az egyház, minden — lényeges 
alkotmányával nem ellenkező — törvényt ugy is szokott 
tiszteletben tartani. Szeretnők, hogy ezt a leczkét sok 
magyar államférfiú és politikus el ne felejtené; azokat 
értjük, kiket az állam felségjogai annyira elszédítettek, 
hogy az egyházban csak humillima ancillát látnak, rossz 
néven véve annak minden szabadabb mozgást és hatal-
mába akarván ejteni az egyházi belélet minden mozza-
natát . Mi legalább el nem fogjuk felejteni Bismarck 
herczeg ezen nyilatkozatát és szükség esetén erre figyel-
meztetni fogjuk intéző köreinket, ha tulkapásokban ta-
lálna kulminálni állami bölcseségük. 

A mit Bismarck az egyházi rendekről mond, az 
részint ügyetlen élez, részint túlhajtott dolog. A „ca-
daver"-engedelmességgel élczelni, a „sacrificio deli' in-
tel let tou- t emlegetni legalább nem jól áll egy komoly 
államférfiuhoz, minőnek Bismarckot szeretnők tekinteni, 
és a ki azon kivül mint hivő keresztény a „sacrificio 
deli" intelletto"-tól — helyes és igazi értelmében — nem 
riadhat vissza. Nagyon kár ilyeneket belekeverni. 

Es most következik egy részlet Bismarck herczeg 
beszédében, mely igen kicsinyesnek tünteti fel a nagy 
államférfiut. A Centrum-párt ellen való boszu és mondhat-
nók düh beszél szavaiból. A mellett folyton dicséri a pápát 
és a legnagyobb elismeréssel adózik szentséges atyánknak. 

Azon kezdi ezt a részletet, hogy az egész kultur-
kampf nem czél, hanem csak eszköz volt a belbéke 
helyreállítására. Azaz Bismarck abban a véleményben volt, 
hogy a kulturkampf által megtöri Németországban a ka-
tholiczismust, mely a Yaticanum után keletkezett u. n. 
ó-katholicismus ellen kifejtett nagyobb actio által 
alig elnyert hegemóniára féltékeny Poroszországnak ve-
szedelmesnek látszott, vagy legalább akadály gyanánt 
tűnt fel az állammindenhatóság teljes érvényesítésében. 
Bismarck csalódott. A katholiczizmus isteni életereje ki-
játszotta csalfa terveit. A nép a papsággal és a püspö-
kökkel a legszorosabb egyetértésben egyfelől, a folyton 
emelkedő, sőt szövetségei által döntő befolyásra felvergő-
dött centrum-párt másfelől arra tanították meg Bismarckot, 
hogy itt hiába minden erőszakoskodás, — ez csak növeli 
és szaporítja a bajt. Beállott a fordulat. A vaskanezellár 
ugyan nem egészen igy indokolja a fordulatot, de a ki 
az előzményeket ismeri és magának Bismarck herczeg 
mostani beszédének vezérelveit szem előtt tartja, az köny-
nyen megérti, hogy a „békeszerető" pápa iránt már ré-
gebben kifejezett „óhaj" — hogy a „békeszerető" mos-
tani pápánk trónralépte igen kellemes és kedves alkalmul 
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szolgálnak Bismarck berezegnek, hogy mit már régebben 
végrehajtandónak, szükségesnek látott, azt most sub alio 
specioso titulo teheti. Azért kész önmagáról is a követ-
kezőket mondani: „Nagyon téves, ha mindenható minisz-
terről beszélnek, holott nekem tiz év kellett, hogy vég-
rehajtsam ama programmot, melyet már a pápa trónra-
lépte alkalmából kidolgoztam, midőn láttam hogy a pápa 
hajlandó a harcz megszüntetésére és mely programm kö-
rülbelül azt tartalmazza, a mi eddig keresztülvitetett.* 
S miután azokat, kik a helyzettel meg nem elégedve saj-
nálják a kulturharcz megszüntetését, azzal vigasztalta, 
hogy ha szükséges leend „ugyanazon erők ugyanezen tör-
vényeket újból feltámaszthatják," ismétli az előbbi esz-
mét, hogy ő sokkal nehezebbnek találta a békére irányult 
kísérletet, mint ezt magának képzelte. 

Bismarck herczeg ért a politikai színlelés nagy 
mesterségéhez és azért bármennyire is hangoztatta akár 
a nehézséget, akár a saját tehetetlenségét, nem fogja 
kiirtani sem a németországi katholikusok, sem mások 
tárgyilagos ítéletéből azt a perceptiót, hogy ha Bismarck 
komolyan akarta volna vagy ma is komolyan akarná a 
teljes kibékülést az egyházzal, hogy ez neki már rég 
sikerült volna, vagy mindenkor könnyen sikerülne. Igy 
csak részletfizetés az mit ad, kierőszakolva a helyzet 
által, Németország ugy belállapota, mint külviszonyai által. 
Ha ezek Bismarck herczegre a politikusra nem gyakorolnák 
azt a nyomást, mely alatt tényleg áll, még ma is virá-
goznék javában a kulturharcz kegyetlensége. 

Amit Bismarck a Centrum-pártról mond — azokat 
a kemény igazságtalan, sújtó vádakat, azokat Windthorst 
kétségkívül leszállítja majd saját értékükre. Még ha politi-
kai ellenfele is a Centrum-párt, minden tekintetben politikai 
illemellenes dolog oly helyen megtámadni valakit vagy 
egy egész pártot, a hol nincs alkalom a védelemre, hol 
fel nem szólalhat védelmére senki. Bismarck kíméletlen-
sége ugyan köztudomású dolog, de hogy ezen kímélet-
lenséghez most oly vakmerő sértések is sorakoztak, azt 
nem értenők, ha nem tudjuk, hogy Bismarck herczegnek 
meg van a többsége és nem szorul már a Centrumra. — 
A többiről legközelebb. ? 

Budapest, márcz. 30. Vallomások. — Olay Szilárd, 
országos képviselő a szélső baloldalon, czikksorozatot 
inditott meg egy igen elterjedt fővárosi néplapban. A 
czikksorozat a népoktatásról szól. Mindjárt az első czikk-
ben oly becses vallomások vannak arra nézve, hogy az 
1868-iki népiskolai törvénynyel megindított közoktatási 
politikát mily szellem inspirálta és vezette, kivált az 
iskola-közösitések aranjuezi napjaiban, hogy e czikk leg-
nagyobb részének reprodukálását jónak látjuk. Eltekin-
tünk attól, hogy ezek, a papságnak kedvében járni akaró 
czikkek jelenleg, a választások közeledtével, in usurn 
Dephini vannak irva, azaz egy kis captatio benevolen-
tiaeval vannak saturálva — s vesszük a vallomást ugy 
a mint van : a liberalismus történeti becsű önvallomá-
sának. 

„Magyarországban, úgymond, 1868. évben alkották s 
1876. évben bővítették meg honatyáink a népoktatási tör-
vényt, mely által a modern szabadelvüség kiragadta az egyház 

kezéből a népiskolák igazgatását, és megbénitá azoknak 
a vallásos nevelésre gyakorolt hatalmát és befolyását. 

Boldogult báró Eötvös József miniszter volt az, ki 
1868. évben terjesztette be az országgyűlésnek a nép-
iskolai közoktatási törvényjavaslatot, tehát ugyanaz a 
miniszter, ki az 1848. évi országgyűlésen hasontárgyu 
törvényjavaslatot nyúj to t t be a képviselőháznak, mely 
azonban törvényerőre emelkedni nem tudott. 

Habár a most beterjesztett törvényjavaslat ama 
módosítások mellett is, melyet a képviselőház azon esz-
közölt, sokkal szelídebb volt annál, mely 1848. évben 
benyujtatot t , mégis a főrendiház leginkább vonakodott 
elfogadni a törvényjavaslatot, abból az okból, mert eme 
népiskolák vezénylete s igazgatása a papság kezéből 
elvonatott és a politikai község tagjaiból alakított iskola-
székre bízatott. 

Midőn ezen népiskolai törvény a felsőházban tár-
gyaltatott , és az ajánlott módosítások figyelembe vétele 
nélkül elfogadtatott, báró Wenckheim László a tárgyalás 
alkalmával igen helyesen említette meg, hogy a javaslat 
szerint nemcsak a községek vannak feljogosítva iskoláik 
közösitésére, hanem azt a kormány is köteles tenni az 
esetben, ha azok a hitfelekezetek által a kitűzött időben, 
a törvény értelmében rendezve nem lesznek. Nem minden 
tartózkodás nélküli félelemmel jósolta meg, hogy ily 
viszonyok között hazánkban leginkább a katholikus isko-
lák fognak áldozatul esni. mert mig a protestánsok és 
görögök autonomiája rendezve lévén, iskoláikat felszerel-
hetik és az állami hatalom ellenében védelmezhetik is ; 
egyedül a katholikusok vannak még szervezetlen (?) állapot-
ban, és igy sem iskoláikat megmenteni, sem védeni nem 
tudják a hatalom ellen. Es ha a protestánsok báró Va y 
Miklós nyilatkozata szerint nem félnek a törvénytől, azt 
könnyen megérthet jük, mert ha mi katholikusok oly (!) auto-
nómiával birnánk mint ők, a mi aggodalmaink sem lé-
teznének. 

Hogy ezen aggodalom, ugy az áldozatra kiszemelt 
katholikus iskolákra vonatkozó jóslat sem volt alaptalan, 
a szóban levő törvény kihirdetése után, az ország külön-
féle vidékein nemsokára felmerült események igazolták, 
mert elökészitett terv szerint megindittatott az iskolák 
közösitésének manöverje az egész országban. Budapest, 
az ország fővárosa, mint más kérdéseknél, ugy a szóban 
lévő ügynél is a kezdeményező volt, elközösité a városi 
pénztárból feltartott elemi — azelőtt katholikus jellegű 
— népiskoláit ; a fővárosnak kezdeményező, irány s hang 
adó példáját csakhamar a többi városok is utánozták. Az 
országgyűlési képvise lők — mintha csak küldve és 
megbizva lettek volna — ott hagyva a fővárost és ország-
gyűlést, lerándultak kerületeikbe, és éppen azon városi 
közgyűlésben jelentek meg, midőn a, városi képviselőtestü-
let elébe, a,z iskolák kérdése tűzetett ki tárgyalásul és 
eme, a-városi pénztárból eddig fentartott katholikus is-
kolák közösitése : a haladás, műveltség, lelkiismereti sza-
badság nevében szorgalmaztatott a szónokok által és a 
többség által, azok nagy örömére megszavaztatott. A 
városokból azután a községbe vitetett át a mozgalom, a 
a választó-kerületek képvise lői i s osztozni akarván 
társaiknak dicsőségében, ők is — ha személyesen meg 
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nem jelenhettek kerületeik egyes községeinek gyűléseire 
— legalább ezek elöljárói és bizalmas embereikhez intézett 
levelekben osztogatták a jó tanácsokat, és itt-ott a kor-
mány segélyezését is kilátásba helyezték a községeknek 
azon esetre, ha iskolájuknak hitfelekezeti jellegét a kö-
zös czimmel cserélik fel. 

A kormány által kinevezett tanfelügyelők is — di-
cséret a kivételeknek — szintén igénybe vették ezen kor-
tesfegyvert is, miután tagadni nem lehet, hogy a kisebb 
községek soha sem költöttek szivesen a tanügyre, és a mi 
1868. előtt még is létesült, az a község által saját jó-
szántából soha, vagy igen ritkán szavaztatott meg, ha-
nem a lelkész-igazgató hivatalos előterjesztése folytán 
felsőbb hatóság parancsára lett a község által végre-
hajtva. Ily körülmények között nem lehet csodálni azt, 
hogy egyes tisztán katholikus községek is beestek a csap-
dába, és abban az édes reményben közösitették iskoláju-
kat, hogy igy ez mint községi iskola, majd a lelkész 
igazgatása alul fel fog szabadulni és a község által 
választandó iskolaszék joghatósága alá tartozván, a lel-
kész igazgatónak eddigi terhes és pénzbeli költségekkel 
is járó zaklatásától megmenekszik. 

Megtörtént, hogy itt-ott a tanitó urak is a népis-
kolák közösitése mellett rajongtak, kik a neveléshez és 
tanmódhoz szintén értő lelkész-igazgató igája alól szaba-
dulni akarván, biztosabb jövőt s nyugalmasabb állást j ó -
soltak maguknak, ha az igazgatás oly egyének kezébe 
megy át, kik a tanitási szakmában járatlanok lévén, e 
téren nem elöl, hanem hátuljárók lesznek.u 

íme mily szervezetten folyt vala az elemi iskolák 
dekatholizácziója ! Ugy hisszük e czikkhez nem kell kom-
mentár ! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-Istváii-Társuiat 

választmányának 1887. márcz. hó 31-én tartott ülése. 
Elnökség: Gróf Károlyi Sándor és dr Steiner Fülöp 

pápai praelatus. 
A választmányi tagok tekintélyes számmal jelentek 

meg. Ott volt gróf Szapáry István főispán, br. Hornig 
Károly cz. püspök, Barta Béla kúriai biró, Gervay Mihály 
min. tanácsos, Huszár István, Gerlóczy Károly polgár-
mester, Lubrich Ágoston stb. 

A választmány a mult havi ülés hitelesitett jegyző-
könyvét tudomásul vette. 

Gróf Károlyi Sándor elnök felhívja a válaszmány 
figyelmét a katholikus-világ fényes ünnepére, ő szentsége 
XIII. Leo pápa áldozárrá való felszeuteltetésének ötven-
éves jubileumára. A dicsőségesen uralkodó pápa ünnepét 
méltán ülik meg az egész világ katholikusai, pápaságá-
nak évei korszakot alkotók s az ünneplők soraiban kell, 
hogy ott legyen a Szent-István-Társulat is. Magyaror-
szág katholikusainak országos küldöttségét az ország 
bibornok herczegprimása fogja vezetni a kereszténység 
fővárosába, a Sz.-Í.-Társulatnak az elnökség vezetése alatt 
tisztelgő küldöttsége ezen nagy bizottsághoz fog csatla-
kozni. Mielőtt indítványát az elnökség részéről megtenné, 
kívánja a választmány tagjainak esetleges nyilatkozatait. 

Barta Béla: Szentséges atyánk, dicsőségesen uralkodó 
XIII. Leo pápa jubileuma, jubileuma egyszersmind minden 
kath. társulatnak, minden katholikusnak, mert kedvező 
alkalom ez arra, hogy mi mindnyájan, a társulat ugy, 
mint egyesek, az anyaszentegyház, az apostoli szentszék 
iránt táplált fiúi hüségünk, törhetlen ragaszkodásunk 
adóját lerójuk Mert, igen t. választmány, a mi erőnk a 
katholiczizmus, ezt bevallani kötelességünk : addig va-
gyunk erősek, mig katholikusok vagyunk. — Őseink jó 
katholikusok voltak s nemes hazafiságuk ragyogó példái 
ott díszlenek a történet lapjain. A ki jó katholikus, az 
jó honpolgár is. E kettő nagyon összeülik, e kettő egy -
mástól el nem választható. Mi tehát őseink fényes pél-
dáit utánozzuk, midőn édes hazánk és az apostoli szent-
szék között fennálló ezredéves viszonyt ápoljuk s midőn 
minden alkalmat felhasználunk arra nézve, hogy hitünk-
nek, hűségünknek kifejezést adjuuk. XIII. Leo pápa 
„Quod multum" elévülhetlen encyklikája csak imént hang-
zott el, még füleinkben csengnek a szavak, szivünk őrzi 
a szeretet jeleit, melylyel szentséges atyánk minket m a -
gyarokat szivére ölelt. Szivvel-lélekkel várja tehát az 
elnökség indítványát. 

Gróf Károlyi Sándor elnök, elnöktársai nevében 
is indítványozza, hogy 1. a Szt.-István-Társulat ő szent-
sége XIII. Leo pápa jubileumában részt vesz ; 2. a tár-
sulat fiúi szeretete, hűsége zálogául a szent atya lábához 
a Péterfillérek kétszeres összegét teszi le ; 3. ő szentsé-
géhez hódoló feliratot intéz, melynek szerkesztésére ő 
méltóságát dr Steiner Fülöp pápai praelatus alelnök urat 
kéri fel ; 4. a társulati elnökség vezetése alatt egy kül-
döttséget meneszt Rómába, mely küldöttség lesz átadandó 
a társulati fővédnök s az elnökség által aláirt feliratot; 
5. a társulat összes fenállása óta megjelent müveit disz-
kiadásban ő szentségének hódolata jeléül felajánlja. 

A választmány az elnökség indítványait nagy lel-
kesedéssel fogadta s megbízta az elnökséget, hogy a 
módozatok felől ő eminencziája a bibornok-herczegpri-
sal érintkezzék. 

Gróf Károlyi Sándor elnök előadja, hogy a társulat 
„tud. és írod." osztálya felállítása által megváltozott 
alapszabály-függelék a belügyminiszterhez felterjesztetett, 
kéri a választmányt, bizza meg az elnökséget azzal, hogy 
a 30-as bizottságot, mely az osztály tagjait ajánlani fogja 
— a megerősített alapszabályok leérkezte után összehív-
hassa. A választmány az intézkedést az elnökségre bizta. 

Haydin Károly mint a gazdasági bizottság előadója 
benyújtja a nyomda-ügyben jelentését. A társulat 15 
nyomdát szólított fel ajánlattételre, — a bizottság az 
ajánlatokat megvizsgálta s legolcsóbbnak találta az Athe-
naeum egységárait, (28°/0-al vagyis 11,200 frttal olcsób-
ban mint eddig) : m i é r t is ezen nyomdának ajánlatát 
terjeszti elfogadás végett a választmánynak. 

A választmány a gazdasági bizottság javaslatát 
elfogadta. 

Hummer Nándor társ. titkár benyújtja a társulat-
hoz érkezett hivatalos iratokat. — Néh. Németh szat-

Ezeknek a nyomdai miseriáknak azonnal végök szakadna, 
ha a Sz.-I.-T. maga állítana fel nyomdát. A szerk. 
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mári nagyprépost a társulatnak 100 fr tot hagyományo-
zott. — Előterjeszti a beérkezett kérvényeket, s indokolá-
sára a társulat ajándék könyveket szavazott meg: a 
lévai főgymnasiumnak, a kapós-apáthii község iskolájának, 
a nagyszebeni katonai kórháznak. 

A társ. titkár beterjeszti Bogisich Mihály prépost-
plébános „Őseink buzgósága imák és énekekben" czimü 
kéziratban levő müvét, — az iró e mü kiadását kéri. 

A választmány a „tud. és irod." osztályhoz utasitja. 
Venczel Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a tár-

sulat bevétele 1887. február hóban 8317 f r t 20 kr. Ki-
adása 7238 f r t 17 kr. — plus maradék: 1079 f r t 13 kr. 

A társ. ügynökségben elkelt: 628S fr t 23 kr. ér-
tékű nyomtatvány. 

Társ . titkár jelenti, hogy febr. hóban márczius 30-ig 
a társulat 1 alapitó és 177 rendes taggal szaporodott. 

A gróf-elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri: 
Gr. Szapáry István és Horváth Pius vál. tagokat. 

1887. február 24-ike óta a Szent-István-Társulatba 
léptek : Alapitó tagul : dr Balics Antal theolog. tanár. 
Rendes tagok lettek : ifj . gróf Széchenyi Imre, Zloczky 
Theodóz lelkész, Charusz László kegy. r. házfőnök, Rap-
pensberger Yilmos főgymn. igazgató, Czápay Imre házi 
lelki atya, Rehák Yincze, Yas Károly tanárok, Fridii 
Lajos, Máté József, Vajay István, Neumayer Dezső, Antal 
György, Ják Ede, Kübály Péter, Liebbald Lajos, Martin 
Antal, Mosgay Sándor, Rajczy János, Simon Ferencz, 
Kasztl Gyula, Herger József. Ivánovics György, Hradek 
Károly, Kirsanek Ödön, Plank Kamill, Pirisaka Ignácz, 
Gadó Sándor, Horváth Mihály, Erdélyi Károly, Ruzsinszky 
Ferencz papnövendékek, Simrák Béla segédleik., Grónay 
József, Höhr Ignácz képezdei tanárok, Sztanko János 
papnöveldei igazgató, dr Wildfeuer Károly tanár, dr 
Kurimszky Antal prépost-plébános, Nagy Alajos gymn. 
tanár, Hold Ádám lelkész, dr Reiser György hittanár, 
Szkladányi József pleb., Rieger Nándor gyógyszerész, dr 
Blaskó József ügyvéd, Magyary Pál hittanár, Pokorny 
Emanuel lelki atya, Berkeszi István, dr Lechner László, 
Czeiner József főgymn. tanárok, gróf Zichy Pál, Zsemlye 
Imre kir. albiró, Varga János papnev. lelkiigazgató, Sütő An-
tal lelkész, Oltványi Gáspár lelkész, Merchich Máté, Wayán 
János plébánosok, Buchinger Károly káplán, Szelezsán Já-
nos, Szelezsán Marczell, Bónyi Bertalan, ifj . Papp János, 
Mihálka György gör. k. papnövendékek, Kovács Márk, 
Szertmi Viktor, Niedermayer Antal, Jávori István lat. 
szert, papnövendékek, Ferenczy József kegyesrendi fő-
gymn. tanár, Takáts Sándor k. r. áldozár, Russel Károly 
theol. tanár, Titz Antal papnöv., kegyesr. hittanintézet 
Nyitrán, főgymn. és ifjúsági könyvtár Nyitrán, Kreskay 
Antal plébános, Pap János kegyesrendi házfőnök, Papp 
József kegyesrendi főgymnasiumi tanár, Cserép Sándor 
kegyesrendi főgymn. tan., Govrik János pléb. Weissel 
Ödön cs. k. őrnagy, Nyárády Aladár káplán, Szepessy 
Sándor kertész, Neusidler Károly orsz. képviselő, Szendrei 
János iró, Obelcz József k. r. másodfőnök, Arányi Béla 
k. r. házfőnök, Ferenczy Károly kir. adótiszt, Schlichter 
Lajos építész, Kotersovszky Alajos pléb., dr Travnyik 
József körorvos, Bodnár Gáspár káplán, Kuluncsik Pál 
hittanár, Knésy Péter káplán, szabadkai Szt.-Fer. zárda, 

Slein Mihály tan., Horváth Miklós kir. tanácsos, Perinay 
Ferencz tan., Bálint György, Metzker József növ., László 
József pléb., Héjjá Kálmán, Pottyondy Géza közbir-
tokos, Högyészy István tanuló, Gyertyó-Szászhegyi tanitói 
könyvtár, Gyergyói Szászhegyi Szt.-Ferenczrendi szerzetes 
ház, Einmayer János jószágigazgató, Léva és vidéke 
kath. tanitói egylet, Müllner Pál gimn. igazgató, Horatius 
Pál, Vodicska Imre, Veszprémy Sándor, Csere János, 
Szentkirályi Zoltán papnövendékek, Kassenszky József 
nyug. árvaszéki elnök, Poller Endre pleb., Unger István 
seg. lelkész, Sal Ferencz polgármester, Mildner Béla, 
Csont Béla lelkészek, Erős István földbirt., Bartha István 
urad. tiszt, Desewffy Emil tanító, Waldhauser Adolf 
főv. képviselő, Nunkovics János pléb., Horváth János 
plébános, Zoltán János alispán, Magyary Géza tvszéki 
elnök, Lázár Kálmán kir. ügyész, Zsembery József káp-
lán, Cserey Emil karkáp., Havran János püspöki iktató, 
Sztanyák Ferencz theol. tanár, Szmolen József plébános, 
Thold József vasúti hivatalnok, Karácsony Imre sem. 
praef., Seyler Károly plébános, Váczi Ambrus prím. ur. 
intéző, Szabó György pleb., Baán János kápl., Babik 
József kápl., Müller Károly, Báthory Endre tanárok, 
Maár József rendőri tiszt., Soproni kath. legényegyesület, 
Soproni kath. kir. tanítóképző könyvtára, Kegyesrendi 
társház Veszprém, Kőrösy Albin k. r. tanár, Scherer 
István karkáplán, Jekkel Antal pénztárnok, Köves László, 
Rein István, Farkas Draskóczy Ferencz, Firnstall Lajos, 
Bandies József, Lengyel József papnövendékek, Tóth 
János plébános, Stolcz Károly káplán, Kassai kir. kath. 
férfi-tanitóképezde, Augusztinyi Béla, Gruska Lajos, Mathia 
Endre, Nóvák László, Répászky Ferencz, Szepessy János, 
Koredko Ede, Kurimszky János, Mikita Antal, Szémann 
János, Zavatzky Gusztáv, Derfinyák Béla, Reicser József, 
Rorder Mihály papnövendékek, Hahnekampf Sándor 
plébános, Kusstrich György seg. lelkész, Asbóth Viktor 
minor, r. papnövendék. 

I R O D A L O M . 
= L. Annaeus Seneca und seine Beziehungen 

zum Urchristenthum. Von Johannes Kreyher. Berlin, 
1887. 8-r. 198 1. 

Seneca, Boëthius keresztény, és Shakespeare katholikus 
volta, igen érdekes és tanulságos tanulmányok tárgyát 
képezték és képezik folytonosan. Ily tanulmány a fent 
jelzett . A valószínűség lehető legmagasabb fokára van 
általa emelve, hogy Seneca legalább is lelke teljes rokon-
szenvével viseltetett a kereszténység iránt. Sz. Pál leve-
lében a thessalonikaiakhoz szerző szerint csakis ő lehet 
az, ki az istentelenséget (Nérót) feltartóztatni képes vala, 
és az Apostolok Cselekedeteiben „Theophilus," a kinek 
kedveért sz. Lukács az egészet irta, szerző szerint Seneca 
vala. Mindenesetre becses tanulmány, s annál szebb, mert 
szerző az ő protestáns balitéleteivel csak itt-ott mu-
tatkozik. 

— Fölhívás előfizetésre. Stampfel Károly pozsonyi 
könyvkiadó u j vállalatot indit meg, mely különösen a 
katholikusok, s első sorban a kath. papság figyelmét van 
hivatva igénybe venni. Czime : A magyar Sión Őrei. 
Életrajzi vázlatok. Szerkeszti Kőhalmi-Klim stein József 
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tanár I. kötet. 1887. Pozsony—Budapest. Kiadja Stampfel 
Károly kir. udvari és akad. könyvkereskedő. 

Tájékoztatóul szolgáljon a fent nevezett könyvkiadó 
czég következő jelentése : 

„Kortársaipk" czimü vállalatomat, — melyet az 
időszaki sajtó éppen ugy mint a t. olvasó közönség mél-
tányló figyelemben és elismerésben részesitett — két ágra. 
osztja ezentúl a mindkét részről tapasztalt érdeklődés 
és meleg méltánylás. 

Egy uj vállalatot inditok meg. 
A magyar kath. egyház nagyjainak tiszteletreméltó 

sorozatát veszi az olvasó közönség. 
„A magyar Sión őrei" 

cz. vállalatban, a jelenkor kath. püspökeit és más kiváló 
nagyjait, élet- és jellemrajzokban, jól megirt életképek-
ben. azon magasztos álláspontból, melyet czimlapunk 
hordoz: „Quos Spiritus Sanctus posuit regere ecclesiam 
Dei!" — „Kiket a Sz. Lélek helyezett az egyház kormá-
nyára !" 

A fejlődő irodalom veti föl a szükségletet, melynek 
e vállalat is hódolni siet. Az egyes illustrait lapok, a 
hírlapirodalom átalában ; elmondanak egyházi nagyjainkról 
egyes jellemző vonásokat, életrajzi és működési részleteket, 
amennyiben azok a kortársi följegyzések körébe tartoznak. 

E vállalat, egyházi életünk vezéreit egész önálló 
életképekben, élet- és jellemrajzokban fogja bemutatni, 
ugy mint azok a szellemi tevékenység és az egyházi kor-
mányzás mezején állást foglalnak, működnek. 

Minden katholikus ember szereti nemcsak saját püs-
pökét, de egyházának többi vezércsillagait is megismerni 
közelebbről ; azokat az egyházfejedelmeket, kiket egye-
nesen az isteni gondviselés, komoly időkben állított a 
szellemek vezérlésének magaslatára : — a kik szent ügyért 
küzdve, az anyag és szellem kibékitésén munkálkodnak. 

„Deutschlands Episkopat" — a német katholikus 
irodalomnak hasonló vállalata, nagyon elterjedt mii és nagy 
közönséggel rendelkezik. 

Reméljük, hogy a magyar katholikusok között nem 
fog kevesebb méltánylásra találni ezen, szellemben és ki-
állításban is amattól alább nem maradó irodalmi vállalat. 

A szerkesztést 
Kőhalmi-Klim stein József, 

esztergom-főmegyei áldozár és érseki főgymnasiumi tanár 
Nagyszombatban vállalta el, kinek eddigi irodalmi műkö-
dése, az életrajzok szellemes összeállítására és irodalmi 
értékére nézve teljes kezességet nyújt . 

Ez u j vállalat kötetes részekben jelenik meg, hoz-
ván minden kötet 2 — 3 életrajzot ; minden életrajzban 
megfelelő képeket, művészi illustratiókat. 

Az első kötet Siííior JállOS bibornok ur élet- és 
jellemrajzát (III. kiadásban), Ipolyi Arnold (II. kiadás) 
és Rónay Jáczint püspökök (II. kiadás) életrajzait tar-
talmazza és 62 illustratióval van ellátva. 

A II. kötet hozni fogja Haynald Lajos, Mihalovics 
Józseí bibornokok és Samassa József egri érsek élet-
rajzai t ; a további kötetek folytatólagosan a magyar ko-
rona országainak mindazon egyházi nagyjait és főméltó-
ságait, kik vagy tényleg vagy jogczimben ilyenek : tehát a 
czimzetes püspököket is és egyházunk egyéb kitűnőségeit. 

A magyar kath. egyház elég gazdag oly férfiakban, 
kik első sorban az egyházi társadalomban, de a tudo-
mány, irodalom és politika terén kiváló szerepet visznek ; 
kikről tehát kortársi följegyzések, élet- és jellemrajzi 
adatok teljes egészben adva — irodalmi értékkel birnak. 

Az I. kötet ára diszes borítékban 2 f r t 40 kr., disz-
kötésben 3 frt 20 kr. 

VEGYESEK. 
Pápa és császár. A párisi ,Monde' jól értesülni 

szokott római levelezője ismerni hiszi valamint a pápa 
Vilmos császárhoz, ugy viszont ennek a pápához irt ama 
levelének tartalmát, melynek mgr Galimberti a vivője. 
XIII. Leo a császárt arra kérte, hogy Németországban 
a vallási s Európában a nemzetközi békét fenntartani 
igyekezzék. A császár válaszának értelmét megadja a 
porosz urakházának ama tette, hogy az uj egyházpoli-
tikai tvjavaslatot Kopp fuldai püspök javításaival fogadta 
el, holott az első olvasáskor Kopp püspök ur módosí-
tásait a kormány is vísszautasitotta. A nemzetközi béke 
fenntartására vonatkozólag az események fogják majd 
megadni Vilmos császár levelének az értelmét. 

— A budapesti esp. kerület papsága húsvéti gvó-
nását, mint értesülünk, hétfőn, április hó 4-én reggeli 8 óra-
kor végzi a serviták templomában. 

— A diakovári püspök actiója Rómáb >n. A bécsi 
„N. Fr. Pr.a szerint „Montenegro fejedelme óhaját fe-
jezte volna ki az iránt, hogy az ő katholikus (t. i. latin 
szert kath.) alattvalói az egyesült görögökhöz hasonlóan 
nemzeti liturgiát kapjanak. (Római szertartás és nemzeti 
liturgia, — ez eddig még nem volt.) A fejedelem hivat-
kozik Magyarország egy szláv püspökére, kinek tekintélyét 
az egész délszláv világra elismerik az egyházi hagyo-
mányok ; és e püspök hosszú levélben fejtette ki XIII. 
Leo előtt a politikai és erkölcsi okokat, melyek a feje-
delem óhajának teljesítését követelni látszanak. A többi 
között, úgymond, beláthatatlan, mily hatalmat és vonzó 
erőt gyakorolna a kath. egyház a szláv Keleten és mily 
támaszt nyerne e tekintetben Montenegro fejedelmében, 
a ki az ő nagy eszének és akaratának erélyével nagy 
tettekre van hivatva a Balkán-félszigeten. (Oroszország 
is Montenegróban keresi szakadár panslavizmusa számára 
a Balkán-félsziget archimedesi pontját !) A pápa, mondja 
a „-V. Fr. Pr." szeretné a kérelmet teljesiteni ; de kés-
lekedik, mert Pécsből nyilván súlyos aggodalmak érvé-
nyesíttetnek." No hát ebben szembeszökő a zsidó sajtó fon-
toskodása. Annyi azonban tény, hogy a diakovári püspök ur 
nagy actiót fejt ki Rómában. Legújabb nagyböjti főpász-
tori körlevele is beszéd tárgya volt a „Moniteur d<; 
Rome"-ban. E levélben Jézus istenségét bizonyítja világos 
czélzattal a zágrábi egyetem jogi karában előfordult in-
cidensre, a melynek tudvalevőleg oly látszatot adtak, mintha 
a magyarbarátság Horvátországban a protestáns hitközöny 
és teljes vallástalanság malmára hajtaná a vizet, ellenben 
a diakovári püspök ur által vezetett szláv egyházpo-
litika a katholiczizmusjelenének menedékes jövőjének biz-
tositéka lenne. Ámde Róma éber és részrehajlatlan s a 
Szent-Lélek által vezéreltetik. 

— Itt a példa! A belgiumi ^katholikus kör"-ök és 
„conservativ egyletek" szövetsége XIX-ik, ezidei közgyű-
lését f. évi ápril 16., és 17-én fogja tartani Woeste volt 
minister és képviselő elnöklete alatt Ypresben. Mind a 
két nap egy-egy ülés leszen : első nap délután 4 órakor, 
második nap reggel 10 órakor, s délután 1 órakor közös 
ebéd zárja be a közgyűlést. Ez a katholikus társasélet 
virágzása. E nélkül oldott kévék a katholikusok milliói. 
Napirendje a közgyűlésnek következő leszen : elnöki be-
széd. Az ypresi kath. kör üdvözli a többi kath. körök és 
egyletek megbízottait. Felirat a szentatyához. Jelentés a 
szövetséges kath. körökről. Számadás az 1886-iki bevé-
telekről és kiadásokról. Több közérdekű kérdés meg-
vitatása. — Hát ez nálunk nem volna lehetséges — es 
szükséges ? ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A nevelőnő. — Vegyesek. 

Consnmmatum est! 
Beteljesedett! E szózat nagy jelentőségű, ha 

a kereszténység előtti állapotra gondolunk, mely-
nek az épp ugy mint Jézus földi életének befe-
jezése vala. Midőn Krisztus hozzánk való szere-
tetének müvét befejezte, beteljesedtek a pogány-
ság vágyódásai és a zsidóság jóslatai. Ha a po-
gányság a bölcsek és a költőknél, a törvényho-
zóknál, a hősöknél és a királyoknál kereste ki-
elégítését és megnyugtatását, de azt meg nem 
találhatá, mert vallása a legsötétebb tévely volt : 
— ugy megjelent neki Krisztusban, a tökéletes 
vallás szerzőjében, a bölcseség legtökéletesebb 
tanitója, a legtökéletesebb törvény alkotója, az 
isteni hős és király, ki fenséges czélu földi pá-
lyáját befejezettnek nyilvánithatá e szózattal: 
consummatum est! hogy igy senki se kételkedjék 
többé, miszerint az igazi megnyugvást, mely után 
az emberiség négyezer évig epedett, csak ő nála 
lehet megtalálni. 

Consummatum est! Beteljesedett a megvál-
tás nagy müve!... Ha már a gyarló emberek is 
befejezett müveik fölött megelégedést éreznek, 
mint amaz ókori költő, ki költeményeit e szavak-
kal fejezte be: „Exegi monumentum aere pe-
rennius:" — mily véghetetlen nagy lehetett Jé-
zus megelégedése, midőn beteljesité fenséges mü-
vét, mely az egész bűnös világot . kiemelte 
sarkaiból, és egy uj világot, az erény világát al-
kotá meg. 

Consummatum est! Beteljesedett, mi az ős 
atyáknak meg volt igérve, mi az ószövetség ti-
tokzatos jelképei, szertartásai és szent iratai által 
meg volt jövendölve. Beteljesedett mind az, mi 

után az emberiség epedett. Keljetek ki sírjaitok-
ból, jöjjetek a Golgothára, ti az ószövetség lát-
nokai és prófétái: a mit látni vágytatok, de 
de nem láthatátok, — ime beteljesedett! 

Borulj arczodra szent imádattal királyi 
próféta, Izaiás ! Immár megvalósult, mit jós-
lelked előre megmondott: „Vere languores no-
stros ipse túlit, et dolores nostros ipse porta-
vit!"1) Verd lantodat ujongva, te, a szent hajdan 
koronás látnoka, Dávid, — im itt van Dávid 
nagy fia, kinek lelkéből vevéd zsoltárodnak ama 
bus szavait: „Deus, Deus meus, respice in me: 
quare me dereliquisti !"2) S te Isten - ihlette 
férfiú, a hivőkipátriárchája, az áldás atyja, Áb-
rahám, lépj ki Mambre ligetében fekvő sziklabar-
langodból és örülj : — a mi egykoron az ős-haj-
danban néked meg vala igérve : „Et benedicentur 
in semine tuo omnes gentes terrae!"3) — immár 
beteljesedett, sokkal dicsőbben, mint gyanitád! 
Lépjetek oda a kereszthez ti Göröghon hírneves 
bölcsei : Sokrates méreg-serlegeddel, melyet a halha-
tatlanság kétes hitében üritél ki; Pláto mély gon-
dolataiddal és az egy Istenre irányult fenséges sej 
telmeiddel : — — tegyétek le babéraitokat e tö-
visekkel koszorúzott férfiú előtt, s valljátok meg : 
itt van az, kit kerestünk, de meg nem talál-
tunk; itt van az igazság, mely a szivet boldo-
gítja; itt van az ártatlanság, mely mocsokkal 
illetve nincsen; itt a szeretet, melyről még sej-
telmünk sem volt; itt az emberiség számára az 
egyedül való üdv és az igazi béke ! 

Consummatum est! Beteljesedett az isteni 
x) Isai. 53—4. 
2) Psalm. 2 1 - 2 . 
3) I. Mois. 22—18. 
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irgalom legnagyobb ténye ! Szép a győző halála, 
ki véres csatamezőn, hallván a győzelmi hirt, 
hosszú halál-szenderre hunyja le szemeit. Édes 
az anya pihenése, ki gyermekeiért egész napon 
át fáradván, késő éjjel ellankadtan nyugalomra 
tér ama tudattal: gyermekeimet elláttam min-
dennel. De mi e szép halál, mi ez édes pihenés 
a szeretetnek ama boldogító érzetéhez képest, 
metylyel a világ megváltója nagypénteken fejét 
lehajtá, napi munkáját befejezte és felkiáltott: „Be-
teljesedett !" 

Consummatam est! Ez a haldoklónak leg-
édesebb vigasza. Ha a modern atheistikus irányú 
természetbúvárok azt tanítják, hogy az ember 
szelleme nem egyéb mint az emberi élet finom 
himpora, mely a virágok hervadásával lehull és 
elenyészik : — ugy e tanból csak az epikurizmus, 
az élvhajhászás undok morálja eredhet. De azért 
csekély azok száma, kik őszintén kérkedhetné-
nek, hogy e tanban teljesen és folyton kielégitve 
érzék magukat, mert csakhamar és nagyon is 
érezhetően érvényesül a lélekben annak tudata, 
hogy az embernek magasabb rendeltetése van e 
földön, hogy lelkében isteni szikra ég, ama szikra, 
melyről az ókoriak oly költőileg mondák, hogy 
Prometheus lehozta az égből. 

Csak a Golgotháról leng a béke fuvalma ha 
lálos ágyunk felé. A halál órájában az idő és az 
örökkévalóság találkoznak, s a nagy csendben a 
túlvilág harangszava mintegy hallható már. Bor-
zasztó lehet a halál ridegsége annak, ki boldog-
talan halállal múlik ki! Lelke oly elhagyott, oly 
sötét! Mint a villámok koromsötét éjben világí-
tanak ugyan, de elenyészvén csak fokozzák az 
éji sötétséget, s félelmet, iszonyt keltenek : — 
ugy villámlanak meg a gonosz tettek emlékei is a 
bűnös lélek sötétségében. Oly borzasztóan a vil-
lám sem tépi szét az égnek felhőit, mint amaz 
emlékek a lélek sötétségét. Rémekként szállnak 
ki a gonosz tettek emlékei sírjaikból, hol oly 
sokáig csendesen s békén szunyadoztak, és oda 
susogják a haldoklónak a borzasztó „Mementó 
moriÄ-t. Mily szép ellenben Jézusunknak halála! A 
hivő kereszténynek a boldogság hónába Jézus a 
kalauza. A keresztényt a halál éjjelén az élet 
világossága, a felfeszitett Krisztus vezeti a menny-
ország szentélyébe. Olyan az istenes ember ha-
lála, mint az esteli égboltozat rózsa-pirja, mely 
hirdeti, hogy a körünkből eltávozott nap el nem 
enyészett, csak lealkonyodott, hogy megelevení-

tett sugárözönében egy más világrésznek látha-
tárán tovább fényeskedjék. 

Consummatum est! Beteljesedett! Ez hattyú-
dalunk az örök hazába való utazásunk alkalmá-
val. Az ó-világ bölcsei sejdíthették ugyan a túl-
világi életet, de soha sem tudták azt erősen és 
minden kétely nélkül reményleni is. Ama gon-
dolatok, melyekkel Sokrates a túlvilági életről 
meggyőzni igyekszik kortársait, legföljebb a föl-
döntúli életnek elvont, képzeleti lehetőségét bi-
zonyítják, de sohasem annak valóságát is. Olya-
nok e gondolatok mint a távoli éjszaki fény, hó-
fuvalmákon elárasztva, mely alatt a jég el nem 
olvad és virágok nem kelnek soha. A lélek csak 
Krisztusban bírja túlvilági hazáját és honosítási 
jogát. Igen, oh Jézusom ! te vagy életem és éle-
tem kútforrása, te vagy végczélom és kalauzom, 
te vagy mennyégem és a mennynek ajtaja, te 
vagy dicsőségem és boldogságom, mert „Consum-
matum est!" Ott fent ama boldogoknál e szózat 
immár testet öltött. Ok tüntetik fel annak egész 
nagyságát. Ok érzékileg felfoghatóvá teszik e 
szózatnak jelentését. Ok élvezik annak hatását. 

Egy ifjú egykoron kereszt alatt e bevésett 
szavakat olvasta: „Ezt tettem éretted, mit tettél 
te énérettem?" Ha most e kérdés felett elmél-
kedem, és a reá adandó feleleletre gondolok, — 
ugy érzem, mintha kezeimmel arczomat kellene 
elfödnöm, és könyezve felelnem : Semmit! semmit 
sem tettem éretted!1) 

0 Crux, ave, spes unica, 
Hoc passionis tempore : 
Piis adange gratiam, 
Reisque dele erimina! 

Haugg Leo, 
töketerebesi plébános. 

Pálma Pál József 
Isten irgalmából és az apóst. Szentszék kegyelméből 

bukaresti lat. sz. érsek 
papságának és pásztori gondoskodására bizott összes 

hiveinek 
Üdvöt és áldást az Urban. 

(Vége.) 

De hát beszélt-e tényleg az Ur Is ten? Igenis be-
szélt, és az Ő szava a keresztény kinyilatkoztatás. S e 
kinyilatkoztatásában a Mindenható nemcsak azon termé-
szetes igazságokat méltóztatott tudtunkra adni, melyek 
az üdvösségre okvetlenül szükségesek, hanem még fönsé-
gesebbeket is, melyek minden teremtett értelemnek föl-
fogását végtelenül fölülmúlják. íme ! mi képezi a keresztény 

x) Kanzel-Reden von R. Kröll. 
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religiónak természetfölötti voltát. Vajha annak fönséget 
elismernők s nagy becsét kellőleg méltányolnék ! Izaiás 
próféta megjövendölte vala, hogy midőn az Isten fel-
kentje az egész föld Urának Istenének neveztetik, azaz, 
minden nemzet által imádtatik : az anyaszentegyháznak 
minden fiai magától az Istentől fognak taníttatni. S e 
jóslat be is teljesült akkor, midőn az Isten öröktől való 
egyszülött Fia a mi testünkben megjelent, kihez a meny-
nyei Atya az embereket ezen szózatával utasi tá: „Ez az 
én szerelmes Fiam, őt hallgassátok." (Luk. 9. 35.) 0 
maga pedig más alkalommal önmagára alkalmazván a 
látnokok jóslatait, ezeket mondá : „Mindnyájan az Isten 
tanítványai lesznek." (Ján. 6. 4 5 ) Mily nagy méltóság, 
mily megbecsülhetlen előny, magának az örök bölcseség-
nek iskolájában lehetni ! Ezen isteni iskola által a legiszo-
nyúbb rabságtól vagyunk megmentve, attól t. i., hogy 
értelmünket és akaratunkat, valónknak e legnemesebb 
részeit, valamely embertársunk uralja, s a legundokabb 
tévelyek sarába beletiporhassa. „Es megismeritek az igaz-
ságot," — ugy mond az isteni Udvözitő, — „és az igaz-
ság megszabadít titeket." ( Ján . 8. 32.) Ezen isteni isko-
lában annyira fölmagasztalva érezzük magunkat, hogy 
semmi irigyelni valót sem találunk a világ hatalmasai-
ban ; mert azt látjuk, hogy az Ur Isten, miután mine-
künk léteit adott és minket fiainak fogadott, még erköl-
csi nevelésünkkel is foglalkozik ; ez pedig oly nevelés, 
melyet az isteni hit, az örökbö leseségnek e sugara, esz-
közöl, és melynek befejezésével mind értelmünk, mind 
pedig akaratunk eléri végső tökéletességét ; — értelmünk 
ugyanis a lényeges igazságnak közvetlen világos szemlé-
lése által, akaratunk pedig a legfőbb jónak teljes és ki-
mondhatatlan módú élvezése folytán. Valamint a hajnal-
pír, az éj sürü homályából előtűnvén, mind nagyobb 
fénynyé növekszik, s végre a nap feljöttével szép reggellé 
változik : épp ugy a hitnek mennyei fénye is, minek 
utána az Isten igéjének ereje által a mi tudatlanságunk 
sötétségét elkezdette volna oszlatni, észrevétlenül fejlődik 
aztán mindaddig, amig az örökkévalóság szép delén az 
értelmek legfényesebb napja elénkbe nem tűnik. íme ! 
mily nagy méltóság, íme mily megbecsülhetlen szerencse, 
Isten tanítványának lenni ! 

Igen, de honnan tudjuk, hogy Isten valóban beszélt, 
és mikép lehet kimutatni, hogy épen a kereszténység ké-
pezi az isteni kinyilatkoztatást ? Ezen kérdéssel állhatnának 
elé a vallás gunyolói. Erre minden habozás nélkül azt 
feleljük, hogy a ker. hit keletkezése nem vész a homerikus 
vagy holmi praehistorikus idők homályába, — hanem az 
emberiség történelmének legnagyobb és legfényesebb té-
nyét képezi. Mert Augusztus róm. császár korszakában 
történt az meg, azon korszakban, melyben a róm. biro-
dalom hatalmának és műveltségének legmagasabb fokán 
állott, s melyben eszerint a leghíresebb bölcsészek, szó-
nokok, történetírók és költők éltek ; — a kereszténység 
tehát oly korszakban lépett föl, a mely, legalább némely 
tekintetben, több joggal mondható fölvilágosodott szá-
zadnak, mint maga a XIX század. Már pedig akármely 
történelmi tényt is, nem az úgynevezett a priori-féle 
érveléssel, annál kevésbé pedig oly képtelen hypothesi-
sekkel, melyek a józan észszel ellenkeznek, — s melyeket 

a jelenkor áltudósai használnak, hanem csakis a józan 
itészettel szoktak megtámadni. Es mi ezennel bárkit is 
ki merünk hívni, hogy a józan ítészét alapján bizonyítsa 
be csak azt, hogy a kereszténység által megtörtént isteni 
kinyilatkoztatás ténye kétséges volna. Teljesen meg va-
gyok ugyanis győződve arról, hogy a kereszténység ala-
pitója által történt kinyilatkoztatás még a legszigorúbb 
itészetet is "megállja, ugy aunyira, hogy inkább lehetne 
a róm. birodalom egykori létezését, mint Krisztusnak 
isteni küldetését kétségbe vonni. S valóban, ha Isten az 
emberinem oktatása végett beszélni akart, akkor az 0 
isteni erejének és fölségének oly szembeötlő jeleivel 
kellett szavait kisérnie, hogy senkinek se lehessen alapos 
mentsége, ha isteni szavát megvetni merészelné. Nem 
czélunk itt mindeme jeleket elésorolni, és a hivésre 
késztő érveket tüzetesen tárgyalni, melyet nagy bőségben 
talál minden igazság-szerető bölcsész a kereszténységben. 
Mindazáltal rá akarok mutatni a kereszténységnek két 
olyan jellemvonására, melyeket soha sem vizsgálhatunk 
elégszer, és melyek az igazi vallásnak legbensőbb lénye-
gében gyökerezvék és attól elválhatlanok. 

Első jellemvonása a kereszténységnek abban áll, 
hogy nem képez egy ujan alkotott vallást, minek azt 
sokan első tekintetre tar thatnák, mely akkor jöt t volna 
létre, midőn a róm. birodalom vas jogara alá hajtá a 
föld minden nemzetségeit ; hanem (ellenkezőleg) lénye-
gében tekintve, ép oly régi, mint maga az emberinem. 
Hogy ezt beláthassuk, arra elég csak összehasonlítanunk 
ezt amaz ős igazságokkal, melyeket Isten az ő prófétái 
által ősatyáinknak kinyilatkoztatott. Ekkor ugyanis ál-
mélkodva kell belátnunk, hogy minden korszakbeli hit-
igazságok, feltűnő összhangzásuknál fogva, egymást köl-
csönösen kiegésziték és kifejték, mig végre isteni Üdvö-
zítőnkben, mint egy szellemi goezban, összpontosultak, 
kinek isten-emberi közbenjárása által üdvözülhettek azon 
őshivek is, kik várva várták megjelenését. 

Második jellemvonása ugyanezen isteni kinyilatkoz-
tatásnak abban áll, hogy, miután az Isten Fia által be 
lett fejezve, egész az idők fogytáig változatlanul fön 
kell állania a végre, hogy az élet viharos tengerén biz-
tosan átvezérelhesse az embereket az örök boldogság 
révébe. Ezen igazságot bár ki is fölfoghatja, annélkül, 
hogy lángelmével birna. Mert ha Isten azért szólott, 
hogy az emberiséget üdvözítse, akkor nem bizhatta sza-
vait az emberek önkényére, kik annyi tévedésnek lévén 
kitéve, nagyon is könnyen változtathatnának azokon. Ez 
esetben ugyanis nem érhette volna el ama fönséges czél-
ját, hogy emez isteni szava által minden ember, még 
azok is, kik a legtávolabbi századokban élendettek, üd-
vözülhessenek. E föltevés pedig képtelen és az isteni 
bölcseséghez méltatlan volna. 

Ennélfogva tehát a legkisebb kétség nélkül kö-
vetkeztethetjük, hogy a kereszt, religio nemcsak eredetére 
nézve természetfölötti, hanem fönnállásának és terjeszté-
sének módjára nézve is az. A kereszténység fönnállásá-
nak eme természetfölötti módja, mely az ember szellemi 
és érzéki valójának tökéletesen megfelel az Evangeliom 
tanúsága szerint abban áll, hogy a Szentlélek az anya-
szentegyháznál marad, miként ezt neki az Isten-ember 

28* 
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megígérte vala, midőn kötelességévé tette, hogy az Ö 
isteni müvét folytassa. Mindezek folytán az anyaszentegy-
ház sz. Pál apostol mondása szerint „az igazság oszlopa 
és erőssége" (I. Tim. 3. 15.) lévén, tévmentes tanítása 
által az Isten igéjét ugyanazon valódiságában ju t ta t ja 
hozzánk, a melyben azokat magának az ur Jézusnak 
ajkáról vehettük volna, és utódinkhoz is épp oly épség-
ben fogja azokat juttatni, bármennnyit erőlködjenek is 
ellene a sötétség fejedelme és annak szolgái. 

* 
* * 

Szeretett Atyámfiai ! Eddigi kevés érvelésünkből vi-
lágosan kiderül, hogy Isten valóban létezik, és hogy 
kinyilatkoztatása által az emberek tanítójává lett és hogy 
következőleg amaz áltudomány, mely a kereszténységet 
megsemmisíteni akarván, annak természetfölötti voltát és 
egyszersmind az Isten létezesét is tagadja — nem egyéb 
gonosz esztelenségnél, melyből az egész emberiségre 
kiszámithatlan bajok özöne árad. Azért tehát arra kérlek 
mindenikteket, hogy, ha saját valódi boldogságtokat igazán 
sziveteken hordozzátok, — komolyan figyeljetek az anya-
szentegyház szavára ; tanulmányozzátok, kiki saját tehet-
sége szerint, mennél behatóbban annak tanitmányait a 
végre, hogy az igazság fegyverzetével fölszerelve, megvéd-
hessétek magatokat azon elvetemültek ellen, kik az is-
tentelenség fegyvereivel támadnak meg, hogy a hitnek 
megbecsülhetlen kincsétől megfoszszanak. 

Hogy azonban az igazság fegyvereit jól kezelhessük, 
avégre okvetlenül szükséges, hogy, mig az igazságot ta-
nulmányozzuk, addig egyszersmind az erényeket is gya-
koroljuk. Er re figyelmeztet minket az apostol is, a ki, 
mielőtt arra intett volna, hogy „a világosság fegyvereibe 
öltözzünk," ezt hangsúlyozta: „vessük el a sötétség cse-
lekedeteit" (Rom. 13. 12.) azaz : a gonosz tetteket, me-
lyek a bűnnek és feslettségnek kifolyásai meg okai is 
egyszersmind. A ki hiszen, sőt még tudományos kutatá-
saival is behatolt ugyan a hit igazságaiba, de nem él a 
hitnek elvei szerint, nem gyakorolja a hit erényét, annak 
állapota épp olyan, mint ama katonáé, ki el van ugyan 
látva a kellő fegyverekkel, de nem tudja azokat használni 
s ennélfogva biztosan az ellenség martalékává lesz. 
Higyjétek el K. A ! az erkölcsi romlott tság utat nyit 
mindenféle tévelynek és maga után vonja a hitehagyást és 
az istentagadást : — mig ellenben a tiszta és egyenes lel-
kületű ember, habár netán gyönge sőt a legegyszerűbb 
észszel birna is, tántorithatlanul ellenáll a vallásgunyo-
lók minden okoskodásának, minden erőfeszítésének. 

Azért tehát kérve-kérünk, siessetek erkölcseiteket 
megjavítani, és a hit szabályaihoz alkalmazni. E mun-
kára igen jó alkalmat nyújt nektek a nagyböjti sz. 
idő, melyben a vezeklés által könnyen elkészülhettek a 
bűnbánat szentségének méltó fölvételére, s ennek folytán 
Krisztussal együtt uj életre, az igazság és szentség életére 
föltámadtok. Ha pedig e szellemi föltámadás kegyelmében 
állhatatosan megmaradtok : akkor tietek lesz, higyjétek 
el, a hitnek fényes győzelme, tietek az a nemes győzelem, 
mely szerint a világon erőt vévén, azt egyúttal boldo-
gítsátok, s melynek folytán utóvégre is eljuttok az örök 
boldogság fényes diadalmára. S ím ! e legszebb győzel-

met, e legfényesebb diadalt óhaj t juk nektek szivünk mé-
lyéből, megáldva titeket, az Atyának, Fiúnak és Szent-
lélek Istennek nevében. Amen. 

Adatott lakásunkban, Bukurestben 1887. febr. 10-én. 
Pál József, érsek. 

f 
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veszprémi nagyprépost . 
1802—1887. 

Nyirlaki Tarányi Ferencz és nagyszigethi Szily 
Kálmánné : egyházasbükki Dervarics Róza, Dervarics 
Imre, Dervarics János : vindornya - laki és hertelendi 
Hertelendy József, Hertelendy Andor, Kalcics Ivánné : 
galanthai Bessenyey Irén, Hűd Gyuláné : Bessenyey Róza 
mély fájdalommal jelentik szeretett nagybátyjának, ille-
tőleg nagybátyjuknak, nagyságos és főtisztelendő nyirlaki 
Tarányi Ferencz urnák, a veszprémi székesegyházi káp-
talan nagyprépostjának, aranymisés áldozó papnak élete 
84-ik, áldozó papsága 61 -ik és kanonoksága 37-ik évé-
ben, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, 
1887. ápr. 3-án éjjeli 11 órakor agyszélhüdésben történt 
gyászos elhunytát. Hült tetemei április hó 6-án, d. e. 10 
órakor fognak a veszprémi alsó-városi temetőben örök 
nyugalomra letétetni, az ünnepélyes gyászmise pedig lelke 
nyugalmáért' 5-ikén d. e. 10 órakor a szt. Ferenczrendiek 
templomában, és 6-án reggeli 9 órakor a veszprémi szé-
kesegyházban fog a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt 
Veszprémben, 1887. április hó 4-én. Áldás és béke ham-
vaira ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 5. Bismarck herczeg legújabb be-

széde. III. — Minél jobban hangoztatja Bismarck a kö-
zéppárttal való elégedetlenségét, annál inkább előtérbe 
állítja az ő békeszeretetét és amaz „őszinte" óhaját, hogy 
a „mérsékelt" németszellemü (kik ezek ?) katholikusokkal 
békét akar kötni. „Nem arról volt szó — ugy mond — 
hogy mit tar tot tunk óhajtandónak az állam érdekében, 
de a német nép két nagy töredékének kibéküléséről volt 
szó. Es e tekintetben testvéreinknek oda kell adni, mit 
nélkülözhetünk és mire nincs szükségünk. Érzem annak 
szükségét, hogy a mérsékelt kath. ellenfeleket, kik a 
harczot nem pártérdekből és felforgató szándékból (ugyan 
ki teszi ezt P) folytatják, kielégíteni, tehát a németér-
zelmü, az államot tisztelő katholikusokat, a mennyiben 
ezek nincsenek megelégedve." 

Ha Bismarcknak csak ez a terve, akkor az annyira 
hangsúlyozott és általa annyira kivánatosnak feltünte-
tett kibékülés ugyan még soká fog késni. Azok a „mér-
sékelt, az államot tiszelő katholikusok" oly értelemben, 
mint ezt Bismarck gondolja, Poroszországban vajmi ke-
vesen vannak, inkább akárhol nagyobb számban, mint 
ott hol hosszú 14 évi tapasztalat még a legeltompultabbat 
is meggyőzhette, hogy hová jut a katholikusok sorsa, 
ha az állam mindenhatóságát érvényesítve belenyúl az 
egyház beléletébe és oly jogokat arrogál magának, me-
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lyeket az államnak nem tulajdonithat soha és benne nem 
tisztelhet soha az — egyház. 

Ha Bismarck, ki nem egy izben magáról azt mon-
dotta, hogy beszédeit, még a belügyekről mondott be-
szédeit is a „diplomata* szempontjából kell megítélni, ha 
Bismarck — mondjuk — oly nagyon hangoztatja a 
„német egység" szükségességét ; ha ő világosan arra utal, 
hogy a monarchiánkhoz való viszonya érdekében a val-
lási béke helyreállítása nem kis szerepet játszik : akkor, 
ha Bismarck ezen kijelentéseit nem a „diplomata" szem-
pontjából kellene megítélni, csodálkozni kellene azon, 
hogy ő, ki oly könnyű módon békét köthetne, teljes és 
tökéletes békét az egyházzal, helyreállitván a status quo 
ante-t, melyet a porosz alkotmány biztosit a katholicis-
musnak, ezt eddig tenni vonakodik és csak bizonyos en-
gedmények fejében vagy egyéb szolgálatokért kész vala-
mit engedni, egyik-másik concessiót megtenni. 

Utolsó részében Bismarck beszéde sokat foglalkozik 
a pápával. S bár minden lelkes katholikus, ki szemlélője 
volt a katholikus nép és a kath. képviselők férfias, hősies 
önfeláldozásának, csak szomorúsággal és méltatlankodás-
sal hallja vagy olvassa, mit Bismarck herczeg a közép-
párt és az alpapság tevékenységéről, ezek állítólagos 
„bujtogatásairól" és egy „demokratikus pap-köztársaság 

szervezésére irányult törekvéseiről" mond : megelégedéssel 
kell feljegyeznünk Bismarck nyilatkozatait a pápáról, kit 
természetesen annál inkább kiemel, mentől jobban súj-
tani akarja a középpártot és a lelkes katholikusokat. „Ha 
az egyik oldalon XIII. Leo pápa a béke érdekében és 
Németország iránti őszinte jóindulattal harczol, a másik 
oldalon a középpárt és kisebb-nagyobb számban a de-
mokratia felé hajló papok, mit harcznak kell néznem az 
egyház kebelében : akkor a pápának győzelméről nem ké-
telkedhetem. A pápa lesz a győztes és a rend érdeké-
ben őt támogatni és segiteni tartozunk . . A pápának és 
a császárnak egyenlőképpen érdekében fekszik, hogy 
azonos erélylyel ugyanazon időben sikra szálljanak a fel-
forgatás ellen. Ezen meggyőződés vezérelt engem, ha a 
békeszerető, bölcs és magas politikai eszélylyel ékesített 
pápával szemben engedékenyebb voltam, mint ezt sok 
politikai felem szerette. De kezeskedem politikai nevem-
mel a sikerért, jóllehet nem akarom tagadni, hogy téved-
hetek." 

Beszédét igy végzi: „Azt hiszem, hogy ez a harcz 
ki fog száradni, mint a zivatar utáni áradás. Ha pápa és 
király a maguk részéről a kölcsönös viszonyok tekinte-
tében tisztában vannak, mint ez ma a fődologra nézve 
csakugyan áll : akkor bátran nézhetünk a Windhorsttal és 
a középpárttal való küzdelmeknek elébe." Végül ajánlja 
a kultuszminiszter által pártolt javaslatok elfogadását. 

Érdemesnek tartottuk Bismarck herczeg e kétség-
kívül nagyjelentőségű beszédét tüzetesebben ismertetni. 

Mert valóban nem érdek nélküli dolog látni és ta-
pasztalni, hogy egy Bismarck, ki még csak néhány évvel 
ezelőtt oly makacsul ragaszkodott a májusi törvények 
minden jotájához, mennyit engedett és mennyit áldozott 
fel — tévedéseiből. De az sem minden érdek nélküli do-
log, mily nehezen tudja magát arra elhatározni, hogy 
a viszonyok nyomása alatt lépésről-lépésre tágitson. 

Ez a beszéd, melyben annyi szép és érdekes részlet 
van, mint a sajtó hangulatát ismerjük, egy pártot sem 
elégített ki — legkevésbé pedig a Germaniát és a kö-
zéppártot, melynek magatartását a képviselőházban, hová 
húsvét után kerül eme javaslat, könnyen érthető érdek-
lődéssel várják mindnyájan. ? 

BéCS, ápril hó 2-kán. Ö császári és apostoli királyi 
fölsége ma adta fel a császári vár plébánia-templomában 
Vannutelli Szerafin, bécsi biboros pronunciusnak, lélek-
emelő fénynyel és ünnepélyességgel a bíbornoki biretumot. 

Fél tizenegy órakor két lovas udvari fogaton msgr 
Tarnassi uditore és pápai ablegatus az ezen alkalomra 
Budapestről meghitt titkárával dr Való Simon budapesti 
központi papneveidei tan. felügyelővel nyitotta meg a nun-
ciatura palotájától a Burg felé eleve meghatározott rendben 
való ünnepélyes fölvonulást. A császári várlakba érve, az 
úgynevezett követségi lépcsőzetnél egy udvari tiszt várta 
és vezeté be a burgi plébánia-templomba az ablegatust, 
a ki midőn a főoltárnál rövid ideig imádkozott és a 
t i tkár ja által hozott pápai brevét és bibornoki biretumot 
a mellékoltáron egy-egy ezüst tálczán elhelyezte, vissza-
haj ta tot t a nunciatura palotájába, hogy a biboros pro-
nunciust a Burgba kisérhesse. 

E közben a császári várlak plébánia-temploma fő-
rangú notabilitásokkal telt meg. Ott láttuk dr Gangelbauer 
bécsi bibornok herczeg-érseket, Mayer udvari praelatus-
plebánost, herczeg Hohenlohe főudvarmestert , Szécheny 
gróf udvari főmarsallt, Taaffe bécsi miniszterelnököt, Kál-
layt, Kálnokyt, Bylandt-Rheidt grófot, Hohenwart- ot, Schön-
born Ervint, Clam-Martinitz Richárdot és a több i t . . . 
Az udvari oratóriumban több főherczegnő volt jelen. A 
kamarások és titkos tanácsosok oratorumai telve voltak 
válogatott közönséggel. 

Egy-két perczczel tizenegy óra előtt megérkezett a 
a biboros pronuncius hat mén által vont udvari fogaton, 
melyet két más udvari fogatban a nunciatura személyzete 
kisért. Fölvonulása alatt ő eminenciáját a nunciaturától 
a Burgig az utczákon nagyszámú nép tiszteletteljes kalap-
emeléssel, a katonai őrség pedig a szokásos tisztelgéssel 
üdvözölte. Midőn a pronuncius a vártemplomnak aj taja 
elé ért, pontban 11 órakor ő felsége is megjelent udvari 
kíséretével, ugy hogy ő eminencziája ő felsége előtt ha-
ladva, a testőrség sorai között vonult be a templomba. 

Ekkor ő felsége elfoglalván a presbyteriumban, az 
evangelium oldalán álló trónját, a szent mise kezdetét 
vette, melyet dr Angerer, bécsi nagyprépost és fölsz. püs-
pök teljes segédlettel végezett és a mely alatt ő felségé-
nek az evangeliumi könyv és később a kereszt a szoká-
sos szertartással csókra nyújtatott . 

Sz. mise után a pápai ablegatus, msgr. Tarnassi 
átvévén a mellékoltáron elhelyezett pápai brevét, ezt há-
romszori mély fejmeghajtás után ő felségének a trón 
zsámolyánál térdre ereszkedve bemutatta, ki is annak 
elolvasását „legatur" szóval elrendelte. Előbb azonban 
msgr. Tarnassi a következő remek latin beszédet intézte 
ő felségéhez : 

Augustissime Imperator et Rex Apostolice ! 
Jucunda, auspicata ac multiplicibus consalutata votis 
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haec affulgent festa solemnia, quibus gratia et benigni-
tate SS. D. Ni. Leonis XIII., Pontificis Maximi, ac excel-
sissima ope, ex saeculari privilegio, praestita a Majestate 
Yestra Apostolica, praestantissiino honorum culmine in-
signia ac diuturna coronantur mérita Emi. et Rmi. D. 
Seraphini Yannutelli, Pronuntii Apostoliéi, atque sacrum 
ipsum Cardinaliuni collegium novo ac fulgidissimo decore 
augetur atque cohonestatur. Praeclarissimus hic Eccle-
siae Princeps iam mature animum suavium virtutum ni-
tore exornatum, miram aciem ingenii, atque indolem 
ostenderat rebus gerendis apprime natam. Re quidem 
vera tanto splendore sublimiorum studiorum curriculum 
perfecit, ut non modo tum in philosophicis, tum in theo-
logicis, tum in juris utriusque disciplinis doctorali laurea 
fuerit insignitus, sed continenter acri mentis vi, indefessa 
navitate, adeptis laudibus ita eminuit atque praefulsit , 
ut longo etiam annorum elapso cursu, in universitatibus 
ab eo iampridem celebratis nomen ejus viva esset in 
recordatione atque uno ore adhuc efferretur. 

Brevi in Apostolicas fuit Nunciaturas adscitus, in 
quibus licet minoribus primum tungeretur officiis, nihil 
tarnen antiquius habuit quam sedulo penitoque studio 
germanam rerum ac adjunctorum notitiam adipiscere, 
universis animi viribus in officio suo quam fidelissime 
implendo unice conversis. Plurimae ab eo tunc temporis 
elucubratae relationes uberem exhibent factorum segetem 
judicii maturitate selectam ac dispositam, recto illustratam 
lumine, ita ut nonnullae ex iis quae ad rem facerent ab 
illustri Concilii Vaticani historiographo dignae fuerint 
habitae, quae tamquam pretiosa documenta religioso rerum 
statui genuinam lucem affundentia in celebre suum opus 
insererentur. 

Cum itaque rerum gerendarum peritia et ingenii 
acumine inclaruisset spectatissima etiam morum honestate 
maximopere commendaretur, haud mirum quod anno 1869, 
juveni quidem 34 annorum aetate, quae tarnen nil juvenile 
in vitae ratione praeseferebat, ad archiepiscopalem sedem 
titularem Nicaenam ac una simul ad munus Delegati 
Apostoliéi penes Aequatoris ac Peruviae Respublicas 
fueri t evectus. Hoc munus tunc temporis pluribus ac 
gravibus implicabatur difficultatibus. Ipse vero naturali 
suavitate et prudenti dexteritate res componens, dum 
ecclesiae permansuras peperit utilitates, se laudabili con-
silio, civili etiam auctoritati gratum et acceptum exhibuit, 
unde et instante ejus ad majora elevatione, haec a S. 
Sede obtinuerit, ut in officio quod ad omnium satisfactio-
nem gerebat penes easdem Respublicas diutius perma-
neret. Quo autem amore eum populus ipse prosequeretur 
tum maxime apparuit, cum post sex annos proficiscens 
publicis honoris significatonibus cumulatus et pretiosa 
cruce fuit donatus in perenne mnemosynem universalis 
pietatis ac venerationis. 

Ab anno 1875 ad annum 1880 Nuntii Apostoliéi 
munere apud Serenissimum Belgiorum Regem fideliter 
et sapienter perfunctus est. Mense autem Decembris 
ejusdem anni 1880 Nuntius Apostolicus cum potestate 
Legati a Latere penes Caesareo-Regiam Majestatem Yes-
tram Apostolicam fuit renuntiatus. In sublimi hac dig-
nitate fiduciae ac spei in eo a Summo Pontifice positae 

planissime et admirabili ratione satisfecit. Ingenii enim 
sui acie res earumque exitus potius praevidisse quam 
retulisse visus est. Porro miti ac sagaci sua agendi ra-
tione, mirifice adjuta ab optima civilis auctoritatis volun-
tate omnia faciliter et veluti sua sponte perfecta sunt,, 
ac felix concordia nulla umquam nec levi obumbrata 
nube viguit ac floruit. Modestia autem ac humanitate 
sua, omnium animos, existimatione, veneratione et amore 
ad longum aevum sibi devinxit. 

Dignus propterea qui a Summo Pontifice, qui sin-
gulari prorsus dono homines novit ac seligit eorumque 
mérita rependit, in amplissimum Purpuratorum Ecclesiae 
Patrum levatum ad majora adhuc Ecclesiae universali 
praestanda opera adscisceretur. Quare Sanctitas Sua in 
consistorio secreto diei 14. vertentis Mártii Emum. ac 
Remum. D. Seraphinum Yannutelli S. R. E. presbyterum 
Cardinalem creare et publicare dignata est. Mihi autem 
nihil honestius et gratius potest contingere quam jussu 
Sanctitatis Suae tamquam ablegatum pontificium purpureum 
biretum Cardinalitiae dignitatis insigne Majestati Yestrae 
Apostolicae deferre ; quod et bona cuncta, fausta, pro-
spéra et felicia intimo corde a Deo adprecatus Majestati 
Vestrae Apostolicae Serenissimaeque Imperiali et Regiae 
Familiae idem in sacras Yestras manus cum profundissima 
observantia, obsequio et veneratione remi t to . 

A nagy hatással elmondott beszéd után msgr. 
Amorti titkár elolvasta az apostoli brevét Majd ismét a 
pápai ablegatus ő felségének ezüst tálczán átnyujtá a 
bibornoki biretumot, melyet ő felsége a trón zsámolyá-
nál térdre ereszkedett biboros pronunciusnak fejére tet t . 
0 eminencziája csakhamar levette fejéről a biretumot és 
a főoltárhoz a pontificáló püspök jobbjára lépett, ki 
ekkor a „Te Deum"-ot intonálta. Ennek elénekelése után 
ő eminencziája a bibornoki biretummal fején adta az 
áldást. Es ezzel az ünnepély a templomban befejezését 
nyerte, és ő felsége a templomból udvari kiséretével lak-
osztályába vonult. A pronuncius ő eminencziája pedig 
bibornoki diszruhában a templom sekrestyéjéből ő felsége 
elé ment, hogy a biretum átadásáért közönetét kifejezze. 
Ez alkalommal bemutatta ő felségének msgr. Tarnassi 
pápai ablegatust is. 

Este 6 órakor a nunciatura palotájában a pronun-
cius ő eminencziája 24 teritékü díszebédet adott, melyen 
az udvar főméltóságai és miniszterek vettek részt. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Magyagország hitoktatói XIII. Leo pápa jubileumára 
lelkes előkészületet indítottak meg. A fővárosiak és vi-
dékiek kezet adtak egymásnak. A mozgalmat Fonyó Pál 
a „Kath. Hitoktatás "-ban indította meg. Felkarolta Zel-
liger Vilmos, fővárosi hitoktató. 

Álljon itt a két derék tanférfiu felhívása egybe 
olvasztva : 

„A „Kath. Hitoktatás" érdemdús szerkesztője Fonyó 
Pál ur kibontotta a zászlót XIII. Leo jubileuma érde-
kében és felhívja Magyarország katholikus hitoktatóit» 
hogy az alá sorakozzanak. 
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A sorakozás szükségét megokolni, magyarázgatni 
egyházi férfiak előtt fölösleges. 

Mindenki tudja, kit birunk mi XIII. Leóban, szent-
séges, dicsőségesen uralkodó atyánkban. Mindenki meg 
van győződve azon csodálatosan működő erőről, mely a 
római apostoli székben gyökerezik és az egész világot 
érinti s befolyásolja. Mindenki jól tudja azt, hogy nincs 
a világon olyan hatalom több, a milyennel a tiara hor-
dozója bir. Meg van fosztva ugyan földi országától és 
szabadságában megakadályozva, mindazonáltal uralkodik 
millió és millió katholikus fölött, mely uralom a legszebb 
és legnagyszerűbb módon nyilvánul. 

Most, midőn a legszebb alkalom nyilik, hogy földi 
rabságában megvigasztaljuk ; most midőn az egész világ 
katholikusai, papok és világiak egyaránt, vetélkednek, 
hogy hódolatuknak a legfényesebb módon adjanak kife-

jezést , midőn jubileuma világra szóló megünneplésére, 
egy sziv és lélekként, egyesülnek : — csatlakozzunk hoz-
zájuk, mutassuk ki mi, hitoktatók is, hogy legelső és 
legfőbb hitoktatónkat, kitől tulajdonképpen küldetésün-
ket nyertük, szeretjük, örömében osztozni és azt egész 
szivünkből fokozni akarjuk. 

Ezen hódolatunk, szeretetünk kiváló zálogának 
bemutatására szolgál ama szép tervezet, melyet ft. Fonyó 
Pál ur a „Kath. Hitoktatás" márcziusi füzetében előad. 

Mit tegyünk tehát, hogy ünneplésünk méltó legyen 
azon testülethez, melynek tagjai vagyunk P 

Adjuk teendőinket a „Kath. Hitoktatáshói :" 
1. Gyűjtsünk is, kétszeresen adjunk is péterfilléreket. 

(A gyűjtés eddig 20 frt.) A hitoktatók gyűjtései a „Kath. 
Hitoktatás"-ban nyugtázva lesznek és annak idején ren-
deltetési helyükre juttatnak.) 

2. Egy latin szövegű Szentírást fogunk venni, azt 
dr Wayand Géza ur Budapesten szives lesz művészileg 
beköttetni, — s ez mint a Magyarországban működő, 
egyetemi, papnöveldei, középiskolai, tanitóképezdei, pol-
gári, kereskedelmi és népiskolai hitoktatók ajándéka fog 
a szentséges atyának felajánltatni. 

3. Hogy a vatikáni kiállítást hitoktatóink a maguk 
részéről is lehetőleg támogassák, felajánljuk a vatikáni 
kiállításra folyóiratunk két évfolyamát s kiadott összes 
hitelemzői müveinket, s felkérjük mindazokat, kik a 
hitoktatással foglalkozó, vagy ezzel összefüggő müveket 
adtak ki, hogy a mü czimét nekünk posta-fordultával 
beküldeni, 1—1 példányát pedig dr Wayand Géza úrhoz 
Budapestre felküldeni szíveskedjenek, ki azok diszes 
bekötéséről fog ott gondoskodni. — Ez, mint az egyes 
hitoktatási müvek Íróinak a vatikáni kiállításra küldött 
ajándéka fog beküldetni. 

4. A magyarországi kath. hitoktatók gyűjtései és 
ajándéktárgyai Rómában törhetetlen ragaszkodásunk, leg-
mélyebb hódolatunk és legodaadóbb engedelmességünk 
zálogaként a szentséges atya lábaihoz tétessenek, megje-
gyezve azt, hogy a) főt. dr Breznay Béla egyetemi hit-
tanár ur (ki a Simor-jubileum alkalmából is gyönyörű 
emlékiratot szerkesztett), ezennel ünnepélyesen fölkéres-
sék, hogy hazánk összes hitoktatói nevében ez alkalomra 
egy memorandumot szerkeszteni s azt a lehető fénynyel 
kiállíttatni szíveskedjék ; b) ne egyetlen hitoktató men-

jen Rómába, hanem legalább is ketten-hárman csatlakoz-
zanak a magyarországi, esetleg ausztria-magyarországi 
vatikáni zarándokokhoz, s ha ilyenek nem találkoznának, 
az esetben kéressék fel a magyarországi kath. püspöki 
karnak Rómába utazó egyik tagja, hogy emlékiratunkat, 
adományunkat, legújabb hitelemzői kiadványunkat és 
gyűj tendő Péterfilléreinket hitünk, hódolatunk és enge-
delmességünk zálogaként a szentséges atyának hódolattal 
bemutassa. 

5. Hogy a népiskolás gyermekek és felnőttebb ta-
nulók is tájékozva legyenek XIII . Leo pápa jubileumá-
ról, alkalomszerüleg minden osztályban mondjuk el nekik 
erről a szükségeseket; 1887. évi deczember hó 28-án pe-
dig tartsunk ünnepélyes „Te Deum"-ot az iskolai i f jú-
sággal. 

Eddig az indítvány. Midőn azt magunkévá teszszük 
és reméljük, hogy azt Magyarország hitoktatói is mind-
nyájan magukévá teszik, a „Kath. Hitoktatás" szerkesz-
tőjével egyetemben, szépen kérjük hazánk hitoktatóit, 
hogy a gyűjtéseket haladéktalanul és sikeresen kezdjék 
meg, az eszmét és tervezetet minél szélesebb körben is-
mertessék, egyszóval az egészet diadalra vezessék. 

Mindenesetre tápláljuk a reményt, hogy e tervezet 
nem lesz a pusztában elhangzott szó, hanem hogy — az 
ige testté lesz ! 

Adja Isten ! Zelliger Vilmos, 
főv. hitoktató." 

IRODALOM. 
Das Buch der hl. Rosenkränze, oder: Anwei-

sung 50 verschiedene Rosenkränze zu beten. Für fromme 
kath. Christen gesammelt von Franz Jáky weiland Pfarrer 
zu Osli. Nach der 8. ungar. Auflage in's Deutsche über-
tragen von Dr Adam Ott, Kaplan zu Sankt Josef in 
Budapest, Priester des Graner Erzbisthums. Mit hoher 
Genehmigung des Graner erzbischöfl. Ordinariates. Buda-
pest, 1887. Verlag von Kol. Rózsa u. Frau. 274 1. Ára ? 

Jáky F. mély nyomokat hagy Magyarország vallási 
életében. Egyike e maradandó nyomoknak ez a hitbuz-
galmi irodalom e népies terméke, melynek jó német for-
dításáról kezeskedik Ott Ádám kanonjogtudor ur irói 
neve. A kiállítás igen czélszerü. 

= April kezdetén ily czimü költői mű jelenik meg 
Kalocsán : 

MÁRIA-LANT. 
I . l e n a o n - d - á s d a l a i . 

I r ta Kalocsay Alán 
A „Lemondás dalai11-nak kiadására, melyeket már 

a „Mária-Kert"-bői ismer a t. közönség, azon meggyő-
ződés indított, hogy irodalmunk tágas kertjében a nemes 
irányú aesthetika e gyönyörű virágainak maradandó he-
lyet kell biztositanunk. Ibolyákként rejtezkedtek eddig 
e dalok szerény folyóiratunkban, de elő kell azokat a 
nagy kath. világnak is mutatnunk, mert nem csak kel-
lemes illatjuk, hanem varázsszerü szinvegyületök miatt 
is a kiválóbb virágfajokhoz tartoznak. 

A tartalom sajátságos újdonsága, a kifejezés ter-
mészetes gördülékenysége, a kedély melegsége, a fenkölt, 
vallásos hangulat oly báj t kölcsönöz e műnek, mely az 
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olvasót a lelkesedés magaslataiba, az eszméknek talán 
eddig nem is sejtett regióiba ragadja. . . . S minthogy 
nem a „ Mária-Kert" szerkesztősége, de egy hitetlen tudós 
mondta azt e század elején, hogy a költészet, mióta a 
vallásosságot elhagyta, öngyilkossá lett" : azt sem a 
szerkesztőség, hanem mások bizonyították be, hogy a 
vallásos költészetnek korunkban fontos szerepe van s 
műkellékek tekintetében nemcsak versenyezni lenne képes 
a „divatos" profán költészettel, de azt le is szorítaná a 
térről, ha kellő pártolásban részesülne s ha a világ fiai 
okosabbak nem volnának a világosság fiainál : — e val-
lásos költeményeknek terjeszeését bizalommal vállalta 
magára a szerkesztőség ; mert nem pusztán a szerkesz-
tőség mondja, hogy a „Lemondás dalai® határozottan 
a jeles költői müvek közé tartó nak : de mondják 
azok, kik hozzánk intézett becses soraikban az eddig 
meg nem nevezett szerző után kérdezősködtek; mondja 
a szépirodalom avatottja, Maszlaghy Ferencz ő nagy-
sága, ki e kedves verseket a lehető legajánlóbb dicsé-
rettel tüntette ki ; jelzi végre azon körülmény, hogy 
már idegen nyelvre is fordíttatnak. Meg vagyunk en-
nélfogva arról győződve, hogy e költemények becse 
maradandó lesz s hogy sok nemes törekvésű szívnek vi-
gasztalást fognak nyújtani. Fomalhaut, kit mi ezentúl 
saját nevén — Kalocsay Alánnak — fogunk nevezni, 
nem szorul biztatásunkra; pengetni fogja ő, a Mária-
költő, bizonyára tovább is a lantot, hogy máskor is gyö-
nyörködjék nagy közönségünk ihletett költeményeiben. 

A füzet, melyet jelzünk, kik 8-ad alakban 63 lapon 
jelenik meg: a kiállítás csinos, ára fűzve 50 kr. — 
Kapható a „Mária-Kert" szerkesztőségében Kalocsán. 

= Megrendelési felhivds ily czimü társadalmi re-
gényre : „A nevelőnő. (Marienkind . ) A negyedik német 
kiadás után magyarí tot ta: Sankovits Bertalan fővárosi 
hitoktató s Esztergom főegyházmegyei áldozár. A német 
szépirodalom egyik, nálunk még szük körben ismert je-
lesének müvét mutatom be, illetőleg ajánlom a mélyen 
tisztelt olvasó közönségnek, a melyről, mint a jelenkor 
gyermeke, a reklamszerü ismertetést nyújtani el nem 
mulaszthatom. Egy regény fog megjelenni 35 nyomtatott 
íven, vagyis 560 oldalon. Bombasztikus frázisok, hajme-
resztő események, idegrázó jelenetek, szomorú véget ért 
házasságok stb. stb. — nincsenek benne. 

Ez ugyan furcsa reklám, mondja az olvasó. Hát 
akkor mi van benne, ha ezektől a mai felvilágosodott 
társadalmi alapkellékektől meg van fosztva e regény ? 
Pedig én t. olvasó ilyet mutatok be a „Nevelőnőben." 

Olyan eseményt, mely nem köznapi, olyan eseményt, 
mely nem idegfeszítő s oly olvasmányt, mely a valóban 
müveit olvasóra nézve legkedvesebb s a jelen irodalmi 
viszonyok között legri tkább: erkölcsi irányú, nemes, 
felemelő és minden jóra buzdító társadalmi regényt, mely 
az olvasót a változatosabbnál változatosabb jellemek 
páratlan kidomboritása és ecsetelésével önbecsének, em-
beriségének megismerésére tanítja s a mely e jó oldala 
mellett kellemes, szép, gyönyörködtetve mulattató volta 
által szükségkép minden olvasó tetszését megnyeri. 

S ha hozzáveszem azok nagy számát, kik a német 
eredetit olvasták s a kiknek buzdítására e szép könyv 
lefordításához fogtam, meg vagyok győződve, hogy a 
fordítás és kiadás érdekében tett fáradozásaim kárba 

nem vesztek. E reménytől indíttatva kérem a jót és 
nemeset s e mellett valóban érdekeset olvasni akaró m. t. 
közönség pártfogását, tegye lehetővé e mű megjelenését, 
mely a magyar irodalomban kiváló helyet méltó elfoglalni, 
már csak azért is, hogy ifjabb és jobb irányú regény- és 
elbeszélő iróink ugy müveik kompozicziójában, mint 
jellemeik festésében követésre méltó példányképet nyer-
jenek benne. 

A megrendelő ivek, ugy az előfizetési pénzek a 
fordító nevére (Budapest , VII. Hársfa-utcza 15. sz.) 
küldendők minél előbb, hogy a nyomatandó példányok 
számára nézve tájékozhassuk magunkat . 

A mű április hóban jelenik meg. 
A körülbelül 600 oldalra terjedő kötet megrendelési 

ára fűzve 1 fr t 50 kr., diszkötésben 3 f r t . 

VEGYESEK. 
*** Ki a fejjel! Innen is, onnan is, annyi katho-

likus actio indul meg körünkben XIII. Leo pápa jubi-
leumára, hogy már igen-igen kívánatossá válik: ennek a 
sok apró actiónak egy hatalmas mederbe terelése végett, 
szintén actióba lépve látni azt az országos katholikus 
jubileumi bizottságot, melynek megalakulását határtalan 
örömmel fogadtuk országszerte. 

— Izmosodás. Az Egyesült-Államokban száz év 
előtt 50,000 katholikus volt, most van 16 millió. 

— Nevezetes convertita. Irving Henrik, a „Catholic 
Times" jelentése szerint felvétetett a kath. egyházba. 

— Az angol katholikusok még csak maroknyi nép 
a 120 millió angol ajkú faj körében — de azért már 
Londonban nemcsak két püspöki székhelyök van, hanem 
már katholikus Akadémiát is állítottak, a mely az ő 
üléseit a westminsteri érsekek palotájában tar t ja . 

— Stieber Vincze budapest-terézvárosi plébános 
első nagyobb alkotásával készült el a napokban. Lelkes 
vezetése alatt elkészült a terézvárosi templom ama ká-
polnájának stylszerü monumentális restaurácziója, mely-
ben a hivek májusi Mária-ájtatosságukat szokták végezni. 
A kápolna benedictiója mára, f. hó 6-ára volt kitűzve. 

— Irsik Ferencz szatmári kanonok ur nevéhez, a 
kitől a „Religio" oly fenkölt szellemű alkalmi czikkeket 
szerencsés olykor-olykor közölni, — ismét egy nagy, 
most igazán fejedelmi alapítvány dicsősége kezd fűződni. 
Mint a „Szamos" írja, ő nga „Arany sas" nevű, 12,000 
fr t . értékű, emeletes házát a telekkel együtt, irgalmas 
nénék által gondozandó lelenczek és árvák menedékhá-
zává ajánlotta fel. Alapítványul ehhez az egyházmegyei 
hatóság kezeibe 30,000 frtot tett le. Mily nagy alakjai 
vannak a magyar kath. papságnak ! 

— A bolognai egyetem 1888-ban fogja elérni fenn-
állásának 800-ik évét. Egész Európa érezte ez egyetem 
hatását a középkorban, midőn az a kereszténység e munkás 
korában egyike volt a legjótékonyabb fényt szétlövellő 
világító tornyoknak kivált a jogi tudományok megterem-
tése és felvirágoztatása által. A boncztant is mint tudo-
mányt először a bolognai egyetemen adták elő. 

— Gyengéd föpásztori figyelem. Erzsébet királyné 
ő felsége tudvalevőleg a mehádiai fürdőben keres üdü-
lést. Csanádmegye angyali n lelkű püspökének figyelmét 
nem kerülte ki e körülmény. O excja gondoskodik róla, hogy 
a felséges asszony a nagyhét és a húsvét szent napjain 
vallásos buzgóságát fejedelmi személyéhez méltóan kielé-
gíthesse. Folly Emil kanonok ur e végett, ily küldetéssel 
Temesvárról a Herkules-fürdőbe utazott le. 

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

Budapest, 1887. 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., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

N E G Y V E N H A T O D I K É Y F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkest- 3 
tőnél, és Rudnyánszky § 
A. könyvnyomdájában, s 
IV., Papnövelde-utcza s 
8. sz. alatt, hova a ne- ; 
taláni reclamatiók is, | 
bérmentes nyitott levél- [ 

ben, intézendők. s 

Budapesten, április 9. 29. i, Féíev. L8b7. 

TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok: Alleluja. — A megváltás. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Nagypéntek. — Do-
minica Resurrectionis. — B e s z t e r c z e b á n y a i e g y h á z m e g y e : Ipolyi szivének temetése. — Kath. Egyleti Elet : Közgyűlés. — 

A l l e l u j a ! 
„Resurrectio Christi, vita est universo-

rum." S. Ambrossuper Ps. 86. 

Ember ! 
Tudod-e, hogy mit jelent e szó : Alleluja ! hivő 

lélek előtt, Krisztus feltámadásának nagy napján ? 
Azt mondod, hogy tudod. Zsidó szó, s azt 

jelenti, hogy — „dicsérjétek az Istent !" 
Nos, etymologiának, fordításnak — megjárja 

ez az értelem; de hát ez az értelmezés csak por-
szem a nagy világ beláthatatlan mindenségében 
ahhoz képest, mit a megváltott emberiség, sőt 
több, az ég és föld,*) az Ur Jézus Krisztus fel-
támadása által keltett örömében e szóval: Alle-
luja — ujongva kifejezni óhajt és törekszik. 

Óhajt s törekszik, mondom ; mert hiszen, ha 
szent Pál szerint „non sunt condignae passiones," 
ha nincsenek az örök boldogság nagyságához 
arányosítható szenvedések e világon, bármily na-
gyok, leverők, lélekölők legyenek is azok: akkor 
bizonyára megfordítva is, nincs az emberi sziv-
nek öröme, nincs az emberi ajaknak szava, mely 
elégséges volna annak méltó kifejezésére, mily 
hatalom és dicsőség villant ki Krisztus Urunk 
feltámadásában s mennyi boldogság végtelen 
tengerárja árad ki belőle a megváltott emberi-
nemre. 

Szent Ágoston és a tengerből meritő gyer-
mek története ismeretes. 

„Domini resurrectio festi vitas angel orum fuit e t 
nostra: angelorum, quoniam numerus eorum qui re t ro-
grediens per apostatam angelum imminutus fuerat, ex 
animabus fidelium adimpletur: nostra festivitas est, quia 
de perditione nos liberans, ad societatem angelorum re-
vocavit." S. Hier. Sermo in die Paschae. 

Mi mindnyájan ilyen — gyermekek vagyunk. 
Apró véges elméinkkel csak meritgetünk a ten-
gerből; kimeríteni azt soha nem foghatjuk. Me-
rítünk, merítünk, minden gondolatunkkal, min-
den szavunkkal merítünk valamit; de ám mindez, 
a mit mi merítünk, nem maga a végtelen, fene-
ketlen, beláthatatlan tenger, hanem csupán egy-
egy maroknyi rész belőle. 

Ilyen maroknyi valami a mi Allelujánk is, 
ahhoz képest, a mit általa kifejezni akarunk. 

Sz. Ambrus már három marokkal merített 
a Krisztus feltámadásában rejlő hatalom, boldog-
ság és dicsőség mysteriumából, midőn igy szólt: 
„Resurrectio Christi defunctis est vita, peccato 
ribus venia, sanctis gloria."1) 

Vita, venia, gloria! Három maroknyi, ara-
nyos maroknyi — Krisztus feltámadásának ere-
jéből. 

Vegyük csak magát az életet! Krisztus fel-
támadása „vita est universorum." Ki képes ezt 
a messzeható, az emberiséget az élet titkos mű-
helyében újjáteremtő s a mennyországot bené-
pesítő éltető erőt végtől-végig észszel felérni? 

És ki volna képes már most, a gyász, a 
fájdalom és keservek e siralomvölgyében, telje-
sen átérezni és méltóképen kifejezni azt az örö-
met, melyet a Krisztus feltámadásában megnyi-
latkozott vita, venia és gloria — megérdemel? 

Ha igaza van Pascalnak, midőn azt mondja, 
hogy-az emberi szellem egyetlenegy gondolata 
többet ér, mint az egész anyagi világrend: ak-
kor talán hozzávetőleg sejthetjük mindenek fölé 
kimagasló értékét és édességét az egész szellemi 

x) Serm. 52. in die Paschae. 
25 
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világot átvillanyozó ama kimondhatatlan öröm-
nek, melyet mennyben és földön az Ur Jézus 
Krisztus dicsőséges feltámadása szétárasztott. 

Ennek az örömnek kifejezése óhajt lenni a 
mi húsvéti rövid Allelujánk; ennek az örömnek 
hatása alatt nem győzi az egyház a húsvét és 
annak egész nyolczada alatt elégszer ismételni a 
lélekemelő buzditást: 

Haec dies quam fecit Dominus : 
Exultemus et laetemur in ea ! 

Ismételjük mi is szüntelenül: Exultemus et 
laetemur in ea 

Alleluja ! 

A M e g v á 11 á s.*) 
(Hetedik ének Dante „ Paradicsom"-dból.) 

Tartalom : Justinián latin éneket dalolva, oly hirtelen mint 
a szikra, eltűnik a költő szemei elől, és vele a többi fények is. 
(1—9.) A.m a költő elméjében u j kétely támad. Azt hal lot ta ugyanis 
a megelőző énekben a császártól, hogy az Isten Fiának, Krisztus-
nak, a zsidók által eszközölt halála jogos megbosszulása volt az 
ősi bűnnek, Ádám bűnének, mégis a római sas, Titus kezében, 
megtorolta ezen igazságos megtorlást. Nem ellenmondás-e ez? 
Beatrice boldogitó mosolylyal a kétely eloszlatásába kezd (10— 
24.) Mélységes értelemmel az emberi nem lelki üdvének egyedüli 
eszközét, a megváltás nagy momentumát ismerteti, Krisztusnak ön-
kénytes halálát, Ádám bukása miat t . E halál megtorolta a régi 
bűnt s igazságos volt, a mennyiben Isten ily módon akar ta ama 
bűnt megbüntetni , de igazságtalan a mennyiben emberi kegyetlen-
ség működött közre s ezt az emberi közreműködést boszulta meg 
Titus. (25—51.) Miért akar ta Isten éppen ezt a módot, folytat ja 
továbbá, az az ő végtelen és kikutathat lan szeretetének és kegyel-
mének kifolyása. (52—148.) 

Osanna sanctus Deus Sabaotli 1 
Superillustrans claritate tua 
Felices ignes korúm malachoth ! 

Nótájára maga körül fordulva, 4 
Igy láttam én dalolni ezt a fényt, 
A mely fölé kettős fény-láng borúla. 

S mint ő, mind-mind lejtettek tánczaként, 7 
És eltünének hirtelen távozva 
Miként sebes szikra tűnik, aként. 

Kétkedve mondtam akkor : Mondsza, mondsza, 10 
Magamban, asszonyomnak, mondsza, mondám, 
Hogy szomjadat édes cseppekkel oltsa. 

De az a tisztelet, melylyel hatot t rám 13 
Mindenkoron már a B és az ICE, 
Mint az embert a szender, elnyomott ám. 

De nem soká hagyott igy Beatrice 16 
S szólt, mosolyával beragyogva engem, 
Hogy bárkit a tűzben is üdvözítne ; 

Csalhatlanul a mint itél e szellem: 19 
Jogos megtorlás jogosan mimódon 

*) Mutatvány forditónak már megjelent e czimü müvéből : 
Alighieri Dante Divina Commedia müvének III. része, a Paradicsom 
(II Paradiso), 1 füzet. Kapható fordítónál Zsomboly a- Csitón (Toron-
tálm.) Ara 1 frt 60 kr. 

Büntettétek, azt forgatod eszedben. 
Ám értelmét én rögtön im kibontom : 22 

S te jól figyelj, mert szavammal tenéked 
Mély igazságok ajándékit osztom. 

Az első ember nem tűrvén a féket, 25 
A melyet önjavára nyert, a vészbe 
Rántá magával faját, az egészet: 

E miatt az ember sok század évre 28 
Betegen feküdt s födte szörnyű tévely, 
A mig le nem szállt az Isten Igéje, 

Ki a természettel, mely messze tért el 31 
Teremtőjétől, egyesült személyben, 
Örök szeretetének egy tettével. 

És most figyeld meg jól az érvelésem: 34 
E természet, melyet fölvett magára 
A Teremtő, teremtvén, egészen 

Jó volt s bün nélküli, de kizárta 37 
Magát az édenből elhagyva éltét. 
És mert az igazság útján se jára, 

Azért tehát a kereszt büntetését 40 
És a fölvett természetet tekintve, 
Belátod annak jogossága mélyét. 

Ám nem volt főbb jogtalanság se mint e', 43 
Ha nézed annak személyét ki szenvedt, 
Kiben ily természet volt egyesítve. 

Egy tett más-mást okozhat, ime tetszett 46 
Istennek s a zsidóknak egy halál, s a 
Föld megremeg s felnyitja ez a mennyet. 

Nem kell most már csodálkoznod tehát, ha 49 
Mondják, hogy igazságos bosszulásért 
Igazságos hadsereg bosszút álla. 

Am látom elmédben uj habozás kélt 52 
S a tépelődés elfogá egészen 
És nagyepedve vár megoldatásért. 

Imígy érvelsz: A mit hallottam, értem, 55 
Csak az homályos, Isten mért akarta 
Megváltásunkra ezt a módot éppen ? 

Testvér, az okot Isten eltakarta 58 
Mindenki elől, a kiben az elme. 
A szeretet lángjában nincs forrasztva. 

Azért mert sok gondolkodik felette, 61 
S nagyon kevés, a mit belőle értne, 
Mért volt e mód legméltóbb, vésd eszedbe. 

Az Isten jósága, hol semmi része 64 
Irigységnek nincs, szerelmét sugárzva 
Az örök szépségeket hozza létre. 

Mi tőle közvetetlen van, utána 67 
Véget nem ér az már többé, mivel nem 
Semmisül meg a keze alkotása. 

Amit e jóság teremt közvetetlen, 70 
Az mind szabad, mert másnemű erőknek 
Alárendelve nincsen semmiben sem. 

Amily hasonlók ép oly tetszetősek 73 
Előtte a dolgok, s szent lángja fénye 
A leghasonlóbban ragyog ki főleg. 

Es mindezen kiváltságokba' része 76 
Van minden teremtett emberi lénynek, 
S hiányzik egy, méltósága letépve. 

Csak egy foszt meg ezektől, s ez a vétek, 79 
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Isten képét ez eltörüli benned, 
S kevés sugara ragyog rád e fénynek; 

S kiváltságid nem lehet visszanyerned, 82 
Csak, ha mit a bűn gonosz élvezésben 
Rontott, méltón bűnhődvén visszaszerzed. 

S mert az egész ember-nem gyökerében 85 
Vétett, kiváltságit elveszítette, 
Es vesztve lőn ez által szint' az éden. 

Ha mostan éles elmével figyelsz te, 88 
Látbat'd, mit vesztett, nem szerezheté be, 
Ha nem történik e két módnak egyje : 

Vagy a bántást Isten nagylelkűsége 91 
Elengedi, vagy az ember magába 
Elég és méltón megfizethet érte. 

Most Isten örök határozatára 94 
Tekints, ahogy csak birsz, oly figyelemmel, 
Figyelvén ajkam mindegyik szavára. 

Nem tehetett az ember mint csak ember 97 
Eleget, mert nem birt oly mélyre menni 
Alázatossággal s engedelemmel, 

Mint engedetlenséggel vágya lenni 100 
Hasonló Istenéhez s ép ezért 
Magától eleget nem bíra tenni. 

Ez okból az embernek üdveért 103 
Kellett, hogy Isten, szándokit kövesse, 
Vagy egyiket, vagy mindakettejét. 

Ámde mivelhogy a cselekvő tette 106 
Annál becsesb minél inkább kitárja 
A szivjóságot, melyből lőn eredete, 

Az isteni jóság, mely a világba' 109 
Mindenütt, ragyog, az ember-üdvre ime 
Irgalmasságát elégnek találta. 

S a végső éj s első nap közt a mint e, 112 
Ilyen magasztos, fönséges egy ily tett 
Mindkettőt nézvén nem volt, s nem lesz szinte. 

Mert hogy magát adá át, bőkezűbb lett 115 
Isten, hogy az ember újból felállna, 
Mintha önkényt engedi el bűnünket. 

Es az isteni igazság kizára 118 
Minden más módot, ha Isten Igéje, 
Testet vévén, magát meg nem alázza. 

De hogy minden vágyad teljesedésbe 121 
Menjen, im halld, miről fentebb beszélék, 
Hogy amikép én értem szintúgy értsd te . 

Mondod: lm én látom, hogy a tüz és lég 124 
A viz s a föld és összes vegyülékek 
Elvesznek mind és tartanak kevésség, 

Pedig ez is mind Leremtetének, 127 
Azért ha az, mit emlitél valóság, 
Kell, hogy a romlás el ne érje végleg. 

Az angyalok, testvér, s e boldog ország 130 
A hol vagy, mondhatni, teremtve lőnek, 
Tekintve egész lételük mivoltát, 

Az elemek, mikről szóltál előbb, meg 133 
Mindaz mik belőlük alkottatának, 
Okozati már teremtett erőnek. 

Teremtve lőn az anyag, melybül állnak, 136 
Az informáló erő is teremtett 
E csillagokban, mik kerengve járnak. 

Az állati és a növényi lelkek 139 
A csillagok mozgása s fényei 
Által, erejök útján erednek. 

De lelketek közvetlen leheli 142 
A legfőbb kegy s beléoltja szerelmét, 
Hogy vágya már csak ő legyen neki. 

Es mindebből következtethet elméd 145 
A feltámadásra is, csak tekintsed 
Mint alkotá Isten az ember-testét, 

Midőn teremté első szüleinket ! 
Görz, 1885. 

1 - 3 . Justiniánus latin éneke. Dicsőség neked, mondja, sere-
gek szent Istene, ki fényességeddel túlragyogod ezen országok 
boldog fényeit t. i angyalait . Oxanna, zsidó szó, köszöntésül is 
használták és annyit jelent mint : Üdvözlégy ! Hoschiahna ! 

A költő azonban ezen értelemben használja : áldott 
az Ur ! vagy Dicsőség Istennek ! Zebaoth, ^ ^ ^ ^ többese e zsidó 
szónok ( z aba), seregek. Mindkét szó a Yulgata után véte-

te t t . — Ignes, tüzek, fények az angyalokról és az üdvözáiltekről 
használatos kifejezés. (V. ö. Par . IX. 77 ; XVIII. 108 ; XX. 34.) 
Malachoth szintén zsidó szó, a melyről igen sokat ir tak. (V. ö. 
Schier, Supplément des commentaires sur la D. C-, Dresde 1865. 
25 s kv. 11. ; Wit te , Dante-Forschungen, II. 43. s kv- 11. ; Jahrbuch 
der deutschen Dante-Gesellschaft, Leipzig, 1867. I. 269—263. 1.) 
Dante a Yulgata után használja ezen értelemben : országok : de 
helyesen igy kellet t volna irnia : mamlacoth. 

6. Kettős fény ragyogott Just inián felett : az uralom és a 
törvényhozás dicsőségének fényei. 

14. Bice rövidítés ebből Beatrice. Azt akar ja mondani, hogy 
szerettének nevére is oly tisztelet ha t ja át, hogy ez a tisztelet 
egészen leszögezi, mint az embert az álom. 

16. De Beatrice nem hagyja sokáig kételyében a költőt, ha-
nem (17. mosolyogva, melylyel még az elkárhozottat is boldoggá 
tenné (18.) 

19—21. csalhatatlanul, (secondo mio infallibile avviso), mint-
hogy Beatrice a csalhatatlan egyház jelképe, fe l tár ja Dante kéte-
lyét. Melyik ezen kétely ? Emi i te t tük a Tartalomban. 

25—51. A kétely megoldása. Beatrice bebizonyítja, hogy 
igazságos volt Krisztus halála, mer t Krisztus emberi természetet 
vévén fel, ez a természet mél tán bűnhődött Ádám és benne az 
összes emberi nem bűnéért : tehát tekintve Krisztus emberiségét, 
igazságos volt az ő halála; de tekintve az isteni természetet, mert 
Kr. Isten is volt egyúttal, igazságtalan volt ez a halál : épp emiatt 
igazságosan bűnhődtek a zsidók, a kik megfeszitették. Poena cru-
cis, i r ja Dante fia, Péter, considerata deitate fu i t ineffabiliter ini-
quissima, et injusta, sed considerata humani ta te ejus et carne 
propter ejus ant iquum excessum, respectu habito ad ejus totalita-
tem, justa fu i t et salutifera. 

25—27. Ádám, a költő szerint, azon ember, a ki nem szüle-
tet t , vétkezvén kárhozatba dönté az egész emberi nemet, danno 
t u t t a sua prole, mert, ir ja sz. Pál, per unum hominem in hunc 
mundum peccatum intravit et per peccatum mors. (Rom. Y. 12 ; 
I. Cor. XV. 22.) És sz. Ágoston: Illo magno primi hominis pec-
cato, natura ibi in deterius commutata, non solum facta est pec-
catrix sed etiam generat peccatores. De Civ. Dei XIV. 1. (V. ö. 
Thomas Aquin. Summa Theol. P. I. 2-ae, qu. LXXXI. art . 1.) 

2 8 - 3 0 . E bűnbeesés mia t t az emberi nem sok századon át 
lelkileg~"beteg volt s értelmét a tévely árnya födte, — omnes nos 
quasi oves erravimus. Isai. I. 5. 6., mig le nem szállt az Isten 
igéje, a Aóyog, Krisztus, 

31—34. a kinek isteni személyében a ké t természet, a Szent-
Lélek által egyesült. (Thom. Aqu. Summa Theol. P. III. qu. II. 
art . 2 ; P . I I I qu. XXXII. art . 2. 2. stkr.) 

36. Ez az emberi természet, a melyet az Ige, mely testté 
lőn, syévszo, magára vett , bünnélküli volt, de 

37—39. a bűn következtében az emberi természet önönma-
29* 
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gában tekintve azt, száműzve volt a paradicsomból, minthogy el-
pártolt Istentől s elhagyta az igazság ú t j á t és az éltet t. i. Istent, 
mert ő a via, Veritas et vita. János, XIY. 6. 

48—42. Igazságos volt tehát Kr. halála, tekintve emberi ter-
mészetét. 

48—45. Igazságtalan, tekintve isteni személyét. 
46—48 Ugyanegy te t t más-más szempontból fogható fel. íme 

Krisztus halála te tszet t Istennek is és a zsidóknak is. Istennek az 
igazságosság szempontjából, a zsidóknak meg azért, mert irigyke-
désüket győzedelmeskedni lá t ták. Ugyanegy ok, mondja továbbá, 
különbözőkép hat . íme Kr. halálára megindult, reszketett a föld, 
et terra mota est, Matth. XXVII. 51 ; a menny felnyílt. Per passio-
nem Christi aperta est nobis janua regni coelestis. (Thom. Aquin. 
Summa, P. III . qu. XLIX. art . 5.) 

52—120. Beatrice fejtegetései a költő első kételyét teljesen 
eloszlaták. De most még ujabb kételye támad, t. i., miért akar ta 
Isten megváltásunkra ezt a módot éppen? A miért-re senki nem 
válaszolhat, csak az, feleli, a kinek értelme az isteni szeretet láng-
jával összeforrt. De, hogy miért volt ez a mód legméltóbb Istenhez, 
ime hall jad! Az ember Istennek közvetetlen alkotása s e mia t t 
örök, szabad, hozzá hasonló. Ámde a biin következtében akivál tsá-
gokat elveszítette, kiesett Isten kegyelméből s a biztos kárhozat 
let t osztályrésze. Hogy régi kiváltságait visszanyerje, arányos elég-
tételt kellett adnia. De az ember mint véges lény, a végtelen és 
végtelenül megbántot t Istent ki nem engesztelhette. Nem maradt 
tehát egyéb mód, mint hogy maga Isten segítsen raj ta . 

És Isten kétféle eszközt használhatott : i rgalmát és igazsá-
gosságát. Használta mindket tőt . I rgalmát az Ige megtestesülésé-
ben, igazságosságát annak halálában. 

64—36. Azt az eszmét fejezi ki a költő, hogy a teremtés 
összesége az isteni szeretet okozata. A Zsoltáros szava szerint is 

Egek beszélik Isten 
Szerelmét szerteszét, 
Mennyboltok hirdetik fenn 
Teremtő szent kezét ; 
Nap napnak, éj meg éjnek 
Azt mondja, hogy nagy 0 , 
Nincs egy parányi élet, 
Ot nem dicsőitő. 

(Kálmán, XVIII. zs.) 

Az is, ez is azt akar ja mondani, a mit a józan, okos ész, a 
Szentirás, az egyház-atyák mondanak és a mire igy figyelmeztet 
Pázmány (Hodegus, 11 1.) : A gyermekekhez ne hasonlitsuk magun-
kat. kiknek ha szép aranybetükkel ir t könyvet adnak, gyönyör-
ködnek ugyan a betűk te t te tes ékességében, de nem értik, mi fek-
szik azok alat t és a benne való mélységes tudományra nem igye-
keznek : hanem azon legyünk, hogy e világi szépség által Isten 
szerelmére induljunk. 

67—87. Az ember, mint Isten közvetetlen alkotása, a követ-
kező kiváltságokkal bir : I. örökké tart, non ha poi fine, mert az ő 
alkotásának pecsétnyomása meg nem semmisül, csak átváltozik. 
Creaturarum naturae hoc demonstrant, u t nulla earum in nihilum 
redigatur. (Summa Theol. P. I. qu. CIV. art . 4.) ; II. szabad ; ubi 
Spiritus Domini, ibi libertás, mondja sz. Pál, II. Cor. III. 17 ; III. 
Istenhez hasonló. E kiváltságoktól csak a bün fosztja meg az em-
bert. Ádám bűne miat t az emberi test a halhatatlanság kiváltságát 
elvesztette ; a bün által elvesziti az ember Isten fiai szabadságát s 
az Isten képe elhomályosul a lélekben. 

112 — 114. A világ kezdetétől a világ végéig ily fönséges te t t . 
mint a megváltás, soha nem volt s nem is lesz. 

115—120. Isten, tekintve irgalmát, sokkal nagylelkübb volt, 
hogy önmagát adta érettünk, mint ha csak önkényt engedte volna 
el bűneinket ; tekintve igazságosságát, semmi más uton-módon 
nem lehetet t őt kiengesztelni csak az Isten Fia halálával. Ez a 
halál végtelen érdemű s igy megfelel a végtelen megbántásnak. 

i21—148. Beatrice, hogy a költőt valamennyi kételyétől 
megszabadítsa s annak összes vágyait kielégítse, per empierti bene 
ogni disio, felel egy ujabb habozására. A 67-ik verssorban ugyanis 
az emlí t tetet t , hogy a mit Isten közvetetlen teremt az örökre meg-
marad, minthogy nem múlik el az ő keze alkotása, non si muore 

la sua imprenta, quand' ella sigilla. De lám, mondja a költő, az 
elemek : a víz, a tűz, a levegő és föld és minden származéki szin-
tén Isten alkotásai és mégis enyészetnek vannak alávetve, venire 
a corruzione, e durar poco. Hogyan egyeztethető ez meg azzal, a 
mit mondot tá l? Felel neki Beatrice, hogy igaz, Isten teremté eze-
ket is, de nem közvetetlenül. Közvetetlen Isten csak az eget és az 
angyalokat, valamint az anyagot s a csillagzatokba összpontosított 
informáló erőt, (la virtu informante) teremté, az elemeket nem, s 
amik belőlük származnak másodrendű okok eredményei. Az em-
beri lélek, az isteni kegyességnek és szeretetnek szintén közvetetlen 
alkotása, a test is. Ha most ezeket fontolóra veszed, világos lesz 
előtted a feltámadás. Isten, ki semmiből teremté az embert, fel is 
támasztja őt. Mintha mondaná : te is látni fogod a kereszt felma-
gasztaltatása fényes dicsőségét, a nagy napon, és a jelesül harczolt 
élet után mint egy édes összhang, dolce t intinno, hatol le sírod 
éjjelébe és végtelen boldogsággal tölt el a szózat: 

RISURGI E VINCI. 

(Purg. XIV. 125.) 
Csicsáky Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
B u d a p e s t , á p r i l i s 8 . Nagypéntek — Dominica Re~ 

surrectionis. — „ H a z á n k b a n a h e l y z e t e t i s m e r j ü k . E g y -
h á z i v a l l á s o s é l e t ü n k e t s o k b a n h a s o n l ó n a k t a l á l o m az o l -
t á r k e r e s z t j é h e z , m e l y f e k e t e v a s á r n a p o n l e p e l l e l v a n 
b e v o n v a ; van a m i ö r ö m e t , v a n a m i a g g o d a l m a t okoz . " 
H a z á n k b i b o r o s f ő p a p j á n a k ezen p l a s z t i k u s szava i j u t o t -
t a k ö n k é n t e l e n ü l e s z e m b e , m i d ő n a sz t . k e r e s z t r ő l l e h u l -
l o t t a l epe l — l a s s a n k é n t — f o k o z a t o n k é n t és h á r o m s z o r 
is f e l h a n g z o t t : E c c e l i g n u m cruc i s . . . v e n i t e a d o r e m u s ! 
E l ő t ű n t m e g i n t ü d v ö s s é g ü n k dicső j e l e , m e l y e l n e m 
t ü n t , c s a k k e v é s b é s z e m b e t ű n t ; m e l y e l födve , el n e m 
r e j t v e , e l t a k a r v a , de el n e m p u s z t í t v a o t t á l l o t t f o l y t o n 
az o l t á r o n . V e n i t e a d o r e m u s ! é n e k e l l e l k e s ü l t e n az e g y -
h á z , h a a l e p e l l a s s a n k é n t l e h u l l , h a e g é s z e n és t e l j e s e n 
l á t h a t ó v á lesz a s z t . k e r e s z t és ú j b ó l „ f u l g e t c ruc i s m y s -
t e r i u m ! . . 

A m i l y e n g y a l á z a t j e l e vo l t a sz t . k e r e s z t az első 
n a g y p é n t e k e n , é p p oly n a g y d i c sőség és t i s z t e l e t j e l e az 
m o s t m i n d e n m á s n a g y p é n t e k e n . H a s z á z a n és százan g ú -
n y o l t á k K a l v á r i a k i e t l e n s z i k l á j á n a h a l d o k l ó tTdvöz i tő t , 
v a n n a k m o s t mi l l i ók és m i l l i ó k , k i k n e v é b e n t é r d e t h a j -
t a n a k . H a r ö v i d i d e i g d i a d a l m a s k o d n i is l á t s z o t t a g a z -
s á g , l e g y ő z t e a z t az i s t en i i g a z s á g . N a g y p é n t e k u t á n — 
csak r ö v i d i d ő r e — j ö t t a H ú s v é t v a s á r n a p ; a „ c r u c i f i g e ' 
n t á n az „ a l l e l u j a ; " a k e g y e t l e n k i n z ó k u t á n a d icsői tő 
a n g y a l o k ; a r ö v i d s z e n v e d é s u t á n az ö r ö k d icsőség , m e -
l y e t az I s t e n s é g g e l o s z t o t t a l e g s z e n t e b b e m b e r i s é g . 
Nonne o p o r t u i t C h r i s t u m p a t i e t sic i n t r a r e in g l ó r i á m 
s u a m ? ! . . 

M i g y a k r a n e l f e l e j t j ü k ez t az i g a z s á g o t . . . s h a 
b ú s k o m o r s á g f o g el és b á n a t a jövő m i a t t , h a s z o r u l t 
sz ivvel g o n d o l u n k a r r a , h o g y m i lesz m á r e z u t á n ; h a 
m a j d n e m a k é t s é g b e e s é s h e z k ö z e l m á r m i n d e n r ő l l e m o n -
d a n i k é s z ü l ü n k és t o m p a r e s i g n a t i ó v a l ö l b e r a k j u k ke -
z e i n k e t ; h a i l y e n k o r az I s t e n e g y h á z a , annyi, mi l l ió és 
m i l l i ó e m b e r ü d v e a l e g s ö t é t e b b s z i n e k b e n l é p l e l k ü n k 
e lé : . . . a k k o r e l f e l e j t j ü k , h o g y K r i s z t u s n a k is vo l t e g y 
n a p j a - m e l y e n a n a p is e l s ö t é t e d e t t , e g y n a p j a , m e l y e n 
s z á m á r a a l k o n y n e m k ö v e t k e z e t t ; e g y n a p j a , m e l y O t a k e -
r e s z t e n s z e n v e d n i és m e g h a l n i l á t t a . . . 
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Mi feledjük, hogy a kereszt gyalázata nélkül a 
húsvét öröme és diadala be nem következett volna. „O 
Crux! ave, spes unica, Paschale quae fers gaudium mi 
feledjük, hogy factus obediens usque ad mortem, mor-
tem autem crucis : propterea exaltatus ; . . . mi felejdük, 
hogy maga a feltámadott Üdvözitő pedig igy szól : Nonne 
haec oportuit Christum p a t i ? ! . . . 

Mi kényelmes, nyugodt napokat óhajtunk ; a vihar, 
a szélvész minden legkisebb előjele nyugtalanít és há-
borgat, és alig veszszük észre, hogy mig folyton han-
goztatjuk : pax, pax, hogy valósággal : non est pax ! A 
békeszeretet inkább reáhuzza a keresztre a lepelt, hogy 
ne adjon a küzdelemre, de a biztos diadalra is alkalmat 
és ürügyet. Miattunk akár sohase hulljon le a lepel a 
keresztről, csakhogy a nagypéntek fájdalmaival és ál-
dozataival be ne köszöntsön. . . . 

S bár mit teszünk — bekövetkezik ez mégis. S ha 
egyszer készületlenül talál s ha alvókra és gondatlanokra 
talál, akkor majd rombolni és pusztítani fog, akkor majd 
feltárja azt a mélységes sülyedést, melyet annyira elta-
karni iparkodtunk és mely épp ezen takargatás által 
csak veszedelmesebb . . . talán gyógyíthatatlan leszen. 

Mi nem félt jük az egyházat. Nincs erre okunk. Az 
egyház — alter Christus ; az 0 életében, az 0 szenvedé-
seiben, de az 0 dicsőségében is fog mindenkor osztoz-
kodni. S ha eszeveszetten is rohannak neki a világ, az 
ördög és a pokol titkos szövetségesei : szétzúzzák makacs 
fejüket ama sziklán, melyet ezredévek nem láttak inogni, 
melyen még a pokol kapui sem vesznek eröt. 

Magunkat féltjük, hazánkat, nemzetünket, országun-
ka t ! Mindig gyakrabban eszünkbe jő az édes Megváltó 
kemény fenyegetése: „Auferetur a vobis regnum Dei" . . . 
Talán nem szerzünk erre érdemeket. Ha a regnum Dei 
dabitur genti facienti fructum ejus . . . fructust kell hozni, 
hogy ez el ne vétessék . . . és e fructus hol van ? . . . A 
jámbor lelkek között hány az u j pogány ? . . . 

Tőlünk függ, kath. öntudatunk érvényesítésétől, 
kath. hitéletünk emelkedésétől és különösen az oltár szol-
gáinak fáradhatatlan buzgalmától, hogy egyházi, vallási 
életünk hazánkban szebb jövőt — százezrek által óhaj-
tott boldog feltámadást lásson ! annak a régi hitbuzgó-
ságnak, kath. öntudatnak, lelkes áldozatkészségnek a 
boldog feltámadását, mely az ősöket annyira díszítette és 
az unokákat meg fogja menteni. 

Számithatunk-e erre ? Ne zengjük a dicső alleluját 
erre vonatkozó erős elhatározások nélkül ! ? 

Beszterczebányai egyházmegye. Ipolyi szivének 
temetése — mult hó 29-én volt Beszterczebányán a kö-
zönség tömeges részvéte mellett. A megboldogult püspök 
szivét Nagyváradról, a Czobor Béla terve szerint készült 
urnában, egy küldöttség hozta ide Winterhal ter kanonok ur 
vezetése alatt. A temetést f t . Berlioza Ferencz nagypré-
post s káptalani helynök ur végezte. Az alkalmi gyász-
beszédet Kamaszy kanonok ur mondotta. Ipolyi szive 
tehát ott nyugszik már, a hol a nagy főpap ohajtotta, 
az általa restaurált Borbála-kápolnában. Jellemző dolog ez 
is ! Ipolyi volt nálunk az egyházi művészet ápolásának első 
és egyik legnagyobb apostola. Nem csoda tehát, ha szive 

csakis stylszerüen restaurált szent helyen kivánt az Istené-
nek és hazájának tett szolgálat után, — amint az urnák fel-
irata mondja, — megpihenni. 

Álljon it t a nagy férfiú nagy szive temetésének em-
lékeül Kamaszy kanonok ur emlékszerü, következő szent-
beszéde. 

Amint méltó, ugy vélekedem mind-
nyájatok felől, minthogy szivemben hor-
dozlak titeket. 

(Sz Pál. ap Filip. I. 7.) 
Ha valamely előkelő család lakába betérünk, és 

abban egy kissé széttekintünk, igen gyakran azonnal sze-
münkbe ötlik egy-két oly tárgy tárgy is, amelyen meg-
látszik, hogy az a család tagjai által különös becsben és 
tiszteletben tartatik. Ha kérdezzük az okát, azonnal szí-
vesen felelnek és elbeszélik : ez a drága szülők, szeretett 
fér j vagy nő, kedves testvér, barát, jótevő emléke. Ha 
reá nézünk, oly jól esik, mintha élve látnók magunk 
előtt, mintha vele személyesen társalognánk, enyeleg-
nénk ; emlékezetünkben felnyílnak mindama viszonyok 
melyekben álltunk vele, eszünkbe jutnak ama jótétemé-
nyek, melyekben, mig élt — részesített bennünket. Es 
ez, k. hallgatóim ! nemde jól van igy ; mert igy tar tat ik 
fenn az ősök és elődök iránti hála és kegyelet! 

Amit igy egyes családoknál tapasztalunk, azt látjuk 
egész nemzeteknél ; és hogy ne legyek kénytelen mesz-
sziről felhozni példákat, csak édes hazánkra hivatko-
zom. Ha történetét halljuk vagy olvassuk, és annak lap-
jain találkozunk ama nagy szellemekkel, akik szerezték 
és szervezték e hont, melyben mi élünk, ezt bölcs tör-
vényekkel megszilárditák, az ellenségek ellen megvédték, 
győzelemről győzelemre vezérelték, neki hatalmat, hirt, 
tekintélyt és dicsőséget szereztek : ki ne buzdulna fel, ha 
mindama vezérek, királyok, hősök és hazafiak lelki sze-
mei előtt lebegnek, akik nem csak minden szellemi 
és anyagi tehetségeiket — hanem gyakran életöket is ál-
dozatul tették le a haza oltárára ? ! Nem támad-e keb-
lünkben is ama vágy, ama forró kivánat : megtartani és 
megvédeni e hazát, és mint az utolsó napszámosok, leg-
alább homokot hordani a haza épületének biztosítására? 
Nem támad-e bennünk ama tiszta szándék, hogy mi is 
mindnyájan saját tehetségünk-, saját hatáskörünkben 
minden erővel oda fogunk hatni, hogy álljon és virágoz-
zék e drága hon ?! Es ez is jól van igy ; mert igy fo-
gamzik, igy ápoltatik a hazafiság, a haza iránti hűség és 
szeretet ! 

Es mi czélja van a keresztény katholikus anyaszent-
egyháznak, midőn az ő hőseinek, szentjeinek, vértanúinak 
és azok emlékének tiszteletben tartását tanitja és paran-
csolja ? Nem más, mint a hivek szivében ébreszteni, ápolni 
és nevelni a valláserkölcsi érzületet és buzgóságot. Es 
méltán. Mert a mi szentjeink és vértanúink nem a földi 
és malandó javakért, nem a világ dicsőségeért, hanem 
egy felséges eszméért, az isteni igazságért, magáért az 
igaz Istenért tűrték és szenvedték a legborzasztóbb kí-
nokat, ontották véröket és áldozták fel életöket. Ha te-
hát az ezek szent testéből fenmaradt egy-egy darab cson-
tocska vagy ruhafoszlány tiszteletben tartatik : nem drá-
gább-e az a földi koronánál ? nem becsesebb-e egy-egy arany-
nyal és gyöngyökkel himzett palástnál ? Ha tehát egyes 
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családoknál, egész nemzeteknél jó és üdvös az ősök 
emlékének tisztelete: nem egészen okszerű, természetes-e 
az anyaszentegyházban is a szentek és vértanuk tisz-
telete ? ! 

De hova ragad szent hevem ; minek terjeszkedem én 
mindezekre e mai alkalommmal ? A tárgy rokonságánál 
fogva, a. h. ! mert ez szolgáltat okot a mai gyász-ünne-
pélynek és alkalmat rövid felszólamlásomnak. Nekünk 
is van hősünk ! Yan ereklyénk ! 

Ipolyi Arnold, Krisztusban volt szeretve tisztelt és 
felejthetetlen püspök atyánk, kivel a mennyei gondviselés 
kegyelme bőségében áldotta meg ez egyházmegyét, mi-
után tizennégy év hosszú során át kormányozta és ve-
zette az üdvösség utján lelkeinket, és mi, mint fiai, 
büszkék reá ! mindenkor a legbensőbb odaadással, biza-
lommal és megnyugvással viseltettünk iránta, ugyan-
azon isteni gondviselés rendelete folytán más mennyei 
akol őrzésére és más nyáj legeltetésére hivatott meg. A 
nagyváradi ősi és fényes püspöki szék jelöltetett ki számára, 
és mi szerencsésnek és boldognak tartottuk és hirdettük 
ezt az egyházmegyét, mely Ipolyiban oly kitűnő tulajdo-
nokkal tündöklő és ékeskedő főpapot nyerendő vala, és 
őszintén be kell vallanom, hogy mi nem csak könynyel, 
de irigy szemekkel is néztünk a távozó után. E közben 
azonban, mig mi azt hittük, hogy az u j főpásztor miként 
főzi atyai szivében ama magasztos és üdvös terveket, 
melyekkel boldogitandja majd hiveit, a hivek pedig mily 
örömmel, mily édes reménynyel, mily feszült várakozással 
lesik messze kiható szándékait, terveit és tetteit, — az-
alatt jöt t váratlanul, mint a repülő nyil, mint a tolvaj, 
a kérlelhetlen halál, és egy rövid borzasztó pillanat 
alatt kioltott egy drága és üdvös életet. Egyszerre az 
ország egyik végétől a másikig elhangzott a lesújtó h i r : 
Ipolyi nincs többé ! Ó mily rémitő változás ! Ott az öröm 
és vigság átváltozott a legmélyebb szomorúságra, nálunk 
pedig a veszteség fölötti még be sem hegedt fájdalom 
még inkább fokozódott. Kitűztük mi is azonnal a gyász-
lobogót, szemeinkből megeredt a könnyek zápora. Meg-
sirattuk őt, a legjobb atyát! Elkísértük lelkünkben por-
ladozó tetemét az örök nyugalom helyére, lelkeért pedig 
bemutattuk a szeplőtelen engesztelő áldozatot ! De hát 
minek háborgatjuk most és zavarjuk a boldogultnak örök 
álmait ? Mit jelent e népes gyülekezet ? Mit e szokatlan 
ravatal ? Mit e diszes hamvveder ? Miért borul újra gyászba 
e székesegyház, miért zengnek benne a siralmas hangok ? 
Mindezek megfejtése volna az én jelenlegi feladatom. Az 
én csekély szónoki tehetségem és hanyatló korom ellen-
zik azt ; de a boldogult iránti szivemben táplált hála és 
kegyelet késztetnek, hogy ha hattyúdalomat zengem is 
el, mégis megkíséreljem. 

En csak azt tűztem ki czélul magamnak, hogy egyi-
két ama szép jellemvonásoknak kiemeljem, melylyel ő 
végrendeletében, első szent jegyese és irántuuk, mint volt 
hivei iránt, tanúsított. Csak azt szeretném elérni, kedves 
Hallgatóim, hogy Ipolyinak drága hagyományát és örök-
ségét, ugy a mint illő megbecsülni, és ha nem is sza-
vakkal kifejezni és magasztalni, legalább szivünkben azt 
átérezni legyünk képesek. 

Cicero azt mondja: embereket akarsz ismerni: ol-

vasd el leveleiket. Én pedig azt a véleményt vagyok bá-
tor koczkáztatni : keresztényt és hazafit akarsz ismerni : 
olvasd el végrendeletét. A boldogult, mint jó keresztény, 
szüntelen elméjében forgatván Üdvözítőnk emez intését: 
készen legyetek, mert a mely órában nem vélitek, eljön 
az ember fia, korán elkészült végrendeletével, mely-
nek G) alatti és bennünket érdeklő pontja igy hangzik : 
„Temetésem, amennyire állásom engedi, egyszerű legyen. 
Testem felbonczolását nem kívánom, de igenis egyszerű 
felvágását, hogy belőle szivem kivétessék és a beszter-
czebányai váregyház sz. Borbála kápolnájának talajába 
eltemettetni kérem, mely kápolnát én régi eredeti gót 
ízlésben tetemes költséggel helyreállíttattam." 

Általánosan elfogadott elv az, hogy a végrendelkező-
nek szándéka és akarata szent. Ipolyi szive tehát a most 
idézett végrendelet szavai értelmében a nagyváradi káptalan 
és egyházmegye mélyen tisztelt és érdemdús képviselői 
diszes kíséretében ide hozatott, kiknek ezen fáradozásuk-
ért mindnyájunk nevében ugyanitt a legforróbb hála. 

Elmélkedjünk, hacsak futólag is, mi az emberi sziv ? 
Ha testi szemeinkkel nézzük, az az emberi testnek egy 
alkotó és lényeges része ; oly sajátságos edény, mely 
nem csak tartalmazza az éltető vért, hanem azt az egész 
emberi testen át az erek és idegek által lükteti, csepeg-
teti és körözteti ugy, hogy ha eme benső működése meg-
akad és megszűnik, megakad és megszűnik a testnek 
élete is. Szellemileg és erkölcsileg pedig tekintve a szi-
vet, Krisztus urunk szavai szerint : Minden jó és rossz 
gondolatok az emberi szívből erednek, — tehát a sziv 
kútforrása és székhelye minden gondolatnak, érzelemnek, 
kívánatnak és indulatnak. A szívből ered az öröm és a 
szomorúság, az alázatosság és a gőg, a szelídség és a 
vadság, a bizalom és a kétségbeesés, a békeség és a fel-
háborodás, az engesztelődés és boszuvágy, a szeretet és gyű-
lölség, a lelkesedés és a tespedés, szóval minden jó és 
nemes és minden rossz és aljas gondolatok és kívánságok. 
Szerencsés az, kinek szive hajlandóbb a jóra és nemesre, 
mint a roszra és aljasra ! Azért fohászkodott föl Dávid a 
királyi lantos : Tiszta szivet teremts én bennem Istenem ! 

A sziv tehát a teremtő Isten ajándéka, és az ő 
mindenható kezéből mint minden, ugy a sziv is mint jó 
került ki. De hogy tiszta és jó legyen és maradjon, azt 
irányítani, vezetni, művelni és nemesíteni kell, mindjárt 
zsenge korától fogva. Es ime itt nyílik a keresztény 
anyáknak a legkedvezőbb alkalom, a legtágasabb tér a 
gyermekök iránt valódi anyai szeretet kimutatására, ha 
azon gyöngéd szívben, melyet saját szivök alatt hordoz-
tak, mely saját szivökből szakadt ki, s melyről annyira 
ohajták, hogy szivöktől az ne essék messzire, ha abba 
már első csirájában bele oltják az Isten iránti hitet és 
félelmet, bele csepegtetik a felebarát és haza iránti sze-
retetet ; hisz az oly lágy, mint a viasz, minden benyo-
mást elfogad, és ezen első benyomások a legerősebbek és 
legtartósabbak. Deákról, a nagy hazafiról mondják, hogy 
közeledni látván végső óráját, a szent vallás vigaszta-
lásai után kívánkozott s azt mondá : „nem érzem, hanem 
a szivem kívánja," Igen, a szived kívánta, mert abba az anyai 
tejjel szíttad az isteni gondviselés iránti hitet és bizodal-
mat, melyet hosszú és dicsteli életeden át sem vesztél el L 
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Hogy Ipolyinak is oly jó, nemes, fogékony és a 
magasztos eszmékben oly termékeny szive volt, ebben az 
anyai nevelésnek igen nagy része vala. Ezt én nem élet-
irói után mondom, hanem saját élményeim s tapaszta-
lásom után állitom, mert nem egyszer alkalmam volt az 
atyai háznál ifjú koromban saját szemeimmel látni, mikép 
a boldog emlékezetű fenkölt s mivelt jellemű édes anya, 
született Szmrecsányi Arzénia, a még csak tizenhárom 
éves, de már papnövendék fiát Arnoldot anyai ölébe 
véve, és igy serkentette és ösztönözte: „Arnold fiam! 
nemde elszavalod nekünk ezt meg ezt a költeményt ?" És 
látni, hallani kellett volna ama tüzet és lelkesedést, mely-
lyel ő feladatát megoldotta. Igy keletkezett és ápoltatott 
a boldogult zsenge szivében a tudomány és irodalom 
iránti hajlam és kedv, mely folytonos gyakorlás által 
szenvedélylyé nőtte ki magát. Igy lett belőle idővel hires 
szónok és iró. Ily anyai nevelés után jöt t az Isten ál-
dása : mert megélte azt a ritka szerencsét, élvezetet és 
örömet, miszerint anyai szivéhez szoríthatta fiát, mint 
püspököt ! Hogy a sziv idomitásában és nemesítésében 
igen fontos szerepe van az iskolának, ha nem csupán 
az elmét tömi tele a tudománynyal, hanem a szivet is 
keresztény hit, remény és szeretet szellemi kincseivel 
gazdagítani akarja, az kétséget nem szenved. 

I t t e diszes hamvveder tehát magában foglalja 
Ipolyi püspök szivét s azt nekünk ajándékozta, Krisztus 
Urunk, a csalhatatlan igazság szavai szerint: „ahol van 
kincsed, ott lesz a szived is." — Tehát e szavak sze-
rint, miután Ipolyi szive itt van nálunk, az ő kincsének 
is itt kell lennie ! És valóban, a. h. ! kérdem én : Lehet-e 
egy püspökre nézve valami szentebb, mint azon szent 
frigy, mely közte és az ő szent jegyese, vagyis az ő egy-
házmegyéje közt a szent Lélek által köttetett és megál-
datot t? Lehet-e valami kedvesebb előtte, mint ama meny-
nyei akol, melynek őréül oda van állitva, hogy azt mint 
jó pásztor óvja meg a ragadozó farkasoktól és ha kell, 
e védelemben még a lelkét is feláldozza ? ! Van-e va-
lami drágább, mint ama mennyei nyáj, mely az ő le-
geltetésére bizatott, és melyért ő a mennyei főpásztornak 
annyira felelős, ki azt egykoron az egész világ láttára az 
ő kezeiből számon fogja kérni ? ! Lehet-e előtte valami be-
csesebb, mint azok a lelkek, kiket maga az Istenfia a 
keresztfán, saját drága vérét érettök kiontva, érettök meg-
halva, megváltott és ezen megváltás érvényesítését és fo-
ganatosítását az ő felkent kezeire bizta ? Lehet-e mind-
ezeknél drágább, szentebb és becsesebb kincs egy püs-
pökre nézve? És az, aki ezen kincsekhez köti szivét, az 
nem földi, nem mulandó, hanem a mennyei és örök kin-
csekhez köti azt. Hogy félre ne értessem, a. h ! — le-
hettek Ipolyinak földi kincsei, de ő nem azokhoz, hanem 
mi hozzánk, mint szellemi és lelki kincseihez kötötte szi-
vét ! Mivel tehát itt volt az ő legdrágább kincsé, itt van az 
ő szive is. 

1. Milyen sziv ez? ! Krisztus Urunk azt mondja: „a 
szivből erednek minden gondolatok." Tehát amaz Istenben 
való élő hit, melyet ő mindenkor és mindenütt oly ren-
dületlenül vallott és védett ; — az a szilárd ragaszkodás, 
melyet ő az egyház és annak látható feje a római pápa 
iránt mindig tanúsított ; — ama tántoríthatatlan hűség, 

melylyel ő a koronás király iránt viseltetett; — ama 
mély alázattal párosult áhítat, mely raj ta az Ur oltárá-
nál a szent ténykedés közt elömlött ; — ama magvas és 
kenetteljes szent beszédek, melyeket itt hozzánk intézett 
és melyek egész valónkat áthatották, vagy pedig künn 
megyeszerte utázván, különböző nyelvű híveit saját nyel 
vökön oktatta és serkentette ; — ama remek és apostoli 
ihlettséggel irt körlevelek, melyeket papjaihoz intézett ; 
— amaz atyai szeretet, melylyel bennünket felölelt; — 
amaz igazságérzet, melylyel a törvények megtartását 
és a kötelességek teljesítését követelte, a valódi érdemet 
mérlegelte és jutalmazta ; — ama bölcs tanácsok, melyek-
kel a kétkedőket útbaigazította ; — amaz áldozatkészség, 
melylyel a szűkölködőket, a közintézeteket felsegítette és 
támogatta ; — ama mély szakértelem és atyai gond, me-
lyet a tan- és iskolaügy emelése körül kifejtett : mind, mind 
e b b ő l a szivből eredtek! 0 valóban apostoli és buzgó sziv! 

2. A szivből erednek minden gondolatok. Tehát innen 
eredtek mindazon fenséges és magasztos eszmék, melyekkel 
a boldogult foglalkozott, és miután ő a tett embere levén, 
azt, amit gondolt, közlékeny természeténél fogva nem 
csak szóval nyilvánította, hanem le is irta és sajtó alá 
bocsátotta : mindazon tudományos, történelmi és régészeti 
munkák, melyeknek ő vala szerzője, melyek már maguk-
ban véve is egy igen értékes és tanulságos könyvtárt 
képeznek és arra hivatvák, hogy az igazi egyházi ízlés a 
ruházatban, építészetben és díszítésben kellő szabályok és 
korlátok között megtartassák. Csak a napokban olvastuk, 
mily örömmel fogadta ő felsége a király Ipolyinak utolsó 
müvét, melyet Magyarország sz. koronájáról irt. Ezek is 
mind ezen szivből eredtek. 0 valóban bölcs és tudós sziv ! 

3. A szivből erednek minden gondolatok. Tehát innen 
eredtek mindazon tervek és minták, melyek létesítésén és 
kivitelén a boldogult annyit fáradozott, mindazon alkotások, 
melyek tőle származnak ; ama remek festmények, vésések, 
faragványok, hímzések, bútorok, ötvösmüvek, szent edé-
nyek, nemkülönben a templomok, kápolnák, szentélyek, 
oltárok, szobrok és ablakok stylszerü helyreállítása, és 
számtalan más műkincsek, melyek általa roppant költ-
séggel és szorgalommal összegyűjtettek, vagy a por- és 
penésztől megtisztítva, kijavítva és igy eredeti értéköknek 
visszaadva, müértőleg összeállítva és rendezve, most egy 
megbecsülhetetlen értékű muzeumot képeznek. Ezek is 
mind ebből a szivből eredtek ! 

És most kié ez a buzgó, tudós és művészi sziv ? 
Tied az, boldog és szerencsés szab. kir. Beszterczebánya 
városa ! Te felismerve benne a lángészt és megbecsülve 
a javadért, haladásodért és felvirágzásodért forrón dobogó 
szivet, sietted őt díszpolgároddá megválasztani, és ő igy 
hálálta meg polgártársainak szeretetét és bizodalmát, 
hogy nemes szivének nyughelyéül téged választott ki ! 
Őrizd és tiszteld ez emléket, mig benned kő kövön 
fog állani ! 

És mi sors vár e nagy, ezen nemes szivre ? Hisz 
oly tiszta, oly jó, oly nemes ez a sziv ! annyi jót, hasz-
nosat, nagyot és dicsőt müveit és alkotott. Hisz büszke 
reá az egész tudós világ, hisz magáénak vallja egész 
nemzete és nem is tud tőle megválni. Talán mentelmi 
joggal bir ? Tán a mulandóság vas törvénye alól kivételt 
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képez? Fájdalom, nem! mert irva van, ami sárból van, 
porrá lesz ; és ami testből van, az a test enyészetének 
sorsára fog jutni ! 

Tehát el vele, el a sötét és rideg földbe ! — el a 
merev kőfalba ! De ne még ! csak egy perczig várjunk 
még ! Egy szikra villant fel szivemben. Tán nekíink, ki-
ket ő annyira szivében hordozott, kiket elsőszülöttjeinek 
nevezett, ő, kihez, mig élt, oly közel álltunk, tán nekünk 
sikerül megmenteni e szivet a feledékenység árnyékától . 
Igen, a. h. ! sgivért szivet — legyen jelszavunk ! 0 mel-
lét vágatta fel, hogy belőle szivét örök zálogul nekünk 
adja. Szivért szivet ! Nyissuk fel saját szivünket és annak 
legrejtettebb redőiben keressünk és készítsünk egy pa-
rányi helyet s ültessük bele Ipolyi szivét, Ipolyi emlékét, 
szentül igérve, hogy mig élni s dobogni fog a mi szi-
vünk, mig egy csép vér forr benne : addig élni fog benne 
Ipolyi szivének szeretete és emléke. Az utókor úgyis 
látni, olvasni és bámulni fogja őt halhatatlan müveiben. 
Nemzedékről-nemzedékre, szájról-szájra fogja átadni, és 
mig élni fog e haza drága nemzete, folyton szeretetben, 
tiszteletben és áldásban fog élni Ipolyi neve is. És ha az 
emberi nyelv el is némulna : akkor a szó legszorosabb 
értelmében a kövek fogják hirdetni Ipolyi nevét ! 

Igy tehát nem lépünk ki. nem válunk meg a régi 
köteléktől ; mindig velünk lesz ez a drága sziv ! Es ha 
jönnének oly idők, melyekben benső meggyőződésünk és 
lelkiismeretünk szabadsága próbakőre tétetnék : kérdezzük 
meg e szivet : Mitévők legyünk ? Az majd megsúgja : Mit 
ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének 
pedig kárát vallja ? ! Valamint én, ugy ti is jó harczot 
harczoljatok, tartsátok meg a hitet, hogy elnyerjétek az 
igazság koronáját. Vagy ha jönnének oly idők, ahol tűz-
helyeinket az ádáz ellenség megtámadná, magát e drága 
hont lealázni és szétdúlni akarná: akkor is megmondja e 
sziv : A hazáért mindent, vagyont, vért és életet kell fel-
áldozni, de a hazát feladni nem szabad sohasem ! 

A. h. ! Mint e boldogultnak lelki fiai, tehát egymás 
közt testvérek, fogjunk kezet mindnyájan és egy koszo-
rúba fűződve, álljuk körül e ravatalt, e szivet, s vegyünk 
tőle végbucsut ! 

Te nagy, dicső és nemes atyai sziv ! megszűntél 
már dobogni, befejezted földi pályafutásodat ! Nemes lel-
ked visszaadtad Teremtődnek, lefizetted a természet 
végső adóját. Isten hozzád ; pihenj csendesen ! Annyi 
munka, fáradozás és küzdés után aludjad édesen az igazak 
álmait! Isten veled! Majd ha felriaszt a feltámadás har-
sonája : — akkor ott a siron tul, ahol nem leend többé 
sem sirás, sem fájdalom, sem halál, — viszontlátjuk 
egymást. Amen. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
-f- Közgyűlés. A „Szatmármegyei róm. kath. Népta-

nitó egyesület" ápril hó 13-án szerdán d. e. 10 órakor Szat-
mártt, a kath. kaszinóban tart ja meg ezidei rendes köz-
gyűlését, melyre az egyesületi tagok és a tanügy barátai 
tisztelettel meghivatnak. Tárgyak : 1. Elnöki jelentés a 

mult év lefolyásáról. 2. A módosított s megerősített alap-
szabály bemutatása. 3. A pénztári számadás felülbírálása 
s a felmentvény megadása. 4. A pályázat eredményének 
kihirdetése, a jeligés levelek felbontása s a pályadijak 
kiadása. 5. Beszámolás az országos tanítói segélyalap 
közgyűlésének képviseletéről. 6. Indítványok. 7. Tisztikar 
és választmány megválasztása az uj alapszabály szerint. 
Kelt Szatmártt, a szatmármegyei róm. kath. néptanító-
egyesület nagy választmányának 1887. márczius hó 28-án 
tar tot t üléséből. Az elnökség. 

VEGYESEK. 
Bámulatos Budapest katholikus hiveinek töme-

ges zarándoklása Krisztus Urunk sírjához, a mai, gyö-
nyörű nagypéntek délutánján. Vallásos ez a mi népünk, 
az tagadhatatlan ; csakhogy vallásossága oly furcsa va-
lami, hogy az ember örül is szenved is fölötte. Eszembe 
jutnak egy franczia papnak a katholikus franczia (!) 
népről mondott szavai: „Vessünk csak egy tekintetet 
a mi népünkre Francziaországban ! Az egyháznak ez a 
legidősebb leánya, melynél az evangelium szelleme telidesd 
teli mederben hömpölygött vala, nem volt képes egyebet 
megőrizni — a természeti vallásosságnak némi gyenge 
maradványánál, (n'a su conserver qu'un faible reste de 
la religion naturelle. On ne rencontre plus que des dé-
istes.") Abbé Piot, ez a neve, ezt abból következteti a 
többi között, mert Francziaországban egészen kiment szo-
kásból egymást „laudetur Jesus Christus"-szal üdvözölni. 
Nálunk, hála Istennek, él még az élő hitnek e nyilvánu-
lása, él az egykori, virágzó hitéletnek e becses marad-
ványa ; csakhogy sajnos, már nálunk is kialvó félben va-
gyon. Helyette széltiben divat: jó napot, jó estvét kí-
vánni és alá' szolgáját ráadásul adni. Nincs jobb alka-
lom mint ilyenkor, nagypénteken és húsvét napján meg-
tanítani híveinket az Üdvözítő Jézus szeretetére és tisz-
teletére ! 

— Rónay Jáczint cz. püspök és pozsonyi nagypré-
post „A trónörökös n e v e l é s e " czim alatt megírta és 2 
kötetben kiadta a királyi udvarnál Rudolf trónörökös és 
Mária Valéria főherczegnő nevelése körül kifejtett tevé-
kenységének történetét. Ugy halljuk, hogy eddig csak 
névre szóló 10 példány lőn kinyomatva, melyekből egy-
egy példányt eddig csak a király s a trónörökös kapott. 

— Az osztrák püspökök értekezletében hir szerint 
szó volt arról, hogy a berlini Centrum mintájára, Ausztriá-
ban is kath. párt alakuljon. Mit határoztak az osztrák 
püspökök, nem tudni. (Schweiz. Kirchz.) 

— Nagy feltűnést okozott, hogy dr Májunké, a 
„Germania" egykori szerkesztője és Centrum-párti kép-
viselő, a „Hist. pol. Blr." ben a „Centrum elhibázott tak-
tikája" ellen támadást kezdett. 

— Megérkezett az „El Giubileo Sacerdotale del 
Sommo Pontefice Leone XIII." czimü folyóirat áprilisi 
száma. Az első, a mi feltűnt, az, hogy a Magyarország 
bíboros áldornagyának elnöklete alatt, a magyarországi 
püspöki kar jelenlétében megalakult országos jubileumi 
bizottság hirét még senki sem adta e mindent felölelő 
folyóirat tudtára A pápának ajándékozni szándékolt oltár 
számára eddig 45 főpásztor adott szent ereklyéket : az 
aranyáldozat stipendiumára eddig 549,422 lira folyt be ; 
aq. sz. Tamás jubileumi szobrára eddig 9908 lirát adtak 
össze a papnevelő intézetek. 

— A köz/j. papnevelő-intézet Budapesten, mint hall-
juk, 1000 lírával járult aq. sz. Tamás szobrának költsé-
geihez. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 5 
Budapesten a szerkesz- 5 
tőnél, és Rudnyánszky | 
A. könyvnyomdájában, | 
IV., Papnövelde-ntcza \ 
8. sz. alatt, hova a ne- 5 
taláni reclamatiók is, | 
bérmentes nyitott levél- | 

ben, intézendők. j 

Budapesten, április 13. 30, I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Emeljük kath . népiskolaügyünk szinvonalát ! — Emlékek a „gloire" országából. — 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A Szent-lstván-Társulat öt u jabb népiratkáiról . — P á r i s : Grévy elnök di Rende biboros pronun-
tiusnak. — Kath. Actio : XIII. Leo pápa jubileuma alkalmából. — Irodalom : Magyarország bib. hg-primása ajánlja. — Őskeresztény 

műemléki tanulmányok. — Vegyesek. 

Emeljük kath. népiskolaügyünk szinvonalát! 
Nem képzelhetek kath. tanférfiut, a ki kész-

örömest magáévá nem tenné a törekvést— emelni, 
magasabbra vinni kath. népiskolaügyünk színvona-
lát. A stagnáczióban nagy veszély rejlik. A mi 
stagnál, az elposványosodik, az méhében hordja 
a feloszlás csiráit. Ez régi, általános érvényes-
ségű elv, melynek a kath. tanügy is hódolni 
kénytelen. Nekünk katholikusoknak haladnunk kell 
minden téren, mivel ha nem iparkodunk minden 
erőnkből, az ellentörekvések túlszárnyalnak bennün-
ket. Az ellentábor ugyanis minden téren társas 
tevékenységet fejt ki, lankadást nem ismerő buz-
galommal törekszik főkép a népiskolaügy meze-
jén, nem mondom haladni, — az ő törekvésök 
nálunk nem jelent haladást, — de minél nag}7obb 
tért elhódítani, természetesen a mi rovásunkra. Ne 
engedjük magunkat tulszárnyaltatni ! A haladásnak 
feltételeit mi birjuk sokkal fokozottabb mérv-
ben : vegyük azokat alkalmazásba ernyedetlen ügy-
buzgalommal. 

De a haladásnak első feltétele, elismerése 
annak, hogy iskolaügyünk még nem érte el a tö-
kély netovábbját. Vagy a mi kath. népiskolánk 
körül nincsen semmi baj ? Akárhol nyilik egy 
uj állami vagy községi közös iskola, ehez mindig 
ama törekvés fűződik az állam részéről: bebi-
zonyítani és kimutatni az állami iskola előnyeit 
a hitvallásos kath. iskolával szemben. Egy más 
£zikkem feladata leszen, kimutatni eme törekvés 
hiúságát, és kimutatni azt, hogy az állami és 
közös iskolák felállitása nem jelent haladást; de 
hangsúlyoznom kell itt azt, miszerint minket 
katholikusokat ez még nem ment fel ama szent 

kötelezettségünk alól, hogy elismerjük készséggel, 
miszerint a mi iskoláink még nem érték el a tö-
kély netovábbját. 

Pedig ha ezt be nem ismerjük, ha nem 
emelkedünk ennek tudatára, beáll a stagnáczió. 
És beáll a veszély. 

De én e tekintetben tekintélyekre óhajtok 
hivatkozni. Oly tekintélyes férfiakra, kiknek szava 
minekünk pararancsszó. Kik bölcs és auctoritativ 
szózatukkal félreismerhetetlenül arra a tudatra ipar-
kodnak bennünket ébreszteni, hogy kath. iskoláink 
körül még sok a teendőnk ; hogy sokat kell javí-
tanunk, tökéletesítenünk ; hogy sokat kell tanulnunk ; 
hogy haladásra igényt tartanak iskoláink belső 
és külső ügyei ; hogy itt is ott is még elég hiány, 
elég fogyatkozás fordul elő. 

Az egész világon az az öntudat érlelődött 
meg a katholikusokban, hogy a különböző el-
lenséges áramlatokkal szemben nincsen sürgősebb 
teendőjük, mint iskoláikat tökéletesiteni. Az 1885. 
évben a baltimorei zsinaton egybegyűlt amerikai 
kath. püspökök eme meggyőződésüknek ily szép 
szavakban adtak kifejezést: „Mi két czélt tar-
tunk szemeink előtt: iskoláink szaporítását és 
tökéletesítését. Sok még a teendő, mig ez elérhető 
lesz. . . . Tökéletesítenünk kell iskoláinkat. Ne 
szűnjünk meg fáradozni, mig iskoláink a neve-
lészeti ügyesség legmagasabb fokára nem jutnak." 

"Ugyanily szózatokat hallunk édes magyar 
hazánk kath. iskoláira vonatkozólag is. Schlauch 
Lőrincz, szatmári püspök ur az 1885. évi október 
hó 29-én tartott egyházmegyei értekezleten imi-
gyen szólott: „Az állam mind gyakrabban állit 
állami elemi iskolákat, és nagy megerőltetésünkbe 
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kerül a versenyt kiállani; de a verseny absolut 
lehetetlenné válnék, ha csak panaszkodnánk, saját 
iskoláinkat pedig parlagon hagynók. . . . Ha az 
állami iskolák jók, a mi iskoláink pedig rosszak, 
akkor idővel csakugyan kárunkra lehetnek; és a 
veszedelmet, a mely tán fenyegetne, csak ugy 
háríthatjuk el, ha saját iskoláinkat emeljük 

Ugyanezen elv vezérli az ország első főpászto-
rát, bib. hg-primásunkat is törekvéseiben és papságá-
hoz intézett iskolaügyi pásztorleveleiben. „Elégsé-
gesnek tartottuk akkor— irja bölcsen 1869. febr. 
2-án kiadott körlevelében — a ti pásztori gon-
doskodástokat oda irányítani, hogy tanítsatok 
nemcsak az Isten házában, hanem az iskolában is, 
készörömest, fáradhatatlanul. Most pedig egy más, 
az előbbinél semmivel sem csekélyebb gondot 
kénytelenittetünk szivetekre kötni: hogy t. i. az 
iskolákat, hogy azokban taníthassatok, az egyház 
és a vallás számára föntartani, ápolni, és egyúttal 
nagyobb virágzásra juttatni törekedjetek." — És 
egy másik helyen, 1868-iki február 8-án kelt 
pásztorlevelében ugyanezt sürgeti ily ékes sza-
vakkal: „Semmit el ne mulaszszatok, hogy a 
gondoskodástokra bízott iskolákat a legnagyobb 
virágzásra, mely a helyi viszonyokhoz képest 
csak lehetséges, juttassátok." 

És mindezzel gyönyörű öszhangban állanak 
a bátorító szavak, melyeket ő szentsége XHI. 
Leo pápa Magyarország püspöki karához 1886. 
évi augusztus 22-én intézett, „Quod multum" kez-
detű apostoli iratában hangoztatott: „Gondos-
kodjatok oly iskolákról, melyek a ti fenható-
ságtok és papságtok felügyelete alatt állva, ki-
fogástalan oktatással s vallásos tanítókkal tűn-
jenek ki." 

Tehát, „a nevelészeti ügyesség legmagasabb 
fokának elérése," „iskoláinknak legnagyobb vi-
rágzásra emelése," „kifogástalan oktatás isko-
láinkban," GZ ciZj cL mit főpásztoraink és a pápa 
mint elérendő czélt elénk szabnak. 

És mily eszközökhöz f'olyamondjunk a ki-
mondott czél elérésére ? Az iskoláink tökéletesíté-
sét előmozdító eszközök száma légió. Ez alka-
lommal csupán egyet óhajtók szóba hozni : s ez 
az öntokéletesedés ! mi tanítók, hitelemzők, iskola-
igazgatók, iparkodjunk egyaránt tanügyi szak-
képzettségre szert tenni ; ne legyen soha senki 
följogosítva oly nyilatkozatra, hogy a kath. tanitó, 
hitelemző, iskola-igazgató nem ért a paedago-
giához, nincs szakképzettsége; mert hiszen az már 
csakugyan túlhaladott álláspont, hogy a ki nem 

bir kellő paedagogiai ismeretekkel, az mint 
tanitó nem mutathat fel taneredményt, mint 
hitelemző nem fejthet ki áldásos működést, 
mint iskola-igazgató nem fogja emelhetni isko-
láját, szóval paedagogiai szakképzettség nélkül 
iskoláink nem fognak soha eljutni „a nevelészeti 
ügyesség legmagasabb fokára", a nélkül iskoláink 
„kifogástalan oktatással" nem fognak kitűnni. 

Önképzés czéljából felettébb hasznos a tanuló-
korunkban tüzetesen áttanulmányozott tanköny-
veknek újra meg újra lapozgatása. Non multa, 
sed multum. És : timeo unius libri lector em. E 
régi elvek gyakorlati fontosságukból még mit 
sem vesztettek. 

E mellett azonban, miután egyes tudomány-
és müvészetszakokban soha sincs megállapodás, 
minekünk ezek haladásával lépést kell tartanunk ; 
az pedig jó szaklapok olvasása által válik leg-
inkább lehetségessé. S ezúttal két kitűnő és 
felettébb hasznos per eminentiam tanügyi szaklapot 
jó lélekkel ajánlhatunk az érdemes iskola-igazgató, 
hitelemző és néptanító uraknak. Az egyik a Fonyó 
Pál által szerkesztett „Katholikus Hitoktatás," 
megjelenik Kalocsán, ára egy évre 3 forint, 
tanítóknak 2 frt 40 kr. Ezen hézagpótló vállalat 
nagyon életképesnek bizonyult. Első évfolyamá-
ban talpraesett czikkekben felkarolta a hitoktatás 
elméleti és gyakorlati részét egyaránt, sikeres 
utmutatást adott különösen a nem épp oly nehéz 
mint fontos kérdésben: hogy mi módon lehetsé-
ges a népiskolai hitoktatási tantervet életbe léptetni, 
azt megvalósítani, s pedig legfőképpen az osztat-
lan népiskolánál? S ebbeli hasznos működéséért 
e vállalatot különös elismerés illeti, sok helyütt 
még rá sem gondoltak a hitoktatási tanterv al-
kalmazására az iskolában, visszariasztva levén 
amaz előítélet által, miszerint az kivihetetleni A 
„Katholikus Hitoktatás" kimutatta, és még tü-
zetesebben is fogja kimutatni, hogy az igenis 
kivihető, természetesen okkal-móddal még az osz-
tatlan iskolában is. Nem kevésbé érdekes és 
hasznos az, amit az első évfolyam a hitoktatás 
történetéből közöl. S midőn még felemiitjük, mi-
szerint levelezések alakjában számos gyakorlati 
kérdést hoz felszínre; közöl hitoktatásba vágó ha-
tósági rendeleteket stb., mindenki meggyőződhetik 
arról, miszerint e vállalat igenis méltó a párto-
lásra, s a tanitó, hitelemző és igazgató-plébános 
urak hitoktatásunk s ezzel egyúttal népiskolai 
nevelésünk ügyének emelésén nagyon sokat len-
díthetnek, ha a „Katholikus Hitoktatásra" előfizet-



235 RELIGIO. 

nek s azt figyelmük tárgyává teszik. Igy lehet 
majd alaposan reménylenünk, hogy iskoláink 
szinvonala emelkedni fog, miután azokban szak-
avatott lesz a hitoktatás. A folyó évben megjelent 
két füzet mind a külső kiállítás, mind a belső 
tartalom tekintetében haladást tanusit. 

Ugyancsak kedvezőleg szólhatunk a másik 
vállalatról, mely folyó évben Nagyszombatban 
megindult, értjük a Regéczy József által kiadott 
„Kalauzt a népiskolai nevelő-oktatás terén."1) E 
vállalatot eddig csupán a kibocsájtott programúi-
ból és az első számból ismerjük,2) de már is alkal-
mas arra, hogy bizalmat keltsen. Bevallott czélja: 
a tanító „szolid és alapos önképzés szülte művelt-
ségének^ előmozdítása. Igen magasztos czél. S hogy 
képes lesz e kitűzött czél felé közeledni, azt 
mutatja az első szám. Kizárólag jól átgondolt, 
szorosan szakszerű czikkeket közöl, a tanügynek 
úgynevezett politikumát más lapokra bizván. Kü-
lönös elismerésre méltó a „Kalauz"-nak ama 
nemes törekvése, mely szerint meg akarja mutatni 
a tanitóknak, mikép kell egyes leczkékre készülni', 
oly thema ez, melynek helyes megoldása örven-
detes módon fogja szaporitani a lelkes, öntudatos 
tanitók számát, mivel csakis az öntudatos, ügybuzgó 
tanitó készül az egyes leczkeórákra ; a tanitók 
legnagyobb része az ily készületet nem tartja a 
népiskolai siker elengedhetetlen feltételének, de 
meg a módját sem tudja : midőn tehát a szerkesztő 
ur programmpontjai közé ezen leggyakorlatibb 
kérdést felvette, sikeresen indult közreműködni 
arra, hogy iskoláink a nevelészeti ügyesség leg-
nagyobb fokára eljussanak. 

Fonyó Pál- és Regéczy József uraknak kí-
vánjuk, hogy nemes törekvésük elérésében ma-
gukat egy hatalmas tábor által támogattatva lás-
sák. Szakavatottan szerkesztett szaklapjaik — és 
a többi szaklapok — alkalmasak arra, hogy köz-
remüködésökkel iskoláinkat „a legnagyobb virág-
zásra" emeljük, hogy iskoláink „kifogástalan ok-
tatással" tűnjenek ki. Mert szakerőket jognak ne-
velni a kath. iskola számára. Igy lesz foganatja 
biboros érsekünk és szentséges atyánk bölcs in-
telmeinek. Molnár Rezső, 

ó-lehotai plébános. 

*) Kiterjesztjük elismerésünket és ajánlásunkat va-
lamennyi, régibb és ujabb nevelés- és tanügyi közlö-
nyünkre. A szerk. 

2) Már jó ideje, hogy czikkiró dolgozatát beküldte. 
A szerk. 

Emlékek a „gloire" országából. 
I r ta : Winter Ágoston, 

a P á z m á n y - i n t é z e t a l i g a z g a t ó j a . 

Vasárnap este volt, midőn a bécsi pályaudvart el-
hagytam, hogy kedd reggelre jó porosan Párisba ér-
kezzem. 

A két éj közti nappalra esett az ut legszebb része, 
mely Salzburg és Bázel közt fekszik. Mert reggeltől 
estig magas, i t t -ot t hóval fedett bérezek, szép völgyek, 
csendes tükrű tavak, mormogó és tajtékzó hegyi pata-
kok, szép erdők és rétek váltják fel egymást. Az ezeken 
elmerengő utas pedig sz. Ágostonnal gondolhatja : „Nemde 
ha e világ összes szépségét tekint jük, maga annak kül-
alakja egy szóval igy szól hozzád : Nem én alkottam 
magamat, hanem az Isten." 

Kedden hajnalban ébredtem fel ; mig útitársaim jó 
izüen aludtak. A vasúton ugyan nem igen hallatszik az 
angyali üdvözletre intő harangszó, de maga a hajnali 
pir figyelmezteti erre az embert, „mivel a hajnal — 
mint I I I . lncze mondja — az éj vége és a nap kezdete. 
Méltán jeleztetik a hajnal által a b. szűz Mária." 

Hét óra előtt állott meg vonatunk a párisi pálya-
udvaron. A vendéglőből a Notre-Dame-des-Victoires tem-
plomába mentem, hol a bolds. Szűz oly bőkezűen osztja 
kegyeit, „mert — szent Bernárd szerint — az Isten nem 
akarta, hogy valamivel birjunk, ha csak azt nem Mária 
kezeiből kaptuk." 

E templom leczke-oldalának kereszt ágában levő 
fehér márvány oltárt félkörben vasrostély övezi. Az oltár 
feletti fülkében felhőkön áll a bolds. Szűz majdnem két 
méternyi magasságú koronázott szobra, mely csillagokkal 
behintet t golyón álló gyermekét jobbjával karolja át. 
Ez a Notre-Dame-des-Victoires kegyképe. A fülke felett 
levő párkányzaton, mely két márvány oszlopon nyugszik, 
e szavak olvashatók : „Cordi immaculato B. Mariae Vir-
ginis." Az a feletti háromszögben Mária monogrammja 
egy szivvel látható, a háromszög tetején pedig egy pál-
malevelekkel körülvett kereszt. „Ama kereszt — igy 
szól sz. Ágost — nem szolgál a hivek gyalázatjára, ha-
nem győzelmére." 

Az oltár alatt nyugszik sz. Aurelia szűz és vértanú 
leánykának teste, hogy a rózsák és liliomok áldozatának 
illatja az oltáron trónoló Isten elé szálljon. E gyermek 
oly kedves volt, hogy nem lett volna hasznára, ha to-
vább él e földön, ezért az Isten magához vette, mert 
„bár mi is történjék itt — mondja sz. Ágoston, — tudjá-
tok meg azt, hogy az nem történik, csak is az Isten 
akarat jából , az ő gondviseléséből, az ő rendeléséből, az 
ő parancsából, az ő határozatából, és ha nem értjük 
meg, hogy mi miért történik, bizzuk azt az ő gondvi-
selésérej mert ok nélkül nem történik, és nem fogunk 
káromkodni." 

Arról, hogy mily fénynyel ünneplik ebben az egyház-
ban május havát, s a boldogs. Szűz ünnepeit, annak ki ezt 
nem látta, alig van fogalma. Mert ki hinné, hogy húsz, 
huszonöt ezer, a légáramlat által folyton folyvást rezgő 
láng, mint mindannyi képe az itt ájtatoskodóknak, ter-
jeszti különféle alakot képezve világosságát, és e tö-
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m érdek láng közt lát juk a gazdag párisi virágházak 
kincseit, a nizzai rózsákat, India óriási kameliáit a leg-
ritkább floridai bokrokat. Mig sz. Aurélia sirjánál 
pálmalevelekre s hófehér liliomokra akadunk. 

Mily bő anyagot szolgáltat elmélkedésre e néma 
virágok mindegyike! Mikép emeltetik az ember lelke 
ezek által, mert ez csakugyan rendeltetésök, az Istenhez ! 

Ama liliomok, melyek sz. Aurélia nyughelyét kör-
nyezik, annak erényeit hirdetik, magyarázzák, dicsérik, 
magasztalják. 

„A tisztaság — igy ir a Yitis Mystica ismeretlen 
szerzője — minden erény közt különös kiváltságnál fogva 
arra érdemesittetett, hogy virágnak neveztessék, mely a 
liliom által jelképeztetik." — A liliom gyökere három 
által tűnik fel : hogy fehér, fényes és hajlékony. De mi 
más jelképeztetik a földben elrejtett gyökér által, mint 
a szivben lappangó gondolat ? A gyökér fehérsége által 
tehát a gondolat tisztaságát ér t jük. — Fénye által a 
lélek vidámsága látszik jeleztetni. — A liliom gyökere 
továbbá hajlékony, mi által a szelidség erénye értetendő. 
— Nézzük a liliom törzsét, hol három észlelhető : annak ' JL 

egyenessége, erőssége és hossza. A gyökérből, növő liliom 
törzse a jó föltétel, mely a jó gondolatból származik. 
— Szükséges, hogy ez jó föltétel a törzs egyenessé-
gével birjon, azaz hogy jó szándék vezessen a jó csele-
kedetre, nem keresvén földi javakat, emberi kegyeket, 
sem a múlékony tisztelet dicsőségét. — Az erősség pe-
dig, a mint itt vesszük, erény mely minden kisértet 
támadásait kiállja, nem csak azokéit, melyek kellemet-
lenül, de azokéit is, melyek kedvesen hatnak reánk. — 
Az egyenesen álló liliom törzsének hossza, a hosszu-
türés erényét hirdeti, mely azoknak, kik állhatatosak 
akarnak maradni, legnagyobb mértékben szükséges. — 
Nézzük már most a törzs leveleit. — Ezen levelekhez 
hasonlóknak kell lenni a szüzek szavainak. A levelek 
zöld szine a szavak erényességét jelenti. — Ne kerülje 
el figyelmünket, hogy maga a liliom oly magas, oly 
fehér, oly kellemes virága mindig a föld felé hajlik. Mi 
más ajánltatik nekünk ez által mint az alázatosság ? — 
A kifejlett liliomokban a fehér virág többnyire hat 
sziromból áll. Ezek alatt hat okot értünk, melyek a 
szűz lelkeket kell, hogy a szüzij tisztaságra buzditsák, 
közülök három a jelen, három a jövő élethez tartozik. 
A jelen életben a házasoknak három kellemetlenségük van, 
melyek elkerülése miatt a szűzi tisztaság kivánandó. A 
jövő dicsőség jutalma hasonlókép három, mely miatt a 
szent szüzesség keresendő és megtartandó. — Kettős az 
átok, mely Évát és általa minden házas nőt ért, — t. i. 
hogy fájdalommal szülnek, és férjeik hatalma alatt van-
nak. — Boldogok és valóban okosak a szüzek, kik a 
földi előnyök helyett azt választák, hogy az Úrral kö-
zelebbi lelki összeköttetésbe jöjjenek. — A harmadik 
ok a szüzesség választására a sok baj elkerülése, mely 
a gyermekek gondozásánál elkerülhetlenül beköszönt. — 
íme a szüzek különös jutalma, mely alatt a negyedik 
levél jeleztetik: mert ők kisérik a bárányt, akárhová 
megyén. — A liliom virágának ötödik levele, az ötödik 
okot jelzi, melyért a szüzesség kivánandó, azt t. i. hogy 
uj éneket fognak énekelni az Isten királyi széke és a 

bárány előtt, melyre a szüzeken kivül más nem leend 
képes. — A hatodik és utolsó ok, mely miatt a szüzes-
ség kivánandó, a liliom hatodik szirma által jeleztetik. 
Megmutattatik ugyanis nekünk Izaias tanúsága szerint, 
hogy melyik ezen ok, midőn igy szól: „az én házamban és 
kőfalaim között helyt adok azoknak és jobb nevet a fiáknál 
és leányoknál; örök nevet adok nekik, mely nem vesz el." 

A számra nézve hat, aranyszinü szálacska, mely a 
liliom fehér virágának közepén létezik, a felebaráti sze-
retet szükségességét jelenti, mely a szeretet hat cse-
lekedete által, melyek irgalmasság cselekedeteinek is 
neveztetnek, nyilatkozik. Az irgalmasság cselekedeteit 
pedig, melyek által az Isten iránti szeretet nyilvánittatik, 
maga az igazság iparkodott megmagyarázni, kijelentvén, 
hogy az utolsó napon csakis ezek miatt dicsérendi az 
igazakat és ezek hiánya miatt fogja kárhoztatni az is-
tenteleneket. 

Most már eme virág utolsó részéhez értünk. Az 
aranyos szálacskák között kitűnőbb szálacska, mely a töb-
binél hosszabb az istenséget jelenti, mely a mindenek 
fölötti örökké áldott Isten. Amen. Ezen szálacska egy 
háromszögalaku fejjel bir, mely által a Háromság jelez-
tetik. Mert az egy fej az isteni lényeg egységét jelenti ; 
a három kiálló szeglet pedig, mely egymástól el van vá-
lasztva. a Háromság személyeit jelzi. A szüzesség liliomá-
ban e virágocska a legfőbb, mert az Urnák jegyese min-
den gondolátját, egész akaratját , minden szavát, minden 
cselekedetét, testének és lelkének tisztaságát, mennyei 
jegyesének tiszteletére kell hogy szentelje ; mert ha sa-
já t dicsőségét keresi, lámpával, azaz szeplőtlen testtel 
nem fog birni ; hanem a lelki öröm és a szeretet láng-
jának hijában leend. Már pedig tudjuk, hogy azon szü-
zeknek, kik olaj nélküli mécscsel birnak, mondandja az 
Ur azon nemcsak hallásra, de gondolatra nézve bor-
zasztó szavakat: „Nem ismerlek titeket." 

Mit mondjon mást az ember eme liliomok, eme 
titkos értelmű virágok láttára, melyek sz. Aurelia eré-
nyeit szemeink elé állítják, mint „Csodálatos az Isten az 
ő szenteiben!" 

Künn esett, s minél inkább tornyosultak a sötét 
felhők, annál inkább világitá meg az oltárt és szép kegy-
képét az e körül égő tengernyi sok gyertya, mintha csak 
mondani akarták volna: „Speciosa misericordia Dei in 
tempore tribulationis." 

Az ájtatoskodók serege minden perczczel nagyob-
bodott, kiknek kétségkívül nagyobb része Sturm Edével, 
kit XIII. Leo pápa költeményei miatt bárói rangra emelt, 
mondhatta volna: 

Schon lauern rings die Feinde Alle, 
Die stets den Menschen fürchterlich, 

Ein jeder krümmt schon seine Kralle, 
Und freut voll Gier der Beute sich 

Die bleiche Wuth, sie wetzt die Zähne, 
Der Hass, er ist zum Sprung bereit, 

Es trinkt im Geist schon jede Thräne, 
Die Angst erpresst, der gelbe Neid. 

A kegyoltárral szemben van sz. Ágoston oltára, 
melyhez közel, a templom reconciliatiója után, következő 
felírás lőn elhelyezve: 
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„Az Isten ezen házát — mely egykor a sarutlan 
ágostoniaké volt — alapitója, XIII. Lajos, a francziák 
királya — a győzedelmekről nevezett Boldogasszonyról 
1629-ben nevezte e l ; — később, mint látod, fényesebb 
alakban megújítva és nagyobbítva — Leblanc Jáczint 
joppei püspök — megbízatva Yintimillei Károly — a 
párisiak érsekétől — 1740-i nov. 13-án — ünnepélyesen 
felszentelte ; — a szerencsétlen időkben azonban meg-
szentségteleníttetvén — De Chabot ker. János — egykori 
meudi püspök — miután rendeltetésének ismét vissza-
adatott — 1809-ben szokásos módon kiengesztelte ; — 
később, 1836 óta az Isten kegyelméből — és a bolds. 
Szűz segedelmével székhelye lőn — azon főtársulatnak, 
mely a Mária szeplőtlen szivétől — eltávozottaknak az igaz 
útra való terelését tűzte ki czélul, — kinek neve, dicsé-
rete és Krisztusban dicsősége — széles e világon el van 
terjedve." 

A főoltár feletti kép XIII. Lajos franczia királyt 
ábrázolja, ki a nyert győzelem miatt térden állva ajánlja 
a bolds. Szűznek a N. D. des Victoires templomát, mely-
nek rajzát balkezében tar t ja . A bolds. Szűz, ki gyerme-
kével angyaloktól környezve XIII. Lajos felett látható, 
annak a győzelem jeléül egy pálmaágat nyújt . A király 
bal oldalán térdel Richelieu bibornok, ki a hugonot tákat 
La Rochelle-nek 1628-i okt. 28-án történt bevétele által 
megtörte. A király jobb oldalán ennek egyik minisztere 
térdel, ki La-Rochelle tengerparti vár kulcsait, mely a 
távolban látható, egy tálczán tar t ja . A legyőzött eretnek-
ség egy pánczélos katona által jeleztetik, kinek hullája 
részben egy liliomokkal díszített zászlón fekszik. E képet 
mint a következőket is Vanloo Károly festé. 

E kép mellett jobbról és balról három-három kép 
függ, melyek sz. Ágoston életéből egyes jeleneteket tárnak 
szemeink elé. 

Az első kép sz. Ágostonnak 387-i ápril 28-án egy 
húsvét előtti szombaton Mediolanumban történt keresz-
teltetését ábrázolja sz. Ambrus püspök által. Sz. Ágoston 
a katechumenek fehér ruhájába öltözve, térdén állva, 
gyertyával kezében fogadja a keresztvizet. Sz. Ágoston 
mellett annak tizenöt éves fia Adeodat térdel, ki szintén 
megkereszteltetett. Adeodatról mondja sz. Ágoston : „Hor-
rori mihi erat illud ingenium ; et quis praeter Te talium 
miraculorum opifex ?" Ott lát juk még Alipiust, sz. Ágoston 
barátját , ki ugyanakkor kereszteltetett meg, Navigiust, 
sz. Monica fivéreit, Verecundust sz. Ágoston barát ját , 
Lastidianust és Rusticust az ő rokonait, végre két tanít-
ványát Trygetiust és Licentiust. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 12. A Szent-István-Társulat öt 

ujabb népiratkáiról. — Az az eszme, melyet a Sz.-I.-T. 
nagyérdemű és fáradhatatlanul lelkes elnöke, gróf Károlyi 
Sándor ő excja megpenditett, melyet a társulat magáévá 
tett és keresztül vitt, hogy a ponyvairodalom selejtes, 
sokszor veszedelmes mákvirágait jóirányu és érdekesen 
irt népiratkákkal kiszoritani szükséges, valóban korszerű, 
aktualis jellegű eszmének bizonyult be. Eltekintve ugyanis 

az aránylag szép elterjedéstől, melyet az első izben kiadott 
négy népiratka látott — elkelvén ezekből majdnem száz-
ezer példány — legjobban látszik ezen vállalat aktualis 
korszerű volta az ellentábor tevékenységéből. Nem csak 
hogy czikkeztek a Sz.-I.-T. ezen vállalata ellen, de tovább 
menvén az üres szavaknál, az actio terére léptek és ha-
sonirányu „népkönyvtár" és egyéb iratkák által a mi 
részünkről megindított mozgalmat ellensúlyozni iparkodnak. 

Ez a siker, bár örömmel és megelégedéssel registráljuk, 
mégis ujabb kötelezettséget hárit reánk. Salutem ex 
inimicis ! — Kit ismételt jóakaró sürgetés, kérelem és 
felvilágosítás eddig még meg nem nyert az ügynek, azt 
győzze meg ellenfeleink buzgólkodása, térfoglalása és serény 
tevékenysége. Már szólottunk egy izben behatóbban ezen 
vállalatról és az ebből reánk nézve eredő teendőkről ; de 
most, tekintve az ujabban megjelent öt népiratkát. te-
kintve ellenfeleink eljárását, már nem halaszthatjuk el, 
mit már régebben megtenni elhatároztunk. Újból lelkes 
közönségünkhez, hazánk mindazon t. köreihez fordulunk, 
melyek tovább nem akarják tétlenül nézni jó magyar 
népünk erkölcsi és anyagi hanyatlását, buzgó szeretettel 
kérvén különösen m. t. paptársainkat és általok érde-
mes tanítóinkat stb. hogy őszinte szózatunkat szives figye-
lembe venni ne terheltessenek. 

Az eddigi tapasztalatok után két dolog iránt nincs 
kétségünk. Az egyik az, hogy birunk tenni, ha aka-
runk ; a másik, hogy sokon meg nem igen akarnak, kik 
birnának. 

Birunk tenni, ha akarunk. Számok beszélnek, té-
nyek bizonyítanak. A közel százezer, elkelt példány kéz-
zel fogható bizonyíték, hogy eredményt érhetünk el, ha 
akarunk. Nincs ugyan tudomásunk minden egyes esetről, 
de annyit tudunk, hogy a legtöbb esetben nem pénz 
áldozattól, hanem csak kis jó akarattól, némi fáradságtól, 
egyik-másik arra való egyén megbízatásától vagy fel-
keresésétől függött az eredmény. Van ugyan arról is 
tudomásunk, hogy nem egy áldozatkész lelkész maga 
költségén beszerezvén a népiratkákat, ezeket ingyen 
kiosztotta. Kétségkívül, ez a terjesztés dicséretes, elis-
merésre méltó módja, kivált ott, hol földhöz tapadt sze-
gény a nép. De túlnyomó számú esetekben erre nem volt 
szüksége annak, kiben volt annyi érdeklődés az ügy iránt, 
hogy a Szt. I.-T. által szétküldött körlevelet elolvasta és 
a terjesztési módozatokkal megismerkedett; itt kész prog-
rammot kapott és egyébre nem volt szüksége, mint akár 
egyenesen, akár mások által megtenni a megrendelést, 
alkalmazni a terjesztési módozatokat, és meg volt az 
eredmény, olykor szebb és nagyobb, mint azt előre 
gondolták. 

Mi következik ezen tényekből ? Az, hogy a komoly 
akarat, az okos, czéltudatos és tapintatos eljárás czélra 
vezet. S midőn szent ügyünk nevében bátorkodunk ama 
számtalanok őszinte örömének és elismerésének tolmácsai 
lenni, kik az elért szép eredményekből vigasztalást me-
ntet tek, meggyőződvén, hogy vannak még lelkes férfiak, 
nemesen buzgólkodó emberek, kik tettre készek, az üres 
declamatio és debachatio helyett az egyedül mentő cser 
lekvés terére lépni nem késnek : csak ezen ügy körül fá-
radozott lelkes terjesztők és közvetitők iránt rójjuk le az 
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elismerés és dicséret adóját, melyre Isten és embe-
rek előtt, a vallás, erkölcs és haza érdekében magokat 
érdemesítették. Vivant ! 

De más is következik ezen tényekből. Az, hogy 
vannak még sokan, kik nem akarnak, jóllehetet bírnának. 
Veterán napilapunk, a ,M. Állam", kiválóan felkarolván 
ezt az ügyet és névszerint elősorolván a helyeket, honnét 
a megrendelések történtek, azt is konstatálta a statisz-
tika rideg tényeivel, hogy hazánk több mint négyezer 
plébániája közöl alig haladja meg a kétszázat azoknak 
száma, a melyekben e népiratkák elterjedtek. Mi nem 
feledjük sem hazánk nyelvi, sem anyagi viszonyait, de 
mind a két szempontot szigorúan szem előtt tartva, lehe-
tetlen azt mondanunk, hogy az elért sikerrel teljesen meg 
vagyunk elégedve. 

Nem lehetünk vele megelégedve! Feltéve, hogy a 
„M. A." statisztikája hiányos, kétszerezzük meg a fent 
emiitett számot — és ez nagy engedmény ! — mondjuk, 
hogy négyszáz plébániából érkeztek megrendelések. Fel-
téve, hogy hazánkban csak ezerötszáz plébániában lehetne 
a nyelvi viszonyok miatt terjeszteni a népiratkákat, — a 
mi szintén a minimum — feltéve, hogy háromszáz plé-
bániában oly roppant szegény a magyar nép, hogy — 
kellőleg felvilágosítva és serkentve — azt a 2, 3, 4 
krajczárt sem birná lefizetni e népiratkákért, mennyi 
plébánia marad még fenn, hol lehetne, a hol kellene 
terjeszteni e népiratkákat, a melyekben ez eddig még 
mindig nem történt ? 

Száraz számokkal szemben — és az előadottak alap-
ján senki sem mondhatja, hogy tuloztunk — nehéz a 
mentegetőzés. Vagy ugyan mivel mentegetőzhetnének, kik 
bírnának tenni, ha akarnának ? Talán nem fontos az ügy, 
nem megérdemli a támogatást? Hát a gyom kiirtása, a 
jó magnak elhintése — bármely alkalommal és módon — 
nem a jó lelkipásztor kötelessége? — Vagy talán rop-
pant nehéz és fáradságos az el járás? Hát ha már saját 
személyében buzgólkodni vonakodnék is valaki, a segéd-
lelkész, a tanitó, az egyházfi vagy egyéb megbízható 
egyénnek megkeresése illetve felszólítása és felhatalma-
zása oly nagy fáradság ? Hisz a ki a krajczárra tekint, an-
nak még módja is van szerezni valamit ; negyven százalék, 
melyeket a vételárból magának levonhat az elárusító, 
mindenesetre nem megvetendő mellékkereset, kivált na-
gyobb helységekben. És a Sz.-I.-T. körözvényében em-
iitett egyéb módozatok igénybevétele oly sok fáradságot 
okoz ? . . . Vagy talán nincs idő reá ? Hát nem mindenre 
talál az ember magának időt, mit tenni komolyan akar 
és — bizonyos szempontból — tennie kell ? . . . Vagy ta-
lán derogáló a lelkészre nézve, ha magára vállalja a fárad-
ságot, hogy népének jó olvasmányáról gondoskod ik? . . . 
Minden időnek megvannak sajátságos szokásai és irány-
zatai ; mi azokat bizony el nem törülhetjük ; megváltoz-
tathatjuk, jó irányba terelhetjük, ha hozzá látunk. Né-
pünk szeret olvasni vagy legalább szívesen hallgatja, ha 
neki valamit saját szája ize szerint felolvasnak. Ez az 
irány — most ne kutassuk, jó-e, rossz-e — napról-napra 
jobban terjed. Mi ezt el nem törüljük. Ha hozzáfogunk, 
jó irányba terelhetjük. Adjunk rossz olvasmány helyett 
jót a nép kezébe. Az is az apostolkodás egy neme és a 

lelkipásztor, ki ezt az eszközt felhasználja, csak saját 
tulajdonképeni hivatásának egyik részét teljesiti. Azelőtt 
mindig az volt a panasz, hogy nincs mit adni a népnek ; 
most hogy van, mit adhatunk, nincsenek sokan, vagy 
legalább nincsenek annyian, mint kellene, kik ezt a nép 
kezébe jut tatnák. 

Ha el is multak a téli esték, itt vannak a vasár-
napok és ünnepek délutánjai. Egy-egy népiratka ily al-
kalommal olvasva, vagy felolvastatva igazán Isten áldása 
gyanánt hatna ; és ki a megmondhatója, mennyi jót lehetne 
ez által eszközölni ? 

Most már választék is van. Eddig kilencz népiratka 
jelent meg magyarul. Német és szlávnyelvü forditás, ille-
tőleg átdolgozás készülőben van. E tekintetben panasz nem 
lehet. De vájjon a másik tekintetben nem lehet-e jogos 
panaszt emelni ? It t nincs szó üzleti dologról. A roppant 
olcsó ár mellett, a százalék engedmény mellett mindenki 
ujjain kiszámíthatja, hogy a Sz.-I.-T. haszna valami nagy 
nem lehet. Nem is részvénytársaság ő, mely haszonra dol-
goznék és arra tekintene, hogy nagy legyen az évi osz-
talék. Ily katholikus országos társulatnál az osztalék 
egyetemes, országos. Mindenkinek kijut az érdemből, ki 
e tekintetben fáradozik. Pedig szerény véleményem sze-
rint nem csekély érdem közreműködni — minden nagyobb 
vagy csak számbavehető anyagi és egyéb áldozatok nél-
kül — abban, hogy jó magyar népünk megmentessék az 
erkölcsi, vallási romlottságtól és hogy megőriztessék az 
igaz hit és a jó erkölcs. Kit ez nem lelkesit, ahhoz 
nincs többé szavunk. 

Csak egyet akarunk még hozzá tűzni, mit az uj 
öt füzet tartalmáról mondani kívánunk. íme röviden be-
muta t juk : V. A vén rókáné, vagy hogy gyógyit a javas-
asszony ; versekben, 8 oldal ára 2 kr. Bodori Náni esete, 
sokaknak megszivlelésül szolgálhat. VI. A fejszének nyele, 
vagy nem ver Isten bottal, versekben 7 oldal ára 2 kr . 
Olyan Gyárfás Demeter okulhat belőle. VII. Galambos 
Bálint ártatlansága, vagy Isten megbünteti a hamis ta-
núságot ; prózában ára 4 kr. Szürke Gergely és Galambos 
Bálint az életből ellesett alakok. VIII . Remete Péter a 
derék földmives, prózában ára 4 kr. Az öreg tanitó el-
beszélése Remete Péterről bizony sokaknak követendő 
példa gyanánt használhat. IX. Egy délután Antal bácsiék-
nál, prózában ára 5 kr. — Farkas János felvilágosításai 
nemcsak Bugyi Antalt, de mást is megyőzhetnének a 
vegyes házzasságok tulajdonképeni természetéről. — Ha 
még hozzá teszszük, hogy az első négy népiratka után 
szerzett tapasztalatokat kellőleg érvényesítették, hogy 
avatott tollú írók egyenesen felkérettek ezek megírására, 
hogy minden idegen szó stb. mellőztetett, akkor véget 
vethetünk sorainknak azon önzetlen szívből fakadt óhajjal : 
Vajha a népiratkák terjesztése az eddiginél legalább 
tízszerte hatványozott módon megvalósítaná a hozzájok 
kötött reményeket és megteremné ama gyümölcsöket, 
melyeket tőlük joggal várunk! ? 

Paris. Grévy elnök di Rende biboros pronuntiusnak 
— még mult hó 19-én adta át a bíbornoki biretumot, 
nyilvános audencziában. Ez alkalommal mgr Agliardi, a 
párisi nuntiatura titkára, kit ő szentsége levele és a bíbor-
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noki jelvények átadásával megbízott , következő szép latin 
beszédet intézett a franczia köztársaság elnökéhez. A pápai 
delegátusoknak ez alkalmi beszédei mind megannyi fény-
sugara az egyházi latin ékesszólásnak, a melynek Róma 
mindenkor mestereket és mintákat tudot t adni. 

Mgr Agliárdi igy szólott : 
Excellentissime Prseses ! 

Supremus Ecclesise Pastor , de christ ian» reipublicse 
bono summopere sollicitus, cum peril lustrem archiepi-
scopum Beneventanum, Sanctitatis Suse et Apostolicae Sedis 
Nunt ium, ob prseclara ejus in Ecclesiam et civilem socie-
tatem mérita, in sacrum purpura to rum P a t r u m Collegium 
nuper cooptaverit , honorificum mihi munus purpureum 
biretum, ca rd ina l i ty dignitatis insigne, ad eum deferendi 
benigne commisit. 

Plane non dubito, Excellentissime Prseses, quin velis, 
propter eximiam, qua tantopere prsestas, humani ta tem, 
benevolo animo me excipere, atque Leonis XIII , optimi 
et amantissimi Christ ianorum Patr is , optatis, propter inti-
mam ac singularem prorsus, qua Ipse pr imogeni tam haue 
Ecclesise filiam prosequitur , benevolentiam, perl ibenter 
obsecundare, tuis manibus purpureo birreto virum emi-
nentissimum condecorans, qui mira qua prseditus est, vir-
tute et populi et sacrorum antisti tum voluntatem sibi 
ju re meritoque conciliavit. 

Hic enim probatissimus vir, nobili genere natus, 
postquam in Galliis ab ineunte adolescentia ad litteras, 
et Romse ad graviores ecclesiasticas disciplinas fueri t 
institutus, animarum zelo succensus, se divinis ministeriis 
maneipavit. 

In Londinensi civitate dum parochi munere pe r fun-
gebatur, singulari prudentia, catholicse fidei integri ta te , 
pietate, doctrina et chari tate ita spectatus est et cognitus, 
ut ad patria m reversus vix tr igesimum pr imum setatis 
annum attingens, Tricariensis Ecclesise Episcopus fueri t 
renunciatus. Cujus in regimine maximo quidem zelo ac 
vere apostolica enituit sollicitudine : unde non immerito, 
paueos post menses, ad illustrem Beneventanam Eccle-
siam fuit evectus ; quse octo abhinc annis hac honesta ta 
Prsesule, luculehta, quse passim is prsebuit, v i r tu tum 
omnium admiratur exempla. Ecquis enim ignorât et ejus 
in pauperes liberalitatem et ardens quo in seminarium, 
aere proprio refectum, flagrat Studium, ut qui in sortem 
Domini vocantur, non modo pietate florentes in spem 
Ecclesise succrescant, sed bonis etiam art ibus et philo-
sophicis sacrisque diseiplinis rite imbuantur ? 

Superfluum mihi fore videtur heic omnia referre 
gesta, quibus ipse suam illustravit Ecclesiam, ac magis 
superfluum singularem ejus commendare prudentiam, cum 
eum, nondum septem lustris expletis, sapientissimus Pon-
tifex elegerit, ut apud hanc prseclarissimam nationem 
Nuntii Apostoliéi munus obiret. Parciorem me in lau-
dando f'aeit, quod pro certo habeo, tibi Excellentissime 
Prseses et prsecipuam ejus erga Romanum Pontificem 
observantiam, et immotam fidem ac devotionem erga 
Apostolicam Sedem, et prsestantiam ejus zeli, Consilii et 
solertise, sedulamque, quam in gravissimis negotiis gessit, 
sollicitudinem, ac cseteras egregias ejus virtutes et mérita 
esse notissima. 

Nil mirum proinde, quod et Gallia et Beneventana 
Ecclesia ingenti lsetitia suavique jueunditate perfusse, 
plausis undique ingeminatis, gra tulantur , quod hic exi-
mius vir et vigilantissimus Pastor inter primos Romanse 
Ecclesise Pa t res fuer i t adscitus. 

Interim sine me, quaeso, Excellentissime Prseses, 
hanc solemnem occasionem nancisci huic nobilissimse na-
tioni, cui aretissimo amoris vinculo sum conjunctus, gra-
tissimi studiosique animi meisensus patefaciendi, ac debitum 
obsequiosse voluntatis mese testimonium huic prsestantis-
simo viro publice exhibendi, qui amplissima in me habui t 
studia, quse summa observantia et grat i tudine me illi in 
perpe tuum devinxerunt. Deum immortalem precor, ut ad 
Ecclesise bonum fausta quseque ei concédât, et te, Excel-
lentissime Praeses, incolumem et sospitem servet, atque 
consilia tua ad communem christianae et civilis reipub-
licae ut i l i ta tem suseepta for tunet et successu coronet. 
Faxi t Deus, ut inelyta Gallorum gens, de catholica Reli-
gione et civili societate praeclare mérita, virtutis suae 
gloriam, quse nunquam consenescet, aliis super alia operi-
bus augeat . 

E beszéd után mgr Agliárdi átadta a biretumot az 
elnöknek, ez pedig ülve á tnyuj tá azt di Rende bibor-
nok ő emjának. A köztársaság elnökét a ministerelnök, 
a vallásügyi és a külügyi ministerek környezték. Di 
Rende bibornok azután franczia beszédet intézett Grévy 
elnökhöz, a melyben örömét fejezte ki a fölött , hogy 
abban az országban érte őt „pályájának megkoszorúzta-
tjclScl 1 El hol ő egyházi pályájá t kezdette. 0 emja t. i. 
Dupanloup vezetése alatt a párisi kisseminariumban tanult . 

Grévy elnök valamint mgr Agliardinak ugy di 
Rende bibornok beszédjére is a francziák utánozhatat lan 
finomságával válaszolt. Di Rende bibornokhoz szólva ezt 
mondotta : 

„Bibornok U r ! 
Szerencsésnek érzem magamat , hogy magas méltó-

ságának jelvényeit önnek én nyú j tha t t am át ebben az 
országban, a mely látta az ön első lépéseit ama pályánT 

a melyet ön oly dicsőségesen megfutot t , igen, ebben 
az országban, a mely iránt ön oly szeretetet tanusit és 
a melyről ön oly szavakkal beszél, a melyek ön iránt ez 
ország hálá já t és emlékezetét biztositják. 

Részemről, bibornok ur, szívélyesen üdvözlöm önt 
oly jól megérdemlet t felmagasztalása alkalmából, bármit 
gondoljon is erről az ön alázatossága, csak azt az egyet 
sajnálva, hogy kitüntetése oly hamar elviszi önt tőlünk." 

KATHOLIKUS ACTIO. 
*** XIII. Leo pápa jubileuma alkalmából lelkes ka-

tholikus, egyházi és világi tanférfiak központi bizottsággá 
alakulván, czélul tűzték ki szentséges atyánk XII I . Leo 
pápa jubi leuma alkalmából Rómába Magyarország róm. 
kath. tanférfiai részéről zarándoklatot rendezni. 

Az előkészítő központi bizottság f. hó 13-án Buda-
pesten, a VIII . zerge-utezai főreáltanoda dísztermében, -
ülést tart , melyre a meghívót köszönettel vettük. 
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IRODALOM. 
Magyagország bib. hg-primása ajánlja 

Taxii Leo „Önvallomásai"-nak magyar fordítását. 
A főpásztori ajánlás igy szól : 
„Francziaország egyik nevezetes irója, aki Taxii 

Leo név alatt kiadott nagyszámú munkáival nemcsak 
saját hazájában, hanem az egész világon hírhedtté, és 
híressé tette magát, ujabban, miként ismeretes, ismét 
kibékült az egyházzal. Az isteni kegyelem, melynek mű-
ködése titokteljes, utjai pedig kifürkészhetlenek, ép azon 
időben győzedelmeskedett rajta, midőn az egyházelleni 
vak gyűlöletnek tetőpontján állott, miként hajdan Saul 
uj támadásokra készülve azon egyház ellen, melynek 
kebelében született, gondosan neveltetett s melytől később 
nemcsak hogy elpártolt, de legdühösebb ellenségévé is 
vált. Kibékülvén most már az egyházzal, jóvá akarja 
tenni az okozott botrányokat, helyes útra vezérelni 
az általa tévedésbe ejtett lelkeket. „Önvallomásaiban", 
miként e munkáját nevezi, gyermekded őszinteség hang-
ján, minden mesterkélt keresettség nélkül egy eltévedt 
léleknek történetét adja elő, melynél a romlottság nem 
egyszerű emberi gyöngeség, hanem valódi gonoszsággal 
párosult rossz akarat az egyház és annak intézményei 
ellen. Bevezeti az olvasót a hazugság és rágalom műhe-
lyeibe s kimutatja miként készülnek az egyház ellen 
manap világszerte használtatni szokott fegyverek. S ez a 
körülmény különösen az, mely általános érdeket kölcsö-
nöz a munkának, melynek dr. Csápori Gyula által ké-
szített magyar forditására a tdő főegyházmegyei papság-
nak és híveinknek figyelme ezennel felhivatik. 

Kelt Esztergomban, 1887. márczius hó 31-én." 
*** Őskeresztény műemléki tanulmányok. Irta 

Gyárfás István. Pályadíjjal koszorúzott mü. Budapest, 
1887. n. 8-r. 104 1. 

Gyárfás István szépreményű ifjú egyházi irónk, je-
lenleg tanár a nagyszombati érseki főgymnasiumban. 
Jelen müve rendszeres, gondosan kidolgozott kis „theolo-
gia monumentalis"-nak mondható. Kezdi az őskeresztény 
műemlékek tanulmányozásának áttekintésén. Azután áttér 
annak feltüntetésére, hogy mit tanítanak az őskeresztény 
műemlékek az Istenről, a Szentháromságról, az Atyais-
tenről, a Fiúról, a Szentlélekről, a szentírásról, a hét 
szentségről külön-külön, azután az egyházirend szentsé-
gének keretében a pápáról, a püspökökről, az áldozárokról, 
a szerpapokról és a kisebb rendekről, végül a négy 
utolsó dolgokról, u. m. a halálról s a lélek halhatatlan-
ságáról, az utolsó ítéletről, az örök boldogságról, a po-
kolról, a tisztító helyről. 

Gyárfás szép tanúságot tett tanulmányainak gon-
dossága és alaposságáról. 

Ha szabad vallásos keblű protestáns atyánkfiait 
figyelmeztetni : akkor arra kérjük őket, tanulmányozzák 
ezt a kis könyvet s menten rá fognak jönni, hogy az 
ős kereszténység, melynek kedvéért, állitólag, őseik a 

kath. egyháztól elszakadtak, — hogy mondom, az az ős 
kereszténység, melynek kedvéért, állitólag, ők maguk is 
a katholiczizmustól, mint állítólagos ujjitástól idegenked-
nek, — az nem náluk van, hanem az általok került, 
nem értett, sokszor gyűlölt, nem egyszer üldözött — 
katholikus hitegységben, szóval a róm. a kath. egyházban. 

Tollant, le gant ! 

VEGYESEK. 
^^ A mint értesülünk, az Apostoli Szentszék és 

Románia között tárgyalások indultak meg diplomacziai 
összeköttetés megindítása iránt. 

— XIII. Leo pápa Sanminiatelli érsek alamizsnása 
által a húsvéti ünnep alkalmából 10,000 lirát és 160 
felszerelt ágyat osztatott ki Róma szegény családjai 
körében. 

— A váczi növendékpapság „Pázmány-Egylete" sze-
retett fővédnöke, nagyméltóságú és főtisztelendő Schuster 
Konstantin váczi megyés püspök urnák tiszteletére, u 
excjának püspöki székfoglalása alkalmából, 1887-ik évi 
április hó 14-én a papnevelde nagytermében diszgyülést 
rendez. 

— O felsége a mi apostoli királyunk, mgr Tarnassi 
ti tkárt a bécsi nuntiaturánál és Salimei Caesárt, a ki 
Rómából Yannutelli Szerafin bécsi pronuntius ő emjának a 
bíbornoki biretumot meghozta, a vaskorona-rend II., ille-
tőleg III . o. jelvényével tüntette ki. 

— A franczia katholikusok XVI. közgyűlése, mint 
már tudva van, f. évi május 10—14-ig lesz Párisban, a 
párisi érsek tiszteletbeli, és Chesnelong senator vezérel-
nöksége alatt. E nagyszerű gyűlésben csaknem vala-
mennyi departementja Francziaországnak valamely katho-
likus kitűnőség által lesz képviselve. 

— Mgr Azarian konstantinápolyi örmény patriarka 
f. hó 11-én szentelte fel a bécsi mechitaristák főapátját, 
mgr dr Aydin Arzéniust salaminai czimz. érsekké. 

— Nem vélünk csalatkozni, midőn azt mondjuk, 
hogy szentséges atyánk XIII. Leo pápa jelenleg a világ 
két legnagyobb, keresztény de nem katholikus birodalmát, 
Nagybrittaniát és Oroszországot, igyekszik megnyerni annak 
az eszmének, hogy az apostoli szentszékkel egyelőre az 
eddiginél nagyobb bensőségtől inspirált diplomacziai ösz-
szeköttetésbe lépjenek. Sok jel mutat e törekvésre. 

— Az angol f a j még kegyetlenségében is erős és 
csaknem megtörhetetlen. Jele ennek az, hogy most készité 
az uralkodó párt a 87-ik, mondd: nyolczvanhetedik kivé-
teles, fenyítő törvényt az ir nemzet ellen. Bámulatos ez a 
harcz az angol és az ir faj között. De már lehetetlen, hogy 
messze legyen azirek jogainak feltámadása. Hisz nyelvüket, 
multjokat, mindenöket feláldozták a brit birodalom egy-
ségének: most már ideje, hogy az egységes angol biro-
dalom adja meg az Íreknek a megélhetés autonómiáját 
otthonukban. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ben, intézendők. 

A theologiai oktatás reformjának kérdéséhez. 
A „Magyar Sión" ez idén megjelent mind 

a három száma nagy érdekű ezikkeket közöl a 
theologiai tanulmányok reformjáról seminariu-
mainkban,1) s ez irányban különösen a dogma-
tika előadásában a scholasticus módszert, és a 
theologusok alapos bölcsészeti kiképzését sürgeti. 
— A theologiai oktatás kérdése oly fontos, hogy 
a mint a „Magyar Sión" magának nagy érdemet 
szerzett az által, hogy e reformot megsürgette : 
ugy kivánatos volna, hogy ahhoz többen és töb-
ben más helyen is hozzászóljanak mindaddig, 
mig az eszmecsere folyamában helyesnek bizo-
nyúlt nézetek gyakorlati megvalósulást nyernek, 
Ez inditott arra, hogy a felvetett kérdésre én 
is pár észrevételt tegyek. 

1. Hangsulyozandónak tartom mindenek előtt 
azt, hogy a scholasticus irány meghonosítása né 
csak a dogmatika reformja legyen, hanem a 
scholasticus módszer, a scholasticus irány hassa 
át a theologia összes tantárgyait. Nemcsak a 
dogmatikában, hanem az egész theologiai okta-
tásban ki kell küszöbölni a gépies, túlnyomólag 
emlézésre alapitott recitáló tanmódot, s e helyett 

x) Ezt a nagy fát mi is megmozgattuk már annak 
idején, a „Religio" 1881. deczemberi 49, 50, 51. sz. „Te-
remtsünk a theologiának hazánkban erőteljes tudományos 
életet," továbbá: „A tudományos élet nálunk általában s 
különös tekintettel a theologiára," és: „Theologiai isko-
lázásunk jellege és eredménye" cz. czikkeiben. Annál kész-
ségesebben nyitunk tért a fent czimzett felszólalásnak je-
lenleg, mert idézett czikkeink a „Religio"-ban úttörőiül 
tekinthetők a „M. Sión" lelkes indítványozásának. Az egész 
tárgy quaestio disputabilis levén, ezennel tért nyitunk 
bármely alapos hozzászólásnak, megjegyezvén, hogy min-
denkinek akár egészben vett véleménye, akár egyes állítá-
sai és kifejezései, a dolog természete szerint, annyit érnek, 
a mennyire az illető bebizonyitja. A szerk. 

mindenütt bizonyos fokig az erotematicus vagy 
kérdező módszert meghonosítani. Ha egyszer a 
theologiai oktatásunkra sok helyt átokként nehe-
zedő emlézéssel szakítani tudunk, értelmes, a 
scholastica szellemében kezelt módszerrel, mely 
nem szókra, hanem a dolog lényegére fektet 
súlyt, sokkal több anyagot leszünk képesek min-
den tantárgyban feldolgozni, mint jelenleg. 

2. Általában a theologia minden szakában 
— magában a dogmatikában is — czélszerünek tar-
tanám, hogy az anyag azon része, mely régen 
elavult, senki által sem védett tévtanokra vo-
natkozik, jelentékenyen megrövidíttetnék (egé-
szen kihagyandónak azért nem tartom, mert 
akkor csonka lenne a tananyag, s különben is 
az ilyenek sokszor megvilágítják a dogmákat), 
— s ezek helyett a modern tévtanok részesülné-
nek behatóbb ismertetésben és czáfolásban. A 
mily szánandó, épp oly komikus látvány egy 
végzett eminens theologus, ki kitűnően tönkre 
tudja a gnosticismust, manichaeismust, montanis-
ták, novatianusok tanát czáfolni, s csak a mult 
és jelen század tévelyeivel szemben áll teljesen 
fegyvertelenül, az illető tévtanokat alig névről 
ismervén. Pedig a ferde tanmódszer ezen áldozata 
gnosticust, manichaeust és más eféle régi eret-
neket soha sem fog még látni sem ; de igenis 
találkozhatik napról-napra naturalistákkal, racio-
nalistákkal, materialistákkal, darwinistákkal, kik-
kel szemben annak, a mit a seminariumban tanult, 
ugyan kevés hasznát veszi. Már pedig a theologiát 
nemcsak azért tanuljuk, hogy a hitigazságokat ért-
sük,'^hanem azért is, hogy azokat védelmezni tudjuk. 

3. Igen fontos a theologiai oktatás nyelvé-
nek kérdése is. — Tekintettel arra, hogy ma a 

31 



242 RELIGIO. 

theologiára jövő ifjak oly kevés latin nyelvis-
meretet hoznak magukkal — a mint ezt min-
denkinek van alkalma tapasztalni, kit a Gondvi-
selés első éves theologusok oktatására kárhozta-
tott ; — és tekintettel arra, hogy a mai nap 
óriási mérvben felszaporodott tananyagból mégis 
csak többet meg lehetne az anyanyelven tanulni, 
mint a kezdő theologusra idegen nyelven: nem 
találom egészen helytelennek azt, hogy némely 
tantárgyakat, mint pl. az egyháztörténelmet, lel-
kipásztorkodástant, s a biblicum egyes részeit 
magyar nyelven adják elő. — Azonban másrészt 
teljesen elitélném azon törekvést, mely ezen en-
gedményt a dogmatikára, moralisra s egyház-
jogra is ki akarná terjeszteni. A latin nyelv elsa-
játításának szükségessége, a theologia forrásmun-
káinak latin nyelve, s a más nyelven sokszor 
vissza sem adható latin műnyelv és még sok 
más ok mind a mellett szól, hogy a latin nyelvhez 
a theologia legfontosabb és legterjedelmesebb tan-
tárgyainak előadásaiban föltétlenül ragaszkodjunk. 

4. A mi különösen a dogmatika módszerét 
illeti, hogy itt a scholasticus módszer legjobb, 
sőt mondhatnám egyedül jó, azt elvben — a 
megszokott slendriánhoz ragaszkodó egy-két öreg 
uron kivül — mindenki elismeri. Legnagyobb 
nehézség azonban itt nézetem szerint a tankönyv 
kérdése; és talán ezen múlik, hogy a scholasticus 
módszer gyakorlati alkalmazásba vétele oly soká 
késik. Nincs alkalmas tankönyvünk, mely könnyen -
érthető előadás és rövid terjedelem mellett a 
scholasticus módszert a kezdőknél nélkülözhe-
tetlen positiv anyaggal egyesitené. Vanmk jeles 
müvek idegen élő nyelveken, de ezekre a nyelv 
miatt nem lehet gondolni. A latin müvek közt 
némelyek régiek, s egyik-másik pontban már a 
kor szinvonalán nem állanak. Mások ismét oly 
terjedelmesek, hogy iskolai könyvnek nem valók. 
Ilyen pl. Perrone, Franzelin dogmatikája. — Ily 
formán alig marad egy-két mű, mely mint tan-
könyv számitásba jöhet. Nyelv és terjedelem te-
kintetében megfelelne az igényeknek Schwetz 
compendiuma, — vagy a nagy kiadás jól meg-
rövidítve; — de ez bár sok becses anyagot tar-
talmaz, egyáltalában nem scholasticus mü, s igy 
elejtendő. Hurter dogmatikája talán megfelelne 
az igényeknek egy egyetemen (itt-ott egy kis 
módosítással); azonban határozottan terjedelmes 
és nehéz arra, hogy vidéki seminariumban, a 
hol a nyelv és bölcsészeti képzettség hiányán 
kivül a tanárnak még a tanítványai egy részének 

szerény tehetségéből eredő akadálylyal is küz-
denie kell, tankönyvül szolgálhasson. Ugyanez 
áll Jungmann dogmatikájáról. — Perrone com-
pendiuma nem kezdőknek való, s kevés is benne 
a positiv anyag — szentírás és hagyomány. — Az 
utóbbi hibában szenved Schouppe dogmatikája 
is. Már pedig, hogy a szentírás dogmaticus he-
lyeit szórói-szóra emlékezetbe kell vésni, s itt-
ott az egyházi hagyomány egy - egy classicus 
tanujának magvas mondásait beemlézni sem árt, 
az kétségbe nem vonható. A kereszténység nem 
philosophiai speculatio müve, hanem positiv isteni 
kinyilatkoztatáson épült tan, melynek for rasa a 
szentírás és hagyomány. Azonkívül e két forrás 
ismerete bő anyagot nyújt az Isten igéjének 
hirdetéséhez, mely a pap egyik íőhivatása. 

Szerény nézetem szerint azonban, minthogy 
jobb nincs, mégis Hurtert vagy Schouppét lehetne 
tankönyvül használni, — természetesen Hurtert 
jól megrövidítve, Schouppéban pedig a kevésbbé 
praecis helyeket kijavítva, a túlságos abstract 
definitiókat kissé concretebb szavakba foglalva,1) 
és a főbb dogmáknál a bizonyítékul szolgáló 
szentírási helyeket — rövid exegesissel, — s eset-
leg valami classicus idézetet a szentatyákból 
hozzáadva. Ha nincs idő, elégnek tartanám a 
hagyomány tanúinak nyilatkozatait csak felol-
vastatni, s jól megmagyarázni, hogy a tanulók 
annak bizonyító erejét belássák; de sok szent-
atyának szavait betanítani hiba volna, ha ezért 
lényeges dolgokat kellene másutt elmulasztani. 

5. A theologiai oktatásügy megbeszélésénél 
felmerült egy fontos kérdés: a bölcsészeti elő-
tanulmányok kérdése. Hogy erre okvetetlenül 
szükség van, ha a theologiát scholasticus szel-
lemben akarjuk tanítani, az magától értetik. De 
hol vegyünk erre elég időt, ez a kérdések kér-
dése. Hogy előkészítő bölcsészeti tanfolyam be-
hozatala volna a legczélszerübb, az kétségtelen. 
De a négy évi theologiai cursus elé egy ötödik 
előkészítő tanfolyamot betoldani semmiképp sem 
tartanám a gyakorlatban helyesnek, mert a papi 

x) Schouppe gyakran azon paedagogiai hibába esik, 
hogy ugyanazon dolgot a hányszor definiálja, mindannyi-
szor más szókat használ. Ez rendkívül zavarja a tanulót 
(Pl. az essentia definitiója). — Azonkívül hajlandó a leg-
közönségesebb dolgot a legabstractabb kifejezésekbe bur-
kolni — mintha csak Hegelnél já r t volna iskolába. — 
Igy a relatiót a Szentháromságról szóló tanban igy ha-
tározza meg: „forma, vel quasi forma, sic constituens 
ens, ut sub forma tali intelligi nequeat, nisi simul alte-
rum ens intelligatur." Igen jó definitio, de nem tudom 
hány elsőéves theologus érti meg. 
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pálya ily módon való megnehezítése hithideg 
korunkban könnyen paphiányt vonhatna maga 
után. — A 7. és 8. gymnasiumi osztályt bölcsé-
szeti cursussá átalakítani csak ugy lehet, ha 
azokat egészen magán jellegű intézrnénynyé vál-
toztatjuk, s érettségi vizsgálatot nem követelünk. 
És még igy is a mai korai iskoláztatás mellett 
a 7—8. osztálybeli gymnasista oly éretlen gyer-
mek, hogy a bölcsészet megemésztéséhez szük-
séges szellemi erő csak egyes kivételes egyé-
nekben van meg. 

Arról kell tehát gondoskodni, hogy a böl-
csészeti előtanulmányokat a négy éves theolo-
giai cursus keretébe beilleszük, és pedig ugy, 
hogy azon merőben elhibázott és czélttévesztett 
eljárást, mely a bölszészetet a theologiával pár-
huzamosan adja elő, szintén kikerüljük. Négy 
éves curcusnál könnyű volna a kérdést megol-
dani. Biennialis rendszer mellett a következő mó-
don vélném megoldhatónak. 

A bölcsészetben kétféle anyagot különböz-
tetek meg. Olyat, melyet már a fundamentális 
dogmatika föltételez, és olyat, melyet nem. Az 
előbbihez sorozom a logica formális és materia-
list (dialectica et critica), továbbá az általános 
metaphysicát vagy ontologiát. — Ha tehát már 
az egész philosophiát a dogmatika előtt előadni 
lehetetlen, legalább e három részt kellene előre-
bocsátani; a többi részeket (theologia naturalist, 
cosmologiát, psychologiát), melyek a dogmatiká-
hoz ugyan szükségesek, de annak még sem elő-
föltételei, lehetne rendkívüli órákban a theologiá-
val párhuzamosan, s ha a biennialis rendszer ugy 
kívánná, akármily rendben előadni. — Az ész-
erkölcstant és jogbölcsészetet, melyeknek leg-
szükségesebb része úgyis a moralisban és egy-
házjogban előfordul, mellőzhetőknek tartom, ha 
már valamit okvetetlenül mellőzni kell. 

A dogmatika előtt tanítandó logicára és 
ontologiára nézve pedig következő beosztást vél-
nék czélszerünek. 

A dogmatika specialis egészen a második 
bienniumra maradna, hol arra egy évet lehetne 
szentelni. Egy év kétségkívül nem sok; de 
ha elég a pesti, bécsi és más egyetemeken, 
elég volna vidéki seminariumokban is — me-
lyeket itt szem előtt tartok, — kivált ha a 
tanítványok már a bölcsészetben némi tájéko-
zottsággal bírnának. A fundamentális dogma-
tikára elég volna vidéki seminariumokban egy 
félév ; most is annyit fordítanak rendesen reá, 

s ha a bölcsészetre kellő gond fordíttatnék, ez 
nem is volna éppen túlságos kevés. Legalább 
szükségből elég volna. 

Az a kérdés még most, el lehet-e végezni 
a logikát és ontologiát egy félév alatt? Azt 
hiszem, hogy rövid kivonatban el. S ha a napon-
kinti két óra nem volna elég, hetenként talán 
egy-két rendkívüli órával lehetne pótolni. Ily 
módon az okvetetlen szükséges bölcsészeti előtan : 
a logica és ontologia elvégeztetnék azon évnek 
semestrisében, melyre különben a dogmatica 
fundamentális esett volna. A dogmatica funda-
mentális folytatólag ugyanazon év második felé-
ben, s a dogmatica specialis a II. bienniumban 
végeztetnék el. A metaphysica specialis párhu 
zamosan a theologiával volna előadható, a mint 
azt a tantárgyak beosztása megengedné. — Meg-
jegyzem még, hogy ha a logica és ontologia 
egy félév alatt csakugyan nem volna elvégezhető, 
akkor csak a logicára kellene szorítkozni, s az 
ontologiát is párhuzamosan a theologiával — de 
mindenesetre a specialis dogmatica előtt — elő-
adni. De ezen esetben az Isten létének bizonyítása, 
melynél ontologiai ismeretek nélkül haladni nem 
lehet, a specialis dogmatica elejére volna hagyandó, 
a mint ezt némely auctorok teszik is. — De 
hacsak lehetséges, jobb lenne az ontologiát is a 
fundamentális előtt már előadni. 

Nem hizelgek magamnak azzal, hogy ez 
volna a legjobb eljárás, s hogy igy már rend-
kívüli eredményeket érnénk el. De tekintve, hogy 
sem a theologiai évfolyamok száma nem szapo-
rítható, sem a bienniumok helyett 4 osztály a 
legtöbb vidéki seminariumban nem alakitható; s 
figyelembe véve azt, hogy az egész bölcsészetnek 
a theologiával való párhuzauos előadása oly rend-
szertelenség, mely a bölszészet tanítását egészen 
eredménytelenné teszi : egyedül az általam elő-
adott beosztást tartom olyannak, mely a mai 
viszonyok közt legkevesebb nehézség nélkül meg-
valósítható. Egyébiránt kész vagyok bármely 
gyakorlatiasabb javaslatot örömmel fogadni s 
magamévá tenni. Dr Sincerus. 

_ Emlékek a „gloire" országából. 
I r ta : Winter Ágoston, 

• P á z m á n y - i n t é z e t a l i g a z g a t ó j a . 

(Folytatás.) 

A második képen sz. Ágostont látjuk, ki néhány hó-
nappal azelőtt pappá szenteltetvén, 39l- i húsvét napján Va-
lerius püspök előtt szónokol. Ez volt a nyugoti egyházban 
az első eset, hogy egy presbyter a püspök jelenlétében a 

31* 
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néphez szól. A püspök csodálkozva hallgatja őt, kit az 
egyház „clarissimum ecclesiae lumenének nevez. A szónok 
szavait egy irnok szorgalmasan jegyzi. 

A harmadik kép sz. Ágostonnak püspökké való 
szentelését állitja szemeink elé. Valerius, az évek súlya 
alatt meggörnyedve, félt, hogy szeretett Agostonát egyik 
vagy másik város püspökének kéri, ezért elhatározta, 
hogy coadjutorának teszi, mibe Aurelián carthagói érsek 
valamint Numidia püspökei és a nép is beleegyezett. 
Ágoston, ki még később is igy i r t : „Bűneim és nyomo-
rúságom terhe által meggörnyedve, nyugtalanittatván ar-
ról gondolkodtam, hogy visszavonulok a magányba ; 
de eltiltád nekem és megerősítettél, mondván : „minde-
nekért meghalt Krisztus, hogy a kik élnek, már ne ma-
goknak éljenek, hanem annak, ki érettök meghalt," 
eleinte ellentállt, de végre mégis megadta magát és 395-i 
decz. havában, éltének 42-ik évében püspökké szentel-
tetett . 

A negyedik kép a katholikusok és donatisták ösz-
szejövetelét ábrázolja. Honorius ugyanis 411-ben össze-
gyüjté Donatus karthágói érsek követeit, kik egy száza-
don tul zavarták az egyház békéjét. Karthágóban 281 
kath. és 279 donatista püspök gyűlt össze. Mindkét rész-
ről hét-hét püspök választatott a vitatkozásra. A kath. 
püspökök közt találjuk sz. Ágostont, az egyház doktorát 
és védőjét, ki a kath. résznek mintegy lelke vala. A 
gyűlés 411-i jun. 1 én kezdődött és három napig tartott, 
melyen Marcellinus tribun elnökölt, ki miután az egész 
ügyet röviden vázolta, kihirdeté, hogy a katholikusok 
érvei teljesen és tökéletesen megsemmisítik a donatis-
tákéit, kik, mint sz. Ágoston egyik beszédjében mondja: 
„Az igazság hatalmát megrontani iparkodtak, és üres 
beszédeik köde által annak világosságát, a mennyire 
képesek valának, elhomályosítani törekedtek. Jelenvolt az 
Ur , és világossága eloszlatá a ködöt." 

Az ötödik képen sz. Ágoston halála van lefestve. 
A vandalok Genzerik alatt már három hónapon át ostro-
molták Hippót, midőn sz. Ágoston megbetegedett, utolsó 
napjait Possidius kalamai püspök így irja le : „Barátsá-
gos beszélgetés között szokta volt nekünk mondani, hogy 
a keresztség után még a jó kereszténynek és papnak 
sem szabad méltó és illő bűnbánat nélkül testét elhagy-
nia. A mit ő maga is megtett a halálát megelőző beteg-
ségben ; mert leíratván Dávidnak a poenitentiáról szóló 
néhány zsoltárát, azokat, levén azok az ágyával szem-
közti falra függesztve, betegségének napjaiban nézte és 
olvasta, folyvást nagyon sirván ; hogy pedig szándékában 
meg ne zavartassék, halála előtt majdnem tiz nappal, 
tőlünk jelenlevőktől kívánta, hogy hozzá senkit se eresz-
szünk, kivéve azon órákban, melyekben az orvosok 
meglátogatták, vagy neki táplálékot vittek. Ez figye-
lembe vétetvén ugy tör tént ; ő pedig az egész idő alatt 
imádkozott. — — 0 testének ép tagjaival, jó látással és 
hallással, és a mint irva van, előttünk, kik őt láttuk és 
vele hasonlóképp imádkoztunk halt meg." A szent testét 
sz. István egyházában temették el, honnan később Sardi-
nia szigetére vitetett. 

A hatodik és utolsó kép sz. Ágoston testének átvi-
telét ábrázol ja : „Luitprand hallván — irja tisztelendő 

Beda — hogy a szaracenok elpusztítván Sardiniát, azon 
helyeket is megszentségtelenítik, hova egykor sz. Ágos-
ton püspök csontjai a barbárok rombolásai miatt átho-
zattak és tisztességesen eltakaríttattak, követeket küldött, 
kik nagy váltságdíjért azokat megszerezték és Párisba 
hozván őket, az ily atyát megillető tisztelettel eltemet-
tette." A longobard király királyi öltözetét letevén, össze-
tett kezekkel mezitláb kisérte a szent ereklyéket. Az át-
vitelnél nagyszerű csodák történtek, sokan, kik a szent 
ereklyéket érintették, súlyos betegségeiktől szabadultak 
meg. Sz. Ágoston manap is ott nyugszik sz. Péter tem-
ploma leczke oldalán felállított gyönyörű fehér márvány 
sarkophagjában. 

Miután sz. misémet elég hosszú várakozás után el-
végeztem, visszatértem a kegy oltár elé, hol nagy soka-
ság térdelt és imádkozott, sóhajtott és környezett, részint 
lesütött szemekkel, részint a kegyképre nézve. 

Hogy mit kért itt az egyik vagy másik, nem tudom, 
de láttam, hogy bizalomteljesen fordult mindannyi a 
mindig győzedelmes királynéhoz, mer t : „Ki kérte valaha 
segítségét és meg nem hallgattatott ál tala? — mondá 
III. Incze pápa egyik Nagyboldogasszony napján tartott 
beszédében. — Ha téged kevély gondolatok nyugtalaníta-
nak, siess ezen erősséghez, menekülj az alázatosság tor-
nyára, kérd Máriát ; ki kérte valaha segítségét és meg 
nem hallgattatot t általa ? Ez a szép szeretet anyja és a 
szent reménységé, ki a nyomorultakért imádkozik, a sze-
rencsétlenekért könyörög, a bűnösökért közbenjárul." 

1832-ben ft. Des Genettes lett ezen most olyannyira 
látogatt templom plébánosa, de mivel akkoriban az 
indifferentismus távol tartá a népet a vallásos kötelmektől, 
Des Genettes másodszor is oda akarta hagyni plébániáját. 
Azon alkalommal De Quelen érsek igy szólt hozzá: „Te 
kicsiny hitű, miért veszíted el bizalmadat ? Ismerjük-e 
mi azon időt, azon perczet, melyet az Atya választott, 
hogy visszaállítsa közöttünk országát? Nézd Jézus Krisz-
tust, a magvetők legkitünőbbikét, nem akadt-e ő mun-
kája közt tövisekre, sziklákra, és száraz utakra, mielőtt 
termékey és jól elkészitett földre talált volna? A mes-
ter fölé akarod magad helyezni ? Bátorság ! soha sem 
leendesz oly közei Jézus szivéhez, mint midőn meg-
aláztatások és megpróbáltatások között élsz." 

Hogy mi által lett azon elhagyatott egyház oly 
gyorsan egyike a világ leglátogatottabb templomainak, 
azt Des Gennettes igy irja le : 

„Decz. 3-án (1836.) kilencz órakor megkezdtem a 
szent misét azon oltár előtt, melyet mi azóta a szent és 
szeplőtelen Szivnek szenteltünk; én a „Judica me^ zsoltár 
azon felséges szavainak első versét mondtam, melyben 
a lelkében megtört próféta, Istenbe helyezett bizalommal, 
keresi nyugtalansága közt a békét, — midőn lelkemet 
egy gondolat elfoglalta. E gondolat pedig az volt, hogy 
siker nélkül szolgálok a győzelmekről nevezett Asszony-
nak plébániáján. Igaz, hogy a siker nélkül elmúlt négy 
év alatt erről gyakran volt alkalmam elmélkedni, de 
most szokatlanul élénkebb volt ezen benyomás. En a 
legnagyobb erőmegfeszitéssel iparkodtam e gondolatot 
magamtól elűzni, de iparkodásom siker nélküli volt, mert 
ugy tetszett, mintha ene szavakat hallanám belsőmben : 
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„Munkád e plébánián siker nélküli, ime négy éve már 
hogy annak pásztora vagy, és hol van fáradságodnak 
gyümölcse ? A templom el van hagyatva, a hit utolsó 
szikrája kialvással fenyeget. Nem kell-e azon gondot, 
hogy az felelésztessék, másnak átengedni?" Es én kettő-
zött erővel iparkodtam e gondolatot elűzni, de az oly 
élénk volt, oly annyira foglalkoztatá lelkem thetségeit, 
hogy ajkaim a szent szertartás imáit öntudatlanul mond-
ták el. 

Ily zavarban volt lelkem azon pillanatig, melylyel 
az áldozat ünnepélyes része kezdődik. Elmondván a 
sanctus-t, kevés időre megálltam, hogy gondolataimat 
összeszedjem. Lelki állapotomon megijedve, mondám: 0 
Istenem, képes vagyok-e én arra, hogy a szent áldozatot 
folytassam ? Birom-e én e ténykedéshez a szükséges lé-
lekjelenlétet ? Segits Uram, segits, szabadíts meg ezen 
szórakozástól, mely megszállva tart. Alig hogy e sza-
vakat kimondtam, teljesen érthetően hallám e tisztán és 
ünnepélyesen kimondott szavakat: „Ajánld fel plébániá-
dat Mária legszentebb, szeplőtlen szivének." Erre az 
előbb hallható szózat lelkemben elnémult, és én minden 
erőlködés nélkül visszanyertem lelkem nyugalmát és 
szabadságát. Azon veszélyes érzet, mely nyomasztólag 
hatott reám, elmúlt, és a mise végén annak nyoma sem 
volt lelkemben. 

Miután a szent misét elvégeztem, magamat az Ur 
Isten előtt azon hosszas szórakozás miatt, mely lelkemet 
zavarta, megaláztam, annak okát keresvén, s vizsgálván 
magam, hogy mennyiben vett abban részt akaratom. A 
vizsgálat alatt a hallott szavakra gondoltam vissza. 0 
nem, így szóltam bizonyos irtózattal, nem, ez képzelődés, 
nem hihetem, hogy ily közlekedésben legyek a menny-
országgal. En Istenem, én nem vagyok hibás, én e sza-
vakról álmodni sem akarok. 

Ez volt elhatározásom, midőn felkelvén az imazsá-
molynál másodszor is egészen tisztán ugyanazon szava-
kat hal lot tam: „Ajánld fel plébániádat Mária legszen-
tebb és szeplőtlen szivének." Én álmélkodva és megza-
varodva estem vissza imazsámolyomra. En kételkedni és 
magam arról meggyőzni akartam, hogy u j csalódás tár-
gya vagyok, de azt többé magammal elhitetni nem valék 
képes. Mária a N. D. Des-Victoires-ban tiszteletének és 
hódolatának uj nemét kivánta, szavai teljesen érthetők 
valának, ő nyomorúságunknak, szent és szeplőtlen szivét 
adta menhelyül. 

E gondolattal tértem vissza lakásomra: „Mire való 
— így szóltam magamban — ezen töprenkedés és féle-
lem ? Nem lehetséges-e, hogy a bolds. Szűz iránti ez 
ájtatosság plébániámra üdvös leend ?" Es én társulatunk 
szabályainak szerkesztéséhez fogtam s irásközben vettem 
észre, hogy a tárgy mindinkább világosabb szemeim 
előtt. Rövid idő alatt a N. D. Des-Victoires szabályai le 
voltak i rva; én akkor még nem is gyanitám, hogy rövid 
idő alatt azoknak majdnem az egész világ alá fogja 
magát vetni. Igy járt el a Gondviselés e dologban ; ő e 
munkára azt választá, a mi a világ nézete szerint a leg-
gyengébb, a leggyarlóbb volt, hogy később mindannyian 
látván e főtársulat diadalmát és alapitójának gyengeségét, 
mondhassák: It t valóban az Isten keze működött." 

Két óra után hagytam el Párist, a szálloda tulaj-
donosa az orleansi pályaudvarra kisért, hol Lourdes-ig 
szóló jegyet váltottam. 

Már sokáig mentünk, midőn Chevilly és Cercottes 
közt szélmalmok mellett, futot t el vonatunk. Sz. Ágoston 
ezekkel hasonlítja össze a világot ; „ugy forog e világ — 
így szól — mint a malom; j a j azoknak kiket összezúz !" 

Hat után az orleansi állomáson vártunk jó ideig. E 
városról neveztetett el D'Arc Janka, kiről XIY. Benedek 
így i r t : „A tizenötödik század történetében hires D'Arc 
Janka, ki közönségesen orleansi szűznek neveztetik, mi-
vel Oríeanst az ostrom alól felszabadította, Hogy mit 
tet t ezenfelül, hogy a szorongatott VII. Károly franczia 
királynak az angolok ellen segítségére legyen, az tudva 
van ; vezérlete alatt ugyanis Orleans felszabadíttatott , 
fegyvere által azon egész tartomány, mely Bourges és 
Páris közt fekszik, meghódíttatott ; tanácsa következtében 
Reims elfoglaltatott és Károly ott megkoronáztatott ;, 
Talbotot megtámadta és elűzte, seregét pedig tünkre 
tette : bátorsága buzdítására Páris kapuja elégettetett ; 
gondoskodása és szorgoskodása által a francziák ügye jó 
karba helyeztetett. — — De hogy miképp történhetett , 
hogy egy paraszt leánykára, ki atyjának nyáját őrizte, a 
hadvezéri tisztség bizatott, azt másképp nem lehet meg-
magyarázni, ha csak a propheticus szellemmel kapcso-
latba nem hozzuk, avval pedig a párisi theologusok és 
doktorok Ítélete szerint bírt. Észrevették ugyanis, hogy a 
szivek titkos gondolatjait látja, hogy neki a francziák 
megveretése ugyanazon napon és órában, melyben tör-
tént, daczára a hely távolságának, kinyilatkoztatott. A 
katholikus leány vallása, annak ki a táborban élt szüzes-
sége és jó erkölcsei felett semmi kétség sincsen ; mert 
Chamonius Péter — — Ítélete, ki őt varázslásról, eret-
nekségről és erkölcstelenségről vádolta, mint igazságtalan 
III . Calistus pápa tekintélyével megsemmisíttetett." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 15. 4 kath. legényegyletek és a 

„Népszava." — Van fővárosunkban sokféle haszontalan lap, 
mely rövid pályafutás után letűnik a szintérről, és ha 
egynémelyik azok közöl gonosz és elvetemedett is, hatása 
nem nagy vagy legalább nem állandó. De vannak lapok, 
melyek állandóan és következetesen — óvatosan kerülve 
minden konfliktust — oly eszmék és elvek terjesztésében 
fáradoznak, melyek veszedelmesek és utolsó következmé-
nyeikben romboló hatásúak. Ilyenekhez számítjuk az itt 
megjelenő hetilapot, melynek czime : „ Népszava, társa-
dalmi és közgazdasági néplap, a magyarországi általános 
munkáspárt központi közlönye." Ezen hetilapban, melyet 
állítólag minden egyesületi tag köteles tartani, olykor külö-
nös nézeteket és eszméket hangoztatnak : a socialisztikus 
evangelium hitegetései, Ígéretei és panaszai ezek ! A munká-
sok elméje és szive ily nézetekkel szaturálva könnyen meg 
van nyerve a socialismus számára, sőt tényleg már ennek 
szolgálatában áll. Csak idő és alkalom, a vezérek jel-
szava és a nemzetközi (internacionale) egyesület intézői-
nek parancsa szükséges, hogy az elegendő, sőt bőséges 
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módon felhalmazott gyújtó anyagot a szikra lángokra 
gyulaszsza. Mi nem vagyunk beavatva a rendőrség dol-
gaiba, de akarjuk hinni, hogy őrszemmel kiséri a moz-
galmakat, legalább nem rég megelégedéssel vettük tudo-
másul, hogy a rendőrség néhány veszedelmes külföldi 
anarkistát a fővárosból eltávolított. Csakhogy képes lesz-e 
a szellemekből is kiűzni a destructiv nézeteket és el-
veket ? . . . 

A 80cialistikus irányú társulatok ellensúlyozása 
hasontermészetű, de jó szellemű és helyes irányú egye-
sületek által érhető el legjobban. Minden egyéb intéz-
kedés többé-kevésbé csak óvintézkedés marad, de ennél 
többet az emiitett eszköz nélkül tenni nem lehet. Ezt 
ugy látszik a „Népszava" köreiben jobban méltányolják, 
mint másutt. Legalább erre kell következtetnünk, ha a 
„Népszava" két utolsó (14. és 15. sz. ápr. 3. és 10 én) 
számában megjelent közleményeket tekintjük, melyek 
czime : „Valami a kath. legényegyletekről." Ezen két közle-
mény egész iránya és tendentiája nem más, mint az 
olvasók, azaz munkások szemeiben discreditálni a kath. 
legényegyesületeket. Többrendbeli ferdités, valótlanság, rá-
galom egyesülve a cynikus, szarkasztikus hanggal csak 
arra való, hogy a munkások eltanulják sajnálni a kath. 
legényegyesület tagjait és megvetni azt az intézményt, 
melynek — a közlemények szerint — oly szánalomra-
méltó, önös és a munkások javára semmiképp sem 
szolgáló szervezete és vezető személyzete van. Roppan-
tul fájhat a „Népszavá"-nak az a „bizonyos szellem," 
mely a kath. legényegyletekben otthonos. Sehogy sem tet-
szik neki a „vallásosság," melyet a kath. legény egyesület 
ápolni hivatva van tagjai között és mérgét természetsze-
rűen a papokra önti ki, mint a kik a kath. legényegyle-
tek elnökei. Csak izlelőül a következőket : „Hiszen köz-
ismeretes, hogy a papság általán a vallást csak szájjal 
hirdeti, az erényt olyasminek tekinti, a mi igen szép, ha 
mások gyakorolják, a munkásság és szorgalom, nem is 
követelhetjük, hogy papi erények legyenek ; egyesség és 
szeretet pedig oly relativ fogalmak, melyek alatt sok 
mindent érthetünk, s melyeket sokféleképen értelmeznek 
papjaink is — az Ur nagyobb dicsőségére. S mégis az 
egyleti alapszabályok határozottan megkövetelik, hogy az 
egyesület elnökei mindig papok legyenek, a kiknek ezen 
funkcója — ö r ö k k é tart." (?) Tessék ! mennyi impudentia 
ezen néhány sorban ? Mennyi hazugság, rágalom, és izga-
tás e néhány mondatban ! Hát ilyenek után — és 
ezek nem állanak egyedül — még csodálkozni lehet, 
hogy a vallásos érzelmet teljesen kioltják a munkások-
ban. A ki a papokat gyűlöli, csakhamar a vallást is 
ugyanezen sorsban fogja részesíteni. Hát csak papok ne 
legyenek elnökök ? Persze, jobban illik a „Népszava" 
felfogása szerint a munkások élére a párisi Commune 
exministere, mint egy önfeláldozó kath. pap ! 

Folytatja azután a „Népszava" még jó darab papiron 
izgatásait, az elnök jogait mint zsarnokiakat oda állítván, 
gáncsolván, hogy a tagok kötelesek keresztény kötelmeiket 
teljesíteni, az sem tetszik neki, hogy a legények szórakozá-
sáról is gondoskodik, hogy a főpapság és a világi elem 
az egylet iránt érdeklődik, hogy diszes háza van stb. 
stb . . . Végül krokodilus könyeket hullat afelett, hogy 

„sajnos, sok esetben czélt is ér. Sikerül neki a munkássá-
got hozzászoktatni ahhoz, hogy legyen megelégedve a 
mostani nyomorúságos közviszonyokkal (hát ez is bün ?) 
a melyek folytán neki csak nyomor és szenvedés ju t 
(persze ha vallás nélkül csak dorbézolni tud és min-
denét elveri) . . . sikerül neki a munkásságban elfojtani 
minden szép és magasztos eszmékért való lelkesedést s 
egyedül (valóban ?) csak a vallásért való rajongást 
oltja be ; sikerül neki kiirtani a munkásságból a szabad-
ság iránti lelkesedést és vágyat (persze az olyan Com-
mune-félét?), kiirtja a szabad eszmék iránti vonzalmat 
(azaz Isten és vallás nélkül élni !) és csak az egyedül 
üdvözitő egyházat helyezezi előtérbe" (!) No lám ! tessék 
ebből megítélni a „Népszava" irigységét, haragját és 
dühét! . . . Azt hiszem, nem árt a legény-egyletek-
nek az ily expectoratio. Az elnök urak, és különösen a 
név szerint megemlített érdemdús főt. közp. elnök ur 
tekintsék inkább az egészet, mint illetékes helyről kiál-
lított elismerést — fas est ab hoste laudari — az ő 
önzetlen és odaadó működésűkért és ha lehet e közle-
ményeknek hatása, legyen az, hogy önmagok még 
jobban buzgólkodjanak és tagjaikat ezek alapján még 
jobban felvilágosítsák. 

Macte előre! mennél élesebben nyilatkozik az irigy-
ség, annál inkább legyünk azon, hogy megszégyenüljön 
mérgében a kaján irigység ! ? 

VáCZ, ápr. 14. Schuster Konstantin püspök szék-
foglalása. — 

A tegnap érkezett és rokonszenves hódolattal fo -
gadott főpásztor tiszteletére ma Vácz város s a váczi 
egyházmegye papsága és hivei fényes ünnepet rendeztek. 
Mindjárt reggel 5 órakor 10 mozsárlövés és harangzugás 
jelezte a nagy nap felviradtát. 8 órakor volt az első 
harangszó a székfoglaló ünnepélyre. A káptalan, a hely-
beli és vidéki papság valamint a hivek óriási közönsége 
csakhamar szinig megtöltötték a székesegyház minden 
zugát. A helybeli iparosok képviselői újra előszedték 
régi czéheik zászlóit, jeléül annak, hogy e vallásos tes-
tületeket nem eltörölni, hanem csak a jelenkor nemzet-
gazdasági viszonyainak megfelelően átalakítani kellett 
volna. 3/4 9-re már minden készen volt a várva várt 
főpásztor fogadására. A szokásos szertartások s az illető 
okmányok felolvasása után először is maga a főpásztor 
mondott papságához magvas és szép latinsággal előadott 
beszédet, mire Neszveda István fölsz. püspök nagypré-
post és volt káptalani helynök ur hódolatra vezette a 
megye papságát. Ezután ő exclja az egybegyűlt hivek 
hez szentbeszédet intézett, melynek tartalma, gondos fel-
jegyzés után, körülbelül ez volt: 

Az isteni gondviselés imádandó végzésénél fogva a 
váczi egyházmegye püspökévé rendeltetvén és apostoli 
munkámat e mai napon megkezdvén, ime beállok hal-
hatatlan lelkeitek szolgálatába s először intézem főpász-
tori szózatomat hozzátok, keresztény hivek, e naptól 
fogva kedves hiveim, Krisztusban szeretett gyermekeim. 
Nem magamtól jövök ez egyházmegyébe, az Ur Jézus 
küldött engem hozzátok. 

Ezután igy folytatta : Fejünkre nőttek napjainkban a 
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társadalmi bajok, s nem tudunk raj tok eléggé segiteni, 
mintha a föld is inogna lábaink alatt, — s mindez 
miért? Mert sokakban végképp kiveszett, másokban meg-
gyengült a vallási hit. — Er tem itt azokat, kik éppen 
nem hisznek Istenben s balgatagul azt mondják, hogy a 
nagy világ s minden, a mi ra j ta van, magától támadt 
Isten nélkül ; értem azokat, kik megfeledkeznek Istenről 
és csapodár életnek, gonosz szenvedélyeknek adják ma-
gukat ; — de értem azokat is, kik a felvilágosodás neve 
alatt törekszenek minden katholikus érzelmet másokban 
elfojtani. A felvilágosodás magában üdvös és szükséges ; 
de mi a valóságos felvilágosodás ? — Nem egyéb, mint 
a léleknek megvilágitása az igazság által, a lélek meg-
szabadiitása a tudatlansagtól és a tévedéstől. Ez a valósá-
gos felvilágosodás ! De ezt mi már birjuk, birjuk pedig Jé -
zus Krisztus, az Isten Fia, az örök igazság által. — Azon-
ban nem ezt értik szent vallásunk ellenségei a felvilá-
gosodás alatt, hanem — megvetnek minden vallást, mely 
isteni kinyilatkoztatáson alapszik és saját gyarló, csalé-
kony eszök szerint elképzelik az igazságot, — a val-
lásos, az örök igazsághoz hiven ragaszkodó jámbor 
katholikust elfogult, együgyü embernek nevezik, mivel 
nem az ő eszök s képzelődésök után, hanem az örök 
igazság utjain jár és kiván boldogulni. — Ezek ellen 
leginkább óvlak benneteket, Krisztusban szeretett gyer-
mekeim, — mert ezeknek felvilágosodása csak olyan, 
mint a bolygó fény, mely a posványok felett lebeg és 
ajL utast az ingoványba csalja és elsülyeszti. 

Ugyanezen katholikus szent hitben, szeretett hiveim, 
neveljétek gyermekeiteket vallásos és erkölcsös szoktatás 
által, — küldjétek őket az iskolába, hogy ott a vallási 
és más hasznos ismeretekben kiképeztessenek. Hogy a 
romlott erkölcsök mindinkább terjednek, hogy hazánkban 
a szegénység egyre növekedik, hogy egy évi rossz ter-
més köztünk végső Ínséget szül : — mind ez nagy rész-
ben onnan is ered, hogy a szülők iskolába nem küldik 
gyermekeiket, hol ezek már gyenge korukban tanulják 
meg az Istent félni, a tulajdon szentségét tisztelni, vá-
gyaikat fékezni, a törvényeknek engedelmeskedni, — de 
hol egyúttal oly ismereteket is nyernek, melyek őket 
hasznos polgárokká kiképezzék s arra oktatják, miképen 
lehet a tisztességes kenyérkeresés különféle ágait emelni, 
tökéletesíteni és hasznosbitani. Azért, keresztény szülők, 
hathatósan kötöm szivetekre azon kötelességet, hogy 
szorgalmatosan küldjétek iskolába gyermekeiteket. — Ha 
ki gyermekét iskolába nem küldi, az súlyosan vétkezik 
saját vére ellen — mert, hogy a fiak, mondja aranyszájú 
sz. János, gonoszak lesznek, egyedüli oka, hogy szüleik 
kizárólag az élet hasznait az esztelenségig űzik és ezzel 
a maguk és gyermekeik lelkét elhanyagolják. Gyermek-
gyilkosoknál gonoszabbak és kegyetlenebbek ők, mert e 
gyilkosok a testet választják el a lélektől, ők pedig a 
testet is s a lelket is az örök kárhozatba döntik (S. Joan, 
Chr. I. 8. de vitup.) 

Azonban, szeretett hiveim, ne legyen elég nekünk 
az iskola, — otthon mutassa szó és példa folyton a jó 
utat, otthon buzdítson, serkentsen szavatok és példátok, 
és pedig a gyermek legkisebb korától kezdve. De legfő-
képen ti keresztény anyák tartsátok szemeitek előtt ma-

gasztos hivatástokat. Tőletek függ a világ boldogsága. 
Ha a férfi a világ esze, akkor a nő annak szive, — tőle 
függ, vájjon jó vagy rossz-e a sziv. Nem tudok itt e 
világon nagyobb hatalmat, mint az anya hatalmát. A te 
hatalmadban, kezedben óh keresztény anya, van a te 
gyermeked szive, lelke, — a hogy te azt képezed, olyan 
marad az. Te vagy. igenis te vagy, de légy is első papja 
gyermekednek. Ha te vele, vele együtt, naponkint imádko-
zol, ha szoktatod őt az Istenhez, szoktatod az ő paran-
csolatainak megtartásához, ha vezeted a jóra, elvonod a 
rossztól, — mindez mintegy vésve marad s eltörülhetet-
len gyermeked szivében s életében, ugy hogy ha az na-
gyobb korában talán el is téved, csendes pillanataiban 
bizonyosan meg fog emlékezni szavaidról ; — hisz a leg-
nagyobb bűnös is, mielőtt halálos büntetését venné, ma-
gához hivja édes anyjá t , mivel siralmas állapotában 
megemlékezik anyja szavaira. De különben is, a midőn 
már a rideg hant fedi poraitokat, keresztény anyák, sza-
vaitok folyton élni fognak gyermekeitek szivében és késő 
korban is áldani fogják a jó anya emlékét. 

De a midőn Jézus, a mi mennyei Mesterünk azt 
hagyja meg nekünk, hogy az örök igazságokat higyjük, 
egyszersmind azt is megparancsolta, hogy azon törvénye-
ket, melyeket ő a mennyei Atyától hozott és apostolai 
által hirdetett, szentül megtartsuk. A hit magában véve 
csak kapuja a mennyországnak, de nem maga a mennyor-
szág, a hit csak képessé tesz minket a keresztény életre, 
de maga a keresztény élet a szent hiten kivül még az 
istenes erkölcsökben is áll. Hinnünk kell keresztény mó-
don, ez által leszünk az anyaszentegyház tagjaivá; de 
kell keresztény módon élnünk is a vallás szent törvényei 

szerint, ez által leszünk a mennyország polgáraivá. 
Ilyen hivekre van szüksége az egyháznak, ilyen pol-

gárokra van szüksége szeretett hazánknak. Polgári eré-
nyeket, — tántorithatlan hűséget, idegen vagyon és sze-
mélynek tiszteletben tartását, áldozatkészséget, erkölcsi-
séget, lelkiismeretes kötelességteljesitést, önmegtagadást 
s feláldozást nem várhatunk oly embertől, kiben nincs 
vallásosság ; mert ki elég lelketlen arra, hogy Isten tör-
vényeit megvesse, nem fogja az soha, de soha sem tisz-
teletben tartani az ország törvényeit sem. Az egyház hű 
fiai egyszersmind a hazának is hű, legjobb polgárai. Azért 
Isten szent nevében kívánom tőletek, hogy a hitből, a 
hit szerint éljetek ! — Végül Isten áldását kérte a ha-
zára, a királyra s hiveire. 

A nagy hatású beszéd után következett a szent 
mise és annak végén a búcsúval összekötött pápai 
áldás. 

Mise után körülbelül egy órától kettőig fogadta ő 
excja a tisztelgő testületek hosszú sorát, és pedig először 
a ft. káptalant, melyét a mélt. püspök-nagyprépost ur ve-
zetett ; azután a központi papságot, majd a vidéki papsá-
got, melynek soraiban ott voltak Arndorffer, Agócs, Szva-
csina, Moravszkv, Ormay, Orem, Pósva stb. esperesek. 
Következett a szerzetes papság. Utánok jöttek hitfeleke-
zetek és a zsidó hitközség küldöttségei, a polgári és kato-
nai hatóságok, a közintézeti küldöttségek. 

Díszebéd a püspöki palotában és a papnevelő in-
tézetben volt rendezve. 
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Az egyházi ünnepélyt a növendékpapság Pázmány-
ról nevezett magyar egyházirodalmi iskolájának diszülése 
•fejezte be. 

IRODALOM. 
Árpádházi sz. Erzsébetről 

nagybecsű mü jelentmeg Németországban e cziui a la t t : 
„Chorgesänge zum Preis der hl. Elisabeth, aus mittel-

alterlichen Antiphonarien mit Bearbeitungen der alten 
Tonsätze durch Müller, Odenweld und Torna,dini, heraus-
gegeben von Ernst Ranke. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 
1883. lex. 8-r. I. r. VIII . 68 és II. r. mit Beiträgen 
von Prof. Commers u. o. 1884. A két rész ára 8 m. 

= A „Hazánk ' czimü kath. politikai napilap f. hó 
14-iki számával megszűnt. Ribényi Antal, a lap kiadó-
tulajdonosa, azoknak az előfizetőknek, kik a következő 
időre is már előfizettek, kárpótlásul vagy a „Magyar 
Állam "-ot, vagy az általa kiadott „Külföld szónokai" cz. 
folyóirat 1886-iki évfolyamát, vagy pedig „Azok a pa-
pok" czimü regényét ajánlotta fel. 

= Feltámadás! Igy lehet nevezni azt, a mi a Kador 
Sándor által szerkesztett „Korunk" czimü társadalmi, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő katholikus hetilappal 
történt. Hosszú halál, azaz szünetelés után, új ra megin-
dult. A 3. évf. 1. (49.) számát már megkaptuk. 

Legyen élete ezentúl biztosabb ! Hogy pedig az 
lehessen, ne papi körökre számitson egyedül, a mint 
eddig minden katholikus irodalmi vállalat csaknem kivé-
tel nélkül tette, — hanem teremtsen magának főleg kath. 
világi olvasó-közönséget. Ez haladás és érdem leszen. 

VEGYESEK. 
„.*„. XIII. Leo pápa jubileumára nagyban folynak 

az előkészületek, ha valahol, ugy bizonyára Rómában. 
Mgr Tizzani, a vak antiochiai patriarka, mint a pápai 
trónálló főpapok legidősbje, köriratot intézett kartársaihoz, 
hogy külön ajándékot adjanak ő szentségének. Éppen 
így, a pápai praelatusok és titk. kamarások is külön 
ajándékot készülnek a szentatyának felajánlani. Ez egy 
nagybecsű tintatartó leszen. 

— Zarándoklat Mária-Czellbe. A minden évben 
Nagy-Mária-Czellbe indulni szokott magyar zarándoklat 
ez idén is május 2-án fog útra indulni, s azért a részt-
venni óhajtók kellő miheztartása végett a következőket 
adjuk tudomásra : A pozsonyi sz. Fer. rendiek templo-
mából évenkint indulni szokott zarándoklat, ez idén is 
május 2-án fog indulni reggeli 8 órakor P. Majzon Me-
thod magyar hitszónok vezetése alatt. Miheztartás végett 
tudomására adatik a résztvenni szándékozóknak, hogy 
a búcsújárás gyalog történik egész Nagy-Mária-Czellig, 
hova május 7-én érkezik meg ; az ájtatos gyakorlatok 
végeztével 9-én indul vissza szintén gyalog egész Mária-
Taferl-ig, honnét 12-én gőzhajóval tér vissza Pozsonyba 

délután 4 órakor. — A távolabbi vidékről résztvenni 
akarók czélszerüen teszik, ha már május 1-én estére 
Pozsonyba jönnek. Majzon Method, fer. r. áldozópap és 
magyar hitszónok. 

— Idők jele. A német ókatholikusok hivatalos köz-
lönye, a „Der Altkatholische Bote" — megszűnt. Meg-
szűnését többi között azzal indokolja, hogy Schulte ta-
nár (a felekezet faltörő kanonistája) legújabb könyvében 
bevallotta, hogy az ókatholiczizmusnak nincs reménye a 
terjeszkedésre. Elhiszszük ! 

— Alig van már egyházi diplomata és ifjabb bi-
bornok, a kit Jacobinf bibornok államtitkár utódjául ki 
nem jelöltek volna — a mindentudó újságok. A dolog 
pedig ugy áll, hogy senki semmit sem tudhat, mert szent-
séges atyánk nem nyilatkozott senkinek. Sőt igen sok 
jel arra látszik mutatni, mintha ő szentségének nem is 
volna szándéka sietni az államtitkári állás betöltésével. 
Szóval, igen hű tudósitásunk szerint, — e tekintetben nem 
tudhatni semmit. Lehet, hogy ő szentsége szándékában 
a kérdés személyi oldala már megérett ; — biztosat mon-
dani azonban erről nem tud senki, mert ő szentségre a 7 O 
mily bölcs a beszédben, oly bölcs a hallgatásban is. 

— Korunk egyik leghíresebb „Madonna-festője" 
hunyt el von Steinle Ede festőművészben. Szül. 1810. 
Bécsben. Első utmutatást Kupelwieser bécsi iskolájában 
nyert. Nemsokára Rómába ment, hol a halhatatlan Over 
beck és Veit irányához csatlakozott. Wurzbach külön 
könyvet irt róla, mint Madonna-festőről e czim alat t : 
„Ein Madonnenmaler unserer Zeit. Wien, 1879." 1850 
óta a f rankfurt i Stâdel-féle műintézetben tanárkodott. A 
monumentális falfestésben, a képírásban és illusztráczió-
ban egyaránt nagy, tisztes nevet szerzett. I t t csak a 
kölni, straszburgi, frankfurt i dómban levő gyönyörű 
frescóira figyelmeztetünk. 

— Abbé Vigouroux, a sulpicianusok párisi papne-
velő intézetében a szentirástan világhírű tanára, ismét 
egy kitűnő, nemcsak a magyar, de még az oly gazdag 
német kath. irodalomban is páratlanul álló müvet irt. Czime 
a műnek: „Les livres saints et ia critique rationaliste. 
Histoire et refutation des objections des incrédules contre 
les Saintes Ecritures." A „Lit. Handw.u már indítvá-
nyozta, hogy fordítsa le valaki németre, a mint már le-
fordítva van ugyanazon szerzőnek 4 kötetes, másik müve 
a szentírásról, a mint ennek történeti igazságát az ujabb 
és legújabb egyptologiai, assyrologiai, babylóniai s egyéb 
keleti archaeologiai felfedezések tanulmányozása igazolta. 

— Páratlan irodalmi tevékenység. A heidelbergi 
egyetem mult évben tartott jubiláris ünnepet. Erre az 
ünnepre vonatkozólag nem kevesebb mint összesen 55 
ünnepi iratot ismerünk nyomtatásban, nem számítva a 
tömérdek czikket hírlapok és folyóiratokban. 

— Sajtóhiba. Lapunk 29. sz. 229. 1. 2. old. a 2. sorban felül-
ről urnák helyett urna olvasandó. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A renaissance emlékei a pesti főtemplomban. 
Ulászló idejében nem szakadt meg rögtön 

a Hunyadi Mátyás alatt megindult cultura-
lis fejlődés. A művészek és mesterek hazánkban 
maradtak s folytatták megkezdett pályájukat. 
A renaissance még egyre tért hóditott. Magában 
a pesti főtemplomban egész kis muzeuma volt a 
renaissance alkotású müveknek, melyek mind 
ekkor készülének és melyeknek némely remek 
darabja egész napjainkig fenmaradt. A szen-
télyben, kétoldalt, a főfalakon remek dombor-
művek vannak, melyek pastophoriumok gyanánt 
valának használatban. Ilyenek amaz időben, mi-
dőn a szárnyas oltárok divtak, amelyeken szent-
ségház nem volt, arra használtattak, hogy ben-
nök az oltáriszentség őriztessék. Erre vall mind-
kettőnek felirata. Az evangelium oldalán levőn 
áll: „EGO. SVM. PANIS. VIVVS. QVI. DE. CELO. 
DESCEND!" Az epistola oldalán levőn pedig ol-
vasható: VECCE. PANIS. ÄGELOR. FCTVS. CIBTJS-
VIATOR. Anyaguk vörös és sárgás márvány, 
mely bronzszinre van befestve. E befestésnek 
okát abban találom, mert kivált az epistola ol-
dalon levő, tetemes sérülést szenvedett, a mely-
nek kijavítása a befestést tette szükségessé. A 
dombormű központjában mélyedés van, az eu-
charisticus kenyér számára, melyet két oldalt 
angyalalakok környeznek gyertyákkal kezeikben. 
A dombormű motívumait többnyire viráglomb-
zat képezi. Az erősen kiemelkedő két párkány-
zat gazdag diszitményekben. Az alsó párkányzat 
alatt az evangelium oldalán levő pastophoriu-
mon e szavak olvashatók: „ARMA. REVERENDI. 
DOMIINI. ANDRERE. EPISCOPI. THERMOPI-

LENSIS." Alattok püspöksüveg és paizs, melyben 
madár van rózsával csőrében, egy lábbal halon 
állva. Az epistola oldalon levőn pedig az alsó 
párkányzat alatt áll: „ARMA. INCLYTAE. CI-
VITATIS. REGALIS. PESTHIENSIS. M. D. V. II." 
Ez évszám szerint a domborművek 1507-ben 
készültek, hihetőleg az egyik az akkori plébános 
Nagly Réwi Endre thermoinlei felszentelt püspök, 
a másik pedig Pest királyi város költségén. 

Mindeddig e két remekmű, melyek nemcsak 
a fővárosban, de hazánkban is egyetlenek, még 
kellő méltánylásban nem részesültek. Előttük, 
magasságuk feléig, padok vannak, ugy hogy fele 
részök teljesen el van fedve. Ismertetve, vagy 
ábrázolva sehol sincsenek. Valóban megfoghatatlan, 
miként történhetett, hogy mindeddig figyelmen 
kivűl maradtak, a ország fővárosának kellő köze-
pén, oly épületben, mely reggeltől estig nyitva 
áll, hogy ignoráltathattak mainap, midőn a renais-
sance alakzatai a legnagyobb előszeretettel utá-
noztatnak. E figyelmetlenség annál inkább rosz-
szalható, mert a hazánkban divott classicai re-
naissance alakzatai elsősorban érdemeltek volna 
méltánylást sőt utánzást is. 

E két domborműhöz hasonló diszitményű két 
mű van az ur Jézus legszentebb szivéről neve-
zett kápolna oldalfalain. E kápolna a templom déli 
oldalában fekszik s igen helyes csúcsíves stylben 
van építve, kettős boltivezettel. A benne levő 
domborművek tárgya a szenvedő Üdvözítő, kö-
rülvéve az egyiken két angyal, a másikon szent-
séges anyja és sz. Jánostól. Mig a főalakok igen • 
kidomborodók, addig az ornamentica kevésbbé 
olyan. Rajtok ugyanoly alakzatok tűnnek fel, 
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mint a pastophoriumokon. A félkörív, melylyel 
a müvek birnak, a románstylt látszik ugyan val-
lani, r) de a diszitmények alakzata határozottan 
a renaissance mellett kezeskedik. 

E négy darabon kivül van a templomban a 
déli mellék bejárat mellett még két, ugyané korból 
maradt műemlék. Egyik a perselytartó (Opfer-
stock), a másik a szentelt víztartó. Mindkettő a 
többiéhez hasonló anyagból, sárgás márványból 
van és hasonló motívumokkal bir. Egykor e 
perselytartó a szenteltviztartónak törzsét képezte. 

Azonban eme hat darab még nem összes 
készlete templomunk renaissance emlékeinek. 
Van a templom északnyugati tornyában még 
más hat darab. Ezek ugyan csekélyebb terjedel-
műek mint a négy első, de tárgyaikra nézve 
valóban kegyeletre méltók. Kedves angyalfejek, 
misekönyv és kannák, gyertyatartók és füstölők, 
környezve és körülfonva gyümölcsök, virágok 
és lombozatok által, képezik tárgyukat. Óvatos-
ságból a torony benső falában helyeztettek el; 
azonban épp ez szolgált veszedelmükre, mert a 
toronynak ugyanazon emeletében függ a nagy-
harang is, a harangozni járó pajkos nuk pedig, 
ugy látszik, örömüket lelik az alakok csorbításá-
ban, az angyalok orra betörésében. 

Mely műnek alkatrészei lehettek egykor e 
remek kőfaragványok ? Talán ajtókeretek voltak 
ama templomrészben, mely a törökidőkben elpusz-
tult és mely helyébe az ujabban épült csarnok ké-
szült? Lehet. Bizonyos, hogy csakugyan a templom 
eme részében valának, de nehezen mint ajtóbél-
letek, vagy tympanonok, hanem alkalmasint más 
rendeltetésben. A véletlen szolgáltatott ujabban 
némi támpontot, melyből kiindulva e kérdést 
ugy hiszem meg lehet oldani. Ugyanis, midőn a 
legközelebb múltban a főváros tulajdonát ké-
pező Rudasfürdő restauráltatott , két darab már-
ványkőlap került elő, melyeken hasonló müvé-
szétü domborművek léteznek mint a főtemplom-
ban levőkön. E kőlapok faragványaikkal lefelé 
valának befalazva. 

A Rudasfürdőről ismeretes, miszerint a tö-
rökök építették A törökök fürdőépítéséről pedig 
sárosi Wernher György említést tesz Buda für-
dőinek ismertetésében, a hol a következőket 

x) A Vasárnapi Újságban M. V. (Miskovszky Vik-
tor) ur, hazánk renaissance emlékeinek szorgos ismer-
tetője azokat: „román modorú régi dombormü"-veknek 
tar t ja , melyek valamely régi templom ajtó-feletti részei 
(tympanon) lehettek. 1865. évf. 592. 1. 

mondja: Szulejman ugy mint mindenhol, ugy 
i t t Budán is, és pedig a kalocsai érseknek egy-
kori házában, saját maga és övéinek élvezetére 
tekintélyes nagy fürdőházat építtetett, melybe 
a viz földalatti csatornákon a Dunából hajta-
tik és pedig Budának a Dunánál magasabb fek-
vése miat t tekintélyes magasságra. Belől a für-
dőknek valamint oldalfalai ugy padlói is már-
vány emlékkövekkel vannak kirakva, melyek az-
előtt templomokban valának, róluk azonban min-
den faragvány levésetett s egész simára csiszol-
tat tak. ') 

A pesti főtemplom majdnem szemben a ru-
dasfürdővel a legkényelmesben szálitható kő-
anyagot szolgáltathatta a fürdőhöz. Csak kompra 
kellett rakni a márványdarabokat, csekély eve-
zés mellett a Duna vize maga átszállította azokat 
a kivánt helyre. Igen hiszem tehát,, hogy a ru-
dasfürdőbe, a hol a két darab dombormű előke-
rült, a pesti templomból is több átszállittatott 
Valamint azt is igen hiszem, Wernher feljegy-
zésére támaszkodva, hogy a főtemplomban még 
meglevők is, valamely emlékszerü mausoleumnak 
lehettek alkatrészei. 

Voltak légyen e müdarabok bármely tárgy-
nak részei, bizonyos az, hogy a XV. század vé-
gével, vagy mint az emiitett évszám (1507) mu-
ta t j a, a XVI, elejével készültek, ekkor pedig, 
hiteles adatok bizonysága szerint a főtemplom-
ban építkezés történt. Megvan ugyanis liptói 
Nagy János végrendelete 1496-ból, melyben elő-
fordul, miszerint ő a pesti főtemplom építkezé-
sére 5 fr tot hagyományozott.") Ebből bizonyos, 

') Hypomuemation de adnúrandis Hungáriáé aquis. 
Schvvandtnernél i. m. I. 850. A budai templomok már-
ványkő emlékeiről már közétettem egyet-mást: A budavári 
főtemplom története. 96. 

-) „Johannes Magnus" végrendelkező nem más mint 
vak Murád török császár leányának, Katalinnak férje. 
Az 1459 aug. 8-ikán, valamint az 1499-ben kelt okmá-
nyok kezeskednek erről. Előbbiben e szavak fordulnak 
elő: „Katherine filie condam Murath Ceci Imperatoris 
Thurcorum consorti scilicet Joannis Magni de lypthow." 
(Hazai okt. I. 358.) A másodikban pedig : „Katherine 
filie condam Murath Ceci Imperatoris Thurcorum con-
sorti scilicet Joannis Magni de lypthow." (U. o. 388.) 
Különben e végrendeletnek Budapest egyháztörténetére 
nézve oly érdekes részlete van, hogy azt lehetetlen fel 
nem elitenem": Az okmány igy szól: „Preterea ad 
quinque Claustra, puta ad Claustrum divi petri in pesth 
fundatum, et ad Claustrum sancti Joannis Bude natum, 
ad sanctum Franciscum Veteri Bude, ad ecclesíum dive 
Marie que vocitatur Alba ecclesia et ad sanctum Ciaram 
in Insula leporum lego cuilibet singillatim très florenos 
pro Tricesima dicenda. Item pro fabrica ecclesie beate 
virginis in Pesth fundate quinque florenos." (U. o. I. 



RELIGIO. 251 

hogy 1496-ban a templomon építettek, a mi 
egész 1507-ig tarthatott , a mely időből az em-
iitett pastophoriumok származnak.1) 

Némethy Lajos. 

Emlékek a „gloire" országából. 
Irta : Winter Ágoston, 

a Pázmány-intézet aligazgatója. 
(Folytatás.) 

Tiz óra tájban érkertünk Agenba. A város egy 
hosszúkás hegyen terül el ; épületei közt kimagaslik a 
barna székesegyház, melynek egykori püspöke De Bonac 
volt az első, ki 1791-i jan. 4-én e szavakkal: „Nem 
aggódom a felett, liogy hivatalomat és javaimat el fogom 
veszíteni ; de azon esküt, melyet tőlem kívántok, le nem 
tehetem, mert ti magatok volnátok azok, kik engem 
megvetnétek, ha azt letenném," tagadta meg az esküt a 
civil constitutióra. Öt ugyanazon megye egyik plébánosa, 
Fournetz követte, ki igy szólt: „Püspököm az esküt 
megtagadta : én dicsőségemnek tartom, hogy őt követ-
hetem, mint sz. Lőrincz pásztorát." Ez az, a mire an-
tiochiai sz. Ignácz, az apostoli szentatya inti a hiveket, 
midőn egyik levelében igy ir : „Senki se tegyen valamit 
elkülönítve a püspöktől azokban, mik az egyházhoz 
tartoznak." 

Délután négy órakor, huszonhat órai ut után értem 
Lourdesba. A kegyhely fehér templomát s Lourdes régi 
sötét várát, egy magas kopasz hegy alján, a vasút bal-
oldalán, már távolról megláttam. 

Lourdesben ugy mint nagy Mária-Czellben majd-
nem minden ház vendéglő és ha nem az, mégis kész 
vendégeket befogadni. Alig tettem le podgyászomat a 
vendéglőben, a város túlsó oldalán levő kegyhelyre siettem. 
A keskeny utczák kisebb-nagyobb boltjai meggyőztek 
arról, hogy túlságosan van arról gondoskodva, hogy a za-
rándok ne legyen kénytelen emlékek nélkül innen távozni. 

Alig értem el az utcza véget, magas hegyek előtt, 
egy domb tetején, a Massabielle sziklán, előttem állt a 
fehér bazilika igen csinos homlokzata, melynek kapuja 
felett IX. Pius kerek mozaik képe van elhelyezve. 

A minden oldalról nyilt és templom - szélességű 
pitvarba néhány lépcső vezet, hol balról sz. Bernárd, 
a túlsó félen pedig sz. Mihály arkangyal szinekkel festett 
szobrára akadunk. 

A góth stylben fehér kőből épült templom csak 
egyetlen egy hajóval bir, melynek két oldalán öt-öt 
kápolnát találunk, melyek oltárai ugy vannak elhelyezve, 
hogy az ott miséző pap a főoltár vagyis a megjelenés 
helye felé van fordulva. Az egyes oltárok felett azok 
czimszentjei fehér márványból faragott szobrai állanak. 

379.) A ferenczrendüek négy férfizárdáján kivül még a 
pálosok fehéregyházi zárdája és a pesti főtemplom is 
részesültek hagyatékában. 

1) Ugy látszik, igazuk van a canoni vizsgálatok 
jegyzőkönyvei szerkesztőinek, midőn a pastophoriumok 
felirataiból a templom consecratiójára következtetnek. 
Különben e feliratok a mellett is bizonyitanak, miszerint 
e templom mindég plebánia-templom vala. 

A főoltár a szeplőtlen Szűz koronázott szobrával, a 
lourdesi barlang megjelenési helye fölött áll és igen 
szép magas és aranyozott rostélvlyal van körülvéve, 
ugy hogy a fal és a rostély közt két ember járhat . A 
A főoltár megett ismét öt kápolnát találunk. A templom 
ablakainak üvegfestményei Bernadette-tel és látásával fog-
lalkoznak. 

Kijővén a templomból, magunk előtt látjuk Lourdes 
régi kormos várát a város egyik részével s annak kert jei-
vel, mig ugyancsak előttünk de sokkal alantabb, a rózsa-
füzér királynéjának szentelt templom bolthajtását készítik. 

Jobbról áll a kalvária keresztje egy kopasz hegy 
alján. 

Balról a Gave folyó siet, melyen tul a rónaság 
terül el, melyen a gőzkocsi ide hozott. 

A templom ajtajától jobbra fordulva arra az útra 
tértem, melyen feljöttem, ismét felfelé menve a templom 
megett, egy fekvő M alakú szikszeges uton mentem le a 
barlanghoz. Az itt-ott látható felírás kéri az olvasót, 
hogy még a füvet se bántsa. 

A barlang, melyet magas vasrácsozat zár el, 14 
lépésnyi hosszú. Az előtte álló jobbján látja a bolds. 
Szűz fehér márvány szobrát a rozsafüzérrel, ugyanazon 
a helyen, hol Soubirons Bernadettenek a 14 éves, nem 
csak szegény, de beteges leánykának, kiről el lehet mon-
dani : „jejuna membra deferens, dapes supernas obtinet" 
1858-ban megjelent. 

A napok, melyeken Bernadette a sugarakkal körül-
vett legszentebb Szüzet lá t ta : február 11, 14. és 18-ától 
márczius 4-ig, február 22 kivételével mindennap, és 
jul. 16-a. 

A barlang bal oldalán van a forrás, mely febr. 
25-én Bernadette kezei alatt fakadt a gránit sziklából, s 
melynek vizét ma nap az egész világra szétküldik. Mel-
lette van a piscina-fürdő, — hol a betegeket a forrás 
vizében meg szokták füröszteni. I t t több beteggel talál-
koztam ; az egyik feküdt, a másik ült kis kocsiján, me-
lyeket választékos öltözetű urak vontattak. „A lefolyt 
napokra gondolsz, — mondhatni sz. Ágostonnal e bete-
geknek — mintha kedvesebbeknek tetszenének neked a 
régi idők, melyek olyanok voltak mint a szél által in-
ga to t t fákon függő olaj bogyók, melyek bizonyos állha-
tatlan vágygyal elveszték a szabad levegőt. El jöt t annak 
ideje, hogy az olajbogyó a sajtóba tétessék, mert nem 
volt feladata mindig a fán maradni." A betegekkel a 
jelenlevők is imádkoztak. „Dicsénekek és könyek, — 
mondja sz. Ágoston, — szálljanak a testvéri szivekből, 
a te tömjénezőidből, szined elé." Az ima-meghallgatá-
sokról tanúskodnak a barlangban felaggatott mankók, a 
templom falába falazott négyszeg arasznyi kis kőlapok 
rövid felírásaikkal, a kincstár stb. 

A barlang előtti tér egész a Gave folyóig ki van 
kövezve, annak partján, a vízből kiemelkedő fal, hosszú, 
támlás kőpadot képez, ugy, hogy a ra j ta ülő maga előtt 
látja a barlangot, mig megette a Gave folyik. 

Peyramale Lourdes plébánosa, kivel febr. 23-áni 
Bernadette a boldogságos Szűz kívánságát tudatá, hogy 
Massabielle sziklán egy kápolnát építsen, mindaddig kétel-
kedett és habozott, mig, midőn egykor hiveit áldoz-

32* 
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tatván egy leányka feje körül, ki az Ur testét magához 
volt veendő, nagy fényt látott. E leányka Bernadette volt. 
Az Isten megszüntetvén kételyeit, kész volt arra, hogy ká-
polnát épitsen, s midőn a barlang előtti téren az építész 
egy különben csinos kápolna tervét neki átnyujtá, a plébá-
nosnak hirtelen arczába szökkent a vére, a papirt összesza-
kitá s a Gave-ba dobta. „Mit csinál plébános ur !" kiáltott 
az építész: „Hisz látja, — igy szólt elpirulok a felett, 
hogy mivel meri az emberi fukarság az Isten anyját meg-
kínálni, és sietek a szégyenitő nyomokat megsemmisíteni." 

Éjfél előtt elhagytam szállásomat, hogy a bazilikába 
menjek. Az utczán senkivel sem találkoztam, csak néhány 
kutya ugatott meg tiszteletteljes távolban, melyeken 
meglátszott, hogy a felkiáltási jelt utánzó botokkal bi-
zonyos viszonyban voltak már. 

A sekrestyében megmutattam az előtte való napon 
kiállított tenyérnyi nagyságú s öt ponttal biró Notabené-s 
celebretet, s igy semmi sem akadályozhatott, hogy a szent 
misét e világhirü kegyhelyen éjfélkor bemutassam. 

Mise után annyira-mennyire üres levén a templom, 
s nem kellvén attól tartanom, hogy valakit ájtatoskodásában 
háborgatok, annak egyes oltárait látogattam meg. Nagyon 
is helyén találtam, hogy sz. Anna szobrát közel a 
szentélyhez álliták oltárára, mert 'mint egy régi költő 
mondja : 

Haec est radix. Anna pia, 
Virga florens est Maria, 
Christus flos est inclytus. 

Üigna radix est honore, 
Cujus virga tali flore 
Foecundatur coelitus. 

Anna stellam matutinam, 
Stellám maris et reginam 
Peperit clementiae. 
Cum qua vere jam laetantur, 
Quia Deum contemplantur 
Revelata facie. 

Salve mater matris Christi, 
Quae tarn felix conscendisti 
Jubiláns ad aethera ! 

Iter nobis para tutum, 
Ut in Domini virtutum 
Collocemur gloria ! 

Yégig menvén a kápolnákon, a túlsó félen, az 
utolsó melyet meg latogattam, sz. Józsefé volt. Egyik 
szent atya beszédjében igy szól e szent férfiúról, kit az 
irás igaznak nevez: „Az Istennél nincsen ájtatosság igaz-
ságosság nélkül sem, sem ájtatosság nélkül igazságosság, 
mennyei értelemben : jóság nélkül jóság. Ha az erények 
elválasztatnak, elenyésznek : a méltányosság jóság nélkül 
keménység, az igazság jámborság nélkül kegyetlenség. 
József tehát méltán mondatik igazságosnak, mivel áj ta-
tos ; és ájtatos mivel igazságos. Egyszóval midőn ájta-
tosan gondolkozik, kegyetlenség nélkül tette azt ; a dol-
got mérsékli, a vádtól óvakodik; midőn a bosszúállást 
elhalasztja, a bünt elkerülte ; midőn irtózik a vádolástól, 
elkerüli az ítéletet. A szent lelkű nyugtalankodott, meg-
ijedvén a nem ismert kellemetlenség felet t ; előtte a nehéz-
kes de szűz jegyes állott, gyermekével állott, de nem a 
szemérem hiányával; magzatjáról gondoskodva állott, 
de biztos levén sértetlensége felet t ; az anyai hivatallal 

felruházva állott, de el nem választva a szüzesség díszé-
től. Mit tegyen ily körülmények közt a jegyes? Bűnről 
vádolja őt ? De ő maga az ártatlanság tanuja. Szóljon 
a bűnről ? De ő maga vala a szemérmesség őre. A há-
zasságtörést vitassa ? De ő a szüzesség védője vala. Mit 
tegyen ily körülmények közöt t? Azon gondolkozott, 
hogy elbocsájtja, mivel sem meg nem mondhatta, sem 
meg nem érthette azt a mi történt. Arról gondolkozott, 
hogy elbocsájtja, és az Istennek elmondja az egészet, 
mivel nem vala, hogy mit mondjon az embereknek. 
Testvérek, valahányszor bennünket valami megzavar, ha 
a külszín csal, ha a külalak a belsőket eltakarja, ke-
rüljük a vádaskodást, hagyjuk abba a bosszúállást, tá-
voztassuk el az itélgetést, mondjuk el az egészet az 
Istennek, nehogy könnyedén óhajtván az ártatlanok meg-
büntetését, önmagunk felett ártalmas ítéletet mondjunk 
az Ur mondása szerint: A mily Ítélettel ítéltek, olyannal 
ítéltettek meg. Bizonyára ha hallgatunk, az Isten fog 
kiáltani, felelni fog az angyal." 

A kápolnákban az oltárokkal szemben állanak a 
gyóntató székek. A ki itt ugy végezte dolgát a 
mint kell, az soha meg nem bánta, hogy ott térdelt. 
Sokak azonban irtóznak e helytől, pedig ők is tapasz-
talhatnák és hallhatnák ugyanazt mit a bűnös asszony 
a jeruzsálemi templomban hal lot t : „Én sem ítéllek el 
téged ; eredj és többé ne vétkezzél." Mely szavak felett sz. 
Ágoston igy elmélkedik: „A bűnös nő félhetett, hogy 
azok távoztával, kik saját bűnökre gondolva, mást bűne 
miatt békében hagynak, az fogja őt igazságosan elitélni, 
ki bünnélküli vala. De 0 , ki nem birt félénk lelkiisme-
rettel, hanem teljes volt kegyességgel, midőn az neki 
megmondá, hogy őt senki sem Ítélte el, igy szólt: „En 
sem ítéllek el téged;" mintha mondaná, ha a gonoszság 
meg birt neked kegyelmezni mit félsz az ártatlanságtól." 

A gyónószék kettőre figyelmezteti az embert : az 
első : „Narra, si quid habes, ut justificeris." (Is. 43, 26.) 
a másik : „Qui justus est justificetur adhuc. (Apoc. 22, 11.), 
ez utóbbira hangosabban, mióta thienei sz. Kajetán és 
Loyola sz. Ignácz buzgósága a híveket a gyakoribb 
gyónáshoz szoktatta. 

Reggeli három óra tájban tértem vissza a ven-
déglőbe. 

A reggelinél valaki azt a kérdést intézte hoz-
zám, mikép lehetséges, hogy Francziaországban, hol 
oly nagy a kegyhelyek száma, mégis annyi a hitetlen. 
A felelet nem került fejtörésbe, mert sz. Ágoston e kér-
désre már rég megfelelt, midőn mondá : „Akaratának 
ellenére bemehet valaki a templomba; akaratának elle-
nére közeledhetik valaki az oltárhoz : akaratának ellenére 
felveheti a szentséget ; de akaratának ellenére nem képes 
hinni." 

A reggeliző társaságot megnevettette Breviáriumom 
egyik képecskéje, hol villanovai sz. Tamás e szavai ál-
lottak : „Inurbanus est, quisquis fallere et mentiri non 
novit.," 

Au revoir ! Ez volt gondolatom, midőn Lourdesből 
távoztam. Au revoir itt vagy a másik világon ! 

(Yége köv.) 



RELGIIO. 253 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 19. Az egyházpolitikai helyzet 

Poroszországban. — Felettébb érdekes, a mit Poroszország 
egyházpolitikai viszonyait illetőleg nap nap után hirül hoz 
a lapsereg. Tények és combinatiók, remények és aggo-
dalmak, buzdítások és ijesztgetések, helyeslések és rosz-
szalások, akár egy kaleidoskopban, ugy változnak szünte-
lenül. Tény az, hogy a porosz kormány egyenesen a 
szentszékkel folytatott és folytat tá rgyalásokat ; tény az 
is, hogy Schlözer rendk. követtel be nem elégedett a 
porosz kormány, hanem Put tkamer minisztert is el-
küldötte Rómába, hol ez rövid ideig tartózkodván ő 
szentsége által fogadtatott . Tény továbbá az is, hogy 
a, porosz miniszter visszaérkezvén, nyomban Bismarck 
herczegnek tett jelentést, ez megint uralkodójának. Ezek 
kétségbevonhatatlan tények. Vájjon az „Univers" által 
közölt dolgok szentséges atyánk leveleiről Frankenstein 
báróhoz és a kölni érsekhez ugyanezen kategóriába es-
nek-e vagy sem, azt pro hic et nunc eldönteni még nem 
lehet. A többiről, a mit a tényekhez számítani nem lehet, 
tüzetesen nem is akarunk emlékezni. 

Mit jelentsen mind ez ? Iparkodjunk belehatolni a 
dologba és a legtermészetesebb és talán leghelyesebb 
magyarázatot keresni. Poroszország békét akar kötni az 
egyházzal, sokat, de nem mindent megadva, a mi a tel-
jes békéhez megkívántatnék. A pápával tárgyalt, a kö-
zéppártot mellőzte eddig a porosz kormány. Azért az urak-
házában kezdette meg a törvényjavaslat tárgyalását és 
azért volt most, mielőtt a képviselők házában hozzá-
fogtak volna a tárgyaláshoz, Rómában a porosz kul-
tuszminiszter. A középpárt mint ilyen eddig még nem 
nyilatkozott, Windhorst egyik levelétől eltekintve, melyre 
mi is a maga idején reflektáltunk. De a „Germania" 
állást foglalt már régebben, erősebben és élesebben — 
mint legalább mi ezt szükségesnek tartot tuk volna — 
a törvényjavaslat ellen. Jelszava az: vagy minden, 
vagy semmi! Mindent Bismarck nem hajlandó adni, 
a „semmit" meg, ugy látszik, Rómában nem akarják. 
Jobb a valami a semminél, jobb az elérhető valami, mint 
a minden, mit, legalább most, elérni nem lehet. XIII. Leo 
pápa és Bismarck herczeg, mint a jelek mutatják, tisz-
tában vannak, persze más és más módon. Szentséges 
atyánk ugy, hogy kész az egyház javára elfogadni, mit 
pro hic et nunc elérhet anélkül, hogy ez által a békét 
véglegesítve lá tná : Bismarck herczeg meg ugy, hogy 
kész engedni, mit ő elegendőnek vél, ha nem a teljes 
béke, legalább a fegyverszünet elérésére. S igy, bár más 
és más pontból kiindulva, egyben találkozik az egyház 
dicső feje és Németország nagy államférfia, abban, hogy 
modus vivendi találtassék, a mely amint nem a teljes 
béke, ugy mégis mindig megadja a tökéletes jó viszony 
helyreállításának legalább lehetőségét. 

S mit fog ezzel szemben a középpárt tenni ? Csak 
két eshetőség gondolható. Vagy elveti a javaslatot, vagy 
pedig elfogadja. Ha igaz, mit az „Univers" jelez, akkor 
az elsőt nem gondolhatjuk. Ha t. i. szentséges atyánk 
bármi módon kifejezé óhaját, hogy egyházi kérdésekben 
az ő, kétségkívül igen megfontolt és bölcs véleménye 

diadalra jusson, akkor nem képzelhetjük, hogy a közép-
párt egyházi, kérdésekben a pápával ellentétes állást fog-
laljon el. Mert bármennyire elismerjük a középpárt actió-
szabadságát egészen és tisztán politikai kérdésekben, 
melyek az egyházzal és vallással semminemű összefüg-
gésben nem állanak, épp oly annyira meg vagyunk győ-
ződve, hogy tisztán egyházi belügyekre nézve, melyekről 
most szó van, hódolattal meg fognak hajolni a pápa 
szava előtt, ha ez tudomásukra jön. Sokkal kifejlettebb a 
középpártban a korrekt kath. öntudat és felfogás mint-
sem hogy szóval és tettel el nem ismernék, hogy tisztán 
egyházi kérdésekben a pápáé a döntő szó. 

S azért feltéve, hogy szentséges atyánk valami 
módon nyilvánitja akaratát, nem kételkedhetünk abban, 
hogy a középpárt ugy fog cselekedni, mint korrekt kath. 
párthoz illik. Mert ha a pápa ily kérdésekben directe 
véleményét nyilvánitja, akkor vannak kétségkívül oly 
nyomós és fontos okai, hogy azok — ha talán egészen 
fel sem tár ja nekik — amaz elhatározásra birják, mely 
kész az esetleg talán táplált egyéb eszmékről és vágyak-
ról is lemondani. A római diplomácziát még nem multák 
felül és mostani szentséges atyánk bölcsesége előtt már 
számtalanszor hajolt meg a világ. Még ezen szempontból is 
meghajolni szentséges atyánk véleménye előtt kétség-
kívül nem eltévesztett dolog. — De távol legyen tőlünk 
a helyzet ilyetén előadásával akár a középpárt érdemei-
ből valamit levonni, akár helyeselni azt a téves felfogást, 
mintha szentséges atyánk fellépése a középpárt megszé-
gyenítése vagy kisebbítése volna. Tudja a pápa és fé-
nyesen el is ismerte a középpárt elévülhetetlen érdemeit, 
hangsúlyozta fennmaradásának szükségességét ; — csak 
egyet nem tehet és ezt épp a középpárt akarhatja legke-
vésbbé, azt, hogy a döntő vezérszerepet tisztán egyházi ügyek-
ben ő reá bízza. Meghallgathatja véleményöket, igénybe 
veheti támogatásukat, de a követelések és igények mér-
téke, a béke vagy fegyverszünet kérdése, az ily termé-
szetű ügyekben, egyesegyedül a pápának bölcs Ítéletéhez 
és elhatározásához tartozik. A középpárt — minden 
nagyszerű érdemei mellett — az egyház fővezére és feje 
alatt kell, hogy álljon, hogy neki szót fogadjon és neki 
engedelmeskedjék. Mást ők sem akarnak — mást mi 
sem várunk tőlük — mást hiába tételeznek fel róluk 
azok, kik legszívesebben látnák, ha a pápa és a közép-
párt közt nyílt ellentét fejlődnék, és az egyház megfosz-
tatnék egyik legnagyobb erősségétől — az egységtől! 
Ilyen nincs és nem is lesz — soha ! ? 

VáCZ, ápr. 16. Schuster Konstantin váczi püspök 
ö excljának székfoglalása. — Egyházmegyénk hosszas 
gyásza, majdnem két év óta tartó árvasága, fejetlensége 
immár véget ért. — Immár elérkezett hozzánk, körünk-
ben időzik s állandóan itt fog tartózkodni. Az, kinek 
eljövetelét oly hőn, oly epedve vártuk. — Hosszas vá-
rakozásunkért édes jutalmat nyertünk. Alig tette be lá-
bát egyházmegyéje területére uj főpásztorunk, alig hal-
lottuk hozzánk intézett legelső szavait s már is teljesen 
megnyerte sziveinket s legédesebb reményekre jogosította 
kebleinket. — A szerény főpásztor egész csendben, min-
den zaj, minden ünnepélyesség nélkül óhajtott székváro-
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sába jönni ; sőt majdnem letiltá az ünnepélyességet. Nem 
is mertünk tehát készületeket tenni elfogadására. Ámde 
megérkezésének utolsó óráiban a köteles fiúi tisztelet ér-
zelme visszatarthatlanul kitört keblünkből ; s mert már 
eleve ideérkezett legjobb hire annak, kit vártunk, — 
elérkezésének napján a lángra gyúlt érzelmek mégis ün-
nepélyes, mondhatnám impozáns fogadtatást készitettek 
főpásztorunk számára. — A fogatok hosszú sorát láttuk 
a vasúti állomásnál e hó 14-én délelőtt. Ott láttuk az 
egész káptalant, a helybeli papságot, a szerzeteseket, a 
városi magistratust és egyéb hatóságokat ; a protestáns 
és zsidó hitközségek képviselőit, s a város számtalan 
polgárát. — A mint a Budapestről x/29-re megérkezett 
gyors vonatról az epedve várt főpap lelépett, a harsány 
éljen kiáltás után először Neszveda István félsz.- püspök, 
majd Réty Ignácz által üdvözöltetett. Erre ő exclja vála-
szolt rövid beszéddel, mely legott felvillanyozta, határta-
lan lelkesedéssel tölté el a hallgatóságot. „Negyvenhat 
év előtt érkeztem először e városba — mondá a többek 
közt ő exclja, hogy itt mint az ifjúság nevelője mű-
ködjem. Isten megáldotta munkálkodásomat, mert igen 
sok jeles ifjú került ki kezem alól. — Most ismét ide 
érkeztem, hosszú tapasztalatok által megedzve, jól kipró-
bált elvektől lelkesittetve, hogy nemcsak mint főpász-
tor, de mint e nemes város egyik polgára, e város er-
kölcsi, anyagi jólétét előmozdítsam. — Meg is fogok e 
részben mindent tenni teljes erővel, egész lelkesedéssel, 
s ha a polgárság szintén velem tart : akkor egyesitett 
erőnk bizonyára sokat használhat a lakosságnak. - ' A sok-
szor éljenek által közbeszakitott s végül is hatalmas él-
jenekkel fogadott beszéd után ő exclja kocsira ült, balján 
Neszveda ő mltóságának adva helyet, és a fogatok hosz-
szu sora által kisértetve haj tot t végig a rendkívül meg-
népesült, sok helyütt fellobogózott utczákon, mindenütt 
sziinni nem akaró éljenek által fogadtatva, — a mozsa-
rak durrogása s a harangok zúgása által is üdvözöltetve. 
A székesegyháztéren a tanuló ifjúság állott, a püspöki 
palota kapualján az apáczák fehérbe öltözött növendé-
kei, a lépcsőkön pedig a superpelliceumos papnövendékek 
éljenezték az uj főpásztort, ki azután szobáiba vonult. — 
Hire járt, hogy estvére a székesegyház tere ki lesz vilá-
gítva, — ámde valósággal nemcsak e szép tér, hanem a 
város összes f'őutczáiban önkéntes illuminácziót rendezett 
a polg'árság, mely legsűrűbben mégis a székesegyháztéren 
hullámzott, gyönyörködve a seminariumi és plébániai abla-
kokban látható transperenteken s a főtemplom erkélyé-
ről föl-föllobbanó görög tüzeken. — A kivilágított utczá-
kon végig hajtató főpásztort újra leglelkesebb óvácziókkal 
fogadták. 

Másnap, e hó 15-én, ment végbe a püspöki beigta-
tás. Kora reggel mozsarak dörgése ébreszté föl álmaiból 
a lakosságot, jelezve a nap ünnepélyességét. % kilencz-
kor, az előre megirt és kiosztott ordo szerint, ott állott 
a káptalan, a városi papság, számosan a vidéki lelkészek 
közül, továbbá a szerzetesek, a főtemplom előcsarnoká-
ban s várták ő exclját, kit az ajtónál a káptalan feje 
Neszveda ő méltósága fogadott, csókra nyújtván a fő-
pásztornak a pacificalet. Az őrkanonok átadván a templom 
kulcsait ; az uj püspök tömjént tett a füstölőbe, mire Nesz-

veda ő méltósága háromszori incensummal tisztelte őt, 
majd rázendité a „ Te DeumotErre a menet a zsúfo-
lásig megtelt templomba vonult s a főpásztor a főoltár 
elé helyezett zsámolyon foglalt helyet. A „Te Deura" 
végeztével s a versiculusok és az előirt oratio után fel-
olvastattak a királyi és pápai okiratok, mint a törvé-
nyes főpásztorrá való kinevezés bizonyítékai. — Majd 
maga a főpásztor szólalt meg stallumáról nagyszerű allo-
cutiót intézve az előtte álló clerushoz. E beszédet bizonyára 
teljes szöveggel közölni fogja e becses folyóirat. Elég 
legyen a beszédről annyit mondanunk, hogy az mestermii, 
akár eszmegazdagságát, _ akár apostoli kenetü hangját, 
akár kitűnő irályát tekintjük. — Az allocutio és Nesz-
veda ő mélt. válasza után következett a főpásztort 
megillető homagíum : a papság minden egyes tagja 
oda járult ő exclja elé s kezet csókolt neki. A ho-
magium alatt a kórus az „Ecce scicerdos magnus^-t éne-
kelte. — Következett ő exclja első sz. beszéde a néphez, 
mely méltó pár ja volt az allocutiónak. — Ezután az ol-
tárhoz jöt t a főpásztor s mély áhítattal ünnepélyes sz. 
misét mondott ; ennek végén a szokásos szertartás szerint 
pápai áldást adott, — s végre újra Cappa majort öltvén 
magára visszatért palotájába, a hol előbb a clerust, az-
után a különféle városi küldöttségeket fogadta. — Az 
ünnepélyességek zárpontját a papnövendékek délutáni disz-
gyülése képezte.1) — A főpásztori székfoglalás kétségkívül 
legkedvesebb emlékekkel vésődött ugy a papság, mint a 
hivek szivébe. A polgárok közt általános a lelkesedés, a 
clerus körében pedig egyetemes a bizalom egyházme-
gyénk jobb jövője iránt. Dr. K—y I—e. 

Bologna. Az olasz katholikusok VII. kongresszusa. — 
Olaszország katholikusainak hetedik nagygyűlését 

f. évi április hó 19—23. napján tart ják Lucca váro-
sában. A mostani kongresszus, ugy látszik, nagyobb 
súlyt fog fektetni a tárgyalandó kérdések alapos meg-
vitatására, mint azok sokféleségére. Azért annál nagyobb 
érdekkel bir a nagygyűlés programmja. 

A kongresszus öt osztályra oszlik, melyek elseje 
tárgyalja Olaszország katholikusainak actióját és annak 
szervezését : itt különösen szó lesz a kongresszusok czél-
szerüségéről általában, és az egyházmegyei valamint 
plébániai bizottságok hasznáról különösen, nemkülönben 
tanácskozni fognak a különböző akadályokról, melyek a 
kongresszusok sikeres működését gátolják. Ez osztálynak 
külön föladata lesz gondoskodni XIII. Leo pápa áldozári 
jubileumának méltó megüléséről, boldog emlékű IX. Pius 
pápa sírjának díszítéséről és a Rómába való nemzeti 
zarándoklat rendezéséről. Ezen osztály végül tárgyalni 
fogja a közigazgatási (municzipális) választások ügyét, 
nevezetesen a katholikusoknak azokban való részvételét. 

A második osztály a keresztény társadalmi kérdéssel 
foglalkozik: tanulmányai különösen ki fognak terjedni 
a kath. jótékony egyesületekre, a munkás-egyletekre, 
a gazdasági munkásokra-, a földmives segélyző egyesüle-
tek alapítására és a paraszt-osztály heyzetének javítására. 

Díszebéd tulajdonképen nem volt, mert ő excja ezt 1000 
írttal megváltotta a szegények számára. A szerk. 
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Emellett az osztály fontolóra fogja venni, mily alakulást 
vegyen a törvényhozás utján szervezendő munkás-társu-
lás ügye. 

A harmadik osztály tárgyalja az oktatás és neve-
lés ügyét : itt szóba jön majd, vájjon a katholikusok 
igénybe vettek-e minden törvényes eszközt, illetőleg mily 
eszközök volnának alkalmazandók, hogy a községi iskolák 
számára egyházi felügyelet alatt a vallásoktatás vissza-
állittassék. 

A negyedik osztály a katholikus sajtó ügyét tár-
gyalja ; nevezetesen annak irodalmi emelését, és ter-
jesztését; egyúttal ama javaslat fog elintéztetni, miként, 
lehetne az egyes egvházmegyék katholikus lakosságát egy 
bioznyos körre utalt lap tartására s támogatására reábirni. 

Az ötödik osztály végül a keresztény művészet-
tel foglalkozik: és pedig a keresztény műemlékek fen-
tartása, a keresztény művészet iskolái, egyházi zene, a 
Gergely-féle egyházi ének népszerűsítése ügyével. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat kebelében 

a tudományos és irodalmi osztály beállitása végett kikül-
dött harminczas bizottság f. hó 21-én ülést tart. Tárgy : 
tagajánlás ügye a tudományos és irodalmi osztály számára. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A magyarországi kath. taníéríiak vatikáni zarándoklata 

ügyében 
járult f. hó 18-án egy héttagú küldöttség, melynek a 
,Religio' szerkesztője és főmunkatársa is tagjai valának, 
Esztergomban ő emja az ország hgprimása elé. A bizott-
ság világi elnöke, garamszeghi Lubrich Ágoston tud. 
egyetemi ny. r. tanár előadá, miszerint tervben lévén 
Magyarország minden rangú katholikus világi és egyházi 
tanférfiainak körében, szentséges atyánk jubileuma alkal-
mából, Rómába zarándoklatot rendezni, az előkészítő bi-
zottság, mielőtt a terv megvalósításához fogott volna, 
vallásos és hazafiúi kötelességének tartotta mindenek 
előtt ő emja az ország herczegprimása és kegyelmes 
főpásztorunk előtt hódolatra megjelenni s tőle a tervre 
főpásztori helyeslését és áldását kinyerni. 0 emja igen 
szivesen fogadta a küldöttség előterjesztését s kijelenté, 
hogy az nem csak az ő tetszését birja, de a szent atya 
megelégedését is nagy fokban meg fogja nyerni mint a ki a 
tudománynak és nevelésnek oly fenkölt szellemű barát ja és 
pártfogója. A magyarországi kath. tanférfiak zarándoklata, 
melyről az első életjel lapunk 30. sz. ugyané rovatában 
jelent meg, f. é. decz. 23-tól 1888. évi jan. 4-ig terjedő 
időközre van tervezve. Miután minden előkészület rendben 
leszen : az érdeklődő közönség illetékes és kimerítő nyilat-
kozatban fog a szükségesekről értesülni. 

I R O D A L O M . 
Jézus szentséges szivének hónapjára 

megjelent és hozzánk is beküldetett egy igen becses kis 
hitbuzgalmi könyv, melynek czime : Varia pietatis Óxer-
citia erga SS. Cor Jesu cum idoneis instructionibus in 

usum juniorum clericorum ex libro de festis utriusque 
ss. Cordis exscripta a Nicoiao Nides S. J . 1886. 8-r. 
104 1. Ára 36 kr. Tömeges megrendelésnél még olcsóbb. 

Minden pap, de kivált papnevelő intézetek, szerze-
tes rendházak és a Jézus szents. Szive tiszteletére egye-
sült papi egyleteknek igen jó szolgálatot fog tenni ez 
igen csinos kis könyvecske. A benne foglalt instructiók 
vagyis elmélkedések Marques Emanuel és Tetamo Be-
nedek régi theologusok klasszikus müveiből vannak véve, 
melyek a legfőbb hitvizsgáló törvényszék jóváhagyását 
megnyerték. A „ Messager du Coeur de Jésus" 1872-ben 
következő ajánlással kisérte az e műben foglalt instructió-
kat : „A tisztelendő papságnak ajánljuk ezt a szép és 
tudományos értekezést, a melyben néhány lapon a leg-
szabatosabb s theologiailag legtalálóbb felvilágosításokat 
nyeri (les notions les plus exactes et les plus theologi-
ques) a Jézus legsz. Szive ajtatosságára vonatkozólag." 
Az imák, csekély kivétellel, Niiles atyának a czimlapon 
jelzett nagy müve 2. kötetéből vannak átvéve és ugy van-
nak kiválasztva és beosztva, hogy különösen papnevelő s 
más közös életű intézetekben, valamint például a papi 
egyletekben, közös ajtatos gyakorlat végzésére kiválóan 
alkalmasak. 

== Megrendelési fölJiivás ily czimü munkára : MÍZ-
raim és Assur tanúsága Izrael mellett. {A bdpti m. kir. 
tud. egy. hittanikara által a Horváth-féle jutalommal ki-
tün'etett pályamunka.) — Korunk fölfedezései és tudományos 
vívmányai között nem utolsó helyet foglalnak el az ó-kori 
kultúrnépek, nevezetesen Egyptom, Assyria és Babylonia 
ősi kulturája emlékeinek fölfedezése és tudományos át-
kutatása. A hieroglyphek és az ékiratok megfejtése uj 
irányt adtak a tudományos kutatásnak, s azért Champol-
lion és Rawlinson az aegyptologia és assyriologia meg-
alapítói ép oly ragyogó nevek a tudomány terén mint 
Newton és Keppler. 

Az aegyptologia és assyriologia nemcsak a törté-
nettudós érdeklődését vonja magára, hanem a theologus 
számára is kiváló érdekkel bir. Az egyptomi és assyr-
babyloni emlékek ugyanis nem egy uj bizonyitékot szol-
gáltatattak az ó-szövetségi szent-iratok hitelességének 
igazolására, épp azon időben, midőn bizonyos körökben 
divatossá kezdett lenni a szent-irást túlhaladott állás-
pontnak tekinteni, a Nilus, Tigris és Euf ra t partjainak 
régi lakói mintegy felsőbb parancsszóra feltámadtak ezred-
éves sirjaikból és tanúságot tesznek azon szent könyvek 
történeti hitelessége mellett, melyeket a modern kriticis-
mus természetfölöttti jellegüktől meg akart fosztani. 

Ez oknál fogva az aegyptologiai és assyriologiai 
kutatások eredménye nem maradhat ismeretlen a keresz-
tény apologéta előtt, — s manap, midőn a hit annyi 
támadásnak va kitéve, apologétának kell lennie minden 
papnakr Nem mellőzheti ez emiitett tudományágak is-
meretét a szent-irás magyarázója; nem nélkülözheti a 
történész. Azt hiszem tehát, hogy oly mű, mely röviden 
magában foglalja az aegyptologiai és assyriologiai kutatások 
eredményeit különös vonatkozással a szent-irásra, szívé-
lyes fogadtatásban részesülend azoknál, akik a tudomá-
nyos haladással lépést ójhatanak tartani, de akiket hiva-
tásuk annyi teendővel elhalmoz, hogy nem bocsátkoz-
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hatnak idegen nyelvű szakmunkák tanulmányozásába, s 
azt reményiem, hogy e munka érdeklődést fog kelteni 
a szent-irás iránt oly olvasóknál is, akik azt eddig talán 
csak ellenséges kéz készítette torzrajzból ismerik. Ily 
munkában ujat és érdekest fog találni a theologus, a 
történész és nyelvész egyaránt, lelki örömöt és vigaszt 
talál benne minden hivő kebel, mert czélja föltüntetni a 
tudomány hódolatát az isteni kinyilatkoztatás előtt. 

A külföldön, nevezetesen Angolország-, Franczia-
ország- és Némethonban e tudományágak nagyon gaz-
dag irodalmat létesítettek, mely napról-napra ujabb ter-
mékekkel gyarapodik ; a szoros értelemben vett szak-
munkákon kivül bővében vannak szélesebb körű olvasó-
közönségnek szánt munkák is ; egy ilyen a magyar 
irodalom postulatumai közé is tartozik, midőn külföldön 
az aegyptologiai és assyriologiai kutatások eredményei 
a müveit közönség közkincsévé kezdenek válni. 

Ez indította a budapesti m. kir. tud. egyetem hit-
tan! karát arra, hogy pályázatot tűzzön ki oly munkára 
mely megismertetvén ezen u j tudományágak fejlődését 
és főbb vívmányait, azokat oda értékesítse, hogy ez 
által az ó-szövetségi szent-iratok hitelessége még na-
gyobb fényben tündököljön, kimutatván egyszersmind 
azt is, hogy azon nehézségek, melyeket a rationalismus 
a szent-iratok hitelességének megdöntésére a tudomány 
nevében fölvetett, ezen tudomány haladásával halomra 
dőlnek. Hogy munkám e czélnak megfelel, az kitűnik 
abból, hogy a m. kir. tud. egyetem hittani kara juta-
lomra érdemesnek találta, s ezen tudós testület ítélete 
egyszersmind annak leghathatósabb ajánlását képezi. 

A legalább is 35 ivre terjedő illusztrált munka két 
kötetben kerül ki sajtó alól, az első kötet még a nyár 
derekán, a második őszszel. Előfizetési ára 3 f r t 60 kr. 
(bolti ára 5 f r t leszen), a mely részletenkint fizethető le, 
az első kötetért 2 frt, a másodikért 1 f r t 60 kr. Gyűjtők-
nek 8 példány után egy tiszteletpéldányt adok. 

Azoknak, akik az előfizetési részletet előzetesen 
beküldik, a munka bérmentve fog megküldetni. Előfize-
tési megrendelések csak az egész munkára fogadtatnak 
el, egyes kötetek csak bolti áron szerezhetők meg. (I. 
kötet 3 frt, II . köte t 2 f r t ) 

Hogy a nyomatandó példányok száma iránt ma-
gamat tájékozhassam, kérem a t. előfizetőket, hogy meg-
rendeléseiket május hó 15-ig megtenni szíveskedjenek. 

A megrendelések szerzőhöz (Győr, püspökvár) in-
tézendők. 

Győr, 1887. ápril hóban. 
Dr. Giesswein Sándor, 

szentszéki jegyző. 

= Irodalmi je lentés . Van szerencsém a mélyen 
tisztelt közönségnek tudomására hozni, hogy dr Reindl 
Román ur a „Hazánk és a külföld jelesebb szónoklatai" 
czimü havi folyóirat szerkesztési és kiadási jogát nekem 
adta át. En mint szerkesztő visszatérek azon czél meg-
valósításához, melyet a folyóirat alapitója, Ribényi maga 
elé tűzött. — Csakis idegen nyelvekből fordított avagy 

átdolgozott sz. beszédeket fogok közölni, — s eszerint a 
folyóiratot nA külföld szónokai" régi czimmel fogom 
kiadni. — Teszem ezt azért, mert eredeti magyar szó-
noki müveket hozó folyóirataink amúgy is vannak, s 
ezenkívül egyéb magyar egyházszónoklati munkák is fölös 
számmal jelennek meg; ellenben idegen nyelvekből magya 
ritott sz. beszédek folytonos közlésére eddigelé csakis Ri-
bényi vállalkozott s tán épp ennek köszönheti, hogy vál-
lalatát legott melegen felkarolta a lelkészkedő papság. Sza-
badjon remélnem, hogy tőlem sem tagadja meg e kegyes 
pártfogást, — s amint eddig megjelent más müveimet : 
akként a tulajdonomba átment folyóiratot is szives rész-
vétére fogja méltatni. Igyekezni is fog ezt magyar za-
mattal fordított, kevésbé terjedelmes, és gyakorlatias sz. 
beszédek közlése által kiérdemelni. A havonkint megje-
lenő folyóirat minden vasár- és ünnepnapra két beszédet 
közöl. Előfizetési ára egy évre 6 frt , félévre 3 frt, negyed-
évre 1 fr t 50. Egyébkint erga 25 sacra is megrendel-
hető. — A folyó évben megjelent füzetekkel még mindig 
szolgálhatok. 

Vácz, ápril 12-én 1887. Dr Kazaly Imre. 

VEGYESEK. 
Rómából jö t t hirek szerint jövő hóban pápai 

consistorium lesz. Ekkorra fogja a bibornokokká creált 
három pronuntius állását elhagyni. Az ügyeket utánok egy-
ideig az illető titkár fogja substitutus minőségben vezetni. 
Az államtitkári és nuntiusi állások betöltése ismét kombiná-
czió tárgya, mely szerint Rampolla lenne államtitkár, Ro-
telli, párisi, Mocenni bécsi nuntius és di Pietro München-
ből átmenne a madridi nuntiaturára. 

— Gibbons bibornok baltimorei érsek rebus optime 
gestis tér vissza Amerikába. 0 szentsége a washingtoni 
kath. egyetemet Gibbons bibornok terve szerint fogja 
pápai megerősítésben részesíteni. Az erre vonatkozó 
breve már készen van. A „munka lovagjai" nevü szövet-
ség ügye is egészen Gibbons bibornok kedvező vélemé-
nye szerint dőlt el. 

— Ft. Bende Imre beszterczebányai püspök ur ő 
mgát f. hó 24-én fogja ő emja a bibornok hgprimás 
Esztergomban fölszentelni. 

— Nagyszerű gondolat, méltó a francziákhoz, az, 
hogy mig Francziaország egyes városai különféle aján-
dékokat készítenek XIII. Leo pápa jubileumára, Páris, 
az ország fővárosa, fényes arany tiarát készíttet Páris 
leghíresebb aranyművesénél. Pipin és N. Károly óta 
Francziaország volt a pápa világi fejedelemségének véd-
nöke : a mostani franczia nemzedék nem akar se lelket-
len, se gyáva lenni. Első akar lenni a pápa világi fejede-
lemségének visszaállításában. 

— Köszönettel vettük az esztergomi főmegye 1887-re 
szóló Schematismusát, mely szokott tartalmával teljes 
áttekintést nyújt az óriás egyházmegye egyházi és nép-
iskolai statistikájáról. 

— Pekingnek, Khina fővárosának, 2 millió lakosa 
van. A katholikusok száma már 6000-re rug, kiknek 
négy szép templom áll rendelkezésökre. Peking püspöke 
jelenleg mgr Tagliabue, kinek neve a kath. sajtó utján 
már ismeretes. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő Zafceísa.-Buda-
pest, VI I I . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előf izethetni 
minden 

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

ben, in tézendők. 

Budapesten, április 23 33 I. Félév. 1887, 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A pesti lelkészek a XVI. században. — Emlékek a „gloire" országából. — Egyházi Tudó-
sítások : B u d a p e s t : A jubiláris fővárosi női bizot+ság megalakulása. — B e r l i n : A német kulturharcz legújabb pházisa. — Kath__ 

Egyleti Élet : A Sz.-I.-T. tudományos és irodalmi osztálya. — Vegyesek. 

A pesti lelkészek a XVI. században. 
Igen megérdemli e korszak lelkészsége, 

hogy kiváló figyelmünkben részesítsük, mivel 
oly tekintélyes volt, hogy Bonfini, midőn az 
1458. évi eseményekről ir, méltán nevezhette 
azt „sacerdotum collegium "-nak. Kiváltságai, 
tagjainak száma és magas méltósága a társas 
káptalanokkal vetélykedett. 

Élükön mint plébános felszentelt püspök 
állott, ki a „commendatarius perpetuus" czimet 
birta és egyszersmind érseki helyettes volt. 

A lelkészek száma hiteles adatok szerint 
hat volt, kik okmányokban többször névleg so-
roltatnak fel. 

Kiváltságaik közé tartozott, — mint már em-
lítve volt, — hogy közvetlen az esztergomi ér-
sek joghatósága alá valának helyezve. Továbbá, 
hogy okmányokat állíthattak ki oly alakban, 
mint a hiteles helyek. E czélra az egyháznak 
saját pecsétje volt, mely zöld viaszba nyoma-
tott.1) Rajta a szűz Mária ülő alakja, karján 
isteni gyermekével. Az okmány berekesztésében 
fel vannak említve a plébánia lelkészei, kik je-
lenlétében az kiállíttatott, ép ugy mint a hite-
les helyek által kiállított okmányoknál a kápta-
lan jelenlevő tagjai. Az okmány szövegében pedig 

*) Eddig két okmányt láttam, mely a pesti plébánia 
pecsétjével van ellátva. Egyik 1511. jan. 13-áról, a másik 
1537. aug. 17-ikéről keltezve. Az elsőn zöld viaszban van a 
pecsét nyomva. Ez az okmány a Kisfaludy-család r.-laki 
levéltárában őriztetik, mely jelenleg a Nemz. Muzeumban 
van letéve. Közölve Hazai okt. I. 401. A másodikon a 
pecsét papirra ostya alapon van nyomva. Az orsz. l t tár. 
Mon. Pos. Miscell. 55 es. 36. sz. 

felemlittetik, miszerint a pesti egyház e jogot 
régi idők óta birja. l) 

Legkiválóbb jogai közé tartozott a lelkész-
ségnek, hogy a plébános mint felszentelt püspök 
és érseki helyettes teljes felhatalmazással birt 
püspöki jogok gyakorlására. — Lássuk már most 
névleg a lelkészeket: 

1480—1506-ig Nagh-Reivy (Nagyrévy) Endre7 

ki a templomnak budavári házát 1486-ban visz-
szaszerezte, mint azt elmondottuk volt. 1488-
ban ő vette fel a török császár leányának, Ka-
talinnak végrendeleti ügyét. ") Ugyanez évben 
lelkésztársai valának : Hewesi Albert, Azzonfalvai 
Lázár, Daráni Tamás és Werebéli Simon káplá-
nyok. 1490-ben pedig okmányilag következő lel-
késztársai soroltatnak fel: Orbán, Pál, Mátyás 
káplányok, Ujudvari Benedek a sz. Mihály kápol-
nájának rector a.3) 

Magának 1496. ápril 2. kelt okmányában e 
czimet adja. „Nos Andreas Nagh Rewy Dei et 
Apostolice sedis gracia Episcopus Thermopilensis." 
Szól pedig Esztei Ipoly bibornoknak stb. 

Vicarius in pontificalibus generalis, necnon 
plebanie parochialis ecclesie b. Marie virginis 
de pesth commendatarius perpetuus ect." 4) 

„In quorum omnium firmitatem présentes litteras 
nostras sigillo ecclesie nostre signatas iuxta antiquam 
eiusdem ecclesie consvetudinem . . . duximus conceden-
das" az 1511. évbeli okmányban. „Has ltras nras Sigillo 
dicte ecclie nostre iuxta veterem et antiquam consvetu-
dinem munitas et roboratas" stb. még pedig 1537-ben. 
Hasonlókép az 1488. novb. 26-ikán kelt okmányban. 
Hazai okt. I. 375. 

2) Hazai okmánytár. I. 375. 
3) Kovachich, Form. Solemnis Styli XVII. 
4) Kt-auz, A budai kápt. regestái. 135.—Hasonló czim-

zése fordul elő a : Formularium ecclesiae Strigon.-ban 118. 1. 
33 



258 RELIGIO. 

Ebben az okmányban arról kezeskedik, mi-
szerint Gayr G-áspárt a budavári főtemplomban 
pappá szentelte. 1494—97 között Olasziban a 
Szepességben két oltárt szentelt.1) 

Czimere szemlélhető. — mint emiitettük 
vo l t— az 1507-ben készült domborművű pasto-
phoriumon a templom szentélyében. Hihető, hogy 
nagy tényező volt a templom épitésében. A 
domborművű pastophorium az ő Meceanásságából 
készült. A templomot hihetőleg ő szentelte fel, 
mert az 1496-ban kelt végrendelet szerint ép 
plebánoskodása idejében történt az épitkezés, 
mely a nevével és az 1507-iki évszámmal biró 
pastophorium felállitása alkalmával bizonyosan 
már készen is volt, a melynek felállításakor 
azonban már nem volt plébános, mert utóda 
már 1506-ban említtetik: 

1506—1516. Hernádi Jakabffy János, kit 
Gyula pápa erősített meg hivatalában. A mi 
ismét sajátszerű esemény : mert e jog az eszter-
gomi érseket illette. Az Imolában 1506. oktb. 
29-ikén kelt megerősítő okmány, mely ólom pe-
cséttel bír, meg van a Nemzeti Muzeumban.2) 
Ebben Jakabffy egyszerűen rector plebanus-nak 
czimeztetik. Yele egyidőben lelkészkedtek az 
1511-ben január 13-ikán kelt okmány5) szerint: 
Zenthmiklosi János mint plébános helyettes, Cha-

x) Erről okmányt állított ki, melynek fogalmaz-
ványa keltezés nélkül van. Formularium Eccl. Strig. 
118. 1. 

A pápai bullának, mely eddig tudtommal közölve 
nem volt, tartalma ez : Julius episcopus servu3 servorum dei 
dilectofilio Johanni Jakabfy de Pest rectori plebano nuncu-
pato parochialis ecclesie plebis nuncupate beate semperque 
Virginis Marie Pesthiensis Waciensis dioecesis Salutem et 
apostolicam benedictionem. Justis petentium desiderys di-
gnum est nos facilem prebere assensum et vota que ora-
tionis tramite non discordant effectu prosequente com-
plere : ea propter dilecte in domino fili tuis iustis postu-
lationibus grato concurrentes assensu ecclesiam Plébániám 
nuncupatam predictam quam cum omnibus iuribus et 
pertinentiis suis te canonice proponis adeptum sicuti eam 
juste possides et quiete auctoritate apostolica tibi con-
firmamus et presentis scripti patrocinio comunivimus. Nulli 
ergo omnino hominum liceat banc paginam nostre con-
firmationis et comunitionis infringere nec ei . < . temera-
rio contraire. Siquis autem hoc attemptare praesumpserit 
indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Imole 
Anno Incarnationis dominice Millesimo quingentissimo 
sexto quarto kalendas Novembris Pontificatus nostri Anno 
tertio." Érdekes Horváth István feljegyzése (Pest régi 
Ofen nevéről 26.) ki ez okmányt Hevenesi kézirataiban 
(V. Tom. LXX. 88.) lemásolva találhatónak mondja, 
azonban az évszámot tévesen 1516-ra teszi. 

3) Eredetije egykor a Kisfaludy-család r.-laki levél-
tárában, jelenleg a Nemzeti Muzeumban letéve. Közölve 
Hazai okt. I. 401. 

nadhi Márton a sz. Mihály főangvalról nevezett 
kápolna magistere, Paxi Imre és Pesti György 
káplánok, Német (Almán) János sacristarius. 
mindnyájan felszentelt papok. Ugyancsak 1511-
ben nov. 2-ikán Hernádi Péter, mivel János 
pesti plébános, hernádi Jakabffy Imre fia, őt sok 
szívességben részesítette, azért Hernád, Pakan, 
és Kakuch pestimgyei jószágainak birtokjogát 
reá átruházza, de kéri, hogy éltében eltartsa, 
halála után pedig özvegyét, Afra asszonyt, a 
hazai szokások szerint őt megillető jogokban 
részesítse.*) Jakabffy János egyik jó barátja vala 
Gönczi (de Gench) Endre pesti tanitó. kitűnő 
műveltségű férfiú, kit 1526-ban Kassa város ta-
nácsa megnyert jó hirben álló iskolája igazga-
tójának. Szatmáry György pécsi püspök, ki őt 
neveltette volt, megengedte neki, hogy ez ál-
lomást elfogadja. Azonban a pestiek megbánták, 
hogy őt elbocsátották.a) 

Jakabffy élénk levelezésben lehetett eme 
barátjával, ki idővel Kassa város jegyzőjévé lőn; 
sőt a pestiek sem feledhették őt és ir tak neki.s) 

1516-ban Péter, kitől egy levél létezik az 
ismét említett Gönczi Endre kassai igazgatóhoz 
az ottani városi levéltárban Igen valószínű, mi-
szerint az 1516—1537 eső 21 évi időszakban 
Jakabffy után még valaki plebánoskodott, mert 
a legközelebbi plébános 

1587—1541-ig Festi Ferencz (Franciscus de 
Pesth.) Az 1537-ben október 17-én általa kiál-
l í tott okmányban4) mint epiphaniai felszent 
püspök. Pest városának plébánosa, suffraganeus 
és pécsi kanonok, a lelkiekben helyettes, egye-
temes ügyhallgató és kanonok a sz. Háromság-
nak szentelt egyházban a budafelhévvizi előváros-
ban fordul elő. 1539-ben, márczius 13, 14, 25-
ikén saját templomában, a pestiben, papszentelést 
teljesített. A felszenteltek között volt: Podostói 

x) Protocollum Capituli Budensis III. 240. 
2) Jakabffy 1616. jul. 6-ikán Pestről irja : „Ma-

sristro Andreae de Gench ludi literarii Cassoviensis Prae-
fecto . . Taedet eos (cives) jam, summis precibus te non 
retinuisse." 

3) Jakabffytől 4., Péter pesti lelkésztől és Naghzajw 
Márton pesti birótól egy-egy levél őriztetik a kassai le-
véltárban. Franki. A hazai és külföldi iskolázás. 102, 139. 

4) Bővebb tájékozás végett ide igtatom a czimnek 
eredeti latin szövegét is : „Nos Franciscus Episcopus Epi-
phaniensis et plebanus ecclesiae parochialis civitatis Pes-
thiensis suffraganeus et Canonicus ecclesiae quinque-
ecclesiensis necnon Canonicus ac Vicarius in spiritualibus 
generalis auditor causarum ín Ecclesia sanctissimae Tri-
nitatis in Suburbio Civitatis Budensis ad Thermas supe-
riores fundata." Országos ltár. Mon. Poson. Miscell. Fascc. 

I 55, 36. sz. 
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Mátyás, Farkas Lászlónak törvényes fia, a pécsi 
egyházmegyéből ') 

Pray György azt hiszi, hogy valószínűleg 
@ ama „Pesthi Ferencz", ki a négy evangéliumot 
magyarra először lefordította.2) Itt azonban Pray 
nagyot botlott, mert a négy evangéliumot ma-
gyar nyelven nyomtatásban először nem Pesti 
Ferencz, hanem Pesti Gábor bocsátotta közre.') 
Ferencz 1541-ben híveivel együtt Nagy-Váradra 
menekült Az ott letelepedettek között előfordul : 
„Franciscus Literátus Pesthy." Nem tudom, azo-
nos-e a plébánossal. Előfordul még valamely Pesty 
Ferencz, ki Fráter György megbízásából két le-
velet intézett Nagy-Váradról a morva rendekhez.4) 

Különben igen valószínű, miszerint a Hu-
nyadiak korában Pesten már több plébánia is 
létezett, mert tény az, hogy Pestnek ekkor már 
több elővárosa vala, melyekben templom is volt. 
1514-ben a Dózsa György-féle pórlázadás alkalmá-
ból Pest elővárosai többször említtetnek,5) me-
lyekről Oláh Miklós is említést tesz, mondván, 
hogy Pest mindkét oldalán hosszú elővárosokkal 
bír.b) Szentfalvárói a domonkosiak zárdájával és 
1481 évbeli lelkészével már említés történt. 

(Vége köv.) 

Emlékek a „gloire" országából. 
Irta : Winter Ágoston, 

a Pázmány-intézet aligazgatója. 
(Vége.) 

Lourdesből Tarbesig egy óráig mentünk. Az itteni 
góth cathedralis megetti kis temetőben egy szép szomorú 
fűz vonta magára figyelmemet. „Mit jelent mást a szomorú 

*) Pray, M. SS. XVIII. 36. Az egyetemi könyvtár-
ban. — Ebben az okmányban pedig ily czime van: „Francis-
cus de Pesth Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus 
Epiphanensis ac Canonicus et Suffraganeus Quinqueeccle-
siensis et Commendatarius Ecclesiae Parochialis Pesti-
ensis" etc. 

Specimen Hierarchiae I. 252. 
3) Ily czim alatt : Novum Testamentum seu quat-

tuor evangeliorum volumina lingua Hungarica donata 
Gabriele Pannonio Pesthino interprete stb. 1536. Szabó 
Károly, Régi Magyar Könyvtár. I. 3. — Pesthi Gábor 
fejérvári kanonok és ugocsai főesperes volt. 

4) Tört . Tár. 1879. 321 — 323. Előfordul még 1565. 
aug. 1-én u. ott. Erről azonban Verancsics azt mondja, 
hogy Martinuzzi szolgája volt, kit mint Bécsben és a 
német nyelvben jártas embert Szulejmannak Bécs felé in-
tézendő hadjáratában vezetőül ajánlottak. *) 

*) Összes munkái, II. 56. „Imár megválasztottak 
volna egy szemilyt kalauzságra, Pesthy Ferenczet, ki 
fráter György szolgája vala, tud is vala utakat, nyelve-
ket, és a nimeteknek minden módjokat, bécsi tájának 
minden állapotját." 

5) Katona, Hist. Crit. R. Hung. XVIII. 713, 719, 729. 
6) „Ex utraque parte longis suburbiis insígnis." 

Kollár, Nicolai Olahi Hungaria et Atila, 42. 

fűz — mondja sz. Ambrus — mely a szőlővesszők meg-
kötésére alkalmas, mint hogy .Krisztus kötelékei, melyek 
nem szoktak ártani, a kegyelem kötelékei, a szeretet köte-
lékei — jók, hogy kiki dicsekedjék kötelékeivel, mint szent 
Pál is dicsekedett, mondván : „Pál, Krisztus Jézus foglya." 
E kötelékekkel megkötve mondá : „Ki szakaszt el tehát 
minket Krisztus szeretetétől?" M. Laurence tarbesi püs-
pök, Krisztus kötelékei, az egyház törvényei által meg-
kötve nem tűrhette, hogy a tarbesi megyefőnök a szé-
kesegyház megetti temető egy részét egy istálló építésére 
egész önkényesen lefoglalja, s midőn a megyefőnök az 
épitést abba hagyni kényszeríttetett s a temető rendel-
tetésének visszaadatott, akkor bosszút forralt püspöke ellen, 
kinek tisztelettel s hálával tartozott, mert mint antiochiai 
sz. Ignácz mondja : „Mindnyájan tiszteljék — a püspö-
köt mint Jézus Krisztust, az Atyának Fiát." Es mivel 
mást nem tehetett, elhatározta, hogy Mária gyermekét, a 
kis Bernadettet , kinek a bolds. Szűz e szavakat mondá : 
„Megígérem neked, hogy boldoggá teszlek, nem ezen, 
de a másik világon," az őrültek házába záratja. 

A császári megyefőnök tehát két orvost bizott meg 
avval, hogy vizsgálják meg a kis Bernadettet, vájjon nem 
őrült-e ? A két orvos, kiknek egyike a megyefőnök sze-
mélyes barát ja volt, hiába keresvén, talán Gall systemája 
szerint, az őrültség orgánumát, oda nyilatkoztak, hogy 
Bernadette hallucinálhat ! 

De az Ur, ki mondá: „Elvesztem a bölcsek böl-
csességét, és az okosak okosságát megvetem," keresztül 
jár t a megyefőnök eszén, kinek talán az volt szerencséje, 
hogy az orvos urak nem vizsgálták meg koponyáját, 
mert ha dr Lélut franczia akadémiai tag, egy Sokratest, 
Newtont, sz. Teréziát és másokat az őrültek közé sorozott, 
ki állhat róla jót, hogy nála a hallucinálhatás mellett 
maradtak volna-e ? 

Lecadé ugyanis a lourdesi polgármester és a csá-
szári procurator a lourdesi plébánoshoz mentek, hogy 
vele a császári megyefőnök Bernadette elzárására vo-
natkozó rendeletét tudassák. A hosszadalmas vitatkozást 
Peyramale esperes plébános e szavakkkal fejezte be : 

„Ha püspök és a papság az események isteni jellege 
felett addig nem akarna nyilatkozni, mig azok nagyobb 
és nagyobb világosságban nem látszanak, ugy azok mégis 
eleget tudnak, hogy a gyermek őszintesége és meg nem 
zavart esze felett Ítélhessenek. Es miért volna önök két 
orvosa, midőn az valami agyvelő betegséget kimutatni 
képtelen, képesebb a gyermek lelki állapota felett ítélni, 
mint azon ezer látogató mindegyike, kik Bernedette-et 
kihallgatták és lelki állapotának teljes épségéről és egé-
szen rendes állapotáról meggyőződtek? Orvosaik még 
határozott Ítéletet sem mernek mondani s ítéleteiket 
csak is feltévesekre állapítják. Ezért e megyefőnöknek 
nincsen-joga Bernadettet elzáratni." 

„De az ő tette törvényes." 
„De az igazságtalan. Mint Lourdes városának papja 

és esperese mindnyájáé vagyok, különösen a szegények 
és gyöngéké. Ha egy fegyveres jelenlétemben egy gyer-
meket vallásossága miatt megtámadna, akkor saját életem 
koczkáztatásával védelmezném ; mert ismerem a jó pásztor 
kötelességét, és igy tennék még akkor is, ha azon em-
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ber egy megyefőnök és lia fegyvere egy rosz törvény-
czikk. Mondják meg Massy urnák, hogy zsandárjai engem 
a soubirousi lakás küszöbén fognak találni, és hogy 
először engem fognak a földre teríteni, hogy testemen 
fognak át lépni, mielőtt a gyermek egy hajszálát is 
bánthatnák. 

„Az alatt" . . . 
„Semmi az alatt. Kutassanak részrehajlás nélkül, 

vizsgálják meg a dolgokat uraim ; önök szabadok, és 
mindenki be fogja látni, hogy joguk van hozzá. De ha e 
helyett ártatlanokat akarnak megtámadni és üldözni, akkor 
fontolják meg jól, hogy nyájam legutolsóját és legcse-
kélyebbikét el nem fogják érhetni, mig előbb velem 
nem végeztek." 

A plébánosnak e fellepése, ki nem kereste ön-
maga hasznát vagy csillogó jövőjét, megmenté a kis 
Bernadettet a tébolydától. „A kegyelem kötelékei, a 
szeretet kötelékei," megmenték az ártatlant, megmenték 
a szolgálatkész hivatalnokokat, megmenték a főnököt 
egy bűnténytől, mire a tarbesi szomorú fűz emlékeztet. 

Déli egy órakor hagytam el Tarbes-t. Nyolcz óra 
után Monsempron-Libosba értünk, honnan Aurillac-ba 
vezet az ut. Ott volt, mint erről a saint-flouri breviárium 
tanúskodik, a benczések sz. Gerold grófról nevezett apát-
sága. Az apátság templomában, már a tizedik században, 
egy csodái által világhírű kápolna létezett, és pedig az 
első, mely a bolds. Szűz szent szivének volt szentelve. 
Ugyané kápolnáról 1658-ban ezeket i r t ák : „A szent 
szív Nagyasszonyának kápolnája sz. Gerold templomá-
ban a főoltár baloldalán létezik. Az már öt-hatszáz éves, 
és annyi éven át látogattatik a népek által, híres levén 
csodái által. Allitják, hogy régente ide Olasz- és Spanyol-
országból s másunnan is tömegesen jöttek az emberek, 
és nehogy a zarándokok egyike vagy másika agyon nyo-
massék, az utczákat el kellett zárni, mert nagy volt a 
hely iránti tisztelet, és nagyok a bucsuk száma, melye-
ket Incze, Orbán, Kelemen és sok más e szent egyháznak 
engedményezett." I t t is elmondhatjuk sz. Bernárddal: 
„Feltünő-e, ha az Isten, kiről olvassuk és lát juk, hogy 
csodálatos az ő szenteiben, hogy még csodálatosabbnak 
mutatja magát anyjánál?" 

Rövid várakozás után, Limoges, Montluçon, Mou-
lins-en át folytattuk utunkat Paray felé. Éjjel az utasok 
nem nagy örömére többször kellett, hogy miért azt nem 
mondták, kocsit cserélnünk. De rég meg mondták : 

Dulcia non meruit, qui non gustavit amara. 
A déli angyali üdvözlet után állott meg vonatunk 

a paray-le-moniali pályaudvaron. 
A szalezianak temploma, mely 1682-ben készült el, 

kicsiny, de reá alkalmazhatók Chrys. sz. Péter szavai : 
„Omnia quae divinitus — t. i. itten — dicta factaque 
referuntur, sunt miraculo, sunt stupori, sunt pavenda 
mortalibus, ipsis etiam coelestibus sunt tremenda." 

A templom csak egy hajóval bir, a szentély, mely 
vas rácsozattal van elzárva, ennek majdnem egy harmada. 
A hat, üveg festménynyel ellátott ablak és a sok piros 
lámpa szokatlan világosságot terjeszt. A templom kékre 
festett bolthajtása csillagokkal van ékesítve. A templom 
hajójában a szentélyt elzáró rostélynál, két egymással 

szemközt levő kápolna egyike sz. Józsefnek, a másik 
szalézi szent Ferencz tiszteletére van szentelve. 

Belépvén a sanctuariumba jobbról kristály szek-
rényben egy apáczának viaszból készült s a szaleziának 
ruhájába öltözött alakját látjuk, mely jobb kezében melle 
fölött Jézus szent szivének képét, balkezében pedig egy 
liliom szálat tart ; a fejfátyola felett levő korona gazdagon 
van gyémántok és gyöngyökkel ékesítve, melyek közt 
liliom és nevére vonatkozólag, százszorszép — marguerite 
— virágok láthatók. 

E viasz burkolatba vannak Alacoque Margit Mária 
ereklyéi foglalva, ki 1647-i jul 22-én, Burgundia Lauthe-
court városkájában született. Nyolcz éves korában atyját 
elveszítette. Anyja, ki nagy háztartása miatt képtelen 
volt Margit nevelésére elég időt fordítani, a charolles-i 
klariszszák zárdájába adta őt, honnan betegsége miatt a 
szülői házhoz hozatott vissza. Egészségét azonban csak is 
akkor nyerte el ismét, midőn megfogadta, hogy a szale-
ziánák zárdájába megy. Ezen időtől fogva nagyok és 
különfélék voltak kísértései és szenvedései „melyekben 
— mint a Vitis Mystica irója mondja — egyetlen egy 
segítség keresendő, azon legjobb orvos, azon vezér, ki 
félre nem vezet, azon király, ki az övéit bátorítja, azon 
legerősebb bajnok, ki övéiben és övéiért harczol és győz, 
a ki e miatt a győzőket megkoronázza, az Ur Jézus. 
Mit keressz, a mit benne fel nem találnál ? Ha beteg 
vagy : örvösöd. Ha számkivetve vagy : vezéred ; ha el vagv 
hagyatva : királyod ; ha megtámadtatol : védőd. Ha szom-
jazol : italod. Ha fázol: ruházatod. Ha szomorkodol örömöd. 
Ha elkomorodol: világosságod. Ha árva vagy: atyád. 0 
jegyesed, barátod, restvéred, ő a legnagyobb, legjobb, 
legirgalmasabb, legerősebb, legszebb, legbölcsebb, ki 
mindeneket végnélkül kormányoz. De mit fáradozom? 
Mind az a mit kívánhatsz és kívánnod kell, clZ j äiZ Ur 
Jézus Krisztus. Kivánd őt, keresd őt ! Mert ő azon drága 
gyöngy, melyet hogy megvehess, mindenedet el kell 
adnod ; s melyet ha birsz, semmiféle zivatar hevességétől 
nem fogsz félni." Margit a paray-le-moriali zárdába 
menekült a világ zivatara elől, de róla is el lehet mon-
dani Garaynak, „Béla futásá"-ban előforduló szavait! 

„De itt — farkastorokból tigriskörmökbe jut ." 
Mert mint sz. Ágoston tanítja : „Non enim cessât 

inimicus persequi ; et si non aperte saevit, insidiis agit." 
A fehér márványból készült főoltár ev. oldalán van 

a bolds. Szűz kápolnája, szemben pedig vele az apáczák 
erős vasrostélylyal elzárt oratoriuma. Innen nézte b. 
Margit a neki gyakrabban megjelent Üdvözítőt. Az 
1675-i jun. 16-án látott visiót e szavakkal jegyzé De la 
Colombiere Kolos, Jézus-társasági atya jegyzőkönyvébe : 
„Az Isten eme szolgáló leánya emlité, hogy az Űrnap 
nyolczada alatti egyik napon, midőn az oltári szentség 
előtt imádkozott, az Ur által rendkívüli módon halmoz-
tatott el mennyei kegyelmekkel, és hogy Krisztus Urunk 
neki e szavakat mondta: Kívánom tőled, hogy azon pén-
tek, mely urnapi ünnepem után legelső, különösen legyen 
szivem tiszteletére szentelve, mely nap az oltári szentség 
vételéhez járulván, azon bántalmak, a sértet tisztelet 
helyrehozatala által jóvá tétessenek, melyekkel szivem az 
oltári szentségben illettetik, különösen azon időben, midőn 
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nyilván a hivek imádására kitétetik. És én megígérem 
neked, hogy mindazok, kik ily módon tisztelik szivemet, 
maga az isteni sziv befolyása által, mennyei kegyelmek 
sokaságával fognak elárasztatni." E jelenetet ábrázolja 
a főoltár képe. 

B. Margit Jézus szive ájtatossága miatt botrányos 
támadásoknak lőn tárgya. A szemrehányásoknak, fenye-
getéseknek és bántalmaknak tiz éven át hossza vége 
nem volt. 

„Venite ad me onmes, qui laboratis et onerati estis, 
et ego reficiam vos." E szavak állanak a templom diadal-
ivén. Tiz évi terhes munka után eljött az 1686-i Űr-
napja, melyen a zárda főnöknője, Greffier, Margitnak 
Jézus szive képét ajándékozá és azt az egész nyolczad 
alatt egy külön oltáron, hogy tiszteltessék, felállittatá. „Es 
én megnyugtatlak titeket," mondja az Ur. 

1690-i oct. 18-án, miután Jézus szive ájtatossága 
mindinkább elterjedt, Margit e szavakkal halt meg : 
„oh nővéreim, mily boldogság az Istent szeretni!" 

Pénteken napnyugta után hagytam el Paray-t, és 
szombaton estve kilenczkor Einsiedelnben voltam, hogy 
az Isten anyja és anyánk kegyképe előtt mondjam vasár-
nap a sz. misét. 

Der schönste Nam' im Erdenrund 
Das schönste Wort im Menschenmund 
Ist : Mutter. 

Ja, keines ist so tief und weich, 
So ungelehrt gedankenreich, 
Als: Mutter! 

Und wem auch dieses Wort erklang, 
Hat hohe Würde lebenslang, 
Als Mutter ! 

Erzsébetnek, Ruménia királynéjának 1870-ben irt e 
szavai foglalkoztattak a kegykép előtt. 

Az einsiedelni pályaudvar előtt valaki azt kérdé 
tőlem, vájjon meghallgattatik-e e kegyhelyen minden-
kinek imája? „Uram, megmondanám, igy válaszolók, de 
már nincsen időm arra, hogy a jelenlevők mindegyikét 
megkérdezzem." A tourista szó nélkül távozott. 

Sz. Ágoston már másfél ezer év előtt e szavakkal 
iparkodott azon ködöt elosztatni, mely e fehér fátyolos 
és megpatkólt tourista intelligencziáját elhomályositá : 
„Ha az Istent valóban kérted, légy meggyőződve, hogy 
azt amit talán egy időre akartál, azért nem adta meg, 
mivel nem volt javadra. Testvérek, épüljön ezen szivetek, 
keresztény és hü szivetek; nehogy mintegy megcsalatva 
vágyaitokban szomorkodván, az Isten ellen méltatlan-
kodni kezdjetek, mert nem hasznos az ösztön ellen rug-
dalózni. Nézzétek az irást. Az ördög meghallgattik és az 
apostol nem hallgattatik meg. Mit véltek ? Miképp hall-
gattatnak meg az ördögök ? Azt kérték, hogy a serté-
sekbe mehessenek, és megengedtetett nekik. Miképp hall-
gattatott meg az ördög ? Kérte, hogy Jóbot megkísért-
hesse, és megkapta. És az apostol miképen nem hall-
gattatott meg? „És hogy a kijelentések nagysága ke-
vélylyé ne tegyen, — igy szól — adatott nekem az én 
testem ösztöne, a sátán küldöttje, hogy zaklasson engem. 
A miért háromszor kértem az Urat, hogy távoztassa el 
tőlem : de azt mondá nekem : Elegendő neked az én 

kegyelmem ; mert az erő az erőtlenségben fejlik ki." 
Meghallgatta azt, kit kárhozatra rendelt, és meg nem 
hallgatta azt, kit gyógyítani akart." 

Midőn az einsiedeln-wädensweili hegyi pálya ko-
csiját elhagytam, a tó melletti pályaudvarra a zürich-
bécsi vonat robogott be. A fütő éppen akkor csapta 
be a gőzgép tüzelő helyének aj ta já t . Ilyféle ajtóról szól 
a „Vitis Mystica" írója, midőn mondja : „Valamint a ke-
mencze, melynek szája mindig nyitva áll, nem bir ja 
magában megtartani a meleget : ugy a sziv sem biria az 
ájtatosság kegyelmét megóvni, ha szája a hallgatás által 
nem záratott el." 

Vonatunk nagy gyorsasággal haladt, hogy 4469 
kilométernyi utam utolsó állomását elérje, melyen akkor 
futot t végig, midőn a felkelő nap a schönbrunni gloriettere 
sugarait lövelé. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 22. A jubiláris fővárosi női bi-

zottság megalakulása. — Márczius 18-án volt. Főrangú és 
magasállásu urak jelentek meg Magyarország biboros 
herczeg-primása ő emjánál és ő emja elnöklete alatt 
megállapodtak több határozat iránt szentséges atyánk 
aranymiséjének megünneplése tekintetében. Mielőtt ez az 
értekezlet megtartatot t volna, ő emja több főrangú lelkes 
kath. hölgyet fogadott, kik készeknek nyilatkoztak szent-
séges atyánk jubileumára a maguk részéről is közremű-
ködni, mit a biboros főpap teljes megelégedéssel és öröm-
mel fogadott . . . 

A lelkes hölgyek csendesen, minden feltűnés nélkül 
működtek. S miután törekvésüknek sikerült az egész or-
szág különböző pontjain lelkes közreműködőket meg-
nyerni, ugy hogy az actio általánosítása biztosítva lát-
szik, megtették a — nevezzük őket központi női bizottság-
nak — kellő lépeseket arra, hogy a főváros kath. hölgyei 
körében hóditsanak ezen eszmének. A központi női bi-
zottság bizalmas felhívást intézett és tagjai személyesen 
is felkerestek a főváros előkelőbb polgári köreiben néhány 
hölgyet, és igy tegnap — e hó 21-én — meg volt tar t-
ható az első értekezlet özv. gróf Cziráky Jánosné, szül. 
Dezasse Lujza grófnő ő excjának lakásán. A főranguak 
közöl megjelentek : gróf Károlyi Gyuláné, gróf Károlyi 
Sándorné, gróf Szapáry Gézáné, gróf Szapáry Istvánné, 
báró Sennyey Pálné ; a fővárosi polgári körökből : Ádám 
Károlvné, Adler Bancalari Hedvig, Balogh Sándorné, 
Csávosy Béláné, Csiszár Jánosné, csongrádi Forgó Ist-
vánná, Gerlóczy Károlyné, Göhl Antalné, Jálics Ignáczné, 
Kármán Lajosné, Kiss Aladárné, Kövér Kálmánné, Rud-
nyánszky Ferenczné, Takács Lajosné, Várady Károlyné. 
A központi női bizottság már nyomtatásban megjelent 
felhívását és kérelmét 1 ) felolvasta dr. Wolafka Nándor, 
az értekezlet jegyzője. Egyes pontok körül élénk eszme-
csere támadt, melynek befejeztével a következőkben történt 
a megállapodás : a fővárosi női bizottság megalakul, az 
elnökségre felkéretik özv. gróf Cziráky Jánosné ő excja, 
mit ő készségesen el is vállalt ; a főváros minden kerü-
letében több hölgy felkérése mellett szervezkedik az ac? 

Közölni fogjuk. A szerk. 
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tio és azon lesz, hogy mentől szélesebb körökben éleszsze 
és fentartsa az érdeklődést. 

A bolognai főbizottság tervrajza és általánosan el-
fogadott ajánlata szerint a fővárosi női bizottság három 
irányban fog működni : szeretet-adományokat gyűjteni 
szentséges atyánk számára részint péterfillérül, részint 
az aranymiséjére felajánlandó mise-stipendiumra; a 
vatikáni kiállítás magyarországi osztályának kellő és 
méltó ellátásáról fog gondoskodni, azaz raj ta lesz, hogy 
a kiállításon Magyarország illően legyen képviselve az 
istentisztelet czéljaira szentelt és szentséges atyánknak 
ajándék gyanánt felajánlandó tárgyak elkészítése és be-
küldése ál tal ; végre a hódolati felirat^ számára aláírá-
sokat fog gyűjteni és a mennyiben lehetséges, a vatikáni 
zarándoklathoz fog csatlakozni. 

Igy áll a dolog ma, és mi meg vagyunk győződve, 
hogy a lelkes fővárosi hölgyek, kik más téren oly szép 
eredményeket képesek felmutatni, kath. szent hitünk 
ezen magasztos nyilvánulásában is teljes sikerrel fognak 
közreműködni, hogy valamint szentséges atyánknak kiváló 
örömet és vigaszt szerezzen hű magyarjainak ragaszko-
dása és szeretete, ugy egyszersmind dicsőség érje a ma-
gyar nevet az egész világ előtt. 

A központi női bizottság országos actiójáról, vala-
mint az országos bizottság működéséről, annak idején, 
tüzetesen fogunk referálni. 

Rajta, előre, gyorsan ! Rövid az idő, de a lelkese-
dés, a fokozott buzgóság és hatványozott tevékenység 
mindent pótolhat, igen sokat elérhet és még a nagy 
remények is teljesülhetnek rövid idő alatt ! . . . ? 

Berlin, ápr. 21. A német kulturharcz legújabb pha-
sisa. — Nagy érdeklődés közt kezdett bele ma a porosz 
képviselőház az egyházi törvényjavaslat tárgyalásába. A 
képviselők között nagy élénkség uralkodott . Feltűnt, hogy 
Windhors to t padján egy kis sárga rózsabokréta várja. 
Szólásra következők vannak föl írva: A javaslat e l len: 
Gneist, Richter, Virchov, Zedlitz, Stöcker ; a javaslat 
mellett : Windhorst, Gerlach, Hammerstein. Jazdzewskí. 
Tizenegy óra után lépett a terembe Bismarck her-
czeg, nyájasan üdvözölve a nemzet szabadelvű pártot . 

Gneist „liberális" szólt először. Kijelenti, hogy fél az 
államellenes papok becsődülésétől. A római szentszékkel 
tartós nem lehet a béke és a békét folyton keresni nem 
egyéb, mint a kör négyszögesítését keresni. A pápával való 
egyesség veszedelmesen hasonlít a konkordátumhoz. Ag-
gasztó tudat az a jövőre nézve, hogy mostantól le kell 
mondani az egyházi jog minden alaptámaszáról, hogy nem 
lehet beleszólni a plébániák betöltésébe, nem lehet fel-
ügyelni a püspökök és az alsóbb papság viszonyára és a 
szerzetes-rendek törvényes korlátozására. 

Windhorst általános figyelem közt emel szót. A 
mit az előtte szóló mondott, azt már az unalomig elis-
mételték mások. Pedig épp Gneist a májusi törvény szü-
lője s általán az egyetemeken uralkodó doktrinarizmus. 
(Derültség, tetszés.) „Most," folytatja a szóló, „csak arra 
szorítkozom, hogy felolvasom ama nyilatkozatot, melyet 
az általam képviselt párttöredék rám bizott. E nyilatko-
zat ez: „A római szentszék részéről, melynek az egyházi 

ügyekben való illetékessége kétségtelen, kijelentetett, hogy 
a törvényjavaslat tűrhető (mozgás),1) hogy békére vezet 
és hogy a beavatkozási jog kérdésének tárgyalása in 
praxi függőben marad. Tekintettel e körülményekre, a 
pápa felszólított bennünket, hogy a javaslatot fogadjuk 
el. A pápa reményeihez csatlakozva, és álláspontunkhoz 
hiven, engedelmeskedünk a felszólításnak. Ha azonban a 
törvényjavaslaton az urakháza változtatna, az egész tör-
vényjavaslatot nem fogadjuk el. Ellene mondunk a bi-
zottsági tárgyalásnak is. Azzal végzem, bogy remélem: 
a törvény lehetővé teszi a békét. (Tetszés a középen.) 

Richter, a haladó: Megengedhető volna a szerzetes-ren-
dek visszatérése is mindaddig, mig nem szolgáltatják ki nekik 
az iskolákat. De elfogadhatatlan és mindig is az marad 
az állam beleavatkozási joga, mely a papságot az egyes 
kormányoktól függővé teszi. A beleavatkozási jog nem 
egyéb, mint a politikai helybenhagyás joga, mindama 
sajnos következményekkel, melyeket a községi életből 
kelleténél jobban ismerünk. (Helyeslés balfelől.) Ez csak 
szervilizmust szül és a kapaszkodóknak kedvez. (Derült-
ség jobbfelől.) Richter gúnyosan folyta t ja : Annyi bizo-
nyom, hogy ha az állam ajánlja is a papoknak a politi-
kától való tartózkodást, az állami beavatkozás joga soha 
sem fogja a törekvő papságot akadályozni abban, hogy a 
kormányt a választásoknál támogassa. (Nagy derültség.) 
Vájjon mi más a szeptennátus története (Aha! a jobb 
oldalon),- mint kísérlet az egyház tekintélyét világi po-
litikai czélokra felhasználni? Akad e ember, a ki igazán 
azt higyje, hogy a pápa azért íratta jegyzékeit, mert 
szenvedélyes hive a szeptennátusnak ? (Nagy derültség.) 
A pápa a katonai törvényjavaslat mellett bizonyos nem 
azért foglalt állást, hogy a birodalmi kanczelláriának 
kedveskedjék. A vállalkozás okvetetlen dugába dől, ha a 
Centrum nem engedelmeskedik. (Helyeslés balon.) Amaz 
epizód legszomorúbb jelensége volt különben az úgyne-
vezett nemzeti pártok örömriadala a fölött, hogy német 
ügyekbe idegenek avatkoznak. Ilyesmi csak Németor-
szágban lehetséges. (Viharos tetszés és ellentmondás). 
Hivatalosan közölték a pápa levelét, mintha csak saját 
uralkodójuk nyilatkozatáról volna szó. (Hall juk! a balon.) 
Miután Bismarck a középpártot nem támadhatta meg az 
arczvonalon, megváltoztatta hadi tervét és hátulról tá-
madt neki. (Helyeslés.) A kanczellár tudja legjobban, 
hogy mint termenek az ilyes praktikák ; ő engedelmes 
középpártot szeret. A mult választások eredményével 
bizony nem lehet büszke. Az ellenzék 340,000 szóval 
kapott többet, mint a kartell-pártok. (Halljuk !) Ha nép-
szavazás van, okvetetlen elvetik a septennátust. A kan-
czellár azonban még bele fog kerülni abba a helyzetbe, 
hogy ,uj többséget kell alakítania független pártokból. 
(Halljuk !) A nemzeti szabadelvűek nem fognak megelé-
gedni azzal, hogy mindig csak a tálakat hordják föl, de 
egyszer majd enni is akarnak. A kanczellár despotizmusa 
is megtörik valaha. (Viharos tetszés a balon és középen ; 
piszegés jobbról.) 

Bismarck berezeg, birodalmi kanczellár ismételten 
szót kér, de mindannyiszor nagy zaj keletkezik a Cen-

A pápa által ez ügygyei megbizott bibornoki congregatio 
csakugyan igy felel t : „tolerari potest." 
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trumban. Végre megkezdheti beszédét. — A törvényja-
vaslat — mondá — némelyek szerint, nagyon is messze-
menő, mások szerint pedig nem kielégitő. Az utóbbiakhoz 
tartozik Richter, a ki tehát katholikusabb a pápánál. 
(Derültség.) Mert a pápa meg van elégedve.1) Ennek talán 
az az oka, mert Richter nem egyéb, mint a Centrum 
szócsöve. (Nagy zaj.) Richter vazallusa a Centrumnak s 
a mit mondott, az már az ultramontán lapokban olvas-
ható volt. A kanczellár nagy derültség között oly mon-
datokat olvas fel a lapokból, melyek Richter beszédével 
megegyeznek. Richter föl van háborodva, hogy külföldi-
nek beavatkozást engedtek a német ügyekbe. Ilyesmi — 
úgymond — más országban sohasem fordult elő. Nem 
ismeri-e — kérdi Bismarck — előtteszóló Angolország 
és Francziaország tör ténetét? Hiszen az a diplomacia 
feladata, hogy külföldön barátokat szerezzen. Ha én ka-
tholikus volnék, a pápaságot nem tekinteném külföldinek. 
Németország katholikusainak s ezt — mint protestáns is 
kénytelen vagyok elismerni — a pápaság német intézmény.2) 
(Hosszantartó, nagy mozgás.) A Jacobini-féle jegyzéket 
csak azért hozattam nyilvánosságra, mert a választóknak 
szemtelenül hazudtak azoknak tartalmát illetőleg.3) 

Ha Richter elismerne maga fölött más tekintélyt, 
idéznék ilyet az ő szubverziv tendenciái ellen. De ő maga 
fölött nem ismer el senkit. Richter nem akarja látni, 
hogy a választások eredménye a nép megbotránkozásá-
nak kifejezése Richter és a szabadelvűek üzelmei fölött. 
(Viharos ellentmondás balról. Bismarck ismétli : Igen, 
megbotránykozás a többség hazaellenes, lelkiismeretlen 
magatartása fölött. (Ellentmondás. Tetszés. Nagy mozgás.) 

Richter az az inszinuációja, hogy én csak azért 
akartam más birodalmi gyűlést, hogy hivatalomban meg-
maradhassak, valóban nevetséges. Huszonöt év óta van 
szerencsém miniszternek lenni és igy elhihetik, hogy 
arról szivesen lemondanék. Csakis oly jellem, mint Richter, 
és oly harczmodor, a minő a Richteré, tulajdonithat ne-
kem más szándékot. (Mozgás.) 

Bismarck azután Gneist beszédére reflektál, de már 
nem oly éles hangon. Ha valaki, mondá a kanczellár, 
képviselő és tudós, megengedhet magának külön véle-
ményt. Nem a Vatikán idézte föl a kulturharczot. Nem 
dogmatikus és doktrinär politika ösztönzött arra, hogy 
állást foglaljak a kúriával szemben, hanem a józan poli-
tika, a mint ezt a nemrég közzétett hivatalos iratok is 
bizonyítják. ^Bismarck fölolvas eg jes részeket az Arnim 
gróffal folytatott levelezésből.) Nem bánom, mondják, 
hogy opportunista vagyok. Minden diplomata az. A har-
czot csak a Centrum kezdte meg. 

Ezután igy folytatja : Legyen nyugodt az evangéli-
kus egyház ; a katholikus egyház ezentúl is csak vendég 
lesz Poroszországban. Teljes egyenjogosüás, melylyel a 
pápának oly jogok adatnának, a minők a királynak van-

') Egyelőre ! 
2) Hallják meg ezt a magyar protestánsok, s hallja meg 

különösen Tisza K., ki egy alkalommal aze'rt állitott fel más mér-
téket a katholikus és a protestáns iskola-ügy autonómiájára, mert 
szerinte az egyház feje idegen, nem magyar intézmény. Most 
megtanulhatja Bismarcktól, hogy a pápaság magyar intézmény. 

?) De melyik oldalon ? ! 

nak, mint az evangelikus egyház summus episcopusának 
— valóban non sens lenne.J) 

Nvolcz év óta akarok békét ; a nemzeti pártokat 
fölkértem, támogassák a béke müvét, mert könnyebb 
valamit szétrombolni, mint fölhasználni a kedvező alkal-
mat. Nagy Frigyes is a status quo alapján kötötte meg 
a hubertsburgi békét. 

A kulturharczosok mindig a hozott áldozatokról be-
szélnek. Miféle áldozatok ezek ? Nagy beszédeket tartot-
tak, de egyéb semmi sem történt. (Derültség.) Senki 
sem tekinthet a jövőbe és világtörténelmet csinálni nem 
lehet, csakis annak árjával lehet úszni, de csak a „salus 
publica" iránytűjével. 

Ha önök 25 évi tapasztalat alapján megbiznak ben-
nem, akkor szavazzák meg egyhangúlag a javaslatot. 
Ha azt mondom egyhangúlag, nem értem Richtert és 
társait. (Derültség.) De ha a nemzeti pártok bizalmát 
nem nyerném meg, akkor visszavonulnék ez állam (Po-
roszország) ügyeitől és csak a birodalom ügyével fog-
lalkoznám. (Nagy mozgás.) E javaslattal össze van forrva 
a becsületem. Ha összes politikai barátaim nem szavaz-
nák meg a javaslatot, a külföld előtt oly szinben állanék 
mint a ki kétszinü játékot üz, t. i. hogy titokban buz-
ditom az ellenzéket. (Mozgás.) Ugy a bel- mint a kül-
földön nehéz harczoknak nézhetünk elébe. Szükségünk 
van a belső békére, kötelességünk mindent elhárítani, a 
mi zavarhatná az egyetertést. Erre a viszályra nincs 
szükségünk. (Tetszés jobbról.) Bismarck a beszéd vége 
felé már nagyon kifáradt. Lélekzete majdnem elállott és 
többször vizet ivott. 

Schwerin gróf a konzervativek részéről a törvény-
javaslat mellett szólt. 

Virchow „haladó" keserűen tiltakozott a kanczellár 
kifejezései ellen, melyek a parlamentarizmus határait any-
nyira túllépik. Bismarcknak a német szellemről any-
nyit mégis csak föl kellene tennie, hogy férfiak, kikben 
van politikai tisztesség és becsület, nem akarják egysze-
rűen meg változtatni meggyőződésöket. (Bismarck ber-
ezeg folyton nagyon türelmetlennek látszik.) A kormány 
fokról-fokra szállott alá. Igazán önmagát győzte le, a 
mi különben szintén virtus. (Derültség.) 

Bismarck: Az előttem szóló jobban tenné, ha nem 
törődnék az én lelkem üdvösségével. Virchow minden 
nagyobb kérdésben elvi ellenfelem volt: mint mindig, ugv 
jelenleg is érvényesiti tanári hivatását, a midőn cenzúrát 
osztogat. Hozzá van szokva, hogy azt ellentmondás nél-
kül fogadja el tőle az ember. En csak azt jelentettem 
ki, hogy a pápaságot nem lehet külföldinek mondani. 
Sohasem tartottam a májusi törvényeket végleges intéz-
ménynek, hanem csak oly törvényeknek, melyek harezofc 
jelentenek. Ilyen most jelenben a szocialista-törvény. 
Bismarck ^ismételve tagadja, hogy oly politikát követ, 
mely személyes belátásának nem felel meg. Az egész dolog-
ban arra törekedett, hogy a katholikusok közt a békeszere-
tőket 2) kielégitse. Ezért adtunk meg valamennyi (?) enged-
ményt. A békeszeretők például a szerzeteket szükségeseknek 

1) Nálunk Kossuth Lajos „tökéletes egyenlőséget állapitott" 
meg a 48-iki törvényben ; Bismarck előtt ez „non sens." 

2) Minden igazi ka.tholikus ilyen. 
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tart ják. Nem adhatja beleegyezését oly kísérlethez, hogy 
katholikus polgártársainkat állandóan elnyomjuk. — Bis-
marck végül élesen fordult Virchow személye ellen. „Vir-
chow," mondá, „éveken öt gyakorolja fölöttem megszo-
kott kritikáját. Dicsekszik következetességével, és ez annál 
könnyebb, mentül kevesebb politikai gondolata van va-
lakinek. Ha én a vita harczában kemény, éles szókat 
használtam, ezek csak rhetorikai fordulatok voltak, a 
melyek a békekötésre ép ugy nem hathatnak, mint a 
háborúban váltott ágyúgolyók. Minő jogon hányja nekem 
Virchow szememre az én poli t ikámat? Vájjon föltehető-e 
rólam olyan gyermekesség, hogy Virchow-féle politikát 
űzzek, mikor ez a politika évek óta minden jóslatában 
rendszeresen megcsalatkozott. (Derültség ) A királyság 
és papság ellentéte oly régi, mint maga a világ. Ezt a 
konfliktust a Virchow-féle eszközökkel megszüntetni akarni, 
tudományos utópiák vadászata volna. A franczia konvent 
és a nyaktiló törvényeivel sikerülhetne katholikus pol-
gártársainkat erőszakosan elnyomni, — de ebben én nem 
veszek részt." (Tetszés.) 

Gerlach (konzervativpárti) a törvényjavaslat mellett 
emelvén szót, sürgeti, hogy evangelikus egyháznak is 
nagyobb önállóság biztosittassék. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Sz.-I.-T. tudományos és irodalmi osztálya 

immár a megalakulás stádiumába lépett. F . hó 21-én 
tartott, miként már jeleztük, a Sz.-I.-T, választmányának 
30-as bizottsága ülést az első tagajánlás eszközlése ügyé-
ben. Dr Steiner Fülöp pápai praelatus társulati alelnök 
ur indítványára a tagjelölés előkészítésére a Sz.-I.-T. el-
nökségének vezérlete alatt következő hat tag küldetett ki : 
dr báró Hornig Károly cz. püzpök, Maszlaghy Ferencz 
prépost, dr Breznay Béla egyet, tanár, lovag Lonkay 
Antal lapszerkesztő, garamszeghi Lubrich Ágoston egyet, 
tanár, és gr Haydin Károly társ. ügyvéd. 

VEGYESEK. 
x*^ Az angol katholikusokat a londoni „Tablet" 

felszólítja, hogy XIII. Leo pápa jubileumára ajándékul 
mindennel felszerelt s a műipar tökélyének minden kel-
léke szerint készített nyomda-sajtót készittessenek és 
ajánljanak fel. Ez az ajándék, mint a „Tablet" mondja, 
szentséges atyánknak bizonyára igen kedves leszen. XIII. 
Leo pápa a szó teljes értelmében klasszikus iró. Ez a 
dicsőség őt megilleti, nemcsak a latin verselés könnyű-
sége miatt, hanem azért is, mert a szépirodalomnak ál-
talában igazi szenvedélylyel barátja és müvelője. Minden 
encyclikája, minden levele, minden nyilatkozata forma 
tekintetében is valódi műremekek. 

— A belga király szentséges atyánk jubileumára 
két arczképet fog ajándékul küldeni. Az egyik I. Lipót 
királyt, a másik a szentemlékü Mária Lujza királynét, 
a jelenlegi belga király szüleit, fogja ábrázolni, mint a 
kik kiváló szeretettel viseltettek szentséges atyánk iránt, 
midőn Belgiumban mint nuntius az apostoli szentszéket 
képviselte. 

— Németország kétszáz katholikus lapja actiót 
indított meg a Windhorst iránti tisztelet és ragaszkodás-
nak emlék által xnegörökitésére. Felhívják Németország | 

katholikusait, hogy adakozzanak a Hannover városában 
Windhorst által tervezett második kath. templom építé-
sére, mely a bold. Szűz tiszteletére lesz szentelve. Német-
országban kétszáz kath. lap nem a zűrzavar, hanem a 
viJágcsodálta egység és erő százszoros fokozását képviseli ! 

- XIII. Leo pápa levele Krementz kölni érsekhez 
a legújabb porosz egyházpolitikai tvjavaslat ügyében 
f. hó 18-án jelent meg a kath. sajtóban és pedig először 
nem a római lapokban, hanem a párisi „Universu-ben. 
és a „Köln. Volkz."-ban. A „Moniteur de Rome" f. hó 
18 — 19-iki száma egy párisi táviratban vett tudósítást e 
nevezetes breve megjelenéséről, 20 iki száma pedig csak 
kivonatban ismerteti. Közölni fogjuk eredeti szövegében. 

— Nem rosz gusztusa van, természetesen pro domo 
sua, a debreczeni „Protestáns Lap"-nak, midőn Magyar-
ország bíboros hgprimásának a sz.-István-Társulat ezidei 
közgyűlésén mondott beszédével szemben azt szerette volna, 
ha katholikus ember szólalt volna fel ő helyette. „Miért 
ne valljuk be, — igy szól ez a nevezetes kivánság, — 
inkább óhajtottuk volna, ha most is, mint 1833-ban, egy 
kath. szólalt volna föl nemcsak ugy mint fölvilágosodott 
katholikus, de ugy is, mint hazafi a primási nagyszabású 
beszéd tartalma s szűkkeblű (sic) iránya ellen". Ecce ! 
az atyafiaknak mily kedves dolog az, ha a mi katholikus 
hiveink édes anyjuk a kath. egyház ellen harczolnak, 
kivált ha ez által a protestantismus malmára haj t ják a 
vizet, mint tette, a kire a debreczeni „Pr. L." névszerint 
hivatkozik, 1833-ban Beöthy udön. a „kath. követ", ho-
lott, mint Horváth M. után mondatik „a főpapság fényes 
ajánlatokat tőn Beöthynek." „ A protestáns követek ekkor 
hallgatva ültek . . . protestáns érdekekért." Igazán meg-
aranyozni való gusztus ! Katholikusok harczoljanak egy-
házuk ellen — protestáns érdekekért, a prot. atyafiak 
pedig hallgatva gyönyörködjenek az ily „felvilágosodott 
katholikusok" esztelen, szivtelen, háladatlan harczában. 
De nem oda Buda, t. atyafiak! Ezek az idők kezdenek 
már elmúlni. Az atyafiak önző protestantismusa, mely ka-
tholikusok által szereti kikapartatni a protestáns geszte-
nyét, kezdi felnyitni katholikus hiveink szemét. Suum 
cuique, t. kollega : azaz protestáns védje a protestáns 
érdekeket, katholikustól az atyafiak katholikus érdekek 
védelmét várják. Ugy hisszük, ezt kívánja az osztó igaz-
ság, és prot. atyánkfiai, kik bizony nem igen vállal-
koznak kath. érdekek védelmére, nem haragudhatnak a 
mi katholikusainkra, ha prot. érdekekért buzgólkodni 
megszűnnek. No de ugyan mi okozta, hogy a debreczeni 
„Prot. Lap" támadást intéz a bib. hgprimás emiitett be-
széde ellen ? Az, hogy ő eminencziája a prímás „folyvást 
a „mi kath. szent hitünk"-nek tulajdonítja a világ meg-
újítását". Ej , e j ! Talán bizony a világ megújítása Krisz-
tus Urunk kereszthalálától egész 1517-ig várakozott, mig 
Luther Mártonnak tetszett az uj kor vallási veszekedését 
megindítani ? Azt veti a debreczeni lap a mi szerzetese-
inknek szemére, hogy ők „Kolumbus Kristóf fölfedezése 
előtt nem tudtak semmit az uj világ felől." Nos hát azok 
a szerzetesek Kolumbus Kristóf előtt legalább léteztek és 
tudományt, művészetet ápoltak, s megtanították a barbár 
népeket földmivelésre, iparra, szóval kiművelték a keresz-
tény czivilizáczióban. De hát mit tett Kolumbus Kris-
tóf előtt „a világ megújítására" s mit tudott az u j 
világ felől „Kolumbus Kristóf előtt" — a protestantis-
mus ? (Folytótjuk. ) 

— Pápai gróffá nevezte ki XIII. Leo Párisban a ka-
tholikus munkáskörök egyetemes bizottságának elnökét, 
de la Bouillerie József urat, azzal a kitüntéssel, hogy 
azt utódjaira is átszármazhathassa. íme, a kath. egyleti 
élet felkarolása már — grófi koronát terem ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 
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Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A pesti főtemplom és a mohácsi vészt közvetlen megelőző évek. — A felső oktatás Magyar-
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dr Schuszter Konstantin székfof ialója a váczi egyházmegye papságához. — Kath. Egyleti Klet : A Szent-Ist -Társulat . — Kath. Actio : 

Felhivás. — Vegyesek. 

A pesti főtemplom és a mohácsi vészt közvetlen 
megelőzd évek. 

Pest akkor valóban virágzásnak indult, te-
kintélyes város volt. A királynak ép annyi jö-
vedelme volt tőle mint Buda, Szeged és Kassától. 
Ulászló király jövedelme, melyet szentlászlói Thuz 
Ozvácl zágrábi püspök, mint királyi kincstartó 
feljegyzett, Pestről évi kétezer frtot tett.1) Ekkor 
Pesten sok volt a kereskedő, mint azt az imént 
idézett Oláh Miklós eszt. érsek is mondj a, a kik 
igen vagyonosak valának. Ugyancsak az ő fel-
jegyzéséből tudjuk, hogy, sajnos, igen lehanyatlott 
az erkölcsösség is. Kivált a jó borok, melyek 
i t t nagy választékban és olcsón kaphatók valá-
nak, sok erkölcsi bajnak voltak okozói. a) 

E korszakban két esemény tolódik előtérbe. 
Mindkettő hevesen zajlott le Budán és a vele 
szomszéd Pesten. Mindkét városnak templomait 
is igen érzékenyen érinték. Az első az 1514-ik 
évbeli pór vagy kurucz lázadás. — Az egyre 
veszélyesebben fenyegető török ellen leghatályosb 
ellenszerül keresztes hadjáratot kivánt az ország 
létesiteni. Bakács Tamás, az esztergomi biboros 
érsek, ez ügyben Rómában is járt , hol maga X. 
Leo pápa megadta hozzá az engedélyt, sőt vörös 
keresztet is adott, mely a had zászlójára volt 
tűzendő. Bakács visszaérkezve Rómából Budán 
nagy örömmel fogadtatott és fényes ünnepélyes-
séget rendeztek érkezésére. Elébe mentek Buda 

x) T ö r t . T á r s . 1880 . 168 . 
2) „Consp i ce re s in . . . D a n u b i i c a m p o , m u l t o s h o -

m i n e s , i a c e n t e s i n t e r d i u , q u i B a c h u m , P e s t h i d u l c i s s i m u m , 
p r a e t e r r a t i o n e m e x h a u s t u m , d e c o q u a n t , e t in l o n g a s h o -
r a s d i s p u m e n t , d e s t e r t a n t q u e . " I . h . 44 . 

és Pest összes plébánosai és szerzetes rendei. 
Előtte vitték a sz. kereszt-ereklyét arany fogla-
latban. Erre néhány napra a bibornok nagy ki-
sérettel megjelent sz. Zsigmond templomában, 
a hol sz. mise után a pápának engedélyét a 
kereszteshad szervezésére kihirdette. Ez nem-
csak Buda és Pest minden templomában megtör-
tént, hanem országszerte is közhirré tétetett. A 
mire rövid idő múlva temérdek nép gyűlt össze 
az ország több helyén, de kivált Pest elővárosai-
ban és tájékán. Midőn határozatba ment, hogy 
e had fővezére Székely Dózsa György legyen, 
Bakács bibornok ép sz. György napján Budavá-
rában sz. György templomában,1) mely a vár 
közepén állott, mások z) szerint ugyancsak sz. 
Zsigmondéban, ünnepélyes sz mise után vörös 
kereszttel ellátott fehér zászlót adott át neki 
és az oltár előtt térdre borultnak egy második 
szintén vörös keresztet ruháira varratott, va-
lamint az egész seregre áldó imákat mondott. 
Ebédre Dózsa bizonyára Bakács vendége volt, 
kinek háza nem távol a sz. György templomá-
tól állott, ki kevéssel előbb három napon át 
vendégelte volt meg az ország nagyait is. Ebéd 
után Dózsa lován ülve a sz. Ggöigy terén hir-
dette a budaiaknak a keresztes hadat és csak-
hamar 300 embert megnyert az ügy számára. 
Átmenve Pestre, Szentfalván szállt meg; hol 
szintén -hirdette a keresztes hadat, ugy hogy 
ott is vagy 300 embert kapott. Tábora a pesti 
sikon terült el. Mig a sereg némi katonai fe-
gyelmet nyert és rendeltetését várta, addig a 

Szerémi. E m l é k i r a t a M a g y a r o r s z á g r o m l á s á r ó l . 58 . 
2) Istvánfi, H i s t . R e g n i H u n g . 1758 . k i a d . L i b . 

V . 41 . 
34 
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földes urak jobbágyaik távozását megsokalták 
és olykor szigorral is azokat visszaparancsolták. 
Ebből lázadás keletkezett, mely a főurak ellen 
irányult. Pesten és Budán első sorban támadták 
meg ezeket, védtelen házaikba berontottak, ra-
boltak és gyújtogattak, az utjokba jövőket meg-
kínozták és felkonczolták. Nagy voit e két vá-
rosban a rémület, mert a legveszélyesb ellen-
ség készületlenül, egész véletlenül áttörhetlen 
abroncsként vette körül a városokat.1) Igen ér-
dekes az, amit ez eseményekről az egyidejű-
leg megjelent röpirat ir:") „Pesten túl egy 
mérföldnyire 5000 keresztes volt táborban. Ezek-
hez a bibornok többször izentetett, hogy men-
jenek haza, de mivel zászlój okról a kereszt há-
romszor leesett, — mondja a levélíró — nem 
távoztak, mert ezt a maradás jelének vették. 
Mire csakhamar elkezdtek garázdálkodni, a neme-
seket felkonczolni és lakaikat felgyújtani. A ne-
mesek többnyire Budára menekültek. Budán a 
bibornok parancsára a keresztesek ellen kellett 
volna prédikálni, azonban a budai két zárdában, 
úgymint a sarutlan barátok sz. János és a pré-
dikátorok sz. Miklós zárdájában azzal ijesztették 
vissza a papokat, hogy azokat is agyonverik, a 
kik a keresztesek ellen mernek beszélni." E le-
vél Budáról keltezve 1514. maj. 25-ikén íratott 
Augsburgba. 

Mindenki értékes tárgyait elrejteni sietett. A 
pesti ferenczrendüek sz. Gellért ereklye szekré-
nyét — mint már emlitve volt — szétszedték, 
hogy könnyebben elrejthessék. Bizonyára a fő-
templom becsesebb tárgyai is rejtekbe kerültek. 
Midőn a kurucz raj nagy nehezen Szeged és 
Eger felé útnak indult, rövid időre nyugalom 
állott be. 

Bizony a nyugalom csak rövid ideig tar tó 
volt, mert a török terjeszkedése és előnyomulá-
sáról az ország déli részeiben uj meg uj rém-
hírek jöttek. Ellene tekintélyes sereget kellett 
volna felállítani, de e czélra nem volt pénz. Rá-
koson 1526. ápril havában összejöttek a karok 
és rendek tanakodni, hogy honnan vegyék a 
költséget a hadjáratra. Magától érthető, hogy 
csak onnan vették, a hol még volt: az egy-
házak kincstárából, a mit VII. Kelemen pápa 
is megengedett, látván a szomorú körülme-

x) Katona, Hist. Crit. Reg. Hung. XVIII. 715. kk. 11. 
2) «Ain gross "W underzaichen das do gescheu ist 

durch das Creutz" stb. (az Akad. könyvtárban). 

nyeket, melyeken másként segíteni nem lehe-
tett . *) 

A kincsek feláldozásában a haza javára a 
legszebb példát maga a királyné, II. Lajos neje, 
Mária adta, ki minden kincsét és ékszereit e 
czélra önkéntesen feláldozta. Eme nemeslelkü 
példa után indulva kész volt Buda és Pest pol-
gársága is a kitelhető áldozatot meghozni, mind 
sajátjából, mind templomainak kincséből. Az 
egyházi kincsek átvételével Macedóniai László 
pécsi prépost és Bornemissza Péter királyi taná-
csos valának országszerte megbízva. Mig a fő-
város templomaiból azokat Benedek, a budai 
magyaroknak sz. Magdolna templomábau plébá-
nosa gyüjté egybe/') Hogy a pesti főtemplom-
ból is került valami az egyházi tárgyak kö-
zöl a hadi költségre, kétséget nem szenved. A 
ferenczrendüektől, — mint már emiitettük — 
tárgyak és pénz jócskán ju to t t e czélra. 

A másik csapás, mely Pestet s vele tem-
plomait érte, a mohácsi vész gyászos következ-
ményei valának. 1526. aug. 29-ikén történt vész-
dus csata után 12 napra Szulejman Kelenföldre 
megérkezett, onnan Budára bevonult, melyet 
szept. 14-én felgyújtatott, ugy hogy ott, kivéve 
a királyi palotát és a boltíves épületeket, min-
den elhamvadt. Beszélik, hogy Pest is elham-
vasztatott, Verancsics Antal kir. helytartó, esz-
tergomi érsek mondja: „Az (török) Chazar azon-
ban Budara Irkezejk. Az Dunara egy hydatt 
chinaltatta, Bwdatt Pesthett az kewzel való wá-
rosokat, szent egyházakat, kalastromokat, mind 
meg Igette." 3) Ur sinus Velius I. Ferdinand tör-
ténetirója pedig följegyzé: „A királyi várral 
szemben a Duna túlsó part ján Pest fekszik, mely 
a törökök által okozott csapás, és az ellenséges 
tűzvész előtt igen gazdag és népes vala" 4) Ran-
zau Péter lucerni püspök f'eljegyzé,5) miszerint 
Szulejman Budát ép ugy, mint az átalellenben 
levő Pestet, mely jeles kereskedő város vala, 
teljesen felégette. Ep ez vala oka, miszerint 
Báthory István nádor, midőn még az 1626-ik 

*) Maga II. Lajos emliti a többször hivatolt térit-
vényben : ,.Ex permissione et indultu Domini Sanctissimi 
Nostri Clementis Papae Septimi." Hermann Amand, Ca-
pistranus Triumphans, Sect. XXXV. C. 2. 

2) Némethy. A budavári főtemplom hajdani kincsei. 
Arch. Értesítő. 1884. 208. 

3) Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores III. 25. 
4) De bello Pannonico. 16. 
5) Epitome Rerum Hungaricarum, Schwandtnernél 

I. 411. 
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évben az országgyűlést egybehívta, azt nem Bu-
dára, vagy Pestre, hanem Komáromba hívta 
egybe, e szokatlan helyre történt egybehivást 
így indokolván: „Hiszen jól tudjátok, hogy Buda 
és Pest város leégtek, és mindennemű közleke-
déstől és eleségtől egészen meg vannak fosztva!"1) 
Szulejman a pesti oldalon távozott seregével, 
s pedig annak hirére, hogy Frangepan seregével 
Fehérvárott van, oly nagy sietséggel, hogy a 
török hadak maradéka alatt a Duna hid ja lesza-
kadt és sokan belefúltak. Az átvonult török ka-
tonák azután Pestet felgyújtották. Ez szeptem-
ber 26-ikán történt.2) Pestnek felégetése több 
kárral járhatott, mint Budáé, a hol többnyire 
bolthajtásos kőházak állottak, holott Pesten még 
a főbb utczákban is többnyire faházak valának.1) 
Hát még elővárosaiban, melyekben ritka volt a 
kőház. 

A mohácsi katasztrófa hasonló következ-
ményű lehetett Pestre mint a Sajó melletti ve-
reség 1241-ben. Mely után a menekült lakók 
lassankint visszajöttek és újra építkeztek. Pél-
dául a margitszigeti domonkos-rendü apáczák is 
visszajöttek és mindent jó karba helyeztek.4) A 
budavári templom is felépült és benne az isteni 
szolgálat régi szokás szerint ismét folytattatott, 
melyhez ä Pozsonyba szállított egyházi készlet-
ből a legszükségesebb 1539-ben visszavétetett.5) 
Pesten szintén történt építkezés. A leégett tem-
plomok is újra felépültek. A ferenczrendüek tem-
ploma felépítésére My ser Mihály esküdt polgár 
1537. aug. 17-ikén végrendeletileg hagyta ezüst 
kardkötő övét és ezüst serlegét. fi) Ha a ferencz-
rendüek temploma 1537-ben ismét felépült, fel-
tehető, hogy a főtemplom már korábban jutott 
ismét fedél alá. 

Több mint 20 év kellett, mig Buda és Pest 
ismét szerveződött, épületei kellő karba helyez-
tettek. De evvel az erőfeszítéssel létrejött uj 

*) Kovachich. Vestigia Comitiorum. 626. 
2) Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches. 

III. Erläuterungen. 643. 
3) Valamely az 1492-ik évben kelt okmányban em-

lítés tétetik Pesten, a sz. Péter utczában állott faházról, 
melyet Jóbi Mihály 132 arany forintért vett meg János 
kalaposmester özvegyétől. Századok. 1873. 511. 

4) Némethy. Adatok árpádházi b. Margit ereklyéi-
nek történetéhez. 39. kk. 11.« 

5) Némethy. A budavári főtemplom története. 84. 
tí) „Item ad edificationem ecclesie claustri Sancti 

Petr i hic in Pesth fundati legavit unum Baltheum ar-
genteum et unam cuppam argenteam." Orsz. ltár. Acta 
Monial. Pos. 55. es. 35. sz. 

élet olyan volt, mint az első őszi dér által meg-
hervasztott természet, mely ha ismét meleg na-
pok jönnek, újra iparkodik magához jönni, de 
minden erőlködése hiábavaló, mert a télnek 
kérlelhetlen fagya csakhamar tönkre tesz min-
dent. Igy volt ez Budán és Pesten is. A télhez 
hasonló, mindent elpusztító katasztrófáról a kö-
vetkező fejezetben. 

Főtemplomunk történetének harmadik kor-
szaka, fénykorszaka vala. Az ország leglényege-
sebb ügyei, a királyválasztások, az ő falai között 
tárgy altatnak. De nem csak nagy események 
teszik nevezetessé, hanem gazdag építkezések 
által is emelkedik fénye. A renaissance kor re-
mek alkotásainak muzeumává válik. Még manap 
is hirdeti a templomban több darab a humanis-
mus e fénykorát hazánkban. A templom lelké-
szei oly önállóságot vívnak ki magoknak, hogy 
maga az egyház feje, a római pápa erősiti meg 
őket hivatalukban. Mint felszentelt püspökök és 
érseki helynökökök plebániájok területén főpász-
tori jogokat gyakorolnak. Okmányaikat hiteles 
helyek jogérvényével állítják ki. A városnak 
többi egyházi intézményei is gyarapodnak: zár-
dák, kórházak, templomok s kápolnák. A vallás 
és erkölcsös élet fokozására pedig igen hatnak 
a testvérületek, melyek egyre virágzóbbak. Pest 
életrevaló várossá fejlődik, melyet a tatárjárás-
hoz hasonló második csapás, mely a mohácsi 
vész után érte, sem volt képes hosszú időre 
tönkre tenni, abból ismét uj erővel felemelke-
dett és ismét virágzóbbá lesz, ha be nem kö-
vetkezik végpusztulása a török foglalás által. 

Némethy Lajos. 

A felső oktatás Magyarországon.1) 
A hittani intézetek czime alatt a vallás- s okta-

tásügyi minisztériumnak a közoktatás 1885/6. évi álla-
potáról az országgyűlés elé terjesztett jelentése összefog-
lalja a latin és görög szertartású egyházmegyék és szer-
zetes rendek papnövelő intézeteit, a budapesti egyetem 
hittudományi karával kapcsolatos központi papnöveldét, 
valamint a felekezetek lelkész-képesitő tanfolyamait és 
a budapesti rabbiszeminariumot is. Nem vitatkozunk 
most arról, mennyiben lehet a tudományos színvonal és 
rendeltetés czéljából annyira különböző intézeteket egy 
kalap alá szorítani, minthogy azonban a közoktatásügyi 

Befejező közlemény a népoktatásügyről valamint a közép-
iskolákról a „Religio" hasábjain napvilágot látott czikksorozat 
kiegészítésére* 
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kormány pusztán statisztikai szempontból indult ki, nekünk 
is el kell fogadnunk ez álláspontot és azon szemügyre 
venni a katholikus egyház és a felekezetek, valamint a 
zsidók közti számarányt. 

A római s görög katholikus egyház püspöki szék-
helyein, valamint az egyes szerzetes rendek kebelében 
fennálló szemináriumok és papnöveldék föladata a pap-
növendékeket a theologiának tudományos előadása által 
a lelkészi s részben tanári pályára is előkésziteni ; ez 
utóbbi tekintetben a tanárjelöltek magasabb kiképezte-
tésüket a theologiai szakok tanitására nézve részben a 
hittudományi szigorlatoknak az egyetemen való letevése, 
a középiskolai tanári pályára nézve pedig tovább képez-
tetésüket és az előirt képesítést az országos középiskolai 
tanárképző intézet látogatása és szabályszerű vizsgálat-
tétel által nyerik Ide nem számithatók az irgalmas 
rendű orvos- s szebész, valamint gyógyszerész-növendékek, 
kik okmányaikat szintén a magy. kir. tudomány-egyete-
meken szerzik, mig a betegápolói ténykedést a szerzet 
kórházaiben is tanulják. 

A felekezeteknek, nevezetesen a görög keletieknek, 
a reformátusoknak, lutheránusoknak s unitáriusoknak 
úgynevezett theologiai intézetei a lelkész-tanitói s tanári 
kettős czélt vélik egyszerre elérhetni növendékeik okta-
tásánál : amit nyilván a theologiai ismeretek iránt támasz-
tott kevesebb igény vagy azok szűkebb köre magyarázhat 
meg ; aminthogy ellenkezőleg a zsidók tisztán vallástani 
intézettel birnak az országos rabbi-képzőben. 

A hittani intézetek részletes elősorolásánál azt ta-
pasztaljuk, hogy a közoktatásügyi kormány egy árva 
szóval sem emliti a — Pázmány-intézetet Bécsben, valamint 
amaz alapitványi helyeket, melyeket a katholikus egyház 
Rómában, Innsbruckban, a bécsi Augustineumban bir, 
— amint a középiskoláknál sem emliti a kisebb papnö-
veldéket, melyek száma négyre vagy ötre rug az egész 
országban. Minthogy pedig a mellőzött intézetek és ma-
gyarországi növendékeik szintén kiegészítő részét képezik 
a magyarországi mindkét szertartású katkolihus egyház 
papnevelésének és hittanár-képzésének, nélkülök hiányos 
marad a kép, melyet a közoktatásügyi kormány jelentése 
a hittani intézetekről nyújt, és nem felel meg a valóságnak 
az arány, melyet a jelentés kimutatása a felekezetekkel 
szemben elénk tár. 

Ennélfogva a miniszteri jelentés összegezése sem 
lehet alapos. Igy abban csak 40 hittani intézetről 
tétetik említés, mint az 1885/6-diki tanévben fennállot-
takról, holott ha csak a Pázmáneumot adjuk hozzájuk, 
máris egygyel többet kell megállapítanunk. Ezt meg is 
teszszük ama reményben, hogy a nagyméltóságú m. kir. 
közoktatásügyi kormány utólagos jóváhagyását sikerül 
megnyernünk. 

Eszerint az 1885/6-diki tanév folyamában fennállott 
50 hittani intézet közöl : 

1. a budapesti magy. kir. tudomány-egyetem-
mel mint fakultás is kapcsolatban álló hittudományi 
intézet volt 1 ; 

2. a bécsi cs. tudomány-egyetemet látogató 
növendékekkel biró Pázmány-intézet 1 : 

3. róm. kath. érseki és püspöki hittani in-
tézet volt 18 : 
névszerint: Beszterczebányán. Egerben, Esztergom-
ban, Győrött, Gyu'afehérvárott, Kalocsán, Kassán, 
Nagyváradon, Nyitrán, Pécsett, Rozsnyón, Szatmártt, 
Szepeshelytt, Székesfehérvárott, Szombathelyen, Te-
mesvártt, Yáczon és Veszprémben, továbbá : 

4. szerzetesrendi hittudományi, részben tanár-
képző intézet volt 10 ; 
és pedig : a szent Benedekrendieknek Pannonhal-
mán, a cziszterczieknek Zirczen, a kegyesrendieknek 
Nyitrán, a prémontreieknek Jászóvártt, a szt. Fe-
rencz rendieknek Fogarason és Baján 2, Eszter-
gom- Pozsonyban, a kapuczinus szerzetnek Po-
zsonyban ; 

5. görög katholikus hittani (érseki, püspöki) 
intézet volt 4 ; 
nevezetesen : Balázsfalván, Eperjesen, Szamosujvá-
ron és Ungvárt t . 

6. görög keleti, részben paedag. hittani-szemi-
narium volt 3 ; 
t. i. Aradon, Karánsebesen és Karlóczán ; 

7. református, részben paedag. hittani intézet 
volt . . . . . . . . . . . . 4 : 
névszerint : Budapesten, Debreczenben, Nagyenyeden 
és Pápán ; 

8. lutheránus, részben szintén paedag. hittani 
intézet állott fenn 7 ; 

és pedig Beszterczén, Brassóban, Medgyesen, 
Nagy-Szebenben, Pozsonyban, Segesvártt és Sop-
ronban ; 

9. unitárius theologiai intézet volt Kolozsvártt 1 ; 
10. Budapesten fennállott mózes vallású rabbi-

képző intézet 1. 
Ez intézetek növendékeinek számát is hiányosan 

tünteti föl a miniszteri jelentés, minthogy abból kimarad-
tak a Pázmáneumban, Rómában és Innsbruckban tanult 
ifjak, akik körülbelül 70-re tehetők és ennélfogva ennyi-
vel kell megtoldanunk a miniszteri jelentésnek a hittani 
intézetek növendékeiről közlött összegezését. 

Eszerint a mondott tanévben volt összesen 1857 ily 
tanuló, akik közöl vizsgálat nélkül eltávozott 44 és kettő 
meghalt. A növendékek közt találtatott vallásra nézve : 
katholikus 1122 (latin szertartású 839, görög szertartású 
283) ; görög-keleti 245 : református 238 ; lutheránus 128 ; 
unitárius 16; zsidó rabbi-növendék 108. 

Az emiitett 50 tanintézetben (Pázmáneum az aláb-
biakban nincs beleértve) volt 182 tanfolyam ; a hit-
tani intézetek általában 4 évig tartó tanfolyamokkal 
szerveztettek, kivételesen 6 éves tanfolyammal birt a 
nyitrai róm. kath. püspöki papnövelde ; három évig 
tartó tanfolyama volt a görög-keletiek aradi s karánse-
besi, a lutheránusok nagyszebeni, segesvári, beszterczei, 
medgyesi és soproni, és végül az unitáriusok kolozsvári 
intézetének ; két éves ( illetőleg négy éves, de évenkint 

I t t téved a miniszteri jelentés ; minthogy bölcsészeti tan-
folyamok. ami megfelel a 7. s 8. gymnas. osztálynak, igen sok 
papnöveldében található. 
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váltakozó) tanfolyammal birt a székesfehérvári, rozsnyói 
és kassai latin, az eperjesi gör. szert, püspöki, továbbá a 
kegyes tanitó-rend nyitrai és a szent Ferencz-rendüek 
pozsonyi és esztergomi hittani intézete, ez utóbbinál oly-
kép, hogy az I. és II. évfolyam Esztergomban, a III . s 
IV. évfolyam Pozsonyban adatott elő. A budapesti or-
szágos rabbiképzőben két 5-éves tanfolyam volt. 

Alkalmaztatott a 182 tanfolyam vezetésére (a Páz-
máneumot itt nem vehettük számba) — az oktatással 
nem foglalkozó igazgatók kizárásával — összesen 271 
tanár s tanitó ; közöttük 

tanári állásukat tekintve: rendes tanár 194; helyet-
tes és rendkivüli tanár 3 4 ; kisegitő tanár 43 ; 

polgári állásukra nézve : egyházi s szerzetesrendi 
(fölszentelt pap) 187 ; világi tanár 84. 

Ha már ez adatokat összevetve némi következteté-
seket akarunk levonni a katholikus egyház s felekezetek 
közti viszonyra vonatkozólag a papképzés terén, az ered-
ményt könnyen összefoglalhatjuk abban, hogy a nép lelki 
vezetésére a kath. egyház három annyi gondot fordit, 
mint a felekezetek összevéve. 

A kath. egyház ugyanis papjelöltek, jövendő lel-
készek nevelésére 34 hittani intézettel bir (ezek közt 
csak 4 részben tanárképző), ellenben a felekezetek a 
zsidókkal együtt mindössze 15 papképzö intézettel bir-
tak, melyek a rabbi-szeminariumon kivül mind tanár-
képzők voltak a felekezeti gymnasiumok számára. 

A 33 kath. hittani intézetben (a Pázmáneumot 
ismét nem vehetvén számba) oktatott 187 tanár vagyis 
minden intézetre esett mintegy 6 tanár ; — a 15 fele-
kezeti hittani intézetben oktatott 84 tanár vagyis min-
denikben szintén mintegy 6 tanár, — de mialatt a katho-
likus intézetekben tisztán a lelkész-képzés vétetett czélba, 
amelyet 6 tanerő könnyen elláthat, addig a felekeze-
teknél (kivéve a zsidó rabbi-képzőt) hat tanár lel-
készeket és tanárokat képezett egyszerre, hogy a lel-
készképzés vagy tanár-képzés vagy mindakettő szenve-
dett-e e rendszer mellett hátrányt, azt most ne kutassuk. 
Elég legyen a tényállást megállapítanunk amaz esetleges 
vád ellenében, mintha a kath. egyház hittani intézeteiből 
kikerült lelkészek, kik négy évig készülnek pályájukra, 
kevesebb műveltséggel bírnának, mint a felekezetek hittani 
intézeteit végzett ifjak, kik rövid három év alatt a lel-
készi s a tanári pályára egyaránt képesítetteknek mon-
dattak ki. 

Azonfelül meg kell állapítani azt, hogy egyedül a 
katholikus hittani intézetek állanak helyes arányban a 
hivők számával, 9 millió katholikusra esik ugyanis 34 
hittani intézet 1122 lelkészjelölttel, holott az 5 mil-
liónyi görög-keleti, lutheránus, református és unitárius 
hitfelekezetek 14 hittani intézettel, de csak 527 papje-
lölttel (kik közöl a fele tanár-jelölt), ellenben a 800,000-
nyi zsidóság egy országos rabbi-képzőben 108 rabbinus-
jelölttel bir. 

Ha a vallás ápolása egy államban a hazafentartó 
tényezők egyik legelseje, akkor a fönebbi arányokból 
könnyen összehasonlitást tehetünk e tekintetben Ma-
gyarországon. (Fotyt. köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 26. Az egyházpolitikai törvény-

javaslat a porosz képviselőházban. — Legyen az akár 
meggyőződés, akár Opportunismus, a mi Bismarckot ve-
zérli, annyi igaz, hogy államférfiú és különösen egy 
protestáns, vagy jobban mondva paritetikus állam protes-
táns államférfia eddig aligha beszélt ugy, mint Bismarck 
herczeg a porosz képviselőház e hó 21-én tartott ülésén. 
S tavai és az idén a porosz főrendiházban tartott be-
szédek mellé joggal sorakozik a mostani beszéde. Persze 
a beszéd csak beszéd ; — hogy mit tesz vagy mit fog tenni, 
az más kérdés. De beszédnek is elég nagy jelentőségű és 
megérdemli, hogy vele foglalkozzunk. 

Kivonatban már előző számunkban közöltük e be-
szédet ; t. olvasóink már alkottak maguknak Ítéletet 
felőle, és mi csak röviden akarjuk összegezni a főbb 
pontokat és irányeszméket, melyeket e beszéd tartalmaz. 

Annyi világos és kétségbevonhatatlan, hogy Bis-
marck békét akar a pápával. Ez, ugy látszik, előtte és 
számára nagyon szükséges és ezen kivül még igen sürgős 
dolognak látszik. Miért — ezt persze nem tudjuk ; lehet, 
hogy a külviszonyok, lehet, hogy a belállapotok miatt. 
Az az egy azonban bizonyos. Békét akar vagy legalább 
fegyverszünetet. Ezt pedig a középpárt feje felett egye-
nesen az egyház fejével akarja megkötni. Bosszú-e az a 
Centrum ellen, vagy diplomatia, mely ily uton gyorsab-
ban remél sikert, ezt nem tudjuk. 

Innét a törekvés a szentszékkel lehetőleg a legjobb 
lábon állni. Innét a diplomatikus tárgyalások, a porosz 
kultuszminiszter római utja, innét a többi között leg-
utolsó beszédének kimagasló részletei . '„A p á p a s á g — i g y 
szólt — a németországi katholikusok számára nem kül-
földi intézmény." Aminő egyszerű és igaz ez az állítás, 
épp oly szokatlan egy modern államférfiú szájából. Szo-
katlan pedig annyira, hogy özszeröffent erre majdnem 
az összes libeialis sajtó. Az a sajtó, mely az állammin-
denhatóság elméletet által annyira elvakult, hogy a dol-
gok tiszta és helyes felfogása reá nézve majdnem lehe-
tetlen. A ki pl. a „Nemzet" idevonatkozó czikkét olvassa, 
az látja ama szánandó szükkeblüséget és téves állás-
pontot, melyet még Bismarck felszólalása daczára is 
elfoglal a liberális tábor, mely kész inkább Bismarck 
érdemeit, államférfiúi tehetségét ócsárolni, mint meg-
hajolni az igazság szava előtt, mely szerint a pápa 
valóban nem lehet idegen és külföldi a katholikusok 
számára. Akik tagjai az egyháznak, tagjai a nagy vi-
lágcsaládnak, melynek feje és atyja a római pápa. Az 
atya családjának egész körében otthonos; ő sehol sem 
idegen, hol családja van, hol hozzátartozói léteznek. ! Ez 
nemcsak ideális szempontból, de az atyai tekintély és 
hatalom tekintetében is áll ; mert atya hatalom és tekintély 
nélkülmon sens. A hol tehát szentséges atyánk otthonos, ott 
atyai hatalmáva1 és tekintélyével is otthon van. Öt ignorálni, 
hatalmát eltagadni, tekintélyét kisebbiteni nem lehet, nem 
szabad. Azért mivel a római pápa összes hivei körében 
otthonos, ott van hatalmával, tekintélyével: következőleg' 
Bismarcknak teljesen igaza van, hogy a pápaság a ka-
tholikusokra nézve nem külföldi intézmény. 
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Ezt az egyszerű igazságot, melyet oly könnyen 
megérthetne mindenki, kiben jó akarat van, nem birja 
megérteni ama elfogult tábor, mely csupa nem-akarásból 
készebb sötétségben és vakságban maradni, mint meg-
hódolni az igazságnak. 

A másik nevezetes vallomás a már fentebb hang-
súlyozott békeszeretetnek kifolyása. „Erős hitem az, hogy 
minden nemzeti pártnak oda kell törekednie, hogy a 
római kúriának annyi engedményt tegyen, minőket az 
állam jogainak megóvása mellett csak tenni lehet." Bő-
vebben kifejti azután Bismarck, hogy miért. 0 neki 
békére van szüksége. Ha ő kezdette a kulturharczot, 
tette ezt politikai indokokból; ha most megszünteti, teszi 
ezt — sem doktrinarius, sem vallási, hanem egyedül 
politikai inditó okokból. — Ez világos és legalább őszinte 
beszéd. Bismarck, a korunk bámulta államférfiú tehát 
elismeri, hogy az államnak tisztán politikai okokból is 
nincs arra szüksége, hogy harczban legyen az egyházzal, 
sőt arra van szüksége, hogy békességben legyen és ma-
radjon vele. Amint az egyházi hatalom megszorítása és 
korlátozása az államra nézve is botrányos : ugy az egy-
háznak szabad mozgása és saját körében való akadály-
talan és független intéző képessége az államra nézve is 
előnnyös. 

Ezt a nézetet Bismarck herczeg nem a priori állí-
totta fel, ezt a posteriori tanulta ama huszonöt évi hiva-
taloskodása tapasztalataiból, melyeket épp neki bőséges 
alkalma volt szerezni. 

Régen hirdeti ezt az egyház, hangsúlyozza ezt min-
den alkalommal — és kivált „Immortale Dei opus" kör-
levelében — szentséges atyánk. A világ süket marad, 
vagy gyáva, hogy talán jobb meggyőződése ellenére nem 
mer kifejezést adni ezen igazságnak. 

Egy nagyvevü protestáns államférfiú kellett ahhoz, 
hogy katholikus politikusoknak, kiket vagy a liberalis-
mus elvakított, vagy a respectus humánus elnémított, 
újból hangoztassa azt az oly természetes igazságot, hogy 
az egyházi és világi hatalom épp ugy kölcsönös biza-
lomra, támogatásra és együtt működésre van utalva, 
mint a test és a lélek az emberben, kinek számára ala-
kult az állam és alakíttatott az egyház. Sajnos, hogy 
sem nálunk, sem Ausztriában, sem Francziaországban, 
Olaszországban vagy Spanyolországban, hanem Poroszor-
szágban — protestáns államférfiú ajkairól — hangzanak 
fel újból ama helyes elvek, melyekre egész Európának, 
minden államnak szüksége van. De tekintve ezt az álta-
lános irányt és áramlatot, hogy Poroszország mintáját és 
Bismarck példáját akarva nem-akarva oly hiven másolni 
iparkodnak majdnem mindenütt, reméljük, hogy ezen 
irányban is, ha más indokokból, el nem követik azt a 
politikátlanságot, hogy az egyházzal harczba keveredje-
nek, vagy a talán a fenforgó differentiákat kiegyenliteni 
vonakodnának. 

Bármely indok is vezérelte Bismarckot és vezérelje 
ezentúl, egyben erős a mi hi tünk: hogy fe'lépése és el-
járása nem fog maradni minden nyom nélkül sem Porosz-
országban, melynek vallási békéjét lassan, de biztosan 
helyreállítani sikerülend, sem egész Európában, mely 
végre is kell, hogy ama meggyőződésre jusson, hogy 

ez az örökké if jú és erős egyház, mely az államok ala-
kulásánál az első szerepet játszotta, fenntartására pedig 
oly nélkülözhetetlen befolyást gyakorol, azoknak meg-
mentésében is mint oly megbízható és pótolhatatlan té-
nyező fog ismét bebizonyulni, hogy a vele való szakítás az 
állami élet és rend megbomlását vonja kétségkívül maga 
után, mig a vele való őszinte és tartós béke az államok 
megszilárdítására és minden destructiv irányok legyőzé-
sére lényegesen fog befolyni. 

Faxit Deus — in utilitatem utriusque reipublicae ! 
? 

VáCZ. Nm. és f t . dr Schuszter Konstantin székfogla-
lója à váczi egyházmegye papságához.— 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo dilectissimi ! 
Non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei, 2) 

quod ab inclyta Dominici gregis portioné Cassoviensi 
ad praeclaram partem vineae Domini Sabaoth Vaciensem 
canonice translatus, augusta haec sanctorum tecta subeam, 
et pontificale meum munus solenni majorum ritu capes-
sendo, e solio hoc primum ad Tos Fratres Filiique di-
lectissimi verba faciam. Quapropter cernuus flecto genua 
ante Patrem Domini nostri Jesu Christi, qui ante novem 
et quod excedit annos me suscitavit de terra inopem, et 
citra ullum meum meritum, sola divinae suae misericor-
diae largitate inter principes populi sui collocando 3) ist-
hic nunc adire voluit sanctam haereditatem magnorum 
qui a saeculis fuerunt Ecclesiae hujus Antistitum. 

At vero, ascendens super venerandis his sepulchris 
atque haeres curarum operumque, sentio nimis, elevatum 
me esse, sed ad sepulchrum, — sublatum esse, sed ad 
judicium, — ornatum esse, sed trabe crucis, — circum-
datum esse, sed periculis ; sentio admodum me altiorem 
locum esse sortitum, sed non tutiorem, sublimiorem, sed 
non securiorem ; quanto enim prae ceteris gradus est 
altior, tanto gravior ruina esse potest.Dum igitur 
considero gradum, casum vereor, dum suspicio fastigium, 
intueor faciem abyssi ; dum attendo celsitudinem, peri-
culum reformido. 6) — Haec ipsa pericula, simul vero 
exacta jam propemodum aetas mea terrerent me vehe-
menter, nî inconcussa essem fide in Deum, ex quo suffi-
cientia nostra est. 'J Qui inscrutabili suo consilio, me 
alterum jam, ceu lucernám supra modium collocari voluit, 
ipse e coelestium gratiarum suarum thesauris virtutem 
quoque mihi et oleum largiturus est, ut luceam in hac 
quoque domo Ejus ; qui enim mei muneris est auctor, 
ipse mihi fiet etiam administrationis adjutor, et ne sub 
magnitudine succumbat infirmus, daturus est virtutem, 
qui contulit dignitatem. 8) — Quod ut impetrem, vestrum 
omnium pia tanto enixius imploro suffragia, quanto mi-
nus tempóra quae vivimus animum erigere queunt. Dum 
turbines mare agitant, dum coelum nubibus obscuratur, 
nauta nec quietus nec tranquillus in puppi sedet. In ar-
duis his Ecclesiae adjunctis, non ignoro quidem exilita-

Köszönet a figyelemért. Legyen szives folytatni. A szerk. 
2) Ad Rom. IX. 16. 3) Ps. 112. 7. 8. 
*) S. Bern. ep. 237. 6) S. Ambr. I. ad Tim. 
«) Bern, ad Eug. 7) II. Cor. 3. 5. 
8) S Leo Serm. 1. die ass. 
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tem virium mearum, sed novi quoque meas quae implen-
dae sunt partes ; — macte sum igitur animo, mihi nam-
que dictum censeo, quod S. Ambrosius ad Constantinum 
Episcopum his scripsit verbis : Suscepisti, inquit, munus 
Antistitis . . . . in puppi Ecclesiae sedens navim adversus 
fluctus gabernas. Tene clavum fidei, ut te graves hujus 
seculi turbare non possint procellae. Mare quidem mag-
num et spatiosum est, sed noli vereri, quia Ipse super 
maria fundavit earn et super ßumina praeparavit eam 

Sacri mei muneris Vos inter auspicaturus exercitium, 
congruum esto, paucis perstringere rationem, quam in 
regendis animabus vestris sequendam proposui. Primum 
quidem, non veni ministrari sed ut ipse ministrarem, — 
non tarn praesse quam prodesse desidero ; 8 ) sie proin 
vestrum omnium honos, existimatio, commoda curae mihi 
erunt, ut quidquid ex me in Vos emolumenti redundare 
potuerit, praeeipuis meis sim appositurus lucrorum com-
pendiis. — Novero porro, me sapientibus et insipentibus 
debitorem esse3) agam itaque serio in virtute illius verbi, 
quod efficax et penetrabilius est omni gladio aneipiii, 4) 
ut disciplina morum ceu vita vivificans Ecclesiae strenue 
et conscientiose observetur, nulla prorsus ratione tole-
raturus in sacerdote vitam, quae in destruetionem Chri-
stifidelium cedat et de quo merito dici queat : quare tu 
enarras justitias meas, et assumis testamentum per os 
tuum ; tu vero odisti disciplinam et projecisti sermones 
meos retrorsum.5) Meminero etiam, ut onus quod aliis 
impono, ipse portem prior,6) ne in me redicant verba 
Salvatoris : dicunt et non faciunt, alligant onera gravia 
et insupportabilia, et imponunt in humer os hominum, 
digito autem suo nolunt ea movere. ' ) — Sequar demum 
Domini consilium dicentis: Principem te constituer unt, 
esto inter illos, tamquam unus ex Ulis ;8) pater omnibus 
et per omnia in cunctis boni patris attributis, operarius 
fidelis cum omnibus, exemplum vitae pro omnibus, ut, 
non quidem ad praesumtionem sed ad vestram hortatio-
nem cum Apostolo dicere queam : Imitatores mei estote, 
sicut et ego Christi. ö) 

Hac lege hoeque studio sacrum apostolatus munus 
adeunti mihi, Vos estis magna spes mea, — sitis virtus 
mea, solamen et gaudium meum eritis 10) eritis om-
nino, uti optime confido, si Spiritu Domini acti, vita 
vestra sanctificari perrexeritis. Monente enim S. Bernardo, 
a te ipso, o sacerdos, sanctificatio incipiat, — santificari 
prius oportet, demum sanctificare, docet S. Gregor Naz. 
— sanctificati in spiritu, cuncta quae de clericali voca-
tione exiguntur, sponte et facile implebitis. Incassum 
invigilatur et mandatur illis, quibus internus spiritus 
pietatis deest, qui vero pleni sunt spiritu sancto, nec 
oculo nec manu graesulis indigent. Actum foret de sa-
lute fidelium et de bono Ecclesiae, si sacerdotes nil 
aliud et non majora praestarent, quam quae litteris 
praescribi aut minis imperantis obtineri possunt. Horam 
sermonis sacri, locum sacrae confessionis, ordinem et 

l) Epi. 2. ad Const. 
3) Rom. I. 14. 
5) Ps. 49. 17. 18. 
7) Matth. 23. 4. 
9) I. Cor. 4. 16. 

2) Inn. III. mys. miss. 
4) Hebr. 4. 12. 
6) S. Bern. ep. 221. 
8) Ecclest. 32. 1. 

10) Phil. 4. 1. 

r i tum cultus divini praescribere possum ; an vero veritates 
coelestes aut potius vana verba fidelibus annuncient, an 
ex corde dicant, an peccatores revocare studeant, vel 
potius fomitem peccati sub-subministren* ; a n sancta san-
cte tractent, a conscientia et interno cujusvis spiritu 
exspectare debeo. Ne in ruinam fidelium vergat vita 
sacerdotis, impedimento esse potest Episcopus, ut vero 
seipsum sanctificet, et sanctitate sua alios aedificet, nemo 
nisi is, qui spiritum bonum dat petentibus,efficere po-
test- — Quare, si zelus Domus Dei Vos dirigit et im-
pellit, mandata mea superfl.ua, et si quae necessaria, Vo-
bis non gravia erunt, — parato animo vocem meam 
audietis, et mihi animos et vires jungetis. — Atque 
juncti sic, uni facti mecum in animi sensu facile uni 
fietis in externis actibus ; — cuncti et singuli in omnibus 
et per omnia, intra et extra atria Domini, uni estote et 
individui cum Episcopo, adimplendo hac ratione praeci-
puam Ordinis ecclesiastici legem, formandoque robur in 
recta virium compagine. 

(Ve'ge köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

tudományos és irodalmi osztályának megalakítása ügyé-
ben a lapunk mult számában jelzett 6-os bizottság gróf 
Károlyi Sándor s illetőleg dr Steiner Fülöp társulati 
elnök urak vezetése alatt f. hó 25-én, 26-án és 27-én 
ülést tartot t . Abból az elvből indulván ki, hogy a Sz. 
I. T. tud. és irod. osztálya maga lesz hivatva, a társulati 
alapszabályok keretében, ünnepélyesen megalakulni és 
szervezkedni, azért az illető osztály tagságára számot 
tartható katholikus tudósok és irók népes és diszes so-
rából a 6-os bizottság csakis korlátolt számban jelölt ki, 
körülbelül 70 irót. A 6-os bizottság javaslatát a 30-as 
bizottság plénuma f. hó 28 án fogja tárgyalni. Dönteni 
a választmány fog. 

= A budapesti jobbparti kath. legényegylet f. évi 
május 1-én, hálaadásul 19 évi fenállásért, a t. kapuezi-
nus atyák vizivárosi templomában egyházi ünnepet ren-
dez. A szentbeszédet dr Wolafka N. mondja. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Felhívás. 

Magyarország összes egyházi és világi kath. tanférfiaihoz. 
A folyó év végére a katholikus világban oly ese-

mény készül, a mely mozgalomba hozta már eddig is az 
összes valóban katholikus érzelmű lelkeket. 

1887. decz. hó 31-én dicsőségesen uralkodó szent-
séges atyánk, XIII . LEO pápa, áldozárságának 50 éves 
jubileumát fogja megünnepelni. 

Számos izben adta ő szentsége kiváló tanúságát 
amaz atyailag gondoskodó rokonszenvének, melylyel irán-
tunk magyarok iránt viseltetik. Bárki volt is szerencsés 
honfitársaink közöl tőle fogadtatni, tanuja lehetett ama 
beható,""részvétteljes kérdéseinek, amelyeket atyailag mind-
egyikhez intézni soha el nem mulasztott. Csak mintegy 
másfél év előtt is történt, hogy négy legszegényebb sorsú 
nőt, kik hazánkból gyalog zarándokoltak az apostolok 
sírjához, nem csak külön fogadtatás kitüntetésében része-
sített, de még fejedelmi bőkezűséggel meg is ajándé-
kozott. 

Katholikus Tanférfiak ! Ha ő szentsége irántunk 

*) S Cypr. de laps. 2) Luc. 11. 13. 
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táplált legforróbb érzelmeiért megérdemli, hogy minden 
magyar a legbensőbb áhítattal tekintsen feléje : akkor ő, 
mint az anyaszentegyház és az összes világ első és leg-
magasztosabb oktatója és tanítója, azt a mi részünkről 
leginkább és legjogosabban elvárhatja. 

Mit tegyünk mi a jubileum megünneplésére? 
Sok mindenféle volt már e tekintetben indítványoz-

va, sok van készülőben ; még több fog remélhetőleg kö-
vetkezni. A nagyméltóságú magyar püspöki kar ezen 
világünnepélyt a maga hatáskörében van hivatva ren-
dezni. Bármit fog ís ez határozni, ahhoz mi, mint az egy-
ház hü fiai, szívvel-lélekkel csatlakozni fogunk. 

Kath. tanférfiak ezen általános mozgalmon kivül 
még külön mozgalmat is indítottak meg. Miután sikerült 
egy körükből való tagot megnyerniük, ki több éven át 
Rómában tartózkodván és az ottani viszonyokat teljesen 
ismervén, a kalauzolást elvállalja ; s miután kiderült, 
hogy kartársaiknak egy nagyszámú zarándoklat esetére 
oly könnyű föltételeket szabhatnak, melyek még a sze-
rényebb sorsú tanférfiunak is lehetővé teszik a részvé-
telt ; ezen zarándoklat előkészitésére egy központi bizott-
ság alakult. Ezen bizottság a maga szándékát f. hó 18-án 
küldöttségileg ő eminencziája, Magyarország biboros her-
czeg-primása elé terjesztette s arra helyeslését és áldását 
kérte. 0 eminencziája igen kegyesen fogadván a küldött-
séget, szándékát jóváhagyta, annak megvalósítására buz-
dította és a tervezett zarándoklatra főpásztori áldását 
adta. Ennélfogva a zarándoklat már az eddigi előmunkála-
tok alapján is minden tekintetben sikeresnek ígérkezik. 

A föltételek következők: 
1. A zarándoklat ötszáz tagból áll, az összes ma-

gyarországi egyházi és világi katholikus tanférfiak- és 
hozzátartozóikból. 

2. A zarándoklat 1887. évi decz. hó 22-én este 
Budapestről indul, a magyarországi utbaeső állomásokon 
a részvevőket fölveszi és Pragerhof , Laibach, Görz, Cor-
nions, Mestre, Bologna, Florencz érintésével decz. 24-én 
érkezik az örökvárosba.1) 

3. A visszautazás bármikor külön is történhetik, 
mivel a vasuti-jegy a visszautazásra egy hónapig érvényes, 
és a főbb állomásokon az ut megszakítására jogot nyújt . 

3. Az utazás csakis második osztályú kocsikon 
történik. 

5. Minden részvevő fizet : 120, azaz százhúsz forintot. 
Ezen összeg fejébe be van tudva: 1) az emiitett módon 
történő utazás ; 2) decz. 23-ának reggelétől 1881. január 
1-jének reggeléig terjedő teljes ellátás, azaz : reggeli, ebéd, 
vacsora (bor nélkül) ; Rómában pedig szállás (esetleg két-
három személy egy (szobában) ; 3) kalauzolás az örök vá-
ros főbb nevezetességeinek megtekintésére. — L. a 8. pontot 

Az összeg fizetési módozata a következő : 
a) A jelentkezés határidejéig, azaz f. é. május 31-ig 

minden jelentkező 25 f r to t köteles lefizetni. A jelentkezés 
a teljes czim és lakhely megjelölésével irásbelileg teendő, 
csakhogy ezen előjegyzés érvényét veszti, ha május hó 
31-ig a bejelentési 25 f'rtnyí dij be nem fizettetett, vagy 
ha már azelőtt a bejelentett és a bejelentési dijat befi-
zetett tagok száma az ötszázat elérte. 

b) A hátralevő kilenczvenöt forintot bárki saját 
kényelme szerint akár egyszerre, akár pedig havonkinti 
tizenöt forintnyi részletekben fizetheti be, de ugy, hogy 
f. é. november hó l - i g az egész összeg le legyen fizetve. 

c) Minden egyes befizetésről a pénztárnok hiteles 
nyugtatványt ad. Aki az utolsó részletet befizette, rész-
vétjegyét kikapja. 

l) Különösen kiemeljük, hogy ezen időszakban az iskolák 
szünetelnek. 

d) A kiállított részvétjegyek személyre szólanak és 
másra át nem ruházhatók 

e) Ha valaki a záró-határidőig, vagyis f. é. nov. 
hó l - ig , a teljes összeget le nem fizette: előbbi részleteit 
elveszti. A központi bizottság belátásától fog függni rend-
kívüli, különös figyelemreméltó esetekben, nyomos okok 
alapján, a jelentkezőt az esedékes további fizetéstől fel-
menteni és a lefizetett összegpt neki visszaadni. 

6. Az ezen felhívásra történő jelentkezéseknek ha-
tárideje május hó 31-ke. Összesen csak ötszáz személy 
vehető fel. Az előjegyzettek és a bejelentési dijat lefize-
tők ötszázat elérő számának betöltése után semminemű 
jelentkezésre sem reflektálhatunk. 

7. Ha esetleg még a határidő letelte előtt jelent-
keznének ötszázan, ezt a napilapokban közzéteszszük és 
a fölvetteket erről külön értesít jük. 

8. A zarándokok a részvétjegygyei teljes uti pro-
grammot is kapnak, amelyben nem csak az egész társa-
ság uti-rendje, hanem minden egyes részvevőnek kijelölt 
lak- és ellátási helye is látható. 

9. A jelentkezések: dr Wola fka Nándor, egyet. h. 
tanárhoz, Budapesten, központi papnövelde, czimzendők. 

10 A központi bizottság bármely tagja minden ér-
deklődőnek szívesen szolgál felvilágosítással. 

Budapest, 1887. ápr. 27-ikén. 
A központi bizottság tagjai : 

Egyházi elnök : Dr Breznay Béla, egyet. ny. r. ta-
nár, ő szentsége t . t. kamarása, a „Religio" szerkesztője. 
Világi elnök : Lubrich jígoston, egyet. ny. r. tanár. Egy-
házi alelnök: Dr Wolafka Nándor, egyet. h. tanár, ő 
szentsége t.*t. káplánja . Világi alelnök : Felsmann József, 
főreáltanodai igazgató. Jegyző: Baracs Géza, főv. hitok-
tató. Pénztárnok : Molnár László, képezdei igazg. tanár. 
Bartal Antal, főgymn. igazgató. Baumann József, főv. 
el. isk. igazg. tanító. Ekker Antal, főv. el. isk. tanító. Dr 
Kerékgyártó Árpád, egyet. ny. r. tanár. Kecskóczi Ödön, 
főv. polg. isk. tanár. Köpesdy Sándor, áll. főgimn. igazg. 
Dr László Mihály, főgimn. igazgató. Lehmann Ágoston, 
főreáliskolai hi t tanár. Ney Ferencz, főreáltanodai igazg. 
Rauchbauer József, kegyesr. főgimn. tanár. Roller Má-
tyás, polg. és közép-keresk.-igazg. Schiffer Ferencz, kath. 
képezdei igazgató. Tómor Ferencz, főgimn. tanár, a „Köz-
oktatás" szerkesztője. Trájtler Károly, főv. el. isk. igazg. 
tanitó, a budapesti (budai) tanitóegylet elnöke. Dr Wayand 
Géza, főv. s.-lelkész és hitelemző. 

VEGYESEK. 
— Püspök-szentelés volt f. hó 24-én az esztergomi 

bazilikában. 0 emja szentelte fel dr Dulánszky Nándor 
és dr Palásthy Pál püspök urak segédkezése mellett f t . 
Bende Imre beszterczebányai püspök ur ő mgát. A besz-
terczebányai egyházmegyét Berlicza és Hyross kanonok 
urak képviselték. Felszentelés után ő emja szent beszédet 
mondott a „jó pásztor"-ról, vonatkozással sz. Adalbert 
vértanú püspökre, kinek éppen akkor ünnepét ülték a 
főszékesegyházban, és a fölszentelt u j püspök valamint 
a hívek kötelmeire. A magasztos ünnep csaknem három 
órát vett igénybe. 

— Ft. dr Schlauch Lörincz nagyváradi 1. sz. püspök 
ur f. hó 25-én tette le ő felsége kezébe a hűségi esküt 
s ugyanaz nap volt a nuntiaturában a canonicus proces-
sus. A Szent-László-Társulat magasztos szellemű elnökét 
sz. László városának főpásztori székén hódoló tisztelettel 
üdvözöljük. Ad multos annos ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TABTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A pápa „tévmentessége" és a világesemények. — A felső oktatás Magyarországon. — Egy-
házi Tudósítások : B u d a p e s t : A kath. tanférfiak tervbe vett római zarándoklata ügyében. — V á c z : Nm és f t . dr Schuszter Kon-
stantin székfoglalója a váczi egyházmegye papságához. — Kath. Actio: A magyar kath. nők országos közp. bizottságának felhivása éa 

kérelme. — Vegyesek. 

A pápa „tévmentessége" és a világesemények. 
Régi dolog az már, hogy szent vallásunk 

ellenségei, valahányszor a kath. egyháznak oly 
tanáról van szó, amelyet ők vagy nem akarnak, 
vagy nem képesek megérteni: „Quod ignorant, 
blasphémant." 

Ugy vagyunk a pápa „tévmentességével" is. 
— „Quod ignorant, blasphémant." 

A kath. egyház ezen „dogmatikus tanát" 
illetőleg ugyanis ellenfeleink közöl akárhányan 
még csak azt sem tudják, hogy tulajdonképen 
miről van szó, midőn a pápa „tévmentességét" 
hallják emlegetni; és mégis feljogositva érzik 
magukat, kardot rántva az egyház ellen, tar-
kábbnál-tarkább ráfogásokkal ingatni meg azon 
egyház iránti hitet, amely „est columna et fir-
mamentum veritatis" („az igazság oszlopa és 
erőssége." I. Tim. III. 15.) 

Nem is czélom „ezek ellen" bizonyitani be 
a kath. egyháznak ama „hitczikkelyét", mert 
bizonyos tekintetben „ezekről" is elmondható, 
hogy: „Si Moysen et prophetas non audiunt, 
neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent" 
(„Ha Mózest és a prófétákat nem hallgatják, ha 
valaki a halottak közöl feltámad sem hisznek." 
Luk. XVI. 31.); mert továbbá: „In malevolam 
animam non introibit sapientia" („A gonoszt 
akaró lélekbe a bölcseség nem megyen be." Sap. 
I. 4.); és végre, mert vannak némely dolgok, 
amelyekről maga Krisztus urunk is azt mondja, 
hogy: „Quia abscondisti haec a sapientibus, et 
prudentibus, et revelasti ea parvulis" („Elrejtet-
ted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kijelen-
tetted a kisdedeknek." Matth. XI. 25.) 

Az egyház emlőin felnevelt hü katholikusok 
pedig ezen „dogmá"-val szemben is ugy visel-
kednek, mint Origenes szerint (L. 1. contra Cel-
sum n. 7.) Pythagoras tanitványai, akik annyi 
odaadó bizalommal viseltettek mesterök iránt, 
hogy, ha nem is értettek meg teljesen valamit 
az előadottak közöl, azt mégis készpénz gyanánt 
fogadták el csak azért is, mert „ipse dixit," — 
„ő mondotta." Ezen odaadó bizalomból kifolyó-
lag ugyanis, a kath. egyház hű fiai „a priori" 
is, merő képtelenségnek tartják, hogy az egyház 
„hitczikkely " gyanánt olyasmit adhasson elő, 
amit az „emberi tudomány" képes volna meg-
dönteni. 

Midőn pedig a pápa „tévmentességéa-ről 
van szó: oly „hitigazság" lebeg lelki szemeink 
előtt, amelynek egyszerű „fogalma" is elegendő 
arra, hogy azt a hithű katholikus azonnal „be 
is lássa.u 

Hiszen midőn a kath. eg}Tház azt tanitja, 
hogy a római pápa, mint Krisztus urunk földi 
helytartója „hit és erkölcs dolgában tévmentes" ; 
az által, hogy ezen „tévmentességet" csak a 
„hit és erkölcs" dolgaira terjeszti ki: világosan 
azt jelzi, hogy a pápai „tévmentesség" tárgyát 
csakis a „depositum revelationis" vagyis azon 
„isteni kinyilatkoztatás" képezheti, amelynek a 
kath. egyház egyedüli hű „letéteményese." S igy, 
ha a tévmentességi „dogmá"-nak a népnyelvén 
akarnánk adni kifejezést, akár egyebet se mond-
junk, mint csak azt, hogy: Valahányszor a római 
pápa kárhoztat valamely tant mint a revelatió-
val, mint Krisztus urunk tanával ellenkezőt : az 
a kárhoztatott tan, a revelatióval, illetőleg Krisz-
tus urunk tanitásával csakugyan, mulhatlanul 
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ellenkezik ; valahányszor pedig kijelenti, hogy 
ez, vagy az a tan, Krisztus urunk tana: az, 
mindannyiszor csakugyan, mulhatlanul Krisztus 
urunk tanitása. 

Ezen pedig csak az olyan katholikus bot-
ránykozhatnék meg, akinek nincsen semmiféle 
vallásos meggyőződése; mert akinek a ker. „hit 
és erkölcs" körüli kételyeit még a legfőbb egy-
házi tekintély „döntvénye" sem oszlathatná szét: 
az olyan fogalommal birna az „egyházról" is, 
mint amelyben az igazság nem volna „biztosan" 
fellelhető. Aki pedig nem ugy tekinti az egy-
házat, mint a kinyilatkoztatás, illetőleg Krisztus 
urunk tanainak „letéteményesét" : anuak min-
den egyebe lehet, csak kath. vallásos meggyőző-
dése nem. 

A pápai „infallibilitas" iménti „fogalmát" 
adja a vatikáni egyetemes szent zsinatnak „Pas-
tor aeternus" kezdetű „Constitutio dogmatica"-ja 
is. melyben (c. IV.) ezek olvashatók: „Romani 
autem Pontifices, prout temporum et rerum 
conditio suadebat, nunc convocatis Oecumenicis 
Conciliis, aut explorata Ecclesiae per orbem dis-
persae sententia, nunc per Synodos particulares, 
nunc aliis, quae divina suppeditabat Providentia, 
adhibitis auxiliis, ea tenenda definivernnt quae 
Sacris Scripturis et apostolid s traditionibus con-
sentanea Deo adiutore cognoverunt.u — Ugyan-
azon „Constitutio dogmatica"-ból, az adott „fo-
galmat" erősitik meg a következők is: „Neque 
enim Petri suecessorib.us Spiritus S. promissus 
est, ut eo revelante novam doctrinam pateface-
rent, sed ut eo assistente traditam per Apostolos 
revelationem, seu fidei depositum sancte custodirent 
et fideliter exponerent." — Nem uj dogmákat 
gyártanak tehát a római pápák, midőn latba 
vetve tévmentes tanitói tekintélyűket, apostoli 
küldetésöket teljesitik, mert nem részesülnek ők 
„uj revelatio"-ban, hanem csak a „fidei deposi-
tum"-ot mint szent örökséget őrzik meg, és 
azt „assistente Spiritu Sancto" heljresen értel-
mezik. 

De ha ez áll : akkor hát a római pápák 
„tévmentességi" körén kivül esnék minden em-
beri alkotás, átalában minden világi ügy, külö-
nösen pedig a polgári törvényhozás, meg a po-
litika ? 

Tagadhatatlan, hogy az emberi cselekmények 
és világesemények „tényálladékát" illetőleg, mint 
amelyek a „depositum revelationis" tárgyát nem 
képezik, téves informatiók alapján, téves meg-

győződésre juthat a pápa is; s igy, maga a vi-
lágesemények „tényálladéka" nem képezheti a 
pápai „tévmentességa tárgyát sem. — Tagadhatat-
lan azonban az is, hogy minden emberi cselek-
mény, minden polgári törvény, és minden politi-
kai irány, hiterkölcsi szempontból is megbirál-
ható, amennyiben maga a „tény" összehasonlít-
ható a hiterkölcsi elvekkel, s annak ezekkel való 
öszhangja, vagy ezektőli eltérése állapitható meg. 
Ha tehát valaki feljogositva érezheti magát „ilyen1* 
birálat megejthetésére : „stante veritate facti," 
bizonyára legilletékesebb lesz arra a tévmentes „hit-
erkölcsi tekintély", a római pápa. — Ha tehát a ró-
mai pápa, akár valamely titkos társulatot, akár 
valamely polgári törvényt, akár egy bizonyos 
politikai irányt, mint a „depositum revelationis" 
tárgyát képező „hiterkölcsi" tanokkal ellenkezőt 
kárhoztatna: azokat a „hit és erkölcs" dolgában 
„tévmentes" pápa iránti hódolatunknál fogva, 
kötelességünk volna minekünk is, mint a „depo-
situm revelationis" tárgyát képező „hiterkölcsi" 
tanokkal ellenkezőket, kárhoztatni, és viszont. 

Nincs tehát a „liberum arbitrium"-nak, nincs 
az emberi „szabad elhatározás"-nak az az erköl-
csi „imputatio" alá eső, vagyis hiterkölcsi szem-
pontból „jó-" vagy „rossz"-nak minősithető pro-
duktuma, amelyet a „hit és erkölcs" dolgában 
tévmentes római pápa, „stante veritate facti," 
feltéve t. i , hogy a dolog igy, vagy amúgy, nem 
pedig másként történt, vagy terveztetett, „hit-
erkölcsi" szempontból tévmentesen nem bírál-
hatna meg. 

Hiszen enélkül az egész tévmentességi „dog-
m á d n a k nem volna semmiféle practicus jelentő-
sége; mert ha az egyházban nem volna oly „fo-
rum," amely a ker. hitelveknek mikénti gyakor-
lati érvényesülését „auctoritative" ellenőrizze: 
vége volna a ker. hitéletnek is, amely éppen a 
ker. hitelvek helyes alkalmazásában nyilvánul. 

Ez lebegett a vatikáni szent zsinat szemei 
előtt is, midőn a jelzett „Constitutio dogmatica," 
okát adva a pápai tévmentességre vonatkozó 
„dogmatica definitio"-nak, azt ekként indokolja: 
„At vero, cum hac ipsa aetate, qua salutifera 
apostoliéi muneris efficacia vel maxime requiri-
tur, non pauci inveniantur, qui illius auctoritati 
obtrectant : necessarium omnino esse censemus, 
praerogativam, quam ITnigenitus Dei Filius cum 
sum mo pastorali officio coniungere dignatus est, 
solemniter asserere." 

Tévedésbe ejthető tehát a római pápa vala 
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mely társulatnak bizonyos czéljaira nézve. De 
„stante veritate facti," feltéve t. i., hogy annak 
a társulatnak csakugyan az a bizonyos czélja 
van, és nem más: azt a római pápa „hiterköl-
csi" szempontból, mint Krisztus Urunk tanaival 
vagy megegyezőt, vagy azokkal ellenkezőt, tév-
mentesen vagy helyeselheti, vagy kárhoztathatja. 
— Úgyszintén, tévedésbe ejthető a római pápa 
valamely törvényhozásnak mikénti intézkedéseire 
nézve. De „stante veritate facti," vagyis feltéve, 
hogy az a bizonyos törvényhozás csakugyan ugy 
intézkedett, mint ahogy az neki bejelentetett, és 
nem másként: a törvényhozás amaz intézkedését 
a római pápa mint a „depositum revelationis"-nak 
vagy megfelelőt, vagy azzal ellenkezőt, „hiterköl-
csi" szempontból tévmentesen vagy helyeselheti, vagy 
pedig kárhoztathatja. — Végre, egyebeket mellőzve, 
tévedésbe ejthető a pápa valamely politikai irány 
létezésére nézve is. De „stante veritate facti," 
feltéve t. i., hogy az a politikai irány csakugyan 
létezik: legilletékesebb lesz annak „hiterkölcsi" 
szempontbóli megbirálására, az azt, mint Krisz-
tus Urunk tanaival megegyezőt vagy ellenkezőt, 
helyeslő vagy kárhoztató római pápának tévmen-
tes apostoli tekintélye. 

Mivel pedig a római pápa döntvényei, „hit 
és erkölcs" dolgában is, akkor „tévmentesek," 
midőn a pápa „ex Cathedra loquitur:" a jelen 
fejtegetések kiegészitéseül meghatározandó az is, 
hogy mikor szól hát a pápa „ex Cathedra?" 

Maga a „Cathedra" szó elég világosan jel-
képezi ugyan a „tanitói tekintélyt;" s igy vala-
mint minden általunk felkeresett „szakembernek" 
mint elismert „tekintélynek" komoly „szakvéle-
ménye" előttünk bizonyos nyomatékkal bír, és 
ugy viselkedünk irányában, mint Pythagoras nö-
vendékei mesterük iránt, mert a kikért „szak-
vélemény" akárhányunkat megnyugtatni képes 
azon egyszerű oknál fogva is, mert „ipse dixit" : 
ugy az elismert „tanitói tekintélyt" is tisztelet-
ben szokás tartani az egész világon. Avagy csak 
a pápa „tanitói tekintélye" képezhetne kivételt 
ezen általános szabály alól í . . . Pedig a pápa 
„tanitói tekintélye" annál tiszteletre méltóbb, 
minél magasztosabb a „tárgy," amely körül az 
érvényesül, és minél szélesebb a „hatáskör," 
amelyre az kiterjed. 

De hogy mégis mikor szól a pápa „ex Ca-
thedra," megfejti azt nekünk az idézett „Con-
s t i tu te dogmatica," nyomban hozzátéve, hogy 
akkor t. i. „cum omnium christianorum Pastoris 

ac Doctoris munere fungitur," vagyis midőn a 
pápa „mint az összes keresztények pásztora és tani-
tója szerepel." Mivel pedig a pápa mint az ösz-
szes keresztények pásztora és tanitója szerepel 
valahányszor „mint pápa" felemelve apostoli sza-
vát, vagy világra szóló „Encyclicá"-kat bocsát 
ki, vagy „Apostoli Constitutio"-iban bizonyos 
követendő irányt jelöl meg, vagy „Allocutio"-iban 
egyet-mást kárhoztat, vagy az előforduló concret 
esetekben, a felmerült vitás kérdéseket saját 
apostoli tekintélyével fejezi be stb. stb.: világos, 
hogy mindezen, és más ezer meg ezer hasonló 
esetekben, a pápai tévmentesség „hit és erkölcs" 
dolgában mindannyiszor érvényesül. 

De ez másként el sem volna képzelhető. 
Hiszen a legfőbb tekintély előtt, azért, mert leg-
főbb egyházi tekintély, minden hivőnek tartozó 
kötelessége meghódolni. 

Vagy nemt 
Aki azt merné mondani, hogy „nem:" az a 

maga részéről azon volna, hogy az „inconsutilis 
Christi vestis" széttépessék. Aki pedig „igen"-t 
mond erre : az bizonyára azt is beismeri, hogy 
„hiterkölcsi" dolgokról levén szó, „ad haeresim" 
és „ad peccatum," — bárminő tekintély ren-
delné is azt el, — „nulla posset dari vera obli-
gatio," vagyis „eretnekségre" és „bűnre" csak-
ugyan senki sem volna kötelezhető. Tehát „tév-
mentes"-nek kell lennie mindezekben is, mert 
máskülönben maga után tévedésbe vonszolná az 
egyetemes egyházat is, ami Krisztus urunk Ígé-
retével homlokegyenest ellenkezik. 

Nyugodtak lehetnek tehát azon poroszor-
szági kath. képviselők is, akik megszavazták a 
„septennatus"-t, hogy ezáltal ők nem követtek 
el olyasmit, ami által ellenmondásba jöhettek 
volna Krisztus urunk „hiterkölcsi' tanaival, mert 
„ipse dixit." A pápa ugyanis mint a hit és er-
kölcs legfőbb őre, nem fejezhette volna ki erre 
nézve ismert irányú óhaját, ha a „septennatus" 
megszavazása, akár a kath. „hittel," akár a 
kath. „erkölcsökkel" ellenkeznék. 

Befejezve igy, korlátolt ismereteimhez ké-
pest, a pápai tévmentesség „fogalmára" vonat-
kozó szerény fejtegetéseimet; záradékul hadd 
álljon itt most már, magát a tévmentességet 
kimondó vatikáni „Canon dogmaticus," melynek 
szövege igy hangzik: „ltaque nos traditioni a 
fidei christianae exordis perceptae fideliter in-
haerendo, ad Dei ÍSalvatoris nostri glóriáin, Re-
ligionis Catholicae exaltationem, et christianorum 
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populorum salutem, sacro approbante Concilio, 
docemus et divinitus revelatum dogma esse defini-
mus: ßomanum Pontificem, cum ex Cathedra 
loquitur, i. e. cum omnium christianorum Pa-
storis et Doctoris munere fungens, pro suprema 
sua apostolica auctoritate, doctrinam de fide vel 
moribus ab universa Ecclesia tenendam définit 
per assistentiam divinam ipsi in b. Petro pro-
missam ea infallibilitate pollere, qua divinus 
Redemtor Ecclesiam suam in definienda doctrina 
de fide vel moribus instructam esse voluit; ideo-
que eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex 
sese, non autem ex consensu Ecclesiae irrefor-
mabiles esse. Si quis antem huic nostrae defini-
tioni contradicere, quod Deus avertat, praesum-
serit, anathema sit." (Cone. Vaticanum, Const, 
dogm. prima de Eccl. Christi.) 

Dr Lauran Ágoston. 

A felső oktatás Magyarországon. 
i l . 

A jogakadémiák. 
A felső oktatás czentralizacziója iránti törekvés egy 

téren sem nyilvánul annyira, mint a jogakadémiák intéz-
ménye körül, amelynek jelentősége tetemesen alásülyedt, 
mióta a közoktatásügyi kormány kísérletet vagy legalább 
javaslatot tett ezen felső tanintézetek beszüntetése iránt, 
és, midőn ez sokfelől visszatetszést szült, a szigorlatok 
s képesítés körül oly intézkedéseket tett, amelyeknek 
egyrészt a jogakadémiák nem birtak megfelelni, másrészt 
a jogi pályára készülő ifjúságot kényszeritették arra, 
hogy az egyetemeket keresse föl, melyek számát ama tö-
rekvésnek megfelelőleg kettőre emelték, létrehozván a most 
is úgyszólván csonka kolozsvári tudomány-egyetemet 

Nem lehet föladatunk egymással szembeállítani az 
érveket s ellenérveket, melyeket a felső oktatás czentra-
lizacziója vagy deczentralizacziója ellen fölhoznak, de 
azt meg kell állapitanunk, hogy a két — vagy ha a 
harmadik felállíttatik — a három egyetemre irányuló 
s az állami kormány által dédelgetett összpontosítás lassan, 
de biztosan megvalósítása felé halad. Ezt pedig nemzeti 
s kulturális érdekből sajnálni lehet még akkor is, ha 
majdan a három egyetem teljes virágzásra jutna is, mert 
ekkor 7—8 főiskolának meg kellene szűnnie, mi által 
ugyanannyi nagyobb városunk elvesztené ama nemzeti s 
kulturális összhatás jótékony melegét, mely egész vidé-
kekre éltetőleg hatott és amely nélkül a magyarosodás 
ügye sok tekintetben hátrább állana. 

A sajnálat azonban mit sem változtat a tényen : a 
jogakadémiák hallgatósága évről évre fogy. 

A közoktatásügy 1872. évi állapotáról az ország-
gyűlés elé terjesztett miniszteri jelentés szerint e hazában 
még 13 jogakadémia létezett, összesen 1925 hallgatóval, 
kiknek száma az 1871-iki állapotokhoz képest 46-tal 
szaporodott. 

Az 1879/80 — 1880/1. évről szóló jelentés szerint 
a jogi tanintézetek száma volt: 12 (a nagy-enyedi refor-
mátus jogakadémia időközben megszűnt), a tanulók 
száma 679. 

Az 1885/6. évről szóló jelentés szerint már csak 
11 jogakadémia volt (a pápai református jogi tanintézet 
megszűnt), ezek közöl is a nagyszebeni állami jogaka-
démia csonka volt, minthogy a kormány azt beszünteti 
s igy jövőre a jogakadémiák száma tiz lesz, vagyis egy 
évtized alatt hárommal fogyott. A tanulók csökkenéséről 
maga a miniszteri jelentés igy nyilatkozik : 

„Végül még a jogakadémiai hallgatóságnak tanfo-
lyamok szerinti megoszlásáról kell megemlékeznem, s 
az alant egybeállított kimutatással igazolom azt, hogy 
majdnem valamennyi jogakadémia népessége évfolya-
monként, kivált azonban az alapvizsgálat két első évét 
az államvizsgálatokra előkészítő két évfolyammal egybe-
vetve feltűnően fogy ; minek^oka főképp abban keresendő, 
hogy a joghallgató if júság az alapvető jogi készültség 
elsajátitása után — kivált ha magasabb minősítést óhajt 
elnyerni — szivesebben keresi fel a nagyobb szellemi 
központokat alkotó egyetemeket." 

A két tanfélév átlagái véve föl, a joghallgatók tan-
folyamonként következőleg osztályozhatók : 

É v f o l y a m 

Ih R fc 
I . 15 12 25 25 14 27 5 37 29 21 10 

II 13 18 11 21 12 14 14 27 11 16 8 
Államtudományi . 1 6 6 22 20 15 9 15 8 23 12 14 8 
Jogtudományi • . 12 9 14 13 18 10 4 6 15 10 12 5 

28 43 66 69 79 45 60 33 102 62 63 31 
Összesen : 681. A jogakadémiák hallgatóinak száma 

tehát az 1872. évvel szemben összesen 1244-gyel csökkent. 
A hallgatók vallási viszonyait tekintve, kitűnik, 

hogy a jogakadémiákat 1885/6. évben a katholikusok 
látogatták legnagyobb számmal, és pedig összesen az 
I. félévben 355 (latin szert. 331, gör. szert. 24), a II. 
félév alatt 344 (köztük 23 gör. kath.), tehát itt is 
megvan az illető arány az ország lakosságával, ameny-
nyiben az összes felekezetek együttvéve sem szolgáltatták 
felét se az összes jogakadémiai hallgatóknak. — Érdekes 
jelenség gyanánt tűnik föl az, hogy a felekezetek több 
jogi iskoláján a katholikusok a keresztény hallgatóságnak 
felét, sőt két harmadát képezték : igy az eperjesi luthe-
ránus jogakadémián volt 11 katholikus, 11 protestáns s 
3 zsidó ; a kecskeméti református jogi tanintézeten volt 
30 katholikus, 20 protestáns, 2 görög keleti, 9 zsidó ; a 
marm. szigeti református főiskolán volt 35 kath. (köztük 
10 gör. szert.) 24 protestáns és 4 zsidó. Eszerint a kath. 
hallgatóság nélkül ezen protestáns intézetek alig volnának 
föntarthatók. 

A jogakadémiák jellegük szerint következőleg oszol-
tak meg: 

a katholikus tanulmányi alapból fentartott királyi 
jogakadémia volt négy, és pedig Győrött, Kassán, Nagy-
váradon és Pozsonyban ; 

állami, de szünőfélben lévő jogi főiskola volt egy 
Nagy-Szebenben ; 
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katholikus, egyházmegyei jogi tanintézet volt kettő, 
nevezetesen Egerben és Pécsett ; 

református jogakadémia volt négy : Debreczenben, 
Kecskeméten, Mármaros-Szigeten és Sárospatakon ; 

lutheránus jellegű jogi főiskola volt egy, Eperjesen. 
Ezek közöl — a nagyszebeni államit számba sem 

vehetvén — legkevesebb hallgatója volt a sárospataki 
református (31) és az eperjesi lutheránus (33) főiskolának ; 
ezek után következik a győri királyi (43) és az egri 
érseki katholikus tanintézet (45) ; a többiek 60—79 ta-
nulóval birtak, kivéve a debreczeni református főiskolát, 
mely 102 hallgatót mutathat föl. 

A tanárok száma természetesen nem lehet arányban 
a hallgatók csekély számával ; azért látjuk, hogy némely 
főiskolán egy-egy tanárra átlag három tanuló jut. A 
tanárok száma 7—17 közt váltakozott. E számarány ta-
núskodik az áldozatkészségről, melyet a katholikus és 
a felekezeti jogakadémiák intéző körei ez intézetek fen-
tartása és megóvása körül kifejtenek. A rohamos csök-
kenés azonban, mely a hallgatók számánál évről-évre 
mutatkozik, alig enged kétséget az iránt, hogy e buz-
gólkodás nem fogja föltartóztatni az idő és viszonyok 
őrlő mnnkáját. Ma midőn némely jogakadémián a har-
madik évfolyamra alig jelentkezik 6—8 és legfölebb 23 
hallgató, a negyedikre pedig csak 4—5 és legfölebb 15, 
bizonyára számot kell vetni amaz eshetőséggel, hogy 
közelebb egyetlen hallgató sem fog beiratkozni, ha ugyan 
czél- s észszerű, az intézet feladatának megfelelő-e hosz-
szabb időn át 4—5 tanuló számára föntartani egy-egy 
magasabb tanfolyamot ? ! 

Yalóban ily kilátások fölszinre vetik a kérdést ; 
quid tunc? mi történjék, ma vagy holnap, hogy neve-
zetesen a katholikus jellegű főiskolákra tett alapítványok 
az alapítók szándékaihoz képest megfeleljenek rendelte-
tésüknek és tényleg hasznára legyenek az országnak és 
egyháznak, vagy nem lehetne-e a királyi jogakadémiákra 
a katholikus tanulmányi alapból kiadott összegeket elő-
nyösebb czélra fordí tani?! 

Amidőn e kérdéseket fölvetjük, korántsem akarunk 
az illetékes körök elhatározásának elejébe vágni. Legyen 
szabad mégis fölemlítenünk az expedienst, mely önként 
kínálkozik. 

Vájjon nem lehetne-e, mihelyt annak szüksége 
beáll, egy életerős katholikus egyetemet teremteni a két 
kath. jogakadémiák erőinek egyesítése és esetleg a kath. 
tanulmányi alapból veendő segély utján ? 

Valamely püspöki székhelyen létező papnövelde 
kibővítése által az uj kath. tudomány-egyetemnek hit-
tudományi szaka létesülhetne : ehhez járulna az egri s 
pécsi akadémia jogtanáraiból szervezendő jog- s állam-
tudományi fakultás ; a bölcsészettudományi kar alakítása 
sem járna nagyobb nehézségekkel ; ellenben az orvos-
tudományi szak berendezése csak nagyobb áldozatok 
árán volna eszközölhető ; ámde csupán azért, mivel ál-
dozatok nélkül nem létesíthető ily nagy kihatású mü, 
vissza kell-e riadni tőle ? Meghátráltak-e a belga s fran-
czia katholikusok előle, akik már legjobb hírnek örvendő 
több orvostudományi karral birnak, melyet három év alatt 
szerveztek, kórházzal és a szükséges kellékekkel e l lá t tak?! 

Elég hallgatója is akadna. Mint már említettük az 
összes jogakadémiákat együttvéve 355 katholikus hallgató 
látogatta. Es pedig az egri s pécsi főiskolát 90, a négy 
királyi s egy állami tanintézetet 173, a felekezetekéit 
93 mindkét szertartású katholikus. Ezeknek két harmada, 
és talán még számosan, kik most egyetemekre járnak, 
nagy örömmel sietnének az uj katholikus Alma mater 
védő szárnyai alá. — A majdnem nyolczvan katholikus 
jellegű gymnasium tanárainak jövő nemzedékét könnyű 
szerrel lehetne ez u j egyetemen összpontosítani, ami 
kivált a szerzetes rendek nagy számban szükségelt tan-
erőinek kiképeztetését könnyítené és számtalan, itt köze-
lebbről alig részletezhető inconvenientiának elejét venné, 
amelyről az illetékes köröknek elegendő tudomásuk van, 
amely oly egyetem látogatásával van összekötve, hol 
a leendő szerzetes tanárt zsidók, szabadkőművesek és 
atheisták oktatják és vizsgázzák ! — Az orvostudo-
mányi kar látogatottsága tanerőinek jelességétől és attól 
függne, mily felkarolásban részesítené a kath. közönség 
a saját kath. hite alapján álló orvostudorokat, különösen 
ami a kath. alapitványu kórházakat illeti, melyekben 
most számos zsidó s darwinista orvos neveti a katholikus 
körök — jószívűségét. 

Az uj katholikus tudomány-egyetem megalapítá-
sához tehát csak elhatározás kívántatik, annak szüksé-
gessége ma már nem lehet kérdés tárgya ; — az idő s 
viszonyok alakulása e szükséget csak égetőbbé teheti. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 29. A kath. tanférfiak tervbe vett 

római zarándoklata ügyében. — Mult számunkban közöl-
tük ama lelkes felhívást, melyet a kath. tanférfiak köz-
ponti bizottsága kartársaihoz intézett egy Rómába, szent-
séges atyánk aranymiséje alkalmából tervezett zarándok-
lat érdekében. 

Az ügy magasztos, a módozatok egyszerűek, az idő 
jól van választva, a feltételek előnyösek, talán páratlanul 
előnyösek. 

Az ügy magasztos. Szentséges atyánk, az egyház és 
az emberiség legfőbb tanítója elé a tanférfiak hódolatát 
letenni, kétségkívül magasztos dolog. Ha azok, kik so-
kakat tanítanak, ahhoz mennek, ki mindnyájunk ta-
nítója. Ha a legtudósabb pápa előtt leborulnak a külön-
böző tudományágak mivelői. Ha a pásztorok pásztora 
előtt hódolnak, kik legeltetik az Ur nyáját az igaz tudo-
mány és jó erkölcsök mezején. Képzeljünk ötszáz tanfér-
fiut — vegyest egyházit és világit — Magyarországból 
Rómában ! Mily impozáns szám ! mennyire fogja ez meg-
örvendeztetni szentséges atyánkat, mennyi becsületet fog 
ez hozni hazánkra ! Ismerik és elismerik hazánkat Ró-
mában — ott van „Ungheria" — a külön osztály a va-
tikáni kiállításban : ott legyen ezen ország méltó kép-
viselete is. Lesznek kétségkívül sokan, kik Rómába in-
dulnak hazánkból is, de egyesek elvesznek. 

Csoportok feltűnnek. Nemzeteket hangoztatnak. í m e ! 
magyarok ! — és látja Róma, hallja a világ, hogy él 
magyar, áll Buda még ! hogy ki nem halt Mária orszá-
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gában az igaz bit, bogy élénk és benső a hódolat és 
ragaszkodás kapcsa a hit egységéhez — az egyház 
fejéhez ! 

Az ügy magasztos — ugy katholikus-kegyeleti, 
mint hazafias-nemzeti szempontból. 

A módozatok egyszerűek. Gond nélkül felül a részt-
vevő, nem kell törődnie sem szállással, sem élelmezéssel, 
sem kalauzolással. Mindenről a közp. bizottság gondos-
kodik. S ha van, a mi az utazást kellemetlenné teszi, 
akkor az ama számtalan apró baj, ama sok ügyes-bajos 
dolog, a mi különösen idegen országban, melynek talán 
sem nyelvét nem birja, sem pénzét nem igen ismeri, az 
utast elkedvetlenítik. Ezek itt mind elesnek. Társaságban, 
honfitársak között, egy mindenről gondoskodó közp. bi-
zottság buzgólkodása mellett gyorsabban múlnak a per-
czek, eltűnnek majdnem egészen a kellemetlenségek, 
erősebb az összetartás, kivált, ha egyszer az ország ha 
tárain tul vannak. Kettős az öröm, könnyebb a baj, ha 
kellemes jó társaságban töltjük az utat. 

Es azért valóban egyszerűek a módozatok. 
Az idő jól van megválasztva, — legalább mindazok 

szerint, miket itt szem előtt kell tartani. 
Tanférfiak nem rendelkezhetnek szabadon idejük 

felett. Ok a szünidőkre vannak utalva. Már pedig a nagy 
szünidők az olasz éghajlat és a roppant forróság miatt 
nem jöhetnek számításba ; a kinek nem kell, az bizony 
ilyenkor nem utazik Rómába. A húsvéti szünidők alatt 
pedig az egyháziak nagyobbára el vannak foglalva, el-
tekintve attól, hogy a nagyhéten, különösen ennek három 
utolsó napján járkálni, nevezetességeket megtekinteni, 
kivált templomokban kevésbé illő dolog. Marad valóban 
csak a karácsonyi és újévi szünidő. Akkor nagy forró-
ságról nem panaszkodhatni Rómában, akkor könnyebben 
és szabadabban mozog mindenki, persze a szép karácsonyi 
ünnepeket távol kedveseitől tölti. Ha hozzáteszszük, hogy 
éppen a karácsonyi szünidőre esik a jubileum tulajdon-
képeni napja és igen nagy a kilátás, hogy talán még 
szentséges atyánk aranymiséjénél is jelen lehetnek a 
résztvevők, akkor mindenképp igazolva van, hogy az 
idő jól van megválasztva. 

S mit szóljak a feltételekről ? Ezek valóban oly 
előnyösek, hogy igazán páratlanul előnyöseknek mond-
hatók. Budáról Rómába és vissza II. osztályon kilencz 
napig élelmezés és szállás, hozzá még kalauzolás — mind-
össze 120 írtért , ez valóban oly előnyös, hogy pár já t 
ritkítja. Csak egyet említünk. A buda-római uton a déli 
vaspályatársaság vonala Cormonsig terjed ; ezen a vonalon 
az utazás a II. osztályban csak oda : 34 fr t 80 kr. vissza 
ugyanennyi, tehát összesen: 69 fr t 60 kr. A cormons-
római vonal 93 kilométerrel hosszabb, tehát aránylag 
drágább is, ugy hogy rendes viszonyok között már csak 
az oda és vissza való utazás több mint 120 írtba kerül. 
Hol marad még az élelmezés és elszállásolás, még a ka-
lauzolás ? Ha egyes ember teszi meg ezt az utat, negyed-
fél vagy négyszáz forint kell hozzá. S a mennyiben a 
visszautazás nem történik együttesen, kiki a maga kedve 
és erszénye szerint kirándulhat Nápolyba, visszautaztá-
ban meglátogathatja a többi olasz városokat és az egy 
hónapig érvényes jegygyei tehetsége szerint sok egyéb 

kirándulást is egybekapcsolhat. Ily olcsó és hozzá — 
amint várni lehet — oly kellemes római zarándoklat ta-
lán soha sem fog létesülni. 

De a közp. bizottság ily rendkívüli előnyöket csak 
ugy helyezhetett kilátásba, ha nagyobb szám — ötszáz 
személy — összejön. A vasúti utazás és a szállodákban 
való elhelyezés csak igy lesz redukálható a majdnem 
egyedül lehetséges minimumig, ha a nagy szám betelik. 

Azért örökké kár volna, ha részvétlenség miatt ez 
az annyira szép és gyakorlati terv megbuknék. Mert ke-
vés számú résztvevők esetén az egész abban marad. 
A vállalat teljesen solid; tökéletesen megbízható kezek-
ben van : — a felkarolástól fog függni a siker ! Reméljük r 

hogy ez nagy lesz ! ? 

VáCZ. Nm. .és f t . dr Schuszter Konstantin székfogla-
lója á váczi egyházmegye papságához. x) — (Folytatás.) 

Ceterum, sollicite curate Vos ipsos probabiles exhi-
bere Deo operarios, recte tractantes verbum veritatis,x) 
operemini strenue, dum lucem habetis, veniet, nox quando 
nemo poterit operari ; 2 ) alioquin, si languidi, si tepidi, 
sí ab aratro rescipientes opus vestrum feceritis, irritus 
erit in excitandis fidelium animis labor vester ; neque 
enim, quod in se non ardet, aliud accendere potest ,*3) 
— qua in re duo sunt indispensabiliter necessaria. scili-
cet zelo flagrare ut alii inardescant, et exemplo fulgere 
ut alii ad imitandum invitentur ; tantum lucere, est va-
num, et tantum ardere, parum, — ardere et lucere, per-
fectum. 4) — Multa certe et grandia mala occupant mun-
dum, quidni dixerim ; ast in his probabiles Deo oportet 
nos esse operarios recte tractantes verbum veritatis, — 
incassum vanumque est, non aliud agere, nisi de malis 
mundi conqueri, — haec, malis et perversis hominibus 
adscribere, et causam, quae fors in nostra socordia latet, 
non aliam dare, quam quod mundus semper in maligno 
sit positus, dies nostri mali sint, — uti in his querelis 
vellent bene multi suam doctrinam reponere ; attendamus 
potius, an non in nobis quoque quaerenda sit causa, vi-
deamus, an luceat lux nostra, an non evanuerit in nobis 
sal ter rae? Operemur igitur, serio et strenue, — atque 
hujusmodi operae, diligentiae, sollicitudinis nostrae me-
ritum Deus non ex effectus abundantia, sed ex affectus 
fervore et sinceritate metietur. Fac tu, quod tuum est ; 
nam Deus quod suum est, satis absque tua sollicitudme 
curabit ; planta, riga, fer curam et tuas explevisti par-
tes ; sane incrementum, ubi voluerit, dabit Deus, non tu ; 
quodsi forte noluerit, tibi deperit nihil. 5) 

Atque hujusmodi zelum vestrum quem invoco, Filii 
dilectissimi, inflammet Charitas, informet scientia firmet 
comtantia. Charitas haec referat in omnibus affectum 
boni patris. Estote veri patres populi, et multa ne dicam 
omnia, quae hinc illinc pastores inter et singulos quosvis 
aut majorem partem fidelium occurrunt mala, cessabunt. 
Ubi sane hujusmodi mala oriuntur aut vigent, ibi teste 
experientia potissimum error pastoris subversatur, qui 
nefors dominari vult in populo, non minister fidelium 

!) II. Tim. 2. 3. â) Joan. 9. 4. 
3) S. Greg. M. Reg. Past. 4) S. Bern. Serm. in Nat. 
5) S. Bern. 1. 4- de consid. 6) S. Bern, de cons. 
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sed esse vult absolutus herus, cui omnia liceant, non 
vnlt fieri forma gregis ex animo. In his sane rebus 
alioquin saepe necesse est, sem et abnegare et vincere, 
crucem suam tollere et Jesum sequi, — sed haec ipsa 
est vocatio nostra, per hanc aedificamus nostros et vin-
cimus mundum, nolimque ut ad haec inveniantur, qui 
retro respiciant et tristes discedant.— Haec ipsa Cha-
ritas pastoris extendatur quam maxime ad parvulos ho-
rumque institutionem. Ubi inveterata in adultis mala 
vix sufferri, ibi in sollicita juventutis educatione melior 
in Christo generatio formari potest. Profecto sicubi pre-
tiosa haec dominici gregis soboles in ruditate delitescit, 
aut e manibus sacerdotis avellitur, ibi potissimum ipse 
sacerdos est causa. — Quapropter per viscera Jesu 
Christi Vos oro et obscero : colite praecipua ratione 
scholas parvulorum adolescentumque, — me vestra in 
hoc mérita quam maxime aest imaturo; hinc enim salus, 
•hinc resurrectio ! (Vége köv.) 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A magyar kath. nők országos közp. bizottságának 

szentséges atyánk 
X I I I . LEO P Á P A 

aranymiséjének' megünneplése ügyében 
felhívása és kérelme. 

Az 1887. év utolsó napján telik be ötven esztendeje 
annak, hogy dicsőségesen uralkodó szentséges atyánk, 
XIII . Leo pápa Odescalchi Károly herczeg bibornok-
püspök által áldozárnak szenteltetett. 

A katholikusok az egész földgömbön már hónapok 
óta készülnek, hogy méltóan megüljék Krisztus hely-
tartójának ezen nagy napját, mely valódi világünneppé 
fog alakulni. 

Minket is, magyarországi katholikusokat, ugyan-
azon egy szent hit, ugyanazon egy fiúi szeretet fűz 
Péter utódjához, a világegyház közös szentséges atyjához. 
Minket is vezéreljen ugyanazon buzgóság, ugyanazon 
lelkesedés, hogy a világ összes nemzetei és népei sorá-
ból ne hiányozzék a magyar nemzet, édes hazánk katho-
likus hivő népe. A kath. egyház egy nagy család ; feje, 
atyja a római pápa, kinek mindannyian gyermekei vagyunk. 
A fiúi kegyelet, a kath. hitvallás egyik szent kötelessége, 
kivált napjainkban, hiven ragaszkodni az egyház közép-
pontjához, osztozni örömében, bánatában, szivvel-lélekkel 
megmutatni, hogy anyaszentegyházunknak hü gyermekei 
vagyunk és azok maradni is akarunk. 

Mi reánk magyarokra ez nemcsak katholikus kegye-
leti, de hazafias-nemzeti kötelesség is. 999. óta, mely 
évben II. Szilveszter pápa első apostoli királyunknak, 
szt. Istvánnak nemzetünk legszebb és legdrágább kincsét 
a szt. koronát adta, a mi napjainkig a római pápák 
nemcsak sovány szavakkal, de fényes tettekkel mindenha 
kimutatták hazánk és nemzetünk iránt a legnagyobb 
atyai szeretetet. Jó es rossz napjaiban mindig volt a ma-
gyarnak egy jó barátja, ki soha el nem hagyta, — és ez a 
római pápa volt. Joggal Írhatta szentséges atyánk, XIII. 
Leo pápa, midőn Budavár visszavivása kétszázados em-
lék-ünnepe alkalmából külön apostoli köriratban hazánk 
főpapjaihoz fordul t : „Az apostoli szent-szék soha sem 
hagyta el a magyar nemzetet, valahányszor küzdenie 
kellett a vallás és erkölcsök ellenségeivel." Nemzeti tör-
ténetünk egyik lefényesebb alakja, Mátyás király, a ke-

») Matth. 19. 21. 

reszténység közös és hazánk akkori különös ellensége 
ellen folytatott háborúira római pápáktól hiteles feljegy-
zések alapján egymaga 824 ezer darab aranyat és 100,000 
darab aranyforintot kapott. Es mentől komorabb lett 
szegény hazánk felett az ég, annál fényesebben ragyogott 
a pápák áldozatkészsége. A nagy nemzeti katasztrófát, 
a szomorú mohácsi csatát megelőző és követő korszakban, 
tehát a legnagyobb baj és elhagyatottság idején, levél-
tári kutatások tanúsága szerint, XIII. Leo pápa dicső 
elődjei voltak azok, kik mesés összegekkel, segélycsapa-
tokkal, más hatalmasságokhoz intézett buzdításokkal és 
sürgetésekkel nagyban hozzájárultak szegény hazánk 
felszabadításához, rendezettebb viszonyok helyreállítá-
sához. Az 1740-ben kötött belgrádi béke után kiderült, 
hogy a hadi és pénztári nyugták szerint 1683. évtől 
1740. évig XIII . Leo pápa dicső elődjei hazánkat 256 
millió 754 frt tal és 35 krral segélyezték. S ha az előbbi 
időt veszszük 1500-tól 1683-ig, vájjon hány millióra rug a 
a XIII. Leo pápa elődjei által nyújtott segélyek öszszege ? 

Nemzeti történetünk évlapjain arany betűkkel vannak 
meg örökítve szentséges atyánk dicső elődjeinek elévülhetet-
len érdemei hazánk és népünk iránt. Mig a pápa raj tunk 
segíthetett, mindenkor segített, sőt még most legújabban 
is, hogy csak egyet mondjunk, midőn az alföld büszke-
ségét, a legmagyarabb várost, Szegedet, a rettenetes 
árviz sújtotta, ki volt az idegen fejedelmek közül, ki 
10.000 lírával elsőnek járult nyomban a bajok enyhíté-
séhez, mint éppen XIII. Leo pápa, ki minden alkalommal 
tanúsítja édes hazánk iránt legjobb atyai indulatát és 
legmelegebbb érdeklődését. 

Most a helyzet megváltozott. Szabad hazánk és 
törvényes alkotmányának birtokában nemes versenyre 
kelt a nyugat népeivel, melyeket évszázadokon keresztül 
legjobb fiainak vérével védelmezett és megmentett . A 
pápa nem szabad, nem birja azt a függetlenséget és 
önállóságot, melyet felséges személye, magasztos hivatása 
megkövetel, kjí vigasztalni fiúi ragaszkodásunkkal, fo-
kozni örömét benső és élénk részvétünkkel, megörven-
deztetni aranymiséjének ritka és szép ünnepén oly ter-
mészetszerű és egyszerű kötelem, hogy azt minden érző 
sziv, minden hivő kebel önként érti. Hisz, ha volt pápa, 
ki rendkívüli tulajdonságaival, és még rendkivülibb sike-
reivel, hódolatra készteté ellenfeleit és szent büszkeséggel 
tölti el minden gyermekét, hogy ily pápát birnak : akkor 
az éppen XIII. Leo szentséges atyánk, kinek aranymisé-
jének megünneplésére készülünk. 

Hitsorsosaink ! Ne maradjunk le az egész világ 
katholikusainak nagy nemzetközi versenyéről. Szent István 
népének, Mária országa lakosainak ott kell lenni, hol a 
hit nyilt bevallást, a szeretet gyöngéd áldozatot, a hála-
datosság némi viszonzást igényel. De ne szórjuk e virá-
gokat egyenkint Krisztus helytartója trónja elé. Gyűjtsük 
ezeket össze, hogy egységük emelje beesőket és ér-
téköket. 

A nmélt. püspöki kar vezetése és utasítása iránti 
illő tisztelettel, más országok példája szerint, tekintetbe 
véve hazánk viszonyait, indítványozzuk : 

1. Gyűjtsünk szeretetadományokat szentséges atyánk 
számára, melyeket részint Péterfillérek gyanánt, részint 
az aranymiséjének alkalmából felajánlandó misedij gya-
nánt hódolattal felajánlunk. Ne elégedjünk meg a tem-
plomban való adakozással, hanem iparkodjunk ismerő-
seink és- mások körében az érdekeltséget felkelteni, és a 
legkisebb áldozatot is hálásan elfogadni. A központi női 
bizottság ezeket — kellőleg nyugtáztatva — az egész or-
szágból összegyűjti és rendeltetésük helyére jut tat ja . Hisz 
oly találékony az igazi szeretet, hogy csak kissé akarnia 
kell és talál módot és eszközt bővében. — 1596-ban a 
pozsonyi országgyü'és VIII. Kelemen pápához igy irt 
fe l : „Nem ismerünk szentebb kötelességet, mint hogy 
Szentségednek méltó és örök hálát mondjunk sokat há-
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nyatott szegény hazánk iránt tanúsított rendkivüli jótéte-
ményeiért. 0 felségén kivül nem volt halandó, ki szeren-
csétlen országunknak nagyobb segélyt nyújtott volna, 
mint Szentséged . . . Bár csak ugy fordulna még sorsunk, 
hogy Szentségednek és az Apostoli Szentszéknek nagy 
kegyeiért méltó hálát mutathatnánk és visszafizethetnék, 
mit nyertünk!" 

Amit az 1596-iki pozsonyi országgyűlés óhajtott , 
ime erre most van legszebb alkalom. Mutassuk meg, hogy 
az unokák szivesen beváltják a dicső ősök hálás sziveinek 
fogadását ! 

2. Vegyünk tevékeny részt a vatikáni kiállításban. 
Az aranymisés pápának felajánlandó ajándéktárgyakat 
(egyházi öltözeteket és felszerelvényeket) a Vatikánban 
fogják kiállítani. Elfogadnak az istentiszteletre szükséges 
tárgyakat : misemondóruhákat, palástokat, fehérnemüe-
ket : ingeket, karingeket stb. kelyheket, füstölőket, lám-
pákat stb. a mennyiben az egyház szabványainak meg-
felelően készültek. Ahol ezt külön kívánják, versenyre is 
bocsátják a kiállított tárgyakat és esetleg (ötféle) kitün-
tetésben részesitik. Mivel ezen ajándéktárgyakat szentsé-
ges atyánk szegény hitküldéreknek a pogány országokban 
fogja küldeni, azért ajánlatos a méltó kiállítás mellett a 
a fősúlyt nem annyira az értékességre, mint inkább a 
mennyiségre fektetni. A vatikáni nemzetközi kiállítás he-
lyiségeiben „Hungaria" (Magyarország) külön osztály lé-
tezik és ebben minden egyházmegye számára külön hely 
van kijelölve. Ha majd összejön a kath. világ, ha bejár-
ják a kiállítást és mindenütt a kath. kegyelet, hódolat és 
ragaszkodás szebbnél szebb, számosabbnál számosabb nyil-
vánulásait fogják látni, nem szabad megengednünk, hogy 
a magyarországi osztály szegénysége és üressége által 
elüssön a többi osztályok gazdagságától és szépségétől. 
Legyen dicső ott is a magyar név, legyen Magyarország 
osztálya méltó a Mária-ország dicső hagyományaihoz, vi-
lágcsodálta múltjához és fényes jövőjéhez ! A műértő és 
hangyaszorgalmú nőikezek keljenek versenyre és vívja-
nak ki dicsőséget a magyar névnek az egész világ előtt 
ezen a téren is ! 

A kiállítandó tárgyak elszállításáról annak idején a 
közp. bizottság gondoskodik. 

3. Szerezzünk mentől több aláírást a hódolati felirat 
számára, mely szét fog küldetni és a mennyiben vi-
szonyaink megengedik, csatlakozzunk a nagy ünnepé-
lyek alkalmából Rómába menesztendő küldöttséghez. Ha 
mindannyian nem lehetünk ott, legyen ott nevünk alá-
írása mint szivünk érzelmeinek záloga és ha Isten módot 
nyuit, csatlakozzunk a maga idején tüzetesen megismer-
tetendő római zarándoklathoz. Midőn majd Amerikából, 
Ázsiából és a föld minden vidékéről megjelennek ezerek 
és ezerek a szentséges atya előtt : legyenek ott szt. Ist-
ván, szt. László, szt. Margit, szt. Erzsébet népéből is 
mindazok, kiknek körülményei ezt lehetővé teszik. 

Hitsorsosaink ! Rövid az idő, de lelkesedésünk, buz-
galmunk még mindent megtehet. El magyar, áll Buda 
még ! El még bennünk a hit és a szeretet, áll még köz-
tünk az anyaszentegyház, melynek szerencsések vagyunk 
gyermekei lehetni. Hadd éljen és uralkodjék sziveinkben 
a nemes verseny, és keljenek buzgó tevékenységre ama 
nemes keblek, melyekben még él a minden szép, nagy 
és nemes iránti fogékonyság. Lépjünk az actió terére — 
kiki a maga körében — buzdítani, sürgetni, ajánlani, 
terjeszteni egy szent és magasztos ügyet mindenki ké-
pes ; tenni, cselekedni erejéhez képest mindenki kész, ki 
lelkesülni képes. Hadd töltse be szentséges atyánk szivét 
kiváló örömmel és vigasztalással hü magyarjainak ra-
gaszkodása és háladatossága. hadd tisztelje és becsülje a 

magyar nevet az egész kath. világ. Ez tőlünk függ, ha 
hozzáfogunk a munkához — haladék nélkül — a siker 
in t : az öröm a dicsőség közös leend. 

Minden tekintetben felvilágosítást igen szivesen nyújt a 
Központi női bizottság 

Budapest, IV. Szép-utcza 6. sz. 

VEGYESEK. 
— „A Herczegprimás beszéde." Ez a czime annak 

a czikknek, mely a debreczeni „Protestáns Lap "-ban 
megjelent s melyről utolsó előtti számunkban jelentést 
adni siettünk. Azt már mondottuk e czikkről, hogy az a 
prot. atyánkfia, a ki e czikket irta, igen szerette volna, 
ha valaki a katholikusok közöl ment volna neki Magyar-
szág hg. prímásának — ő helyette. A mi a többieket 
illeti, a mik a czikkben előfordulnak, azok részint olya-
nok, melyeket a protestáns lap maga sem „feszeget", 
csak elmond, azért hogy miután Magyarország hg prí-
mása beszélt, a debreczeni „Protestáns Lap" is aliquid 
dixisse videatur ; részint olyanok, melyeket ugyan a deb-
reczeni lap „feszeget", de csak törékeny bodzafasippal : 
azért teljes nyugalommal passziroztatjuk őket. Két meg-
jegyzést mégis kell tennünk. Az egyik az, hogy kár a 
debreczeni „Protestáns Lap"-nak a primásra azért hara-
gudni, mert ő hge „mindig csak katholikus" elveket hir-
det — hiszen a t. kollega is szintén „mindig csak pro-
testáns" pápaszemen nézi a világot. Érdekes az is, miért 
tiltakozik a czikkiró „mi protestánsok" czim alatt ő em-
jának ama tétele ellen, hogy a kath. egyház és az állam 
közti viszály „természet- és istenellenes." Er t jük a czikk-
irót : ha ezt elismeri, akkor már csak egy lépés marad 
annak elismeréséhez, hogy tehát a kath. egyház ellen a 
protestantizmus által indított viszály is „természet- és is-
tenellenes". Ezt nem akarja elismerni a „mindig csak" 
„protestáns" atyafi. No de az ő elismerésöktől nem függ 
ám az — igazság. — A hosszú czikknek rövid vége az, 
hogy a „protestáns" czikkiró a protestáns érdekek védel-
mére protestáns „napi lapotíl vél teremtendőnek, mert őt 
nagyon boszszantja az, hogy a „napi lapok" között „alig 
akad egy pár", mely a primás ő emjáéhoz hasonló ka-
tholikus nyilatkozatokat ad majorem protestantismi gló-
riám lehurogná. 

— „Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Tár-
sasága van alakulóban. Báró Vay M., Kún Bertalan, br 
Prónay Dezső, Geduly Lajos, gr Tisza Lajos, Szász Ká-
roly, Péchy Tamás, Czékus István, Vállyi János, Révész 
Bálint, Káldy Gyula, Karsay Sándor, Zsilinszky Mihály, 
Pap Gábor, dr Szeberényi Gusztáv, Szász Domokos, Fe-
rencz József, Dániel Gábor, Ballagi Mór — a három 
prot. felekezet vezérfiai — felhívást közölnek ily czimü tár-
saság alakítására. Az alapszabályokat Szász Károly, dr 
Ballagi Mór és Zsilinszky Mihály szerkesztették. — Fi-
gyelemmel fogjuk kisérni. Ma csak annyit konstatálunk,, 
hogy a felhívás ellenmondásban leledzik, a mennyiben, 
bár tagadja, hogy külön, protestáns irányú tudomány 
léteznék, mégis külön társaságot tervez protestáns tudo-
mánynak és irodalomnak. 

— Az osztrák katholikusok körében mozgalom in-
dult meg katholikus congressus tartása végett. Az indít-
vány az imént alakult tyroli katholikus politikai társaság 
körében merült fel. 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
kén t k é t s z e r : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, V I I I . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előf izethetni 
minden 

s kir . postahivatalnál ; 
S Budapesten a szerkesz-
§ tőnél, és Rudnyánszky 
: A. könyvnyomdájában , 
jj IV., Papnövelde-utcza 
ï 8. sz. alatt , hova a ne-
§ taláni reclamatiók is, 
\ bérmentes nyi to t t levél-
Ï ben , in tézendők. 

SANCTISSIMI D. N. LEONIS PP. XIII. 
B R E V E 

AD CARD. GIBBONS ARCHI-EPISCOPUM BALTIMORENSEM 
DE ERIGENDA STUDIORUM UNIVERSITATE IN TERRITORIO 

FOEDERÀTORUM AMERICAE BOREALIS STATUUM. 

Dilecte Fili Noster 
Solidem et Apostolicam Benedictionem. 
Quod in novissimo conventu anno MDCCCLXXXIY 

Baltimore babito communi Venerabilium Fratrum 
Amerieae Borealis Episcoporum voto propositum 
fuerat, de studiorum Universitate in istius Rei-
publicae gremio erigenda, id modo Tibi caeteris-
que Ecclesiarum istarum Pastoribus in animo 
esse reipsa auspicari, commumibus literis die 25 
Oetobris elapso anno ad Nos datis intelleximus. 
Maxime vero delectati sumus praeclaro fidei ve-
strae testimonio, ac sincero pietatis obseqnio in 
hanc Apostolicam Sedem, cujus patrocinio ad 
tutelae Academiam a primo eins exordio cora-
mendastis. Perpetua enim Pastorum ecclesiae 
praesertim vero Pontificum Maximorum laus 
semper extitit, veri nominis scientiam strenue 
provehere, studioseque curare ita disciplinas, im-
primis theologicas ac philosophicas ad fidei nor-
mám in scholis tradi, ut coniunctis revelationis 
ac rationis viribus invictum inde fidei propugna-
culum constitueretur. Itaque Decessores Nostri de 
erudiendo Christiano populo vehementer solliciti 

elapsis temporibus nullis unquam caris labori-
busque pepercerunt ut in praecipuis Europae ur-
bibus celeberrima scientiarum domicilia, Acade-
miae scilicet studiorum excitarentur, quae cum 
media aetate, tum insequentibus saeculis ttoren-
tissimam hominum doctissimorum segetem Chri-
stianae civilisque reipublicae emolumento prae-
buere. In hunc finem Nos ipsi simul ac Ecclesiae 
gubernacula regenda suscepimus sedulam instau-
randis studiis dedimus operam et praesertim ad 
praeclaram Thomae Aquinatis doctrinam restitu-
endam atque in pristinum decus vindicandam 
animum viresque adiecimus, id spectantes ut in 
graviorum disciplinarum cultu ratione semper ha-
bita eorum omnium quae scite sapienterque re-
centiori aevo docti homines industria sua protu-
lerunt ad nobilissimam veterum sapientiam in-
formaretur ratio philosophandi eaque disciplinant 
Angelici Doctoris docili studio sequeretur. Certum 
autem Nobis exploratumque erat ea scientiarum 
renovatione perfecta, literarum etiam caeterarum-
que humanorum disciplinarum studia cum verae 
pietatis cultu coniuncta plurima in civilem so-
cietatem conferre commoda posse. 

Quae quidem nostrorum temporum in peri-
culis quibus apud Europae gentes juventus est 
obnoxia manifeste cernuntur, ac vos ipsi inspe-
ctis Amerieae Borealis conditionibus quanti fa-
cienda-et quam gravis momenti sint aperte cogno-
scitis. Quippe immoderata cogitandi scribendique 
libertás ex pravis circa divinas humanasque res 
sentiendi modis late diffusis uti in Europa ita 
apud vos suborta effrenatarum opinionum radix 
est atque origo; religione vero ut plurimum a 
scholis exulare coacta, nefarii homines fallacis 
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sapientiae astu Christianam fidem in adolescen-
tium animis extinguere, impietatisque facem suc-
cendere audaciter moliuntur. Quapropter necesse 
est juvenilem aetatem sanioris doctrinae pabulo 
diligentius enutrire, praesertim vero eos adole-
scentes qui in Ecclesiae spem succerescunt armis 
omnibus communire quibus propugnandae catho-
licae veritatis causae pares évadant. 

Nos itaque consilium vestrum quo commu-
nis salutis studio permoti inclytaeque istius rei-
publicae bono consulentes studiorum universita-
tem constituere aggredimini libentissime excipi-
mus ultroque probamus. Quo vero nobilissimum 
hoc institutum feliciter perficiatur maioraque in 
dies incrementa suscipiat, ita sub auctoritate 
tutelaque omnium regionis istius Praesulum per-
petuo esse oportet, ut administratio universa ab 
ipsis per Episcopos ad id muneris delectos gera-
tur, quorum sit studiorum rationem definire, leges 
ferre disciplinae tuendae, Doctores ceterosque 
academiae administros eligere, aliaque ordinäre 
quae ad optimam ejus academiae gubernationem 
pertineant. Quae vero de his omnibus constituta 
fuerint par est ut examini huius Apostolicae Se-
dis exhibeantur, quo eius auctoritate probentur. 
De Urbe vero in qua Universitas studiorum sit 
erigenda, cupimus ut cum caeteris foederatorum 
Statuum Episcopis consilia communicentur, roga-
taque singulorum sententia de hac re decernatur. 

Perge igitur, Dilecte Fili Noster, cum caete-
ris YY. FF. istius Americanae regionis episcopis 
concordi animo coepta perficere, nec quisquam 
vestrum ulla difficultate aut labore deterreatur, 
firma spe fretus sese uberrimos fructus ex curis 
ac sollicitudinibus esse relaturum iis fundamentis 
et praesidiis positis quibus digni sacrorum mi-
nistri ad curandam fidelium salutem et catholi-
cam pietatem propagandam optimique in re-
publica cives habeantur. Nos vero enixe Deum 
rogamus ut mittat e sedibus suis assistricem sa-
pientiam quae mentes et corda omnium vestrum 
dirigat, et divinorum munerum auspicem prae-
cipuaeque benevolentiae Nostrae testem Tibi, 
Dilecte Fili Noster. cunctisque Yenerabilibus Fra-
tribus Foederatorum Statuum Archiepiscopis et 
Episcopis, caeterisque omnibus qui vobis hac in 
re opem sua liberalitate contulerint, Apostolicam 
Benedictionem peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 10 Ápri-
lis 1887. Pontificatus Nostri Decimo. 

Ä felső oktatás Magyarországon. 
m . 

Az egyetemek. 
A közoktatásügy 1885/6-dik évi állapotáról szóló 

miniszteri jelentésnek az egyetemekről szóló fejezete egy 
szóval sem emliti a budapesti tudomány-egyetem katho-
likus tulajdonjogi jellegét ; Trefort A. miniszter minden-
féle experimentáczió után, melyekkel az oktatásügy min-
den ágában megpróbálkozott ez a következetesség a leg-
kiválóbb állandó eszme és czél egész rendszerében. A 
nagyméltóságú püspöki kar azonban minden évben óvást 
emel az ellen, hogy e katholikus egyetem alapjának jö-
vedelmei az állami költségvetésbe fölvétetnek, mire a 
miniszter ő excziájának mindenkor csak az egy válasza 
van, hogy az állam évenkint két annyit fordit ez egye-
temre, mint a mennyire a jövedelmek rúgnak. Az egye-
tem költségei a mondott évben 573,835 f r t ra emelkedtek, 
holott az egyetemi alap jövedelme csak 240,011 frtot 
tett, s igy az állampénztár 333,824 fr tot fedezett; e 
szerint a kétnemű forrás fedezeti aránya 41'6 és 58"l°/o 
volt. Ámde e körülmény mit sem változtat az egyetemi 
alap katholikus tulajdonjogi természetén, amint a pro-
testáns felekezeteknek az állam által évenkint nyújtott 
s összesen mintegy 300,000 frtra rugó segély sem csor-
bítja ez utóbbiak alapjai- s alapitványainak protestáns 
jogi jellegét. A miniszter urnák szokásos tiltakozása az 
emiitett jogóvás ellen tehát csak akkor birna érvénynyel, 
ha az állami hozzájárulás minden magán vagy testületi 
vagyon beolvasztását vonná maga után. Pedig ez irány-
ban a budapesti katholikus egyetem tekintetében ujabb 
lépés történt az által, hogy a minister 1886-ban az egye-
tem javainak gazdasági kezelését oly közegre bizta, aki 
csak neki számol és sáfárkodásáért egyedül neki felelős; 
ezzel e katholikus fő tanintézet gazdasági kezelése ál-
lamosittatott. Nem kutat juk, mennyiben lett volna or-
voslandó az egyetam saját gazdasági kezelése vagy 
mennyiben nyújt nagyobb biztosítékot az állami kezelés ; 
de azt nem hallgathatjuk el, hogy az újítás nem mond-
ható kedvezőnek az egyetemi alap katholikus jellegére 
nézve, még jövedelmezőségére sem, minthogy eléggé 
ismeretes, hogy a miniszter kezelése alatt lévő más 
katholikus alapok tetemes csorbát szenvedtek. Minden-
esetre azonban kívánatos, hogy az egyetemi katholikus 
alap kezelése szintén az ő felsége által a kath. alapok 
s alapítványok kezelésének ellenőrzésére kinevezett bi-
zottságok felügyelete alá vonassék ; ha nem is volna 
elérhető más annál, hogy az egyetemi alap nem-állami 
jellege nyilván tartassék. 

A miniszteri jelentés az egyetemek oktatásának 
menetéről, terjedelméről és irányelveiről hal lgat ; csupán 
arra szorítkozik, hogy a leczkerendet lemásolva, közli az 
előadó tanárok és előadott tantárgyak névszerinti soro-
zatát. Ebből kitűnik, hogy, a hittudományi kar kivéte-
lével, a többi fakultások tanárai kényök kedvök szerint 
oktathatják az ifjúságot, mely őket ellenőrizni nem képes. 
Ekkép oly állapotok támadnak, melyekről hivatalos je-
lentésekben nem szokás említést tenni, amelyek azonban 
sajnos következményeket vonnak maguk után. A tanítási 
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és tanulási szabadság bő köpenyével nem lehet ez álla-
potokat eltakarni, a tudományos vizsgálat sem mentheti 
ki azokat ; az élet, a fennálló törvény pedig határozottan 
elitéli. Nem részletezhetjük azokat minden tekintetben : 
kötetekre terjedne ismertetésök, csak annyit emiitünk, 
hogy az egyetemi tanszéken több tanár büntetlenül teheti 
azt, amire a büntető törvénykönyv fogság- vagy pénz-
büntetést és a polgári jogok időleges elvesztését szabja. 
Mert némely tanárok nem elégednek meg azzal, hogy a 
keresztény vallásnak alaptanait az egyháznak király ő 
felsége által esküvel védelme alá vett s törvény által 
biztosított jogait tagadják, hanem ami milliók meg mil-
liók előtt szent és legszentebb, azt kicsúfolják, nevetség 
tárgyává teszik, sőt magát a keresztény intézményt — 
humbugnak, szolgáit holmi római vagy görög jósoknak 
mondják, kikről azt a nagy csodát mesélik, hogy „harus-
pex haruspicem videns non ridet". . . . Ennek eredményeit 
a vizsgálatokon láthatni s hallhatni, midőn jog, törté-
nelem s bölcseletből a jellemzett tanároktól függ a ké-
pesítés és oklevél. Ennek következményeit tapasztalhatjuk 
a magán s közéletben, midőn lépten-nyomon látjuk, 
hogy ép az egyetemekről került okleveles világi intelli-
genczia vagy teljesen vallástalan vagy skeptikus. Akár 
a törvényhozást, akár a köztisztviselők, állami vagy 
törvényhatósági közegeket, akár a gymnaziumi tanári 
kar t nézzük, nagy része bizonyítékul szolgál a fönnebb 
jellemzett egyetemi oktatás szomorú kihatására a köz-
élet terén. Mi lesz majd ez állapotok további következ-
ménye, ha az öregebb nemzedéket az említett tanárok 
keze alól kikerült diplomások váltják föl és ha a világi 
gymnasiumi tanárok hasonló szellemben fogják képezni a 
jövő nemzedéket?! 

Es ennek ellensúlyozására mi sem történik, az 
egyetemi hallgatók lelki szükségleteinek ápolására sem 
a miniszter, sem az egyetemi hatóság részéről semmi 
gondot sem fordítanak ; az egyetemi if júság ugy a bu-
dapesti tudomány-egyetemen, mint műegyetemen, nem-
különben a kolozsvári universitáson egészen magára 
hagyatik. A miniszter ur tanszéket adott némely ke-
gyelteknek, hogy abból a vallást s szolgáit megtámadják, 
az egyetemi ifjúságot a vallástól elidegenitsék ; e czélra 
az állami költségvetésben százezrek vannak fölvéve, — 
de a vallásos érzület ápolására, a tanuló ifjúságnak a 
hittudományban vagy rokonszakaiban való képzésére 
nem is gondol, elégségesnek tart ja, hogy a budapesti 
egyetem katholikus alapjának 240.000 frtnyi jövedel-
méből „dologi kiadásokra", templomi szükségletekre 1200 
fr tot kiutalványoz ! . . 

Ily eredmények láttára csekély vigaszt találhatni 
az első hazai egyetem „rohamos fejlődésében," melyet a 
miniszteri jelentés emlit. E szerint, busz év óta a tan-
erők száma 71-ről 212-re emelkedett, ezek közt rendes, 
rendkívüli s helyettes tanár volt 102, magántanár 67, 
tanársegéd 43, akikhez még 3 tanitó és 43 gyakornok 
járul. Husz év előtt az egyetemi könyvtár düledező épü-
letben, 120—150 ezer kötettel s rendezetlen vol t ; ma 
díszes palotában van elhelyezve s közel 220 ezer kötettel 
bir, amihez 60.000 apró nyomtatvány s 1478 kötet 
kézirat járul. A könyvtáron kivül ez egyetemi épületek 

összes száma 20 év előtt csak 3 volt, 1885/6-ban az 
egyetem 16, legnagyobb részben már palotaszerüen el-
készült, a tudomány kívánalmainak megfelelően beren-
dezett épülettel birt. Husz év előtt a kihirdetett leczkék 
száma volt 296, a mult tanévben pedig 564 kollégium. 
A szigorlatok száma a mondott időköz alatt mind a 
négy karban — a gyógyszerészek vizsgáit nem számítva 
— 266-ról 2301-re, a kiállított tudori oklevelek száma 
63-ról 319-re emelkedett, A hallgatóság száma ugyan-
azon két évtized alatt 1722-ről 3375-re szaporodott, az 
egyetem kiadásai pedig 237,418-frtról 593,930 frtra 
növekedtek. 

Az 1885/6-diki tanévben a hittudományi karban 8 
rendes és 2 helyettes, összesen 10 tanár működött együtt-
véve 20 kollégiumban és 160 heti órában. A hallgatók 
száma volt az I. félévben 86 rendes, 6 rendkívüli (vi-
lági), összesen 92, ezek közöl latin szertartású 70, görög 
szert. 22 ; a II. félévben 85 rendes, 5 rendkívüli, együtt-
véve 90, ezek közt volt római kath. 67, gör . kath. 23. 
Vizsgálat tar tatot t 482, mindannyi sikerrel ; szigorlat 
24, mind sikerrel. 

A jog- s államtudományi karban működött 17 
rendes, 4 rendkivüli, 13 magán, összesen 34 tanár ; az 
I. félévben volt 54 kollégium 201 heti órával, 1669 
hallgatóval, köztük kath. 798 (latin 766, görög szert. 
32), görög keleti 58, reform. 246, lutheránus 188, uni-
tárius 3, zsidó 376 ; a II. félévben tar tatot t 59 előadás 
217 heti órában; a hallgatók száma volt 1586, köztük 
kath. 801 (latin 769, gör. szert. 32). görög nem egyesült 
56, reform. 188, luth. 182, unitárius 4, zsidó 355. Vizs-
gálat tar tatot t 1056, elfogadtatott 660 ; szigorlat volt 
1155, sikerrel 675. 

Az orvostudományi karban működött 16 rendes, 
16 rendkivüli, 21 magán, összesen 56 tanár, ezenkívül 
30 tanár-segéd. Az első félévben volt 90 előadás, heten-
kint 335 órában; orvos hallgatók száma volt 1146, köz-
tük kath. 294 (latin 284. görög szert. 10), görög keleti 
15, reform. 110, luther. 98, unitárius 3, zsidó 626 ; gyógy-
szerész hallgatók voltak 91, és pedig kath. 56 (latin 54, 
görög szert. 2), görög keleti 2, reform. 14, luther. 12, 
zsidó 7. A második félévben volt 95 előadás 343 órában 
hetenkint ; az orvos hallgatók száma volt 1095, köztük 
kath. 292 (közőlük 6 görög szert.), görög keleti 16, 
reform. 109, luther. 74, unitár. 3, zsidó 601 ; gyógy-
szerész hallgató volt 81, ezek közt kath. 54, görög 
keleti 1, reform. 9, luther. 10, zsidó 7. Vizsgálat tar-
tatot t összesen 672, elfogadtatott 584, orvosi szigorlat 
volt összesen 479, sikerrel 223 ; gyógyszerészi szigorlat 
volt 158, sikerrel 108; pótszigorlat volt 299, elfogad-
tatott 220. 

A bölcsészettudományi karban működőit 29 rendes, 
9 rendkivüli, 19 magán tanár s 3 tanitó, összesen 61, 
ezeken kivül 13 tanársegéd. Hirdettetett összesen 277 
kollégium 760 heti órában. A hallgatók száma volt az I. 
félévben bölcsész : 269, ezek közt kath. 139 (köztük 4 
görög szert.), görög-keleti 13, reform. 41, luth. 36, unit. 
1, zsidó 39 ; gyógyszerész hallgató volt 108, és pedig 
kath. 67 (köztük görög szert. 2), görög-keleti 2, reform. 
15, luth. 13, unit. 1, zsidó 10. — A második félévben 
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bölcsészethallgató volt 245, köztük kath. 132 (görög 
szert. 3), görög-keleti 13, reform. 39, luth. 27, zsidó 34 ; 
gyógyszerészhallgató volt : 95, ezek közt kath. 66 (gör. 
szert. 1), görög-keleti 1, reform. 13, luth. 9, unit. 1, 
zsidó 6. Bölcsészeti szigorlat tar tatot t 28, elfogadtatott 
25, gyógyszerészi szigorlat volt 158 és elfogadtatott 93. 

Jellemző adatként kell fölemlíteni, hogy a buda-
pesti egyetemen az 1871/2. évben a tanulók összes száma 
2,348, ezek közt katholikus 1368 (köztük görög szert. 
56), görög-keleti 81, reform. 262, luth. 173, unitár. 6, 
zsidó 458. — Az 1885/6. tanévben a 3375, illetőleg a 
3193 hallgató közt volt római kath. az I. félévben 1374, 
a II. félévben 1370, a II. félévben kevesebb 4-gyel ; gö-
rög kath. az I. félévben 72, a II. félévben 65, a II. fél-
évben kevesebb 7-tel ; görög-keleti az I. félévben 90, a 
II. félévben 87, a II. félévben kevesebb 3-mal ; helv. 
hitv. ref. az I. félévben 426, a II. félévben 358, a II. fél-
évben kevesebb 68-czal; ágost. hitv. ev. az I. félévben 
347, a II. félévben 302, a II . félévben kevesebb 45-tel ; 
unitárius az I.* félévben 8, a II. félévben 8, a II. félév-
ben ugyanannyi; mózeshitü az I. félévben 1058 a II. 
félévben 1003, a II. félévben kevesebb 55-tel. 

A hallgatók ezen szaporodását főkép a zsidóság oda 
özönlése okozza melynek száma a mult tanévben kerek 
hatszázzal szaporodott az 1871/2. évvel szemben, holott 
az összes más vallásúak, tehát az ország 13 milliója csak 
627-tel küldött több hallgatót most az első hazai egye-
temre, mint 16 év előtt. 1885/6-ban általában véve a 
budapesti egyetem minden 1000 hallgatója közt volt 
róm. kath. 417, görög kath. 21, görög-keleti 26, reform. 
119, luther. 98, unitárius 2 és zsidó 313. 

Fölemiitjük még, hogy a budapesti egyetemmel 
kapcsolatos tanár-vizsgáló bizottság 27 középiskolai ta-
nári oklevelet szolgáltatott ki. 

2. A kolozsvári tudomány-egyetemen az 1885/6-diki 
tanévben összesen 67 tanár és tanitó működött. És pedig 
a jog- s államtudományi karban 12 rendes, 1 rendkívüli, 
1 helyettes, 2 magántanár s egy szaktanító, összesen 17. 
Az előadások száma volt 58, a heti óráké átlagosan 200 ; 
a hallgatók száma I. félévben 263, ezek közt kath. 146 
(köztük gör. szert. 19), görög-keleti 6, reform. 69, lu-
ther. 21, unitárius 13, zsidó 8 ; — a II. félévben 248, és 
pedig kath. 138 (köztük gör. szert, 17), görög-keleti 7, 
reform. 66, luther. 18, unitár. 10, zsidó 9. Vizsgálat tar-
tatott összesen 198, elfogadtatott 149 : szigorlat volt 79, 
elfogadtatott 52. 

Az orvos-sebésztudományi karban 12, rendes és 6 
magán, összesen 18 tanár tar tot t 76 előadást hetenkint 
293 órában ; orvos hallgató I. félévben volt 120, ezek 
közt 50 katholikus (köztük 14 görög szert,) 3 görög 
keleti, 32 reform. 7 luther., 7 unitár., 20 zsidó: II . 
félévben számuk 115 volt, a katholikusok megfogyat-
koztak 5-tel ; — gyógyszerész-hallgató volt 34, köztük 
17 kath., 17 protestáns. Orvosi vizsálat volt 74, elfo-
gadtatott 49, sikerrel 42 ; gyógyszerészi szigorlat 26, 
elfogadtatott 20. 

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban 
működött az I. félévben 20, a Il.-ban 18 tanerő 62 elő-
adásban, átlag 155 heti leczkeórán. A hallgatók száma 

66 (II. félévben 67), ezek közt 40 (II. félévben 38) ka-
tholikus, 10 (13) reform., 14 luther., 1 unitár., 1 zsidó. 
Szigorlat tar ta tot t 11, elfogadtatott mindannyi. 

A mennyiség- s természettudományi karban 12 tan-
erő tartott 48 előadást átlag hetenkint 343 órában ; a 
hallgatók száma I. félévben 55, II-ban 42, és pedig kath. 
24 (görög szert. 3), a többi protestáns. Szigorlat tarta-
tott 21, elfogadtatott 17. 

3. A budapesti kir. József-műegyetemről csak vallási 
tekintetben emlékezünk meg. A 621, illetőleg 546 hall-
gató közt volt római katholikus az I. félévben 219, a II. 
félévben 191 ; görög katholikus az I. félévben 6, a II. 
félévben 5 ; görög keleti az I. félévben 18, a II. félévben 
14 ; helv. hitv. ev. reform, az I. télévben 106, a II. fél-
évben 96 ; ágost. hitv. evangelikus az I. félévben 48, a 
II . félévben 44 ; unitárius az I. félévben 4, a II. félévben 
4 ; mózes hitvallású az I. félévben 220, a II. félévben 191. 

* 

A fönnebbi kimutatásokban súlyt fektettünk a hall-
gatók vallási viszonyaira és pedig kettős okból ; egyfelől 
bebizonyítani akartuk ezzel, hogy a katholikusok a felső 
iskolákon is mint az ország lakosságának többsége van-
nak képviselve, és hogy az intelligenczia, mely az egye-
temekről kerül ki, ma és a közel jövőben legalább fele 
részben katholikus vallású. Másik okul szolgált ama ke-
vésbé örvendetes körülmény, hogy a katholikus egyetemi 
hallgatók szaporodása nem tart lépést a reformátusok, 
lutheránusok és még kevésbé a zsidó hallgatók gyara-
podásával. E jelenség arra vall. hogy ez utóbbi három 
valláson lévők aránylag annyival gyarapodtak számban 
és vagyonban, 'amennyivel számuk a főiskolákon növe-
kedett. A reformátusok 250, a lutheránusok 200, a 
zsidók 850-nel több egyetemi hallgatót birnak ma évenkint 
felmutatni, mint husz év előtt, holott a kilencz milliónyi 
katholikus alig képes évenkint 50 — 60 ifjúval többet 
egyetemre járatni, mint a jelzett idő előtt. 

Ha e proczeszszus még husz évig tart, akkor az 
intelligenczia és a vagyon nagyrészt a kimutatott roha-
mosan haladott felekezetek és zsidók sajátja lesz ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 3. Iskola és tanitók. — A mult 

szombati — április 30-án tartott — képviselőházi ülés 
szomorú világosságot vetett az ország — reméljük csak 
néhány helyén uralkodó — tanügyi állapotára, illetve a 
tanitók — legalább egy részének — anyagi helyzetére. 
A „háromszékmegyei tanítótestület" kérvénye került 
ugyanis tárgyalás alá, melyet Polónyi G. sürgetésére in 
extenso felolvastak. Ebben ugyan szomorú dolgok van-
nak, melyeket még a kormánypárti előadó sem mert 
tagadni. íme néhány részlet belőle, melyek helyesebb 
megértésére csak annyit jegyzünk még meg, hogy itt oly 
iskolákról, illetve tanitókról van szó, kik államsegélyben 
részesülnek a község által nyújtott dotatio elégtelensége 
miatt. Tehát államilag segélyezett községi iskolákról 
van szó. 

De halljuk már a székely atyafiak keserves panaszait : 
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„Nem panaszkodunk az egyes községeinkre — azt 
mondják — mert ba nem a legpontosabban is, de csakugyan 
megkapjuk az általuk fizetendő illetményeinket. Hanem 
igen is kénytelenek vagyunk nyomorúságos helyzetünkben 
fájdalommal panaszkodni azon reánk nézve nagyon nyo-
masztó körülmény felett, hogy fizetésünknek azon részét, 
a melyet az államsegély fedez, a legnagyobb pontatlan-
sággal kapjuk, ugy hogy közülünk legtöbben egész fél-
éven, sőt 9—10 hónapon át egyetlen egy krajczár fizetést 
sem kapunk, s e miatt a legnagyobb nyomorban szen-
vedünk. 

Nem keressük azon okokat, nem becsátkozunk a 
mi szakmánk körén kivül eső körülmények taglalásába. 
Ezek helyett nyiltan és egész leplezetlenül kimondjuk 
azt, minek szomorú következményeit már évek óta oly 
mélyen érezzük, kimondjuk azt, hogy a magas állam már 
évek óta nem szolgáltatja ki pontosan fizetéseinket, s e 
miatt szegény családunkkal együtt a legnagyobb nyo-
morban fetrengünk. 

Mi megteszszük azt mivel tartozuk, de az állam 
nem fizet meg érte, hónapokon át visszatartja sok testi 
és lelki törődéssel járó munkánknak jól kiérdemlett bérét. 

Ha látnók, hogy állami háztartásunkban annyira 
megbomlott az egyensúly, hogy az abból származó nél-
külözéseket az állam minden egyes hivatalnokának éreznie 
kel l : akkor sorsunk közösségének tudatában mi is 
könnyebben türnők a reánk nehezülő nyomornak súlyát. 
De most, midőn látjuk, hogy az utolsó hajdú, az utolsó 
hivatalszolga is pontosan kikapja szolgálata diját, most 
valóban a szegénység és nyomor mellett az indokolhat-
lan elmellőztetés méltatlan bántalma is mélyen vérzi 
szivünket. 

Mi egykor a nemzet napszámosai voltunk s ma 
már a nemzet koldusai vagyunk, mi egykor hivatásunk 
szent érzetében községeink lakossága között mint a szel-
lemi élet ébresztői és éltetői emelt fővel szerepeltünk 
s ma már szegénységünk rongyaiban kerülve a nyil-
vánosságot, lesütött fővel szégyenkedünk. Öltönyünk 
elrongyollott, élelmünk elfogyott, nincsen hitelünk, nin-
csen tekintélyünk, guny és szánalom tárgyai lettünk a 
társadalomban. 

Hát szegény családaink és ártatlan gyermekeink 
mennyit nélkülöznek, mennyit tűrnek és szenvednek ! ! 
"Valóban, ha ártatlan szeretteinket önhibánkon kivül éhezni 
és nélkülözni l á t j u k : könnyek gyűlnek szemeinkbe s 
önkénytelenül is az igazságos Isten Ítéletére gondolunk." 
S igy megy tovább a panaszos szó. 

Trefort miniszter nyomban kijelentette, hogy rész-
véttel viseltetik a tanitók sorsa iránt, hogy ő annyit és 
akkor utalványoz, mennyit és mikor kap, hogy ő ra j ta 
nem múlik az ilyen állapotok megszüntetése stb. De az 
ellenzéki képviselők nem elégedtek meg e válaszszal. 
Ugy Ugrón Gábor, mint Horánszky N. és Polónyi Géza 
kemény szavakkal éltek ugy ezen állapotok mint a rend-
szer jellemzésére. 

Érdekes incidens történt ezeken kivül a vallásos és 
nem-vallásosjellegü — vulgo felekezeti és felekezetnélküli 
— iskolák dolgában. Komlóssy F. képviselő ugyanis a 

többi között —* még pedig hivatkozással egy konkret 
esetre — szóba hozta, hogy hol a felekezet képes is-
kolát fentartani és ezzel az állam vállairól a terhet ma-
gára akar ja venni, állithasson felekezeti iskolát. De a 
miniszter ur ezt nem engedi, a t. miniszter ur ellensége 
annak, hogy felekezet tartson fenn iskolákat, ott van a 
szempczi eset. Közbe még Polónyi hozott fel egy esetet 
Vasmegyéből annak megvilágositására, hogy minő módon 
kezelik az alapítványokat. 

Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter: 
Azt tagadom, hogy a felekezeti iskolák ellen valahol 
felléptem volna. Méltóztassék olyan rendeletet vagy fel-
szólítást felmutatni, melylyel felekezeti iskola felállítását 
megakadályoztam volna. 

A mi a Polónyi képviselő ur által indignálódva 
felhozott esetet illeti, biztosithatom, hogy ha az eset 
hozzám került volna, azt el is intéztem volna ; mert a 
magyar nyelv okszerű és nem dobbal való terjesztése 
léppén ugy fekszik a szivemen, mint a t. képviselő urnák. 
; (Élénk helyeslés jobbfelől.) 

Komlóssy Ferencz : (Nagy zaj.) Minthogy feszólit-
i tattam, hogy nyilatkozzam, (felkiáltások jobb felől: „Senki 
sem szólította fel") méltóztassék megengedni, hogy csak 
egy pár szóval (Nagy zaj) hozhassam a t. miniszter 
urnák emlékezetébe, hogy a mult év november havában, 
a számra nem hivatkozhatom, de legközelebb idézni fo-
gom, a miniszter ur kiadott egy rendeletet, a melyben 
kimondja, hogy ezután községi iskolából felekezeti csak 

\ akkor alakítható, ha az illető hitfelekezet megtéríti az 
Iállamnak az eddig nyújtott segélyt. (Felkiáltások jobbfe-
lő l : Igen helyes!) 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minisz-
t e r : Azt, hogy a mikor a falusi plébánosnak tetszik, a 
községi iskolából felekezeti csináltassák és hogy a mikor 
a falusi bírónak kedve van, a felekezeti iskolából községi 

;alakittassék, az ilyen anarchiát nem tűröm. (Helyeslés 
jobbfelől.) En tisztelem a felekezeti iskolákat, de marad-
janak meg in statu quo. Ott azonban, a hol a községi 
iskola létrejött , óhajtom, hogy az megmaradjon. (Helyes-
lés jobbfelől.) Egyébiránt történt már az is, hogy öntu-
dattal átalakították a felekezeti iskolát községivé s mi-
kor már az épület részben a község, részben pedig az 
állam támogatásával fölépült, akkor azt ismét át akarták 
changirozni felekezetivé. (Elénk tetszés jobbfelől.) 

Komlóssy Ferencz : T. ház : (Elénk felkiáltások jobb-
felől : Eláll !) Csak egy szót kívánok még mondani. (Fel-

i kiáltások : Eláll !) 
Elnök. Kérdem a t. képviselő urat, hogy miután 

: személyében nem támadtatot t meg, minő czimen kiván 
szólni? (Nagy zaj.) 

Komlóssy Ferencz. Bocsánatot kérek, de (Nagy zaj, 
felkiáltások jobbfelől: Eláll.) 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter. 
Kérem a t. házat, méltóztassék a t. képviselő urat meg-
hallgatni. (Nagy zaj jobbfelől. Halljuk ! Halljuk ! balfelől.) 

Komlóssy Ferencz. Én csak tiltakozni akarok az 
ellen, mintha bármely felekezet el akarta volna changi-
rozni az állami épületeket. (Nagy zaj.) 
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Végre az elnök némileg helytelenítve konstatálta, 
hogy Komlóssy képviselő nem szomélyes ügyben szó-
lalt fel. 

A dologhoz, mely elég világosan tanúskodik a mi-
niszter felfogásáról, csak azt az egy észrevételt akarjuk 
fűzni, hogy Komlóssy felszólalása, mint az a miniszter 
válaszából kiderül, nem volt egészen indokolatlan. Bizony 
soha sem nézték jó szemmel a minisztérium ablakaiból a 
„felekezeti" iskolát s most sem nézik ezt másképp. Mi-
é r t ? erre sokat lehetne mondani. ? 

Nagyvárad, ápr. 24. Nagyvárad öröme.— 
„A váradi püspöki szék gyásza, — irja az itteni 

„Nagyvárad" mai, koszorús vezérczikkében, — megszűnt : 
az egyházmegye nem árva többé ! 0 császári és apostoli 
királyi felsége f'. hó 8-ikán kelt legmagasabb elhatáro-
zásával néhai Ipolyi Arnold bold, emlékű főpásztorunk 
utódává Szatmár nagynevű püspökét, dr Schlauch LÓriüCZ 
val. belső titkos tanácsos ur ő exczellentiáját méltóztatott 
legkegyelmesebben kinevezni. 

Mindnyájunkat méltán örömmel tölt el az apostoli 
király kegye, hogy a Vitézek ősi főpapi székébe ismét 
hazánk püspöki kara egyik kimagasló egyéniségét ülteté. 

Várad u j püspökének neve, kiváló személyi tulaj-
donai, magas társadalmi műveltsége, országszerte ismere-
tesek. Mintegy három évtized óta vesz részt az egyház-
politikai közpályán hatványozott tevékenységgel, elkezdve 
nyilvános szereplése első mozzanatától kezdve, mint az 
autonomiai előmunkálatok egyik kimagasló harczosa s 
később mint szatmári püspök és főrendiházi tag a magyar 
törvényhozás terén. 

A gyarmatai esperes-plebános mint paptársainak két 
izben bizalmi küldötte feltűnést keltett az autonomiai 
mozgalmakban. Rövid idő alatt csanádi székesegyházi 
kanonokká s pár hó után szatmári püspökké lőn. Ki ne 
ismerné azóta a nagynevű főpap ritka tevékenységét, 
melyet a magyar hazafiság szolgálatában a Szt.-László-
Társulat élén mint elnök ki fe j t? Ki ne olvasta volna 
eszmékben gazdag, vallásos ihlettel telt, hazafias és gya-
korlati beszédeit, melyekkel az emiitett társulat egész 
működését irányozza, tagjainak buzgóságát emeli ? 

Közéletünknek alig van tere, mely vallási és haza-
fias vonatkozásánál fogva az ő tevékenységét meg ne 
hódította volna. 

Hogy a szatmári egyházmegye kit bírt ő benne, 
mutatni fogja a fájdalom éles érzete, mely eljövetele 
után támad. Helyesen jósolta a „Religio", hogy Várad 
nem sokára oly egyént nyer főpásztorul, akinek elvesz-
tését egy egész megye fogja fájlalni: mig az, mely őt 
megnyerni szerencsés volt, méltán örvendhet ! Mi meg 
bátran hozzá tehetjük, hogy tőlünk sokan irigyleni 
fogják!" 

Ezután meleg hangon irt életrajzot közöl Nagyvá-
rad vezérlapja a hódoló tisztelettel üdvözölt főpásztorról. 

Benedictus qui venit in nomine Domini! 

') Köszönöm a szives figyelmet. Ha minden egyházmegye fő-
városában igy karolnák fel a „Religio* rendes egyházi tudósítói-
nak tisztét : a világon kevés országban lenne a „Religio"hoz fogható 
egy ház életi központi papi közlöny. A szeri,-. 

VáCZ. Nm. és f t . dr Schuszter Konstantin székfogla-
lója a váczi egyházmegye papságához. — (Vége.) 

Ast quem enixe invocavi zelus vester purus quoque 
sít atque discretus, non quaerens quae sua sunt, sed. quae 
Jesu Christi;1) qui enim honorem suum quaerunt aut 
commoda sua respicinnt, se, non vero oves pascunt.2) — 
Certe multa impedimenta, odia, convicia, acres calumniae 
et persecutiones teste experientia potissimum non ades-
sent, si non nimis et ad ultimum apicem quae sua 
sunt, tum quaererentur tum exigerentur, — saepe utro-
bique cum jactura salutis et gravibus isthic quoque ad-
versitatibus. — Haec vitaturi, attendite Vobis ex adverso 
a nectendis illiusmodi famiharitatibus, quae nimiae sunt 
et exuberantes ; hae potissimum vilescunt et in mutua 
odia, inimicitias dégénérant. Magna quoque habenda cura 
suorum et domesticorum ; scitis quanta hinc saepe in 
populum oriantur mala atque offendicula. Sacerdos saepe 
prorsus esset acceptus omnibus, — et tarnen fideles ip-
sius patiuntur et crebro offenduntur quoque per dome-
sticos ipsius esto cognatos. Inimici domestici ejus. 

Ceterum his in omnibus magna spe et omni cum 
amore Vos accedo Fratres Filiique dilectissimi, non solum 
sacri officii sed dilectionis quoque vinculo Vobis junc-
tus esse cupio. Omnes Vos uno eodemque complector 
animi affectu citra praeoccupationem. Queinvis ita sumam, 
uti semet vita sua praebuerit . Esto mihi quilibet in se 
speculum, nolimque ut id maculam referat. — Quidquid 
possum, quidquid valeo libenter impendam, et superim-
pendar ipse pro animahus vestris, licet plus Vos diligens, 
minus diligar. 3) Non cessabo orare Deum, ut impleamini 
agnitione voluntatis Dei, ut ambuletis digne Deo per 
omnia piacentes, in omni opere bono fructificantes. cres-
centes in scientia Domini et in virtute confortati. 4) 

At vero, in conferta hac honorabilique circumstan-
tis Cleri turma, honoris causa, prima ac praecipua ratione 
saluto et revereor omnium illustriorem Venerabilem Con-
secratum Episcopum Philomeliensem, Praepositum ma-
jorem Capituli, utpote, qui nuper admoduin qua Vicarius 
Capituli, nunc vero alteram jam Episcopalis, in admini-
stranda dioecesi eum singularem continuo explicuit ze-
lum, prudentiam, dexteritatem, eruditionem moderatio-
nemque, ut comparata optimis his artibus praeclara Ejus 
mérita eximiasque virtutes Clerus populusque concordi 
ore celebrent. Ipse mihi plurimum gratulor, quod festiva 
hac solennitate egregiam atque indefessam Ejus, in illis 
quoque pontificalium partibus, quae grande virium fa-
tigium deposcunt, operam publico isthoc encomio possim 
excolere et condigne celebrare. 

Merito jucundissimus mihi est conspectus vester 
venerabiles dignissimique Cathedralis Ecclesiae meae Ca-
pitulares Canonici, olivae olivarum, quae circumstant 
circum mensam Domini in od ore suavitatis et sapore 
virtutum. Vos, Cleri mei fios et decus, augustior senatus 
meus, jugiter prae oculis habere: Vos minus ad fruenda 
in gradu vestro praemia, quam potius ad continua pro 
Dei et Ecclesiae causa sustinenda proelia et ad succollan-

') ad Philip. 2. 21. s) S. Aug. de past. 
•') II. Cor. 12. 15. ") Coloss. 1. y. 10. 
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dam, ubicur.que vestrum indiguerit, Praesulis vestri in-
firmitatem delectos vocatosque esse. Itaque hortor Vos 
in Domino, ut Vos inter ambuletis in domo Dei cum 
consensu, ') ac irremissa in peragendo divino officio cunc-
tisque Capitularibus agendis promtitudine, intemeratae 
item conversationis exemplo ferventi tuendae sanctions 
disciplinae amore et Deo placere et reliquo Clero fideli-
que populo velut lucernoe in caliginoso loco positae2) 
praefulgere contendite. Ceterum jure meo gaudeo, vestrum 
ordinem pro diversa diversorum aetate tarn bene esse 
compositum, ut aliorum senilis cautela juvenilem aliorum 
vigorem egregie temperet, atque in agendis rebus horum 
vis, ardor et alacritas cum illorum moderatione pro 
publico dioecesis emolumento optime conspiret. 

Salvete quoque singularum dioecesis regionum recto-
res, Vicearchidiaconi. Vos estis oculus et manus mea. A 
vestra vigilantia, prudentia, sinceritate, cura et efficacia, 
vigor Praesulis, decus dioecesis, salus fidelium, honos 
Cleri dependent. In salebroso gravique munere vestro 
participes facti auctoritatis meae, rationis quoque mecum 
coram Domino reddendae participes eritis. Ad vos, qui 
caeteris praeestis pastoribus, apostolica imprimis spectat; 
exbortatio : Vigilate, state in fide, viriliter agite et con-
fortamini ; omnia vestra in charitate fiant.3) 

Ad Vos convertor, dilecti Filii, qui sive ut praepo-
siti sive ut magistri in erudiendis et ad sublimem desti-
nationem suam efformandis juvenibus ecclesiasticis operam 
navatis. Pretiosissima haec est seges Ordinis nostri, colite 
earn sollicita admodum cura, purisque manibus, — ut 
juvenes hi ad mentem S. Gregorii M. a Vobis videant 
quod imitentur, discant quod doceant, informentur quod 
teneant ;4) quosic ipsi velut arbores secus decursus aqua-
rum fructum ferant in tempore suo, utrumque discentes 
conjungere : innocentiam vitae simul et doctrinam. 5) 

Gratus mihi est vester quoque conspectus, Viri 
Religiosi, qui pro diversitate sanctissimi instituti vestri, 
consilia evangelica sectantes, tum erudiendae in scientiis 
et moribus juventuti, tum in subsidio curae animarum, 
aut ad latus aegrotorum operamini. Praeter hanc vestram 
operam, ut duplici honore digni habeamini, 6J reditte 
Altissimo vota7) quae sacerrima religione nuncupastis. 
Deo militantes, nolite implicari negotiis secularibus ;8) 
— eligant sibi alii partes quibus fruantur terrenas, 
portio vestra Dominus sit. 9) — Digne ambuletis \ocatione 
qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, 
cum patientia, supportantes invicem in charitate, sollicite 
servantes unitatem spiritus in vinculo pacis. 10) His rite 
impletis, coetus vestri, magno Ecclesiae bono, erunt ma-
nebuntque non solum scientiarum, sed et pietatis altioris 
vitaeque perfections veneranda asyla et munimenta. 

Quod reliquum est, Vos omnes, Venerabiles Fratres 
et Filii in Domino hortor : orate mecum pro Ecclesia 
Sancta Catholica, ut eam Deus et Dominus noster paci-
ficare, adunare et custodire dignetur toto orbe terrarum, 

l) Ps. 54. 15. 
3) I. Cor. 16. 13. 
5) S. Aug. vit. Cler. 
7) Ps. 49. 14. 
9) S. Aug. ps. 15. 

2) II. Petr. 1. 19. 
E p . 106. 

6) I. Tim. 5. 7. 
s) II. Tim. 2. 4. 

in) Ephes. 4. 1. 

— oretis ut Dominus salvum faciat et reddat incolumem 
Beatissimum Patrem Summum Ecclesiae Pontificem Leo-
nem XIII., l iberetque Eum de manibus inimicorum, — 
oretis pro Augustissimo Imperatore et Rege Apostolico 
Francisco Josepho, ut Deus ipsi tribuat vitam longaevam, 
impérium securum, exercitus fortes, senatum fidelem, 
populum probum, orbem quietum, et quaecunque christian! 
hominis et terrae principis vota sunt, — salvum porro 
faciat populum et patriam nostram, ut habeamus pacem 
inter nos et videamus dies prosperos. 

Obsecro demum Vos Omnes, ut infirmitatem meam 
piis vestris precibus sustentetis, id a Deo omnipotente 
pro me postulaturi, quod fidelium suorum orationibus 
S. Leo M. peti poposcit, ut videlicet omnibus diebus 
vitae meae in omnipotentis Dei servitium et ad vestra 
paratus obsequia, cum fiducia possim Dominum deprecari : 
Pater Sancte, conserva eos in nomine tuo quos dedisti 
mihi ! — semperque proficientibus Vobis ad salutem, 
magnificet anima mea Dominum, et in futuri retributione 
judicii ita mihi apud justum Judicem saceirdotii mei 
ratio subsistât, ut Vos mihi per bona vestra sitis gau-
dium, sitis corona.*) Amen. 

Vacii, die 14-a Április anni 1887. 
Constantinus, 

episcopus. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szeiit-Istyán-Társulat 

f. hó 5-én választmányi ülés tart , melynek főtárgya a 
tud. és irod. osztály tagjai első csoportjának megválasztása. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Àz országos jubileumi bizottság. 

Mint értesülünk e hó közepe táján az országos ju-
bileumi bizottság népes gyűlést fog tartani Budapesten 
a lipót-utczai városház üléstermében. 

IRODALOM. 
Jelentés. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hit-
tudományi kara által az 1885/6. tanévi V. rendes ülésben 
kitűzött s a Répászky-dijjal jutalmazandó e tételre : „Készít-
tessék a müveit világi közönség igényeihez alkalmazott 
oly behatóbb értekezés, mely bebizonyítván a vallás és 
valódi erkölcs közti szoros összefüggést, mutassa ki 

egyúttal alaposan az úgynevezett független moral el-
méletének tarthatatlanságát", kijelölt határnapig három 
pályamű érkezett be ily jeligékkel: 

I. „Velle non discitur." 
I I . „Homo, cum in honore. ' stb. 

HL „Gloria in excelsis." 
F . é. ápril hó 29-én tartott rendes ülésben mind a 

három mü szabályszerű bírálatra kiadatott, melynek ered-
ményéről az érdekeltek annak idején értesíttetni fognak. 

Budapesten, május 2-án. 
Dr Achenbrier Antal, 

a hittudományi kar e. i. dékánja. 

l) Serin. 1. die ora. 
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= Megrendelési fölhívás. Alulirt ezennel tisztelet-
teljesen tudatom a nagyérdemű olvasó közönséggel, hogy 
„A tanitó-képezdei oktatás reformja és módszerea 

cz. müvem sajtó alatt van és június havában teljesen 
elkészül. Ezen munkámban a hazai tanitó képzés helyesb 
szervezésére vonatkozólag mondom el nézeteimet, azután 
tárgyalom a paedagogia, a természettudományok (ide 
értve a földrajzot is) és a mennyiségtan oktatási mód-
szertanát, minden fejezet végén terjedelmes és beható 
irodalmi szemlében megismertetem az illető szakmüveket 
és néhány tanulságos és érdekes anyagrészletben bemu-
tatom a fölveendő tananyag terjedelmét és földolgozási 
módját. Befejezésül röviden megemlékezem az irodalmi 
és a zeneoktatás tárgyalásáról is. Minthogy tképezdei 
oktatásunkban mindeddig mindennemű kalauzt nélkülöz-
tünk, azt hiszem, hogy jelen munkám, melylyel irodalmi 
működésem 20-ik évét nyitom meg, hézagpótló voltánál 
fogva szivesen látott vendég lesz hazánk tanférfiainak 
Íróasztalán és hogy azt vallásos alapjáért különösen a 
vallásos oktatás hivei meleg pártfogásuk alá veendik. A 
kötet mintegy 15—16 nyom. ívre fog ter jedni ; árát 
1 fr t 50 krban állapítottam meg. Szives megrendelések 
Schultz Imre, képezdei tanárhoz intézendők Pécsre. 

VEGYESEK. 
*** Budapest természetévé vált Bécs utánzása. Es 

sokban sikerült az utánzás. Csak egyben maradtunk het-
venhét — sport ideje levén ! — lóboszszal hátrább. 
Bécs tele van templommal s a merre csak a város ter-
jed, mindenfelé stylszerü. mondhatni monumentális temp-
lomok épülnek. Igy csak e tavaszon két nevezetes templom 
építése indul meg : Hernalsban a redemtorista szerzet és 
a Kaisermühlek táján egy a legfelsőbb körök protekcziója 
alatt álló szövetkezet épit, és pedig ez utóbbi helyen 
Jézus legsz. Szive tiszteletére templomot. Nagy bajunk 
nekünk az, hogy nincs Budapesten állandó királyi udva-
runk, a királyi herczegek pedig, Józsefet és Rudolfot 
kivéve, Budapestet társadalmilag figyelmökre sem mél-
tatják. De másrészről bennünk is van hiba. Nem tudjuk 
megszerezni, vagy lekötni a királyi herczegek vallási 
érdeklődését és támogatását Budapestre nézve. Pedig 
mennyi templom, szerzetesház és plébánia kellene ennek 
a rohamosan növekvő Budapestnek ! Nemsokára már nem 
fog bámulni senki a fölött, hogy Magyarország — pro-
testánssá és zsidóvá lett ! 

— Taxii Leo, a volt szabadkőműves és egyházos-
tromló, jelenleg minden idejét a vallás és egyház védel-
mére szenteli, hogy jóvá tegye némileg a kárt, melyet 
évekig tartott rettenetes támadásaival okozott. Legújabb 
irodalmi vállalata egy hetilap, melynek czime : „La petite 
guerre", a „kis háború." Taxii Leo ismeri kortársait. 
Manap, ha a legjobban irt könyvet egy-két ezeren elol-
vassák, még Francziaországban is nagy esemény a dolog. 
De a gyorsan rüpülő lapokat már tiz, husz, százezeren 
olvassák. Erre a térre lépett tehát Taxii Leo is. Bár 
minden vidéknek, minden városnak volna nálunk is egy-
egy népies kath. vezér lapja! 

— Az első lépés. „Régen táplált óhaja az sokaknak, 
irja az erdélyi egyházmegyei irod. egylet közlönye, a 
Közművelődés", — hogy a fényes multu, eseményekben 
oly annyira gazdag erdélyi egyházmegye története meg-
irassék. Ez eszmén Istenben boldogult nagy nevű püs-
pökünk, Fogarassy Mihály kiváló előszeretettel csüngött; 
méltó utódja pedig, kegyelmes főpásztorunk ő nagymél-
tósága szintén nem egyszer tereié figyelmünket a ben-

nünket erdélyieket közelebbről érdeklő dolgokra ; la-
punkban is többször történt ez irányban lelkes felszóla-
lás. De mindeddig az óhaj megmaradt a pium desideriu-
mok szerény keretében - ha egyes úttörő jelesek ide 
irányuló munkásságát leszámítjuk. Most azonban ez esz-
mét az erd. róm. kath. irodalmi társulat felkarolván, f. 
hó 27-én tar tot t választmányi gyűlésében azt megbeszé-
lés tárgyává tette s hoszszabb igen érdekes eszmecsere 
után Yeszely Károly elnök, dr. Tódor József alelnök és 
Pál István titkár személyeiben egy bizottságot küldött 
ki, azon utasítással, hogy az eszme mikénti megvalósit-
hatására nézve a közgyűlést előkészítő választmányi gyű-
lés elé terjesszen egy konkret tervezetet." — Üdvö-
zöljük erdélyi testvéreinket s nagyérdekü akcziójukat 
avval a lelkesítő meggyőződéssel adjuk szélesebb körök-
nek tudomására, hogy Magyarország kath. papsága teljes 
erejével fogja támogatni az erdélyiek nagy kihatású vál-
lalatát. 

— Jeleztük már, hogy vatikáni körökben jelenleg 
igen élénken foglalkoznak Európa keletjével, a hol tud-
valevőleg a szakadárság uralkodik. E magas fokú érdek-
lődés jelei meglátszanak a „Moniteur de Rome"-on is, a 
mely régóta folyó tárczaczikkében igen beható történeti 
tanulmányt közöl az orosz egyház történetéről : legújabban 
pedig vezérczikkben emlékezett meg az ismeretes Dob-
ránszky-féle emlékiratról. A gör .-katholikus (?) Dobránszky 
tudvalevőleg panaszt emelt a pértervári (!) szakadár 
„szent zsinat" előtt, azzal a világos szándékkal, hogy 
panaszát a keleti katasztrófa kitörése előtt a czár is, 
szóval az egész kelet meghallja — azzal a váddal, hogy 
mint mondja, Ausztria-Magyarországban a gör. keleti 
egyház elnyomatik. Dobránszky Adolf „kath. hithüsége* 
ezzel a lépéssel természetesen teljesen le van álczázva. 
Hogy mily lábon áll patriotismusa a szakadárság foga-
datlan prókátorának, ezt alig lehet jellemezni. Csodáljuk 
az apostoli magyar király béketürését! Magyarországból, 
hol a „bevett (!) vallásfelekezetek közt tökéletes egyenlőséget 
állapított" meg a 48-iki alaptörvény, a muszka „szent 
zsinathoz," a kath. egyház egyik legzsarnokibb ellensége 
előtt panaszt emelni a gör. keleti egyház elnyomása 
czimén: ez — hazaárulás. A „Moniteur de Rome" „jellem-
ződnek bélyegzi Dobránszky emlékiratát s kijelenti, hogy 
Ausztria-Magyarországnak játék lehet az ellenkező fel-
tüntetése, annál inkább, mert p. Boszniában éppen a 
katholikusok panaszkodnak a schismatikusokra pazarolt 
különös kegyek miatt. Hátha még Magyarországból venné 
a példát a „Moniteur de Rome." Nálunk p. a szerb egyházi 
autonomia valóságos kis szerb nemzeti országgyűlésnek 
szolgál alapjául, mig mi katholikusok egyházi autonó-
miánkat iskoláink s alapitványainkra nézve az állam-
omnipotencziával szemben nagyrészt csak in theoria 
kontempláthatjuk. Nagy megnyugtatással olvassuk végül 
a „Moniteur de Rome" abbeli kijelentését, hogy a ke-
leti kérdés megoldásának kulcsát nem annyira „politikai 
kombinácziókban mint a vallási ügyek fejlesztésében 
kell keresnünk." Ez a „Religio" álláspontja. 

— A franczia katholikusok Moniteurjének nevezik 
már előre azt a lapot, mely jelenleg Párisban, két 
kath. napilap összeolvadásából készül előállni. A liberális 
sajtó már előre kigyót-békát kiált a „journal papal u-m. 
Mgr Turinaz nancyi püspök, mgr Thomas rueni érsek, 
abbé Lemaítre plébános és abbé Lagrange párisi kano-
nok vállalták el a lap védnökségét. Számítanak mgr 
Perraud autuni püspök s akadémiai tag pártfogására is. 
A párisi u j kath. lap czime „Observateur Français" lesz 
A „Français" és „Défense" olvadnak össze. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 fl í . 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

N E G Y V E N H A T O D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni : 
minden 

kir. postahivatalnál ; | 
Budapesten a szerkesz- 5 
tőnél, és Rudnyánszky I 
A. könyvnyomdájában, s 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- í 
taláni reclamatiók is, ? 
bérmentes nyitott levél- | 

ben, intézendők. f 

Budapesten, május 7. 37. I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Taxi] Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásaiból. — Egyházi Tudósítások : Lapunk 
gyásza. — B u d a p e s t : Hazai készülődések szentséges a tyánk félszázados papi jubileumára. — K ö l n : XIII. Leo pápa levele Krementz 

kölni érsekhez. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat.— Vegyesek. 

Taxii Leo 
volt szabadgondolkozónak önvallomásaiból.1) 
Saját öntörténetét irni meg a lehető leg-

nehezebb dolog, a mit csak képzelni lehet. De 
ha az iró önéletírásával nem saját hiúságát ki-
elégíteni, hanem kötelességérzetből bizonyos er-
kölcsi czélt akar elérni, e kötelesség igen meg-
könnyíti feladatát. 

Ilyen, ugy hiszem, az én esetem. 
Tizenhét esztendőn keresztül szinte páratlan 

hévvel és dühhel üldözvén az egyházat, s egy 
nap aminő hirtelen és váratlan, épp oly rend-
kivüli fordulattal e gyűlölet örvényéből kimene-
külvén, szent kötelességemnek tartom nyilvá-
nosan vallomást tenni multamról. 

S e kötelesség igen édes nekem, mert meg 
vagyok róla győződve, hogy tévedéseimnek elő-
sorolása s a végletekig hajtott bűneimnek s végre 
az igazsághoz való őszinte visszatérésemnek el-
beszélése némi reményt ébreszt majd azokban, 
akik valamely rokonuk vagy barátjuk elvakult-
sága fölött siránkoznak. 

Ugy látszott, mintha a gonoszság sötét töm-
kelegében örökre elvesztem volna; és mégis egy 
belém kapaszkodó láthatatlan kéz szinte aka-
ratom ellenére kiragadott az örvényből. Ily 
igazán végtelen lévén Istennek irántunk való 
irgalma, nekünk keresztényeknek állandóan benne 
kell remélnünk. 

1) E rendkívül becses franczia mü fordítására dr 
Csápori Gyula hgprimási levéltárnok ur vállalkozott. Kö-
zöljük a sikerült fordításból mutatványul a következő 
részletet, figyelmeztetve m. t. olvasóinkat e műnek világi 
körökben való terjesztésére, hol annyi sok a —• szabad-
gondolkozó, azaz a vallásukkal nem gondolok. Megrendel-
hető a fordító urnái. A szerk. 

Mindenekelőtt meg kell említenem, hogy 
én egy oly dél-francziaországi családból szár-
mazom, mely a vallásosságot mindig nagyra 
becsülte. 

Családunk származási fájában atyai ágon 
ott szerepel regisi sz. Ferencz, Languedoc cso-
dálatra méltó apostola, és de la Colombière 
Claudius, a boldog Mária Margit tiszteletre 
méltó lelkiatyja ; anyai részről pedig a vértanú 
érsek Affre, a ki 1848. jun. havában éppen ak-
kor, midőn a S. Antoine külváros torlaszai közt 
békét és testvéri szeretetet hirdetett, egy mai 
napig is ismeretlen gyilkos golyójától találva 
elesett. 

Apai öregatyámnak, Jogand Károlynak öt 
gyermeke volt, u. m.: Viktor, a ki mint a 
marseillei de la Charité menháznak lelkésze. 
Isten szolgálatában halt meg; Marius, az én 
atyám ; Josephina, az én keresztanyám, ma 
apácza Lyonban; Lajos, a ki után egy özvegy 
és három gyermek maradt ; s Gábor^ a ki szo-
morú körülmények között, Afrika nyugati part-
ján mint a vad népek dühének áldozata halt 
meg egész fiatalon. 

Anyámnak, született Pagès Josephinának 
csak egy Róza nevü nővére van, a ki ma két 
gyermekével özvegységben él. 

A Pagès-ek languedoc-iak, és a Jogánd-ok 
provençeiak. 

Az előboeniek közt volt egy pár mérsékel-
tebb republikánus is, például anyai öregatyám 
Pagès Leonidas s testvére Junius, a ki a Sep-
tember 4-iki forradalom alatt Marseille város 
tanácsnoka volt. Mindazonáltal az ő liberalis-

37 
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musuk épp ugy mint rokonaiké, az Afííe-oké 
nem akadályozta őket a keresztény hithez való 
szoros ragaszkodásukban. 

Mindannyioknál jobb katholikus az én atyám, 
a ki a politikát, melylyel édes keveset törődik, 
teljesen alárendeli az ő szemében egyedül lé-
nyeges vallásnak. 

Én 1854. márczius 21-én születtem Mar-
seille-ben. Szüleim a dahomeyi vadak által fiatal 
korában f'elkonczolt nagybátyám emlékezetére 
több más név mellé Gábor keresztnevet is 
adtak. 

A déli Francziaországban meglehetősen el-
terjedt szokás szerint apai nevem mellett az 
anyámét is viseltem, s innét van, hogy a tör-
vény előtt Jogand-Pagès Gábor a nevem. 

Családunkban én vagyok a második fin, 
Móricz bátyám nég}T évvel idősebb, mint én, s 
mivel később ő is irodalmi férfiú lett, igen 
sokszor összetévesztettek bennünket; utóbb azon-
ban ez összetévesztés nem volt lehetséges, mert 
bizonyos alább kifejtendő okokból, Taxii Leo 
irodalmi álnevet vettem föl s azóta semmiféle 
iraton sem használtam családi nevemet. — A 
vallási dolgokra nézve nekem és bátyámnak tel-
jesen eltérő nézeteink vannak. 

Volt még egy Margit nevü nővérem is, ámde 
ez csak nem régen meghalt. 

Négy és fél éves koromban szüleim a Bar-
thélémy utezában lévő s a Szent-Szivről neve-
zett intézetbe járattak mint külnövendéket. Oly 
élénken emlékezem ez iskolára, mintha most is 
ott volnék. 

Akkor még rövid gyermekruhában jártam. 
Körülbelül húszan voltunk mind apró-cseprő 
gyermekek, akiket Mária Antoinette testvér ol-
vasni tanitott; s ugyancsak kemény munkát 
adtunk neki; ámde alig lehet elképzelni, mily 
roppant türelme volt e jó testvérnek; ő igen-
igen jó volt hozzánk s ugy szeretett bennünket, 
mintha az ő saját gyermekei lettünk volna. 

Később pedig én is egyike voltam azon szabad-
gondolkozó újságíróknak, a kik az elfogultság teljes 
méltatlankodásával dühöngtek a kis fiuk vagy leánykák 
oktatásával foglalkozó apáczák ellen. A legkisebb fenyí-
tés, melyről hallomás utján értesültünk, elégséges ürü-
gyül szolgált szenvedélyes kifakadásainkra, egy kissé 
megránczigált fül, mily szép és hatalmas ok arra, hogy 
a, tortura alkalmazása ellen kiabáljuk ! Saját személyes 
tapasztalásaimról beszélni, természetesen óvakodtam, mert 
hisz akkor be kellett volna vallanom, hogy a jó Mária 
Antoinette testvér, a czukros testvér, miként mi mindig 

czukorral telt zsebei miatt elneveztük, nekünk valóságos 
anyánk volt. 

Kilencz éves koromig voltam az intézet növendéke 
s tanítóim, akik ott tanítottak, alapos elemi oktatásban 
részesítettek. E tani tók vol tak: Ripert, egy derék öreg 
papa, aki a fán ülő hollóról szóló éneket karban éne-
kel tet te velünk ; Filliol, a kit a szépirás királyának tar-
tottunk, és Roubaud, egy tiszteletreméltó kisbirtokos, 
aki azért lett tanítóvá, hogy szerény jövedelmének elég-
telenségét kipótolja, — s aki midőn az iskolában ugy, 
hogy tanítványai meg ne lássák, tubákolni akart — a 
kathedra mögött hirtelen eltűnt s aztán legott fölemel-
kedvén ránk r ivalgot t : „Jogand, ejtegesd : rosa, a rózsa." 

A tanulmányi felügyelő azonban az egy félelmetes 
ember volt ; Plane abbénak hivták. 

A szegénynek az arcza a leghálátlanabb arcz volt 
a világon, oly annyira himlőhelyes, hogy soha sem tu-
dott tökéletesen megborotválkozni ; képzeljünk magunk-
nak egy darab sajtot, melynek lyukacsaiban szőr nő. 
Irtózatosan féltünk tőle. Mihelyt Plane abbé a tanterem 
aj ta jában megjelent, senki sem mert többé suttogni, de 
sőt még a lélekzetünket is visszatartottuk, annyira fél-
tünk, hogy a szórakozottság gyanújába esünk és hir-
telen valamit kell ragoznunk, mert igazán bevallva, a 
gyakorlatok föladásában ugyancsak bőkezű volt. Vele 
szemben rgndkivül óvatosaknak kellett lennünk. Szóval 
Plane abbé igazi iskolamester volt, még pedig a legsi-
kerültebb faj tából . Most azonban, hogy a gyermeki fé-
lelem ideje elmúlt, azt gondolom, hogy ő sem volt 
rosszabb a többinél, s hogy az igazgató kétségkívül azért 
szemelte őt ki a tanulmányi felügyelő rideg hivatalára, 
mert irtózatos arcza miatt máshol nem alkalmazhatta. 

Plane-nak tökéletes ellentéte volt az igazgató Ytier 
abbé. A mily mértékben féltünk az elsőtől, éppen ugy 
vonzódtunk a kitűnő Ytierhez ; ez utóbbi mindig elnéző 
volt irányunkban s csak arra törekedett, hogy az iskolát 
ránk nézve minél kellemesebbé tegye. Ytier különösen a 
vallásoktatást tartotta fön magának, neki köszönhetem 
tehát a keresztény igazságok első ismeretét. 

1863. október hóban szüleim a Saőne melletti Yille-
f'ranche-ba (Lyon mellett) küldöttek a Mi-Asszonyunk-
ról nevezett s Mongré néven ismeretes kollégiumba. 

Mongré a jezsuiták vezetése alatt álló szabad kol-
légium. 

A csodálatosan épitett ház mérhetlen sikság köze-
pén fekszik. A kollégiumnak közel hatszáz növendéke 
szokott lenni, a kik minden tekintetben igen jól vannak 
ellátva. Az anyagi ellátást illetőleg Mongré fölötte áll 
bármely állami intézetnek, de sőt »sok katholikus kollé-
giumnál is többet é r ; s berendezése, — saját tapaszta-
lásomból mondom — oly kényelmes, hogy azt alig lehet 
elképzelni; — a tudományosság szempontjából pedig 
Mongré a lehető legmagasabb szinvonalon áll. 

Lelkiismeretem sok rosszakaratú becsmérlésről vádol, 
az egyház ellen folytatott esztelen küzdelmemben nagy 
rovást szereztem magamnak rosszhiszemű megszólásokból, 
— de az az egy vigasztalásom mégis megvan, hogy 
mongréi tanáraim iránt mindig igazságos voltam. A ked-
vező benyomást, melyet e kollégium reám gyakorolt, 
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mindenkor s annyira megőriztem, az arra vonatkozó 
kellemes emlékeim elannyira enyészhetetlenek maradtak, 
liogy még akkor is, midőn a jezsuiták ellen intézett 
támadásaim a leghevesebbek voltak, a mongréi atyákat 
mindig kivettem ; e ragaszkodás erősebb volt, mint en-
magam. 

Pedig csak rövid két esztendőt töltöttem ez inté-
zetben. 

A jezsuitáknak, ugy hiszem, a lehető legjobb tan-
rendszerük van, csakhogy e rendszer ritka tanerőket igé-
nyel. Náluk nem jár ja a más kollégiumokban divó szo-
kás, mely szerint a fiu minden esztendőben más tanár 
kezei alá kerül : hanem egy és ugyanazon atya vezeti 
föl a növendékeket a legalsóbb osztálytól egész a leg-
felsőbbig ; ekként a fiu mindig ugyanazon mester veze-
tése mellett sokkal szivesebben dolgozik, másrészt pedig 
a tanár teljesen kiismervén növendéke egyéni képességeit, 
a tanitás nehézségei között őt sokkal biztosabban vezeti. 

Ez a rendszer azonban megkívánja, hogy a tanítás-
sal foglakozó jezsuita atya először is rendkívüli tehetség 
legyen, másodszor pedig a helyzet kívánalmai szerint 
tudjon alkalmazkodni. Tessék felszólítani az egyetem 
szónoklattanárát, jönne le egy évig az elemi iskolába 
tanítani ! 

De özönlenek is ám a növendékek a jezsuitákhoz. 
Azon két év alatt, melyet Mongréban töltöttem, a kollé-
gium szinte tömve volt. A világ minden tájáról voltak 
itt növendékek, s a mennyire emlékszem, az idegen nem-
zetek közül, számra nézve Olaszország és Portugall ia 
voltak legjobban képviselve, voltak azután társaim közt 
bataviaiak, sydneiek s ujorleansiak is. 

Azon időben Bouchaud atya volt az intézet főnöke, 
vagyis mint mondják a páter rektor. 

En a hatodik osztályba léptem, a hol a latin nyel-
vet kellett különösen elsajátítanom, amelynek csak ele-
meit tanultam a Szent-Szívről nevezett intézetben. 

A hatodik osztály tanára Richard atya volt. Tanít-
ványai rendkívül szerették. A legkisebb durvaságra is 
képtelen, kizárólag csakis szelid bánásmódja által tar tot ta 
fön a fiukkal szemben tekintélyét ; s ez nem mesterkélt-
ség volt az ő részéről, hanem benne volt a jellemében ; 
e páter maga a jóság volt. 

Meleg nyári napokon néha felhasználván a szép 
időt, kivezetett bennünket a szabadba. Ilyenkor kenyeret 
és csokoládét vittünk magunkkal , útközben pedig a páter 
valamely paraszttól cseresznyét vett s köztünk kiosztotta. 

Fás helyre érvén az árnyékban letelepedtünk, s 
akkor a páter beszélt nekünk vallásról, latin nyelvről 
vagy valamit a történelemből. Ezu tán játszottunk s et-
tünk a pázsiton. 

El lehet képzelni, hogy a tanulás egy ilyen páter 
mellett valóságos versengés volt : s ámbár az említett 
kirándulások nem igen gyakoriak voltak, mégis vala-
mennyien igen szorgalmasak voltunk, egyrészt hogy a 
jó páter tetszését kiérdemeljük, másrészt hogy a tanul-
ságos kirándulásokat megháláljuk. 

Az egész kollégium szeretett volna páter Richard 
tanítványa lenni. 

En nem voltam rossz diák. Az intézet jelenlegi pa-
ter rektorának szívességéből megnéztem az 1864. és 
1865-ik évi jutalomosztások jegyzékét s legnagyobb örö-
mömre magamat is bentaláltam. 

1864-ben a helyesírásból az első íojutalmat s a 
latin nyelvből a második kis jutalmat kaptam. 

1865-ben pedig elnyertem az első Íojutalmat a la-
tin nyelvből, a második főjutalmat a történelem- és föld-
rajzból, az első kis jutalmakat a hittanból, a viseletből 
és latin fordításból, s a másodtk kis jutalmat a helyes-
írásból, — s azonfelül a nyilvános vizsgák alkalmával 
külön dicséretben részesültem. 

De hagyjuk e kicsinyes iskolai sikert s fogjunk 
hozzá egy sokkal fontosabb esemény elbeszéléséhez, azon 
esemény elbeszéléséhez t. i., a mely kétségkívül döntő 
befolyással volt egész jövőmre nézve. 

1865-ben, a Mongréban töltött második esztendő-
ben tizenegy éves lettem. Ez évben járultam először a l 
Ur asztalához. 

A kollégiumnak uj és nagy kápolnája volt éppen 
ez évben felszentelendő. Az ünnepély nagyobb emelésére 
a mult esztendei első áldozókat is ez évre tar tot ták fönn 
s igy körülbelül hatvanan voltunk, a kik a keresztény 
életnek ezen nagy jelentőségű eseményére készültünk. 

Az intézet szokása szerint bennünket a többi nö-
vendékektől elválasztottak. Mi is ugyan rendesen folytat-
tuk tanulmányainkat, hanem egészen más, szintén a kol-
légiumhoz tartozó s de la Barmandièrenek nevezett vár-
szerű épületben laktunk, ott étkeztünk és aludtunk is. 

Az első áldozók e remeteségének vezetője páter 
Samuel volt, nagyérdemű s rendkívül ájtatos szerzetes, 
egyike azon embereknek, akikről azt mondják, hogy ugy 
élnek, mintha nem is földi lények volnának. 

Nekem e szent áldozár iránt különösen hálásnak i 
kell lennem, mert neki köszönhetem, hogy a szent áldo-
zásra a lehető legjobban előkészültem. A legszentebb 
érzelmek s majdnem folytonos elragadtatás közt vártam 
a szép napot, a melyen Teremtőmet és Istenemet ma-
gamhoz szabad vennem. 

Minden gondolatom az égi eledel után való vágyó-
dásomban öszpontosult ; még iskolai föladatom is arra 
szolgált, hogy gyermeki lelkemben a legelevenebb hit 
érzelmeit fölébreszsze. Egyszer ugyanis tanárunk Hanni-
bal s Eumenes tengeri ütközetének leírását adta föl í rás-
beli dolgozatul. 

Hannibal, hogy a győzedelmet kivívja, minden tö-
rekvését kizárólagosan oda irányozza, hogy az ellenséges 
had vezérének hajóját elfoglalja ; s azért anélkül, hogy a 
többi hajóval törődnék, az ezekről reászórt hajitószerek 
zápora alatt egyenesen Eumenes hajója felé tar t s ezt 
megközelítvén embereinek parancsot ad, hogy a hozott 
fazekakat az ellenséges hajóra dobálják. Az ellenség 
fölkaczag. Micsoda? Egy egyetlen hajó jön a mi flot-
tánk ellen, s annak is az egész támadása arra szorítko-
zik, hogy fazékakat dobáljanak felénk ? Ámde a nevetés-
nek csakhamar vége szakadt. Az eltört edényekből mérges 
kígyók másznak ki s a hajósokra tekerődvén sorba meg-
bénítják és megölik ; Eumenes, a flotta vezére, védelem 
nélkül marad, s Hannibal diadalmaskodik. 

34* 
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A dolgozatot ugy készítettem, mint a többi tár-
saim, ámde e tárgy, a mely ugyan a vallással éppen 
semmi összefüggésben sem áll, bennem mégis vallásos 
gondolatokat ébresztett. 

A tanóra végével legott levelet írtam gyóntató-
atyámnak, páter Futynek, amelyben arra kértem, hogy 
fontos közleni valóm lévén, jöjjön át azonnal a várba. 

A meglepett páter csakhamar megérkezik. 
— Mi baj van, gyermekem ? 
— Atyám, nekem semmi titkom Ön előtt ; ismeri 

lelkemet, s összes hibáit és ferdeségeit ; mondja meg, ké-
rem, melyik az én uralkodó bűnöm ? 

— S miért kérdezed ezt tőlem ? 
— íme elmondom. 
Erre elbeszéltem gyóntatóatyámnak, miként győzte 

le Hannibal Eumenest, s azután igy folytattam : 
— Eumenes, az ellenséges flotta vezére, ez az én 

uralkodó bűnöm ; a többi ellenség az én ferdeségeim, 
tökéletlenségeim és hibáim. Én magam, én Hannibal va-
gyok s tökéletes diadalt akarok aratni. A karthagói ve-
zér példájára ügyes fogással kell élnem. Mutassa meg 
nekem Eumenest, s én, anélkül, hogy egyéb ellenségeim-
mel törődném, egyenesen neki rontok. A velem lévő né-
hány hajósnak meghagyom, hogy az ellenségre kis kí-
gyókkal telt edényeket dobáljanak ; hajósaim az én cse-
kély erényeim, s a kis kigyók az én imádságaim. Ez 
utóbbiak körülveszik s tehetetlenekké teszik hibáimat, 
mialatt én minden erőmet egyesegyedül uralkodó bűnöm 
ellen használván, ezt egy végső ütközetben földre terí-
tem. Eumenes megölve lévén, lefegyverzett és tehetetlen 
katonáit a tengerbe hányom, s az ellenségtől elvett zsák-
mányon s hajóinak árán az élő Istennek templomot eme-
lek. Hajósaim hűk maradnak hozzám, s győzedelmem 
dicsősége más katonákat is fog hozzám vonzani, s akkor 
én Hozzá méltó szivembe dicsőségesen és győzedelmesen 
be fogom fogadhatni : a királyok Királyát. 

Igy készültem én a nagy napra. Könnyek tolulnak 
szemeimbe, valahányszor ama leveleket, amelyeket e , na-
pok alatt irtam, s a melyeket rokonaim gondosan meg-
őriztek s visszaszolgáltattak, új ra meg újra elolvasom. 

Harmadéve, 1885. november havában, kevéssel meg-
térésem után Lyonba mentem, hogy kedves keresztanyá-
mat meglátogassam. Ugyanezen alkalommal Mongrét is 
utamba ejtettem. Meglehetősen váratlanul jöttem, mert 
csak két vagy három nappal megérkezésem előtt kértem 
meg a páter rektort, lenne oly szives engem elfogadni. 
Mily boldog voltam, midőn ismét megláttam ama kollé-
giumot, a melyben gyermekkorom legszebb napjait töl-
töttem. 

Az első. személy, akivel találkoztam, ugyanazon 
Samuel atya volt, aki első áldozásomra előkészített. 0 
maga is éppen Villefranche-on keresztül utazván csak 
egy pár pillanatra állapodott meg Mongréban. 

0 , mily igazán gyermeki örömmel borultam a 
szent pap nyakába ! Ő mily jó az isten, hogy husz év 
után ismét viszont láthatnom engedte első áldozásomat 
megelőző szent gyakorlataim tiszteletreméltó vezetőjét ! 

Tudakozódtam a többi ismerős páterek felől ; néhá-
nyan meghaltak, mások messze vidékeken szétszórva éltek. 

A kollégiumban nem volt meg többé a régi vidám 
élet. A kormány által elrendelt kiűzetés tudvalevőleg 
első sorban a jezsuitákat érte. Mongréban is az ingatlanok 
kezelésére és az intézet vezetésére csak négy-öt páter 
maradt, a tanárok jelenleg világi papok és világi em-
berek, akik az intézeten kívül laknak. 

Es én is egyike voltam azoknak, akik a szabadság 
uevében a szerzetes rendek kiűzetését sürgették ! . . . 
Mely lelkiismereti furdalás egész életemen keresztül ! . . . 

A kollégium kápolnájába menvén, buzgón imád-- -

koztam s szivem mélyéből adtam hálát az Istennek, 
hogy megbocsátotta tévelygéseimet és bűneimet. 

Mongréi látogatásom alatt kimondhatatlanul meg-
vigasztalódtam. 

Sohasem fogom felelejteni a következő dolgot : 
Miután a páter rektor vezetése alatt a tantermeket 

és a folyósokat körüljártuk, végre egy terembe jöttünk, 
amelynek falai tele voltak akgatva az intézet volt nö-
vendékeinek névsoraival. Az 1864. és 1865-ik évi név-
sorokban, ámbár hálátlan lettem tanáraim iránt, az én 
nevem is még mindig ott szerepelt : a páterek ki nem 
törülték. 

S midőn megilletődve, e fölötti csodálkozásomnak 
kifejezést adtam, a páter rektor igy szólt : „A mongréiak, 
uram, sohasem kételkedtek a fölött, hogy ön vissza 
fog térni Istenéhez." 

Samuel atya pedig hozzá tevé: 
— Ön oly jól végezte első sz. áldozását. 
Ezután kölcsönösen fölrissitettük egymás emléke-

zetében az akkor történt nevezetesebb eseményeket, mi-
közben ő mindig akkori igazán példás ájtato3ságomat 
emelte ki. 

— Azon időben, midőn önök a várban az első 
áldozásra készültek — beszélé a páter — egy reggelen 
a kápolnába jöttem, hogy a sz. mise előtti imát elvé-
gezzem. Nagy volt meglepetésem, midőn az oltár lépcsőin 
egy leborult gyermeket pillantottam meg : e gyermek 
elhagyván a hálótermet, a kápolna nagy keresztjét át-
karolva virrasztott, s az Üdvözítőnek keresztre feszitett 
alakját csókjaival halmozá s könnyeivel áztatá. E látvány 
mélyen meghatott . . . s ez épületes jelenséget a többi 
atyáknak is elbeszéltem . . . E gyermek ön volt . . . s 
ezen oly buzgó s ájtatos virrasztás csak néhány nappal 
előzte meg első szent áldozását. 

Megköszöntem Samuel atyának, hogy gyermekkori 
emlékeimet igy fölelevenítette. De valóban, igen jól 
emlékszem rá, első sz. áldozásomat ugy végeztem, hogy 
mindenki épült rajta. S midőn az ezen alkalomból Mon-
gréba jött püspökök egyikének üdvözlésére mentünk, 
társaim egyhangúlag engem választottak meg szóno-
kuknak. 

Az ünnepélyesség Urunk mennybemenetele napján 
ment végbe. 

Az Ur testét de Bonald bibornok s lyoni érsek 
kezeiből vettük, akinek Mermillod, genfi és de Marguerye, 
autuni püspökök segédkeztek. 

Meg fog bocsátani az olvasó, hogy az egyes rész-
letekbe ennyire belebocsátkoztam. Szivemen feküdt a 
kötelesség kimutatni a jó első áldozás befolyását a ke-
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resztény jövőjére. Az én esetem ugyanis különösen jel-
lemző s kétségbevonhatatlan. 

Katholikusok, minden gondotokat oda irányozzátok, 
hogy gyermekeitek a vallásos élet ezen döntő tényke-
dését a lehető legnagyobb buzgósággal végezzék, s ak-
kor biztosak lehettek benne, hogy az Isten kegyelme, 
még ha daczolnának is vele, nem fogja őket el-
hagyni soba.*) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
Lapunk gyásza, 

A „Religio" szerkesztésében nagyérdemű közvetlen 
elődünket, mgs és ft dr báró Hornig Károly cz. püspök, 
apát-kanonok s kultuszminiszteri tanácsos urat, súlyos 
veszteség érte. Elvesztette édes anyját , a ki, férje és 
if jabb fia halála után egyedül maradt püspök-fiához a 
keresztény anya Monica-szerü szeretetével ragaszkodott. 
A családi gyászjelentés igy szól : 

Báró Hornig Károly, esztergomi kanonok, 
vál. scardonai püspök, B. Sz. Máriáról nev. babol-
chai cz. apát, ő szentségének t. kamarása, m. kir. 
vallás és k. o. minisztertanácsos, hittudor, saját és 
sógornője, özv. báró Hornig Vilmosné, Rieszner 
Anna nevében, fájdalomtelt szivvel jelenti édes anyja 
özv. báró Hornig Antalné Kopics Mária, ő mlgá-
nak f. hó 3-án, délelőtti 11 órakor, hosszasb szen-
vedés és a haldoklók szentségeinek ismételt ájtatos 
felvétele után, életének 74. évében bekövetkezett 
elhunytát. A boldogult liült tetemei f. hó 5-én, 
délutáni x/25 órakor fognak a gyászházban : II . ker., 
fő-ut 43. sz. a. a római-katholikus anyaszentegyház 
szertartásai szerint beszenteltetni és onnan a német-
völgyi sírkertbe örök nyugalomra vitetni. Az en-
gesztelő szent mise-áldozatok a vízivárosi szent 
Erzsébet-rendű apáczák templomában fognak folyó 
hó 6-án, reggeli 8 órakor a Mindenhatónak bemu-
tattatni. Budapest, 1887. május hó 3-án. Nyugodjék 
békében ! 

Budapest, május 6. Hazai készülődések szentséges 
atyánk félszázados papi jubileumára. — Innen-onnan 
már csak hét hónap választ el minket szentséges atyánk 
jubileumától és valóban már legfőbb ideje, hogy ha-
zánkban buzgóan fogjunk a munkához. I t t nálunk úgyis 
nehezebben megy a dolog, mint bárhol a világon. Két 
oknál fogva nehezebben : először, mert mint hajdanában 
a korinthusiak a Szentlélekkel, ugy vannak híveink — 
ne kérdezzük, hogy miért, — a pápával. Talán valamivel 
többet tudnak, azt, hogy van pápa — de hogy kicsoda, 
micsoda ez a pápa ; minő kötelességei vannak irányában 
az egyház minden gyermekének, azt, ha a köznép köré-
ből tudják is néhányan, ignorálják a legtöbben azok 
közöl, kik többet tehetnének ez ügyben. Nagy a tu-
datlanság. Most akár az egyik, akár a másik részről 
jött légyen, tény az, hogy megvan és ez, fájdalom ! 
elég. Elég arra, hogy megnehezítse, még pedig nagyon, 

Legyen ennyi elég. A java, természetesen csak ezután kö-
vetkezik, A szerk. 

ha éppen egészen meg nem hiusítja, a sikeres eljárást. 
Mennyi magyarázat és felvilágosítás szükséges, hogy 
még a tanult, olvasott embert is kellőleg tájékoztassuk 
az ügy állásáról. Denique minden bün — akár corn-
missionis, akár ommissionis — megboszulja magát előbb-
utóbb, de egyszer bizonyosan, akkor mikor talán legke-
vésbe szeretnők . . . Sapienti sat. 

A másik ok az, hogy katholikus híveink az adako-
záshoz, egyházi, vallási czélokhoz való hozzájáruláshoz, 
egyáltalában nincsenek hozzászoktatva. Nagy nehezen, 
hogy kiszúrja a mit el nem tagadhat. Ezzel is mennyi a 
baj, azt mindenki tudja, ki elég szerencsés, hogy a nép 
adakozására és szolgálmányára van utalva. Most tessék 
olyannal j önn i , mire szorosan nincsen kötelezve, mit 
ra j ta meg nem vesznek, tőle nem exequálnak. Lesz majd 
ennek eredménye ? Nem a jóakaratot tagadjuk népünk-
ben. ez kevés kivétellel mindenütt megvan; hiányzik a 
tehetség, hiányzik a szoktatás és gyakorlat. Es a hol 
nincs, és a hol eddig ilyenekre még nem adtak, ott bi-
zony nehéz valamire vinni az eredményt. Vagyonosabbak 
meg ugy okoskodnak : minek adjak a pápának ? ! 0 gaz-
dagabb mint én vagyok, ő nem szorul reá, inkább ide-
haza teszek jót, ha tehetek, mire persze sem idehaza, 
sem máshol nem kerül a sor. Ha persze az illetőknek 
azt mondjuk : a pápa nem szorul reá személyére nézve, 
de szüksége van gyermekeinek szeretetadományára az 
egyház kormányzatában, a sokféle szükséges hivatalok 
fentarfásában, a hittéritők segélyezésében (és ez nagyon 
szokott hatni), a mindennemű keresztény és jótékony czé-
lok előmozdításában; ha azt mondjuk az illetőknek, hogy 
nekünk van szükségünk arra, hogy hitünket kimutas-
suk, ragaszkodásunkat tanúsítsuk és ama tömérdek sok 
jótéteménynek csak kamatjait visszafizessük, melyekben 
a jubiláris pápa dicső elődjei hazánkat részesítették a 
századok folyamán : akkor, ha igy beszélünk az illetők-
kel, ta lán sikerül őket meggyőzni ezen eminenter katho-
likus — kegyeleti és hazafias — nemzeti ügy magasz-
tosságáról és fontosságáról. 

Igy állván a dolog, nem kislelküségből, vagy má-
sok elijesztése czéljából irtunk, hanem hogy utaljunk 
ama nehézségekre, melyekkel okvetlenül találkozunk, hogy 
tájékoztassuk azokat, kikben megvan a jó akarat, hogy 
felvilágosítsuk azokat, kik talán kevés reményt helyeznek 
a sikerbe. 

Az előmunkálatok serényen folynak. Eltekintve az 
elszórtan mutatkozott egyes törekvésekről, ismét az or-
szág fővárosából párhuzamos irányban két mozgalom 
indult ki ; az egyik a kath. hölgyek körében, a másik a 
kath. férfiak körében. A hölgyek, kik — mint ismere-
tes — már szervezkedtek a fővárosban, az egész országra 
kiterjesztették immár az actiót, amennyiben hazánk min-
den vidéfeein felkértek lelkes hölgyeket, kik közreműkö-
désüket vagy már megígérték, vagy biztos kilátásba he-
lyezték. Csak kevés válasz váratik még. S amennyiben a 
közp. nőibizottság a szükséges előkészületeket megtette 
és a teendők iránt már teljesen tisztában van, nincs már 
más hátra, mint hogy a vidéken felkért és felkérendő höl-
gyek lelkesen hozzá lássanak a munkához ama részletes 
programm szerint, a mely e czélra közöltetett. Ezen 
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irányban már rendes mederben folynak a dolgok és re-
mélhetőleg szép sikert is fognak felmutatni. 

A kath. férfiak szintén serényen működnek. A 
kezdeményező hatos bizottság javaslatára a fővárosból és 
az országból néhány száz kath. férfiú kapott meghívót 
a f. hó 14-én az újvárosház dísztermében tartandó gyű-
lésre, melynek főfeladata lesz egy 12 tagra tervezett 
végrehajtó bizottságot kiküldeni, mely országszerte meg-
indítsa az actiót. 

A teljes programúi nyilvánosságra még nem hoz-
ható, csak annyit tehetünk még hozzá, hogy hazánk 
biboros főpapja, Simor János ő emja kénytelen lévé n 
Karlsbadba menni (hová, mint halljuk, már elment) az 
elnökség elvállalására félkérte főmag. és főt. dr Haynald 
Lajos, bibornok-érsek urat, ki erre örömest késznek 
nyilatkozott. Amennyiben ismerjük a bizottsági urak és kü-
lönösen több kath. főúr buzgóságát és lelkesedését, már 
előre merjük prognostizálni, hogy ezen ülés fényes kath . 
manifestatio leend, mely erkölcsi súlyával és a hozandó 
bölcs határozatokkal hatalmas lendületet fog adni a 
magasztos szent ügynek, melynek érdekében a legfor-
róbban ohajtjnk, hogy pótolja kettőztetett buzgóság, lel-
kesedés és nemes versenykedés, amit az időben elvesz-
tettünk, hogy hazánk méltóan legyen képviselve a nem-
zetek nagy versenyében — szentséges atyánk trónja 
előtt ! ? 

Köln. XIII. Leo pápa levele Krementz kölni ér-
sekhez. 1) — 

LEO PP. XIII. 
Venerabilis Fráter, salutem et Apostolicam bene-

dictionem. 
Ex litteris tuis XIII . Cal. Április datis facile agno-

vimus, id quod iam erat Nobis persuasum, maximae tibi 
curae esse rei catholicae in patria tua statum. Idque 
tibi laudi libenter damus : joropterea quod iste animus 
commune bonum tam studiose appetens congruit cum 
tuae dignitatis gradu, nec est alienus temporibus, quibus 
nunc apud vos Ecclesia defungitur. Nostrarum vero 
partium arbitramur esse cum tibi ad ea respondere, quae 
vis ipse cognoscere, tum palam ostendere quid Sedes 
-tt-postolica sentiat de ea rogatione nuperrima, quae ad 
res catholicas pertinet in Regno Borussico ordinandas : 
de qua ipsa aliquot S. R. E. Cardinales sententiam 
rogavimus. 

Nos quidem vel ab initio Pontificatus multum et 
serio cogitare de vobis instituimus, atque, ut ratio Nostri 
ferebat officii, consilium cepimus omnia conari, si qua 
ratione liceret pacatam tranquillitatem cum libertate 
légitima catholico nomini restituere. Cuiusmodi volun-
tatem Nostram litteris consignavimus, nec solum iis quas 
vel ad Augustum Imperatorem, vel ad Serenissimum 
Dynastam dedimus, sed iis etiam, quas ad tuum in Archi-
episcopatu Coloniensi decessorem proximum misimus. 

Quamobrem, ut erat proclive factu, a diuturna sol-
licitudine respirare, laetamque in spem ingredi coepirnus, 
ubi placere intelleximus, contrarias libertati catholicorum 

*) A „Köln. Volkszeitung szerkesztője közié velünk e neve-
zetes level eredetijét. " A szerk. 

leges, emendandi caussa, retractari ; quo facto iter ad 
componenda dissidia muniebatur. Quae vero consecuta 
sunt, magis ad spes augendas quam ad infirmandas valu-
erunt. Partim enim data est, partim datur temperandis 
iis legibus opera ; et quamquam non est impetratum de 
omnibus rebus, quas merito catholici adipisci cupiunt, 
plura tamen constituta sunt, quibus efficitur eorum con-
ditio melior. E t sane illud vides quanti sit, Romani Pon-
tificis auctoritatem posse iam libere exserere atque expli-
care sese in multiplici et vario rerum genere, quae Sedi 
Apostolicae vel cum potestate publica, vel cum Episco-
pis populoque catholico intercédant. Deinde quod tam 
sollicito studio expetebamus, plurium Dioeceseon consul-
turn est regimini, longinqua orbitate sublata, paroeciis ad 
magnum numerum sui curiones praepositi ; impedimenta, 
quae potestatem episcopalem in disciplina regenda exer-
cendisque iudiciis prohibuerant, amota. Restituta unum 
iam annum videmus clericorum Seminaria quatuor ; pro-
ximeque alteram instituendi in Limburgensibus, alterum 
in Osnabrugensibus facultas erit ; quibus Dioecesibus Se-
minarium suum nec sit, ex iis Dioecesibus alumnos alio 
intra regni fines in Seminariis instituendos mitti lic^bit. 
Semel autem religiosorum sodalium revocatis vel aliqui-
bus ordinibus, manabit latius vitae actio Christiana, plu-
rimique ad perfectionem absolutionemque virtutis niti 
sine offensione poterunt. Qua re et catholicorum satis 
factum est honestissimae voluntati ; constat enim ordines 
religiosos in magno eorum fuisse desiderio, et ipsi civi-
tati ad caritatis officia, ad fingendos mores populäres, ad 
omne humanitatis lumen provehendum utilia adiumenta 
comparata. 

Hac igitur ratione facile intelligis, Venerabilis Frá -
ter, immitibus illis legibus aut abrogari, aut certe tan-
tum derogari, ut tolerari minus moleste posse videantur. 
Nihilominus erit Apostolicae Sedis summam providentiam 
semper adhibere, omniaque circumspicere, ut eiusmodi 

'rerum conditioni, quae ab optimo abest, plura et ampliora 
quaerantur. Ex altera parte conscientia Nos apostoüci 
muneris atque ipsa rerum gerendarum prudentia admo-
nent, ut bonum praesens idque certum anteponamus du-
biae spei atque incertae expectationi maioris. Nam quem-
cunque rerum Germanarum cursum tempóra invexerint, 
ilia certe magna sunt et Ecclesiae profutura, praesse 
clero populoque sacra cum potestate Antistites, multitu-
dinem catholicam posse praecepta fidei et morum a pasto-
ribus Suis accipere, sacrorum alumnos ad spem sacerdo-
tii in Seminariis sancte erudiri, sodales ordinum quorun-
dam religiosorum ad omne decus evangelicarum virtutum 
animose contendere in luce atque oculis civitatum. 

Illud restât, renunciare Parochorum designatorum 
nomina. Sed ad hanc rem, quam sit clerus vester sanc-
titatis officii retinens, testantur ea quae edidit integrita-
tis ac fortitudinis in maximis rerum difficultatibus docu-
menta. De clericis autem adolescentioribus, iure speran-
dum, fore ut ad munera sacerdotalia vobis auctoribus 
et ducibus instituti, ilia ipsa virtutum exempla aliquando 
renovent. Ceterum, quod ad hoc caput pertinet, iam 
Septem ante annis recepimus ipsoque anno proximo supe-
riore idem confirmavimus, Nos quidem nolle in hac parte, 
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si e re esse visum esset, Borussiae postulata abnuere ; 
proptereaque cum refingi reformarive leges, de quibus 
agitur, coeptae sunt aequum fuit obligatam fidem exsol-
vere. Neque est praetereundum, banc esse unam omnium 
conditionem, quam Nos denique non recusavimus. Post-
remo totum hoc negotium, quod est de prodendis curio-
num destinatorum nominibus, cum inter Nos et admini-
stros regni Borussici agatur quemadmodum ex litteris 
eminet ultro citroque missis, dabimus operám ut amice 
conveniat, qua ratione rem interpretari, et quam sequi 
normám oporteat, si quando aliud Episcopus velit, aliud 
Praefectus provinciáé contendat. Atque illae ipsae litterae 
summatim sententiam continent Episcopi Fuldensis in eo 
quod attinet ad potestatem caussasque exceptionis oppo-
nendae. 

Igitur, spectatis maxime rogationibus eiusdem Epis-
copi Fuldensis, quas quidem Senatus sancivit, cum lata 
lex, de qua loquimur, multorum incommodorum rerne-
dium idque non commentitium, nec sane contemnendum 
afferat, eademque aditum ad pacem tarn diu tantoque 
opere expetitam patefaciat, idcirco opus esse indicamus 
ut catholici viri eiusmodi rogationi, de qua ad alteram 
coetum legumlatorum referetur, assentiri ne recusent. 

Tu autem, Yenerabilis Frater , pariterque collegae 
tui, quantum hortatione et auctoritate potestis, tautum 
conamini et efficite, ut quotquot istic catholici nume-
rantur, omnino Apostolicae Sedi confidant, in eiusque 
consiliis securi acquiesçant : ipsa enim catholici nominis 
caussam eâdem semper vigilantia eodemque tenore cari-
tatis, uti debet, in Borussia tuebitur. Hac demum animus 
Noster cogitatione laetatur, futurum ut, deletis dissidio-
rum caus3is, et clerus et populus catholicus universus 
animum gérant cum Episcopis suis perpetuo consentien-
tem, imprimisque vereantur et colant, uti faciunt, Ponti-
ficem Romanum, qui in Ecclesia et princípium unitatis 
est et vinculum incolumitatis. 

Interea caelestium munerum auspicem et benevo-
lentiae Nostrae testem tibi, Yenerabilis Frater , et clero 
populoque tuo Apostolicam benedictionem peramanter in 
Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Pet rum die VII . April 
Anno MDCCCLXXXYII, Pontificatus Nostri Decimo. 

LEO P P . XIII . 

KATH, EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának máj. hó 5-én tartott ülése. 
Elnök: Gróf Károlyi Sándor. 
A választmány tagjai nagy számmal jelentek meg. 
A gróf elnök jelenti, hogy a választmány által ki-

küldött harmiczas bizottság kiküldetésében eljárt s a 
kath. egyházi és világi Íróknak névsorát össze állitá, 
kiket a társulat „tudományos és irodalmi osztályának" 
tagjaiul ajánl. Sajnálattal jelenti, hogy e bizottság elő-
adója br. Hornig Károly cz. püspök a családjában tör-
tént haláleset következtében jelentését személyesen nem 
terjeszheti elő. E jelentés írásban foglalva felolvastatik ; 
— közöljük belőle 'a következőket: 

„A harminczas bizottság hosszabb és beható eszme-
csere után a t. választmány elé terjesztendő körülbelül 

80 névben állapodott meg ; jól tudta és érezte, hogy azon, 
a tudomány és irodalom terén jeleskedő világi és egy-
házi kath. férfiaknak sora, kik a legszigorúbb bírálati 
és itészeti elvek alkalmazása mellett, még mindig teljes 
és jogos igényt tar thatnak arra, hogy a szervezendő 
„tud. és irod. osztályba" tagokul megválasztassanak, hogy 
a sor sokkal hosszabb, semhogy az imént hozzávetőle-
gesen emiitett 80-as szám által kimeríthető lenne. — 
Távol volt tehát a harminczas bizottságtól azon gon-
dolat, mintha a munkálatában megejtett kijelölés által a 
kizárólagos, mintegy kiváltságos érdem és elismerés 
babérját nyújtaná a kijelölteknek, vagyis mintha nem 
lennének legalább még egyszer annyian, kiket hasonló 
érdemek alapján, hasonló joggal be lehetett volna vennie. 
Voltak azonban kényszerítő okok, melyek a bizottságot 
arra birták, hogy a többször említett számnál megálla-
podjék. A harminczas bizottság ugyanis ugy vélekedett, 
hogy neki csak az lehetett feladata, a szervezendő 
tudományos és irodalmi osztály kereteinek szemmeltar-
tása mellett, egyszerűen az alapot átvizsgáltatni, melyen 
az tovább épülhet, mintegy letenni az életképes magot, 
mely önerejénél fogva Isten áldása mellett, terebélyes 
fává fog majdan fejlődhetni . . . " stb. 

A jelentés és névsor felolvasása után : 
Gróf Károlyi Sándor elnök elnöktársai nevében 

is szükségesnek véli kijelenteni, hogy a nagyméltóságú 
védnöki karnak bár tudományos és irodalmi szempont-
ból is kiváló tiszteletre méltó tagjai, éppen a társulathoz 
való védnöki viszonyuknál fogva a társulat ezen „tud. és 
irod. osztályának" megalakulásánál szóba nem jöhettek. 

2. A társulat és a „tud. és irod. osztály" közötti 
szoros viszonyból kifolyólag a társulatnak titkára hiva-
talánál fogva a „tud. és irod. osztály" rendes tagja. 

3. A „tud. és irod. osztály" tagjai titkos szavazás 
utján választandók a harminczas bizottság által kijelöl-
tekből. 

4. A szavazatszedő bizottság tagjaiul Barta Béla 
elnöklete mellett dr Kerékgyártó Árpád és dr Kisfaludy 
Béla val. tagokat kéri fel. 

A választás megejtetvén, a harminczas bizottság 
által ajánlott tagok egynek kivételével megválasztattak. 

Gróf Károlyi Sándor kijelenti, hogy a megválasz-
tottak ő eminentiája a bibornok-herczegprimás társulati 
fővédnökhöz megerősítés végett felterjesztetnek, s az 
elnökség gondoskodik arról, hogy a tud. és irod. osztály 
tagjait megválasztatásukról hivatalosan értesítse. 

A társulat „gazdasági bizottságának" tagjai újra 
megválasztattak ; — uj tagul Tomcsányi László orsz. 
képviselő, vál. tag választatott meg. 

A választmány ajándékkönyveket szavazott meg a 
Budapest fővárosi üllői-uti közkórház számára és a pest-
megyei fogházban elhelyezett foglyok részére. 

Hummer Nándor társ. titkár jelenti, hogy a társulat 
f. é. márcz. 30-tól 1 alapító és 180 rendes taggal sza-
porodott. Jelenti továbbá, hogy a társ. ügynökség a 
lefolyt két hónap alatt 38,169 könyv, — 1024 kép, — 
461 nyomtatvány forgalmat tüntet elő 14,346 írt 82 
kr. értékben. 

Venczell Antal, pápai kamarás, társ. pénztárnok 
bemutatja mélt. és főt. Buhla Károly cz. püspök eszter-
gomi kanonok alapító levelét, ki a társulat és „tud. és 
irod. osztálya" czéljaira nagylelkűen 4000 frtot adomá-
nyozott. Ez alapító levél végső pontja igy hangzik : 
„midőn ezen (négyezer forint névértékű) értékpapírokat 
a Sz.-István-Társulat birtokába teljes joggal bocsátom, 
szívből kívánom : hogv egyedül Istené legyen a dicsőség 
és az ő áldása termékenyítse a Szt.-István-Társulat szent 
és üdvös törekvéseit." 

Gróf Károlyi Sándor elnök a választmány tagjainak 
lelkes éljeneitől kisérve mond nyilvánosan köszönetet a 
nemeslelkü adakozónak s indítványára a választmány 
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lelkesedéssel elfogadja, hogy e köszönet jegyzőkönyvi 
kivonat alakjában az adományozó tudomására kozassék. 

Hummer Nándor társ. titkár jelenti, hogy néhai 
Szabó Béla a társulatnak 100 frtot , — Tarányi Ferencz 
nagyprépost 200 frtot, — Ruzsinszky Kornél verseezi 
plébános 10 frtot, — Kubinyi Elek esperes-plébános 
20 fr tot hagyományoztak végrendeletileg. 

Venczell Antal társ. pénztárnok jelenti, hogy a 
társulatnak márczius hóban 9734 frt . 60 kr. bevétele és 
9383 frt . 64 kr. kiadása volt, — április hóban pedig : 
7312 frt . 82 kr. bevétele és 7180 frt . 41 kr. kiadása. 
A vatikáni okmánytárra adakoztak ; Kovács Zsigmond 
veszprémi püspök 200 frtot , — Roskoványi Ágoston 
nyitrai püspök 500 frtot, a zirczi apátság 150 fr tot . 

A jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldettek : Gervay 
Mihály és Lonkay Antal vál. tagok. 

1887. márczius 31-ke óta a Szent-István-Társulatba 
alapitó tagul gróf Károlyi Gyula, — mint rendes tagok 
pedig beléptek : Göndöcs Imre, Scheling János, Zsiskay 
Imre, Steiner József, Dedek Cr. Lajos, Paulovics Róbert, 
Matyesik János, Herman Pál, Horváth Viktor, Nagy 
Mihály segédlelkészek, Fábián Ferencz, Tasky János, 
Sárossy József, Posits Mihály, Puchovszky István, Pus-
kásy Sándor, Szandtner Antal, Mohi Adolf, Halvax Jó -
zsef, Jozgits János, Zelenay József plébánosok, Májer 
Endre, Tóth János. Szélessy László, Bielek Endre, Bezák 
Antal, Balogh Imre, Saudula Imre, Kun István, Tóth 
Coelestin, Tromp Lajos, Osztovich Gerő, Hegedűs J. , 
Horváth József, Kőváry János, Petrás József, Torkos 
Pál, Sárospataky Károly, Popu István, Krasznay N., 
Vrabély Antal, Biró József, Bernhard Aurél, Rornánek 
Péter, Szusza Antal, Schuszter Alfréd, Markovics Ferencz, 
Ozoray János, Kazacsay Árpád, Vodicska Lajos, Sztola-
rik István, Hilbert János, Erdőssy István, Bócz Károly, 
Szvoboda Sándor, Danykó Miklós, Ottinger Gyula, Buran-
dik István, Poch Lipót, Brestyenszky Dezső, Csizmazia 
Ferencz, Panda József, Székács László, Dodek Endre, 
Demény Dezső, Kassák Gusztáv, Hlavathy József, Orosz 
Ernő, Székessy János, Kendlhoffer Kálmán, Hojszik Imre, 
Lévay Lázár, Kubina János, Ronts László, Ernyei Lipót, 
Urbán Pál növendékpapok, Tóth Károly tanit. képző hit-
tanár, Szentléleky László papnöv. aligazgató, báró Ba-
lassa István, dr Liszy Viktor kir. alügyész, dr Reiner 
Ignácz kir. igazságügymin. fogalmazó, Kiss Ildebert főv. 
tanitó, Kovács Gáspár szolgabíró, Németh Miklós főszol-
gabíró, Takácsy Géza, Magyary Vilmos szolgabirák, Szath-
máry Gyula megyei főjegyző, Szathmáry Mihály főmérnök, 
Péczely Elek főszolgabíró, Lázár Zoárd kir. albiró, Ele-
méry Jenő urad. tiszt, David József postamester, Madary 
János kir. tkvezető, Zachariás Ernő, Pálffy Lajos járás-
bírósági hivatalnokok, Missies György közgyám, Tóth 
Mihály útmester, Koczka István, Liszt István, Acsay Ist-
ván, Détár József, ifj. Szabó János iparosok, Gabler 
Anna, Kirchner Ferencz tanitó, Mihajlovics Imre tanitó, 
Szmoligovics Dénes kir. albiró, Szabó Mihály járásbiró, 
Lafleur Lajos gyógyszerész, Rathner Mihály árvaházi 
gondn., Maurer Oszvald nyug. áldozár, Lechner Lajos 
min. tanácsos, Kovách Kálmán hitoktató, Bolgár Endre 
megyei főjegyző, Panghy Özséb benczés tanár, König 
Károly közbirt., Gózony Gyu'a esp.-plébános, Gyárfás 
István főgymn. tanár. Magos Sándor kir. jbiró, Udvardy 
Béla váltótvszéki irodatiszt., if j . Liebner József, Fazekas 
Sándor földbirtokosok, ifj . Padar Ferencz birtokos, Kla-
dik Vincze ügyvéd, Kanyó János segédlelkész, Reichheld 
Károly segédlelkész, Verebélyi Béla szt. fer. rendi áldo-
zár, Milassin Dezső vasúti főnök, Kapler Ferencz reálisk. 
hittanár, Hannig Ferencz, Hannig Gyula tanítók, Fojto-

vits János dunagőzhajózási tisztv. Legrand Ferencz, Tóth 
Márton ügyvéd, Hölbling Viktor tak. pénztári hivat., 
Weber Vincze szt. fer. r. áldozár, budapesti II. ker. sz. 
Ferencz r. zárda, Walter Károly főelemi tanitó, Márold 
József segédtanító, dr Rapcsák Imre orvos, dr Czirer 
Akos ügyvéd, Brem József plébános. U j tagokul jelent-
keztek továbbá a kalocsai egyházmegyéből, és pedig főt. 
Kleiner Lajos társulati tiszteleti tag buzgólkodása foly-
tán : Mayer Béla apát s kanonok, Homonnay Nándor 
vasúti főnök, dr Hoffmann Károly theol. tanár, Fittler 
Ferencz érsekurod. pénztárnok, Vigyázó Vendel áldozár, 
Fonyó Lajos plébános helyettes, Török Sándor káplán, 
Szmóllény János érsekurad. főszámvevő, Batlay Imre kir. 
ügyész, Hörl Antal kir. biró, Csernyus István kir. biró, 
Greguss Andor segédtkvezető, lovag Gajáry Antal főszol-
gabíró, Mike Sándor szolgabíró, Goór László földbirto-
kos, Csernyus József városi jegyző, Halmay Károly köz-
gyám, Némayer Nándor adószedő, Szabély Antal mérnök, 
Simig Rezső főkáptalani tiszttartó, dr Tarajossy Sándor 
ügyvéd, Salamon Pál érsekurad. ügyész, Salamon László 
lőkápt. ispán, Milassin Imre ügyvéd, Rettler József pénz-
táros a takarékpénztárnál, Ganzer József főkönyvvezető, 
id. Móder Ferencz magánzó, Laszlovszky Adolf ügyvéd, 
Vitt László kir. albiró, Hángl Menyhért adótárnok, Baksa 
Gergely ellenőr, Horváth János könyvvezető, Szolárszky 
László adótiszt, Horváth Ferencz pénztárnok, Révay Ká-
roly főkönyvvezető, Kozma Imre árvagyám, Móder István 
városi pénztárnok, Kovács Ferencz magánzó, Loidl Fe-
rencz vaskereskedő. 

Legújabban tagokul jelentkeztek : Malatin Gotthárd, 
Köppl Károly benczés tanárok ő felsége József főherczeg 
gyermekeinél, dr Böszörményi Géza ügyvéd. 

VEGYESEK. 
*** Simor JánOS bibornok hgprimás ő emja, ma-

gának ő felségének, az apostoli királynak buzdítására, 
üdülés végett a karlsbadi fürdőbe utazott. Elmenetelét 
örökké nevezetessé tette az által, hogy maga köré gyűj t -
vén főkáptalanát, kijelenté, miszerint félmillió értékű 
könyvtárát, kép- és metszvény-gyüjteményét, régiségek 
és ritkaságok tárát s éremgyüjteményét örök időkre az 
esztergomi egyháznak adományozza. Isten angyalai ve-
zessék a nagylelkű főpásztort minden utján ! 

— Apostoli királyunk, mint hitelesen értesülünk, 
Vannutelli Szerafin bibornok s volt bécsi pronuntiusnak 
sz. István-rendje nagy keresztjét, mgr Amoni Lipót nun-
tiaturai ti tkárnak Ferencz-József-rendje lovagkeresztjét 
és mgr Staniero attachénak a vaskorona-rend III. oszt. 
keresztjét adományozta. U emja a volt nuntius f. hó 7-én 
hagyja el véglegesen Bécset s utazik el Rómába. 

— Mgr Galimberti Lajos, az uj bécsi nuntius, ked-
den indult el Rómából s már csütörtökön estve Bécsben 
volt. Átvévén bíboros elődjétől a magas hivatalt ő excja 
ismét vissza megy néhány napra Rómába, hogy jelen 
legyen a consistoriumban, melyben érsekké fog prae-
conizáltatni. 

A belgiumi katholikusok a vatikáni kiállításba szánt 
tárgyak ügyével már annyira készen vannak, hogy f. é. 
juliusban a Rómába küldendő tárgyakból kiállítást ren-
deznek Brüsszelben. 

— Az angol katholikusok Manning bibornok he-
lyeslésével elhatározták, hogy a mi a kath. irodalom 
terén Angolországban ötven év óta megjelent, az a va-
tikáni kiállitásba mind felküldessék. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Actio: Katholikus nagygyűlés. — Irodalom: Pályázati hirdetés. — Pastoraltheologie. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A pesti főtemplom a török hatalom ideje alatt. 
Szulejman török császár mindannak daczára, 

hogy 1526-ban Budát s Pestet felégetve hagyta 
el, három év múlva, midőn Bécs felé vonúlt, út-
ját a testvér-városokon át tette, s mindkettőt 
felépitve és elegendőleg megerősitve találta. Azon-
ban lakossága a török nevét ekkor még annyira 
remegte, hogy mint SzerémiJ) beszéli, a várat 
két ágyúlövés után neki átadta, melyet a szul-
tán 1529. sz. Egyed napján (szept. l-jén) elfoglalt. 

A törökök megjelenése sokakat ismét futa-
modásra bir t : némelyek még idejekorán mene-
kültek,2) de némelyek ép a menekülésben lelték 
vesztüket. Igy járt ama 424 budai német polgár 
és katona, kik Bécs felé vették utjokat, de Ló-
gód mezején a lesben reájok váró törökök által 
egytől-egyig mind lemészároltattak. 

Pesten magyarok laktak, kik a budai ma-
gyarok példájára szintén többnyire itthon ma-
radtak. 

Midőn a szultán útját tovább folytatá Bécs 
felé, Budán és Pesten őrségül 500—500 törököt 
hagyott. 

Sz. Lukács evang. napján (okt. 18-án) Bécs-
től viszatérve a török császár Ó-Budára érkezett. 
Nagy sietséggel a budai és pesti polgárságnak 
a törökök parancsára a Dunán hidat kellett 
épiteniök, melyen október 26-án maga Szulej-
man is átkelt. Pesten kivül, a Rákoson táboro-
zott, a hová Zápolya János kivitte neki a ma-

Szerémi, i. h. 261. kk. 11. 
2) Az óbudai apáczáknak utilevelet 1529-ben maga 

János király adott. Hevenessy kézirat. Tom. I. 405. 14. sz. 

gyar sz. koronát, melyet több napig magánál 
tartott . Innen sz. Simon és Juda napján (okt. 
28-án) tovább indult. 

A következő 1530-ik évben ismét hadjára-
tok alkalmatlankodtak a budaiak és pestieknek. 
Hire járt, hogy a németek jönnek. Erre Zápo-
lya Belgrádból kért segitséget, mely kevés idő 
múlva meg is érkezett. A jöt t századosok a 
Margitszigeten, a lovasság pedig Kis-Jenőn, mely 
Pest elővárosának vala mondható, telepedtek 
meg. Az egész lakosság remegett a veszedelem-
től, hogy ha a németek is meg fognak érkezni, 
csatára kerül a dolog. A csata azonban Vácz 
körül történt a németek veszteségével, kik Eszter-
gomig verettek vissza. Buda és Pest német lakos-
sága ekkor ismét halálfélelemben volt a törökök 
előtt. A ki még nem menekült, annak most már 
igazán futnia kellett. Igen megjárták a pesti ke-
reskedők, kik Németországból éppen hazafelé jöt-
tek a felhévizi vásárra beszerzett árukkal. Eze-
ket a törökök sz. Endrénél meglesték, kifosztot-
ták és megölték, vérrel telt hajóikat pedig Pest 
felé a Dunán leúszni engedték. Midőn a pestiek 
a borzasztó gyilkolásnak tudomására jöttek, oly 
jajgatásha törtek ki, hogy Budára áthallat-
szott. Még inkább fokozta a fájdalmat, hogy 
övéik holttesteit nem találhatták meg, de a törö-
köket a meggyilkoltak ruháiban járkálni szemlél-
hették. 

Mindszentek vigiliáján Roggendorf Vilmos se-
regével Buda-Pestre megérkezett s Budát egészen 
körülkerítette. Azon oldal felől, a hol Péter vér-
tanú temploma vala, a zsidók oldalán (a mai 
viziváros nyugoti részén) ágyúkat állitott fel. 

38 
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A fővezér sátra is e tájékon feküdt, nem messze 
sz. Lázártól. Logod felől a szőllők alat t (a mai 
Krisztinaváros felől) szintén ágyúk voltak. Sz. 
Gellért hegyénél, egyenesen szemben sz. Antal, 
a domonkosiak templomával, állottak a Dunán 
a hadihajók nagy ágyúikkal, a naszádosok pedig 
sz. Gellért vértanú temploma alat t .x) A német 
tüzéreknek derekasan feleltek a várbeliek, kiknek 
legjelesebbje vala Endre sz. Ágoston rendű szer-
zetes. A várban összpontositott csapatok, kivált 
Kazon vajda törökjei, oly sikeres kitöréseket 
te t tek Roggendorf német, spanyol, magyar és 
olaszokból álló csapataira, hogy borzasztó mé-
szárlásokat vittek véghez közöttük.") Emezek azon-
ban ra j ta voltak, hogy ágyúikkal rést törjenek, 
melyen át Logod felől be is akartak törni, azon-
ban csúfosan visszaverettek. A németek uj se-
gédcsapatokat nyervén négy oldalt intéztek ro-
hamot a vár ellen, és pedig sz. Miklós és ^agy-
boldogasszony templomainál, Ország Ferencz, és 
sz. Gellért fürdői részéről, de ismét visszaveret-
tek. Látván Roggendorf, hogy az ostromlással 
semmire sem megy, de az előhaladott idő miat t 
is, azt deczember 23-án abban hagyta.1) A bu-
daiaknak a czernirozás ideje alatt nagy szüksé-
get kellett szenvedniök. Többnyire lóhussal él-
tek. A törökök és t rákok már emberhús-evésre 
is vállalkoztak. De a pestieknek is elég ki jutot t 
a bajból. Midőn Kazon vajda embereinek a né-
metektől már félni valójuk nem volt. bejár tak 
Pest házaiba, hol fék nélkül garázdálkodtak, 
nem kiméltek sem templomot, sem temetőt . 
Csak nagy nógatás után távoztak Pestről, Ke-
lenföldnek vévén ut jokat , akkor is sok pestit 
magokkal hurczolva. Azonban a törökség végleg 
még sem takarodott ki, mert még három évig 
folyvást tartózkodtak it t , űzvén garázdálkodásai-
kat, melynek a velők létre j ö t t szövetség miat t 
elejét venni nem lehetett .4) Sőt a lakosság maga 
között is meghasonlott volt, majd a németet, majd 

x) E helyrajzi adatok felette becses voltát nem szük-
séges még külön is a szives olvasó becses figyelmébe 
ajánlanom. 

2) Meg is volt szorulva Roggendorf, amint ez leve-
léből kitetszik, melyet 1530. nov. 9-ikén segédcsapatokért 
intézett Nyitramegyéhez. Pray, Epist. Proc. I. 362. 

3) Visszavonulása inkább futáshoz hasonlitott Lásd 
Frangepán bácsi érsek levelét. 1530. jul. 18-ikáról. U. 
o. 354. 

4) Még 1533-ban junius havában Felhéviznél állott 
hajórajuk. Lásd Erdődy zágrábi püspök levelét Nádasdy 
szörémi püspökhöz, Pray, i. h. II. 34. — Sőt még 1534-
ben is tartózkodtak Pesten Muhmet főnökükkel. U. o. 47. 

tö rököt valamely reájok jö t t veszedelem okozó-
jául bélyegezve. Igy Budán valamely szerzetes 
rendnek György nevű apát jára reáfogták, misze-
r int ő Budát a németnek átadni kivánta, s őt 
bővebb vizsgálat nélkül lefejezték és testét fel-
négyelték. *) E körülmények fejtik meg. hogy 
miér t t a r to t t oly sokáig, mig Pest ismét előb-
beni életerejét visszanyerheté és templomai 
újból felépülhetének. Zápolya János király a 
budaiaknak e hősies magatartását igen nagyra 
becsülte s nekik 1431 és 1433-ban több rend-
beli szabadalmakat adott.2) 

Azonban mindenha azon tudat uralkodott, 
hogy Pest Buda el nem kerülhető, miszerint 
csakhamar megint csatázás szinhelye ne legyen. 
Kivált a németektől féltek egyre, hogy a haza 
fővárosát Zápolya kezéből visszavívni szándékoz-
nak. A mitől tar tot tak, az 1540-ben be is kö-
vetkezett. Már szeptember hava volt, midőn Fels 
Lénárd seregével Buda alá jöt t , sánczokat ugyan 
vet te te t t , de a várost nem löveté. mert „látá, 
hogy nem neki való falat." 3) Pestet azonban 
november 14-én bevette és Yarkots Tamás pa-
rancsnoksága alat t erős őrséggel ellátta s távo-
zott.4) Most gyűlt meg a pestieknek a bajuk, Mar-
tinuzzi. máskép Utyesenich vagy fráter György, 
nem akarta tűrni a császári őrséget Pesten. 
Nyiltan megtámadni nem volt képes, mert Pest-
nek jó falai és árkai valának; tehát azt kemé-
nyen megágyúztatta. Ezt tar tom Pest első nieg-
lődöztetésének. Ez időben a pesti hadsereg-
ben egy Írástudó „lánczkenet" (Landsknecht) is 
volt, ki az eseményeket igen érdekesen leirta.5) 
1541-ik év márczius hó 20-ikától kezdve egész 
ápril 6-ikáig ta r to t t Pestnek e lődöztetése, oly-
kor 110 fontos és tüzes golyókkal is. Eleintén 
a várból, később a pesti oldalon a „Bécsikapu "-n 
kivül vetett sánczból. Pestet a nándorfehérvári 
basa 25,000 törökkel is ostromoltatta, de mind 
hiába, mert Yarkots úgy védelmezte, hogy be nem 

x) Sajátságos, hogy Budának eme 1530. évbeli os-
tromát, sem e korszak német forrásmüvei, sem a hazai 
történetírók bővebben nem tárgyalják. Adataimat Szeré-
mi i. m. és Verancsics történelmi feljegyzéseiből merítet-
tem. Összes munkái II. 33. — Emlí t i : Szalay L. Magyar 
orsz. története IV. 109—111. 

2) Zápolya okmányait lásd : Podhradczky Cuspinia-
nus János beszéde. 57. kk. 11. 

3) Verancsics, i. m. 33. és 79. 
4) Fels 1510. nov. 25-ikén Nádasdyhoz irt levelében 

Pest helyőrségét felszámlálja. U. o. 91. 
5) Newe Zeyttung. Némethy, Budapest bibliogra-

phiája. Könyvszemle. 1879. 159. 
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vehették. — Alig lehettek a pestiek elkészülve 
reá, hogy ily kemény ostromot keilend városuk-
nak kiállani, mert eddig mindég Budavára be-
vételére volt a fősúly fektetve, ámbár az is elég 
félelmet és veszélyt okozhatott nekik is. Hogy 
Pestnek eme lődöztetése nagy károkat okozott, 
kétség nincs benne, melyek annál inkább sajná-
latra méltóbbak lehettek, mert többé azokat 
jóvátenni nem lehetett. 

Még alig telt el egy hó, hogy a török sereg 
eltávozott, már május 6-án 20,000 német érkezett 
az öreg Roggendorf Vilmos parancsnoksága alatt. 
Ekkor a budaiakat keményen megszoritották. 
A várban volt Zápolya özvegye Izabella gyer-
mekével és ennek gyámjai, kik között a mérv-
adó vala Martinuzzi. „Roggendorf — mondja 
Verancsics érsek — egy sánczot a madárhegyre 
vettete, a másikat a Gellérthegyre, a harmadikat 
a Gellérthegy oldalában, kiktől eressen teret teté 
minden felől Buda városát. " H á r o m rohamot 
is intéztek a vár ellen. Elsőt a zsidó utcza, a 
másodikat a Boldogasszony coemeterioma és a 
harmadikat a zsidókapu felől a király kertjénél.3) 
Azonban mindháromszor csúfosan visszaveret-
tek. 4) Látták, hogy a kitűnően megerősitett5) 
Budavárának nyilt rohammal uraivá nem lehet-
nek,") cselhez folyamodtak tehát, melynek sikerére 
annál is inkább számithattak, mert biztosak vol-
tak Izabella királyné szándokában, ki a várat ke-
zökbe akarta játszani, nehogy az a már közeledő 
szultáné legyen. Roggendorf seregéből a magyar 
katonáknak kellett volna a vár kis ajtaján, 
mely a sz. Mihály kápolnájánál a Boldogasszony 
coemeteriumában vala, behatolniok és a várat át-
venniök. Azonban a magyarok helyett jul. 13-ikán 
németek hatoltak be a várba, ezek ügyetlensége 
által a csel kitudódott s ők maguk is csúfosan 

*) Mennyire szivén feküdt Ferdinand királynak Pest 
sorsa, kitetszik leveléből, melyet 1541. ápril 22-ikén irt 
nővéréhez, II. Lajos király özvegyéhez. Mon. Hung Hist. 
Dipl. II. 37. 

2) Összes munkái. II. 45. 
3) A zsidó utcza felöl történt rohamhoz minden bi-

zonynyal a Madárhegy felől törték a rést. A zsidókapu 
és királyi kertekhez való rés pedig a Gellérthegy oldalá-
ból törethetett. 

4) Verancsics, u. ott. 46. 
5) Körülményesen leirja a vár ekkori erősitését : 

Mázza Antal olasznyelvü jelentésében, valamint az egész 
ostrom lefolyását is. M. t ö r t . Tár. XX. k. 193. kk. 11. 

6) Pedig Ferdinánd azt hitte még jun. 30-án, hogy 
Budát beveheti, mint az kitetszik leveléből, melyet e na-
pon irt nővéréhez Máriához, II. Lajos özvegyéhez. Mon. 
Hung Hist. Dipl. II. 39. 

kiűzettek. A németek e kudarcza után a város-
beliek bátorsága fokozódott, gyakrabban kitör-
tek reájok ugy, hogy kénytelenek valának ma-
gokat a sz. Gellérthegyen elsánczolni, mig segít-
séget kapnak. Azonban a jul. 30-ikán érkezett 
Mehmet basa nem az ő, hanem a várbeliek se-
gítségére jött , és „Kelenföldén, Csetti kőbányán 
felől tábort jár tata ." A németek pedig „Ónos 
sziget orrán" a csehek által sánczokat vettettek. 
Ferdinand huszárjai külön elsánczolt táborban 
valának Perényi Péter parancsnoksága alatt. 
Ezeket is megtámadták a törökök, de pórul 
jártak, mert közülök 1200 körül légberöpittetett. 
A sz Gellért hegyen levő főtábora a császáriak-
nak szintén erősen megrohantatott s már a he-
gyen levő keresztig nyomult elő Török Bálint 
övéivel, de Pestről a bitófa helyéről erőssen 
ágyúztak reá, ugy, hogy nagy veszteséggel távo-
zott. Aug. 21. végre a császári sereg visszavonult. 
Midőn már a sereg nagyrésze elment, a hátra-
maradtakon borzasztó mészárlás vitetett véghez, 
melynek részletes leírásába nem ereszkedhetünk. 
Aug. 22-ikén volt Pestnek vészteljes napja, me-
lyet eddig a császáriak birtak, de már tartani 
képtelenek voltak. Egyik felől a törökök ágyúz-
ták, másfelől a budai naszádosok ostromolták, 
kik bele is jutottak, de a huszárok által ismét 
kiverettek. Utóbbiak látván, hogy Budáról törö-
kök közelednek, magok neki estek a rablásnak, 
a boltokat fosztogatták és Salm gróf kocsiját 
kirabolták. Kevésre rá török naszádosok tör-
tek be Pestre. Ez déltájban történt, mire bor-
zasztó mészárlás és rablás ment végbe. Nem 
csak a császári seregnek visszahagyott temérdek 
hadi málháját, gazdag pénztárát fosztogatták ki, 
de neki estek Pest kereskedőinek és lakházai-
nak is. A seregből ott maradtakat , kivált a se-
besülteket, sőt a lakosságból is sokat irgalmat-
lanul lemészároltak.1) 

Pestnek török kézre kerülését szükségesnek 
tar tot tam behatóbban tárgyalva előadni, hogy 
mintegy kiemelkedve feltűnjék a temérdek ve-
szély, melynek Pest lakossága, egyházai és azok-
nak kivált értékesb tárgyai kitéve valának. De 

x) Warta . Newe Zeytung : Wie es in Vngern zwi-
schen deme kriegsvolke der Deutschen und Türken er-
gangen ist." Lásd: Budapest bibliographiáját az i. h. és 
Rabucher, Gewisse Zeytung stb. u. o. Továbbá: Herber-
stein Zsigmond feljegyzéseit. Kovachichnál, Sammlung 
noch ungedruckter Stücke. 258. Verancsics. Összes müvei 
I. és II. k. több helyen, valamint Istvánfi, Hist. Regni 
Hung. XIV. L. 144. 

34* 
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egyszersmind feltűnővé akartam tenni, mily ré-
mülés között történhetett a lakosságnak mene-
külése. Szerencsés volt az, ki Fels Lénárd tá-
borának távozása után elmenekülhetett. Még üd-
vösebb lett volna a menekülés Fels érkezése 
előtt ; de a mint a mondottakból kitetszik, 
Ferdinand és Zápolya párt ja között valamely 
vészteljes kimenetelű csatázástól nem tartottak, 
kivált a királynénak jelenlétében. Eme körülmény 
okozhatta azt is, hogy sokan Fels táborának 
távozása után is megmaradtak és az aug. 22-iki 
katasztrophának áldozatul adták magokat, sőt 
egyesek csak akkor mentek, midőn már Szulejman 
szultán szept. 2-ikán Budavárára reátette kezét. 
Legalább az ó-budai klarissza apáczák egyik fel-
jegyzéséből az tűnik ki, miszerint ők csak akkor 
menekültek Ó-Budáról, midőn a török Budavá-
rát már elfoglalta.1) 

(Folytatjuk.) 

Ä püspöki általános helynök*) 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 

Irta ifj. Bobok József. 

I. 
A püspökök, midőn az isteni- és egyházi jogban 

foglalt kötelezettségeiknek vagy előhaladott koruk, vagy az 
egyházmegye nagy terjedelme, betegség vagy más min-
denféle ok miatt hiven és pontosan meg nem felelhettek, 
minden időben oly egyházi férfiakról gondoskodtak, kik 
az egyházmegye kormányzásával járó nagy teher elvi-
selésében segítségökre voltak és őket bizonyos ügyek 
elintézésében helyettesitették. Ilv püspöki kisegítők- vagy 
helyettesekkel már az egyház III. és IV-ik századában 
találkozunk. 

A keleti egyházban például jeruzsálemi sz. Cyrillt 
püspöke maga mellé veszi, hogy őt a katechetizálásban 
és prédikálásban helyettesítse ; nazianzi sz. Gergelyt 
akarata ellenére is oldala mellé hivja meg hasonnevű 
a ty j a , hogy neki a püspöki ténykedésekben segitője 
legyen ; hasonlót cselekszik Özséb Caesarea püspöke n. 
sz. Vazullal és Flavianus antiochiai patriarcha arany-
szájú sz.-Jánossal, a kit daczára annak, hogy csak 
diakon volt s igy az egyházban akkor tá j t divó szokás 
szerint a prédikálásra nem képesitett, távollétének ide-
jére a prédikálás tisztével bizza meg és helyetteséül 
rendeli ki. 

Hasonló eljárást találunk ezen időben a nyugati 
egyházban is. Igy Simplicián áldozárt Damazus pápa 

Némethy, Adatok árpádházi b. Margit ereklyéinek 
történetéhez. 141. 1. 

2) Igy nevezik nálunk közönségesen a Vicarius Episcopi 
Generalis-t, azért én is igy használom, bár jeles kanonistánk Ka-
zaly közhelynöke és még inkább Szeredy közhelyettese sokkal helye-
sebbek. 

Rómából Milanóba küldi, hogy a még kezdő püspöknek 
sz. Ambrusnak segitője legyen; Valerius Hippo püspöke 
sz. Ágostont, — mint sok egyházi iró mondja, — csak 
azért szenteli áldozárrá, hogy segitőül maga mellé ve-
hesse és, minthogy görög születésü levén a latin nyel-
vet nem jól birta, a prédikálásban helyetteseül rendel-
hesse ki ; sz. Ágoston kevéssel halála előtt Eraclius 
áldozárt, Mamertus viennei püspök pedig testvérét Clau-
diust kisegitőkül maguk mellé rendelik. l) 

Sok egyházi iró ezen és hasonló püspöki kisegí-
tőkre vagy helyettesekre hivatkozva az állítja, hogy a 
püspöki ált. helynök eredete már ezen századokra vihető 
vissza, mert hogy az imént emiitett egyház? férfiak, ha 
nevezetre nem is, de hivatalra nézve püspöki ált. hely-
nökök valának.2) 

De nézetünk szerint sokkal helyesebb azon Íróknak 
felfogása, kik az említett püspöki segédeket és helyet-
teseket csak a szó legtágabb értelmében veszik ált. hely-
nö köknek és a szó szoros értelmében vett ált. helynökök 
közé nem sorolják azokat. Es valóban, ha a dolgot kö-
zelebbről szemügyre veszszük, előnyben részesül ezen 
felfogás. Nevezett püspöki segédeknél vagy helyettesek-
nél ugyanis a püspöki ált. helynök jellegét és kellékeit 
fel nem találjuk. Mert a püsp. ált. helynök a szó tulaj-
don képeni értelmében, mint azt az egyházjog kifejezi, 
oly egyházi személy, a kit a püspök részint betegség 
vagy elöháladott életkor, részint az egyházmegye nagy 
terjedelme vagy más alapos okból maga mellé vesz, hogy 
neki az egyházmegye kormányzásában és a püspöki 
joghatóság gyakorlásában helyettese legyen, vagyis mint 
Ferraris mondja : „Vicarii Generalis nomine intelligitur 
ille, qui constitutus est ab Episcopo cum generali po-
testate, ut ejus vices gerat in eodem loco, in quo ipse 
sedem habet, ac lus dicere solet, ita ut censeatur idem 
esse Auditorium utriusque." 3) Ily értelemben véve a 
püspöki ált. helynököt, amint azt egyházjogilag és az 
összes kanonisták megegyzésével valóban venni kell, 
emiitett püspöki kisegitők vagy helyettesek még ált. hely-
nököknek nem vehetők, minthogy náluk épen azt, a mi 
az ált. helynököt azzá teszi, t. i. a püspöki joghatóság-
nak és csakis ennek az egész megyére szóló generalis 
gyakorlását fel nem találjuk. Ok püspökeiket csak egyes 
püspöki ténykedésekben segitették vagy helyettesitették, 
az egyházmegye kormányzásában pedig vagy épen nem, 
vagy csak kivételesen és per accidens vettek részt. 

De másodszor még azért sem nevezhetők az idé-
zett egyházi férfiak püspöki ált. helynököknek, mert 
mig a püsp. ált. helynöknek kellékei, püspökéhez való 
viszonya és némileg jogköre is a közönséges jog által 
előirt határok között mozog, addig amazok a püspök 
akaratától és más mindenféle körülménytől függő jog-

') V. ö. Thomassin, Vet. et nova Eccl. Disciplina. Venetiis 
1766. Pars. I lib. II. Cap. 7. és Binterim, Die vorzügl. Denkwür-
digkeiten stb. Mainz. 1825. B. I. Theil. 2. 416 és köv. 1. 

2) Igy Lonovics, Népszerű egyh. archaeologia. Pest, 1865. 
III. k. 292. 1. Ugyanily véleményben van Thomassin (i. h.). ennek 
nyomán Leuren (Petri Leurenii, Vic. Episcopalis. Col. Agrip. 1707. 
Cap. I. quaest. 5.), Binterim (i. h.) és mások. 

3) Lucii Ferraris, Prompta Bibliotheca. Roinae 1767. sub 
Vic. Gen. Episcopi. Art. 1. n. 1. 
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körrel birtak, agy hogy ők a körülmények szerint a 
püspöki ténykedések majd eme majd ama ágát, de nem 
a közönséges jog által megjelölt nemét t. i. csakis a 
püspöki joghatóságot, g y a k o r o l t á k . A püspöki ált. 
helynököt tehát a coadjutoroktól, chorepiscopi archidia-
konok és archipresbyterektől, nemkülönben a vicarii 
foranei és apostoliéitól jól meg kell különböztetni. 

Hogy a püspöki ált. helynök eredetét és keletke-
zése okát megtudhassuk, a XIII-ik századba kell vissza 
mennünk. E század elején ugyanis érte el tetőpontját 
az archidiakonok hatalma, de egyszersmind annyira el-
fajult és természetellenessé vált, hogy mellette a püs-
pöki hatalom és méltóság teljesen háttérbe szorult és 
elhomályosult. Hogy a püspökök az archidiakonoknak 
ezen az egyház szervezetével homlokegyenest ellenkező 
hatalmát megtörjék és a maguk számára visszaszerezzék, 
oly egyházi férfiakról gondoskodtak, kik, mig egyrészt 
hivatva valának ellensúlyozni az archidiakonok elfajult 
hatalmát és azt lassan magukhoz vonni, addig másrészt 
azt püspökeik számára visszaszerezték. Ezen egyházi 
férfiak a püspöki ált. helynökök. Lássuk ez állítás 
történelmi igazságát. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 10. A fővárosi két kath. legény-

egyesület ünnepe. — 
Midőn a b. e. „Kolping atya", mint őt. hálás fiai 

nevezik, egy izben az akkor még nagyon fiatal Gruscha 
Antalra szemeit rá vetette, rögtön felismerte benne azt a 
férfiút, ki a kath. legényegyesületek szerény külsejü, de 
nagyfontosságú müvéhez mind ama kellékekkel bir, me-
lyek az e téren való sikeres működéshez megkívántatnak. 

S Kolping nem csalódott. Dr Gruscha A. mint 
egyet, tanár, később mint kanonok és most mint tábori-
püspök, ugyanaz maradt a kath. legényegyesületek iránti 
lelkesedésében, szeretetében és áldozatkész támogatásá-
ban. Sőt hogy ugyanaz maradhasson, más lenni határo-
zottan vonakodott. Ez nagy és önzetlen jellem. Ez igazi 
tiszteletreméltó alak. 

Mint hajdan az apostolok, ugy ő most beutazza 
monarchiánk vidékeit, hogy felkeresse, bátorítsa, erősitse 
és vezesse a kath. legény egyesületek et. 

Mindenütt szeretet, okosság, élettapasztalat és az 
ügy iránti őszinte lelkesedés jellemzik szavai utasításait 
és tetteit ; mindenütt hála, szeretet, tisztelet és ragasz-
kodás fogadja és kiséri. Sziveket tud hódítani a jó ügy-
nek, legényeinek sziveit, hallgatóinak és tisztelőinek 
sziveit ; de ugy, hogy a szeretet nem kisebb a tisztelet-
nél, a ragaszkodás nem csekélyebb a hódolatnál, melylyel 
magas személye és ő benne a magasztos ügy iránt el-
telnek a szivek. 

Ki csak egyszer is látta és hallotta, az a legkedve-
sebb emlékeket viszi magával s a legmaradandóbb be-
nyomásokat. 

* 
* * 

') Hogy i t t esetleg félre ne értessem, utalok e dolgozat 
VIII-ik fejezetére. 

Dr Gruscha A. ő mlga, mint az osztrák-magyar 
monarchia összes kath. legényegyesületeinek fővédnöke és 
t. elnöke, hazánkat már több izben meglátogatta. Leg-
újabban, most az elmúlt napokban, Esztergomban tar-
totta első állomását. Oda régi jó barát ja és tisztelője, 
dr Dankó József praelatus és kanonok ő mlga hivta meg. 
Kik annak idején mint a bécsi egyetem nagyhírű tanárai 
szoros baráti viszonyban valának, ma is nemcsak szemé-
lyes hajlandóságukban egymás irányában nem változtak, 
de egyben különösen találkoznak, mi mind a két kitűnő 
f ő p a p szivének legkedvesebb ügyét képezi, egyben tel-
jesen és tökéletesen egyetértenek, egyért közös sz. aka-
rattal áldoznak, egymást lelkesítve, egymást serkentve 
és ez : a kath. legényegyesületeknek kivált hazánkban való 
terjesztése, ápolása és fejlesztése ügyében. Nem hiába, 
hogy Dankó, az esztergomi főkáptalan egyik disze, mint 
ujmisés pap jelen volt ama nagyjelentőségű napon, 
midőn a b. e. „Kolping atya" a kath. legényegyesületek 
ügyét dr Gruscha A. lelkére kötötte, ugyanazon forrás-
ból ugyanazon lelkesedést, ugyanazon érdekeltséget me-
rítette a nagyhírű tudós és iró és a mostani tábori püs-
pök. A praelatus kanonok ő mlga vendégszerető házába 
dr Gruscha A. püspök úrral együtt dr Seywald József, 
cs. és kir. udvari káplány és a bécsi kath. legényegylet 
elnök-helyettese is lejött. A magyar Sionban töltvén né-
hány napot, mult pénteken — e hó 6-án — érkeztek a 
kedves vendégek a tudós praelatus-kanonok ur ő mlga 
kíséretében a közp. papneveldébe, melynek szívesen lá-
to t t vendégei valának. 

* 
* * 

Május 7-ike a budai kath. legényesületnek volt 
szentelve. Szombat lévén, nappal a legényeket egybe-
gyűj ten i nem lehetett és azért este 8 óra tájban, mikor 
az egyesület csinosan helyreállított helyiségei szépen 
megteltek rendes és tiszteletbeli tagokkal, megérkeztek 
a várva-várt magas vendégek, kiket egy csinos dal 
éneklésével fogadtak. Ft . Lehmann Ágoston, az egyesület 
derék és lelkes elnöke, meleg szavakban üdvözölte ugy 
dr Gruscha A. püspök ő mlgát, mint az egyesü-
let legnagyobb jótevőjét, dr Dankó József praelatus-
kanonok ő mlgát, valamint a bécsi egyesületet és ennek 
jelenvolt elnök-helyettesét. Szívből fakadt szavai hatottak 
is a szivekre és ezekből igen élénk helyeslést csaltak ki. 
Most először szót emelt dr Dankó J. praelatus. Magyar-
o rszág bibornok-herczegprimása ő emjáról emlékezett 
meg első sorban igen kegyeletes szavakban, tudtul adván 
az egyesületnek, hogy ő emja főpásztori áldását küldi 
az egyesületnek. Szivhez szóló szavakban, megragadóan 
ecsetelte továbbá ő emjának meleg érdeklődését a kath. 
legényegyesületek iránt, majd pedig mint budapesti fő-
es peres«, üdvözölte az egyesületet, melyben most először 
megjelent és biztosította jó indulatáról. — Dr Gruscha A. 
püspök ő mlga emelt utána szót. Szólott ugy mint 
szerető atya, tapasztalt vezér, gondos főnök beszélhet. 

Szivének egész melegét öntötte gyönyörű szavaiba, és az 
áhítat egy nemével csüngtek a jelenvoltak az ő mézes 
ajkain, és mintha templommá változott volna át az egye-
sületi helyiség, oly csendes áhítat és meghatottság ural-
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kodott a lelkekben. A mélyen meginditott gyülekezetre 
végre püspöki áldását adta. Atyai intelmei kétségkívül 
kitörülhetetlen emléket nyertek a hálás hallgatók szivei-
ben. Azután a barátságos leereszkedő társalgás vette 
kezdetét. Sorba vette a magas vendég az egyesület é r -
demes másodelnökét, ft. Kántor Lajos urat, az egyesület 
tiszteletbeli és rendes tagjait, szeretetének tárházából ta-
lálván mindenki számára egy kedves, lekötetelező szép 
szót, egy-egy buzdító intést. Másfél órát töltöttek a ma-
gas vendégek a legény-egyesületben és távozásuk előtt 
ősi magyar szokás szerint áldomást ittak ő emja drága 
egészségére, a magas vendégekre stb. Breviter et — cor-
dialiter. 

* 
* * 

Május 8-ika vasárnap lévén, szokottnál nagyobb 
mérvben megnépesült a Rottenbiller-utczai, diszes közp. 
legényegyesületi ház. A zuhogó záporeső nem akadályo-
zott senkit, hogy ki ne siessen az egyleti házba, hol az 
annyi szeretettel és hódolattal várt vendégek valamivel 
6 óra után megjelentek. Rövid ének után az orsz. közp. 
kath. legényegyesület elnöke, ft. Schiffer Ferencz üdvö-
zölte a vendégeket, első sorban a püspök ur ő mlgát, 
azután Dankó J . praelatus ur ő mlgát, valamint a bécsi 
egyesületet. Az • elnöki beszéd hangja elárulta, mennyi 
bensőséggel és meghatottsággal szólott. Dr Gruscha A. 
püspök ur ő mlga válaszában a magyar nemzet történe-
téből indult ki. Magyar nemzeti és hazafias motívumok-
kal oly gyönyörűen egyesitette a fenkölt katholikus el-
veket, azokat oly lelkesen, a meggyőződés, a szeretet oly 
elragadtatásával adta elő, hogy a valóban páratlan atyai 
és püspöki beszéd a legmélyebb hatást tette a tágas 
teremben jelenvolt nagyszámú közönségre. A meghatot t -
ság és megindulás legkétségbevonhatatlanabb jelei lát-
szottak mindnyájokon, kik ezen arany szavakat, az ékes-
szólás ezen remek alkotását hallani szerencsések valának. 
Hogy ezeket elfelejtenék, lehetetlenségnek tar t juk . . . 

Barátságos vacsora következett, melyben a magas 
vendégek is részt vettek, kiknek oldalán ott voltak : 
Haberbauer János, fővárosi tanácsnok, Bogisich M. pré-
post-plébános, Ruschek A. plébános, a győri egylet el-
nöke stb. stb. 

Az első felköszöntőt Schiffer F., az elnök mondotta 
hazánk biboros főpapjára. Hálával említette a kegyelmes 
főpásztor kegyességét és bőkezűségét, kegyeletes szavak-
kal adózott magas érdemeinek és érintvén utazását a 
karlsbadi gyógyhelyre, azzal fejezte be az eget verő él-
jenekkel fogadott felköszöntőt, hogy állandó, tartós jó 
egészséget kívánt hazánk biboros főpapja ő emja drága 
életének. Hosszabb szünet után, melyet az egyleti da-
lárda szép praecisióval előadott énekei kellemesen be-
töltettek, dr Wolafka Nándor Gruscha püspököt, Dankó 
praelatust és a bécsi elnököt köszöntette fel. Dr Seywald 
J. igen talpraesett válaszát élénk tetszéssel fogadták. A 
püspök úr ő mlga záró szavait, melyeknek befejezése ez 
a hő óhaj vala: „Isten áldja meg önöket," a legélén-
kebb tetszéssel és helyesléssel fogadták és a távozó ma-
gas vendégeket tiszteletteljesen a kocsikhoz kisérték. 

* 
* * 

Az elhintett jó mag, erősen hiszszük, jó földre esett 
és, reméljük, bő termést is fog hozni. A socialisztikus 
irányzat részéről legújabban támasztot t áskálódások kö-
zött valóban igen jól esett a buzdítás és erősítés, mely 
Isten áldása mellett foganatosnak fog bebizonyulni. Isten 
áldja a magas vendégeket minden jó szóért, minden ne-
mes tettért éltük minden perczében ! 

Isten áldja a tisztes ipart ! ? 

Győr. Tisztelgés a főpásztorndl. — Dr Zalka János 
győri püspök ő excját 1867. május 5-ikén szentelte 
püspökké primási méltóságra emelt elődje, Simor János. 
Tehát teljes 20 év telt be azóta, hogy ő excja, a nagy-
tudományu, fáradhatatlan és bölcs tapintatu főpásztor a 
szépen virágzó győri egyházmegyét kormányozza. A ne-
vezetes évfordulót a győri káptalan és központi papság 
sietett ünnepélyessé tenni. A szeretett főpásztor elé testü-
letileg felvonulván Mayerhofer József nagyprépost ur a 
papság nevében következő üdvözlettel hódolt: 

„Nagyméltóságú Urunk ! Pár nap múlva két évtized 
telik be, hogy Nagy méltóságod, mint a győri megyének 
lelkes főpásztora, a magyar anyaszentegyház díszére, ezer 
meg ezer kath hivek lelki és test i boldogitására ernye-
detlenül fáradozik. - A győri székes káptalan a többi 
papsággal együtt hálás szívvel köszöni az Úristennek, 
hogy ily nagy püspökkel Excelle nciád anyamegyéjét — 
a győri egyházmegyét — megáldo t ta : és legbensőbb 
pietással óhajt ja és kéri az eget , hogy Nmd-nak mint 
legmélyebben tisztelt urunk és forrón szeretett kegy-
teljes főpásztorunk áldásos működésének gyümölcseit 
legalább is még annyi ideig, mint eddig élvezhesse 
ugyanazon győri egyházmegye. — De Excellenciád ke-
gyes szine előtti megjelenésünknek még más indoka is 
van. Legújabban t. i. Nmgd áldott bőkezűségének mi 
ismét egy fölöttébb becses zálogát nyerni valánk szeren-
csések, értem ama drágakövekkel ékesített nagyszerű szent-
ségtartót, mely máig is székesegyházunk kincsszekrényé-
nek közepében állva tündöklik. Eme nagyértékü ado-
mányért, valamint a többi igen számos egyházi tárgya-
kért, melyekkel Excellenciád főtemplomunkat Isten na-
gyobb dicsőítésére 20 éven át megajándékozni méltóztatott, 
legháladatosabb köszönetét fejezi ki általam ezennel a 
győri székeskáptalan. — Fizesse meg a jó Isten legbővebb 
testi-lelki áldással Nmdnak nem csak közelünkben, ha -
nem az egész nagy megyeszerte mindenfelé elárasztott 
jótéteményeit! Éljen boldogul még igen soká nagymél-
tóságú püspökünk, a mi kegyelmes urunk Éljen " J) 

KATHOLIKUS ACTIO. 
*** Katholikus nagygyűlés lesz, mint már jeleztük, 

f. hó 14-én Budapesten, a városház dísztermében, dr 
Haynald Lajos bibornok-érsek ur ő emjának elnöklete 
alatt. Tárgy leszen: intézkedni az iránt, hogy Magyar-
ország katholikusai méltóképen vegyenek részt XIII . Leo 
pápa aranymiséjének ünnepélyeiben. Eddig már vala-

') Ez a nap és ünnepély a Religióra nézve szintén ünnep, 
mert ő excjában e lap egykori ugynevü szerkesztőjét, most pedig 
nagykegyü pártfogóját tiszteli. Ad multos annos ! 
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mennyi egyházmegyéből beérkezett a kijelölt kath. no-
tabilitások névsora. Több ily névsort volt szerencsénk 
látni. Közöljük jelenleg a veszprémi egyházmegye meg-
hívott kath. nobilitásaiuak névsorát : Veszprémből: Szabó 
György, Laky Kristóf, Kolozsváry József, Kovács Imre, 
Kletzár Ferencz, Takács Ádám, Simor János, Szabó 
Imre, Ruttner Sándor, Bezerédj Viktor, Jánosi Sándor. 
Pápáról : gr. Eszterházy Móricz, Néger Ágoston, Papp 
János, Makara György, Martonfalvy Elek, Mikovényi 
Ödön, Szente János, Fenyvessy Ferencz. Devecserből : 
gr. Eszterházy Ferencz. B. Sz-Lászlóról : gr . Eszterházy 
Imre. Oszlopról: gr. Eszterházy György. Nagyszőllősről: 
gr. Zichy Lajos. Kaposvárról: Tallián Béla, Ujváry 
Ferencz, I f j . Folly József, Németh Ignácz, Kelemen La-
jos. Tarnóczáról : gr. Széchenyi Ferencz. Szőllős-Gyö-
rökből : gr. Jankovics László. Hetesről : gr. Somssich 
Andor. Örs pusztáról : Kacskovics Géza. Osztopánból : 
Tallián Pál. Kéthelyről: gr. Hunyady Imre. Legyeitóthiból: 
gr. Zichy János. Somogyvárról : gr. Széchenyi Dénes. 
Nagy-Récséről : Inkey László. Puszta-Dörögdről : Skublits 
Gyula. Keszthelyről: Ambrus Mihály, Papp Sándor. 
Nagy-Kanizsáról : Hertelendy Béla, Somssich Lőrincz. 
Tapolczáról: Csendess József, Ujváry Péter. Sümeghről : 
Mild Mihály, Barkóczy Károly. Zirczről: Supka Jeromos, 
Tihanyból : Simon Zsigmond. 

IRODALOM. 
Pályázati hirdetés.1) 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hit-
tudományi kara folyó tanévi V. r. ülésében a következő 
pályatételeket újra kitűzte : 

I. Kivántatik oly mü, melyben a müveit kath. vi-
lági olvasó közönség vallásigényeihez alkalmazottan ki-
fejtetvén a ker. vallás szeretet-törvényén alapuló jóté-
konyságnak tana, bizonyittassék be, miszerint szemben a 
vallás nélküli humanismussal csak az képes az emberi 
nyomort sikeresen enyhíteni s a társadalmat boldogítani, 
s ennek kapcsán adassanak elő az egyházi rendnek azon 
anyagi áldozatai, melyeket a magyar nemzet értelmi, 
erkölcsi és testi szükségleteinek födözésére a XV. szá-
zadtól korunkig fordított. 

Hataridő: 1888. április hó 15-ike. 
Jutalma : a Horvát/i-alapitványból 600 fr t . 
II. Kivántatik oly mü, mely XIII. Leo pápaságának 

összes nevezetesb mozzanatait kimerítőbb részletességgel, 
oknyomozóan és vonzó előadással ismertetve, sz. Péter 
széke jelenlegi birtokosának világtanitói és egyházkor-
mányzói dicső működését minden i rányban érdemileg 
méltassa. 

Határ idő: 1888. április hó 15-ike. 
Ju ta lma: a Horváth-alapítványból 600 frt. 
A pályamüvek — melyek a jutalom elnyerése ese-

tén kinyomatandók — részletes tárgymutatóval ellátva, 
idegen kézzel tisztán irva, lapszámozva és fűzve, a 
szerző nevét rejtő jelmondatos levél kíséretében a ki-

') A kath. lapok kéretnek e sorok szives átvételére. 

tűzött határidőig a fentnevezett kar dékáni hivatalához 
küldendők be. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar 1886/7. tanévi 
V. r. üléséből. Dr Aschenbrier Antal 

e. i. dékán. 

= Pastoraltheologie. Durch Dr Jos. Amberger, 
Domkapitular zu Regensburg. Vierte und abermals ver-
besserte Auflage. Mit oberhirtlicher Gutheissung. II. Band. 
1885. nagy 8-r. 1054 1. III. Band. I. Abtheilung 1886. 
854 1. 

Amberger hírneves regensburgi kanonok lelkipász-
torkodástudománya IV. kiadásának I. kötete e b. lapok 
1884-iki I. félévi folyama 416. lapján és az 1884-ik évi 
Kath. Theol. Folyóirat III . füzete 429. lapján volt is-
mertetve. Hogy ezen időtől fogva a fáradhatatlan agg 
tudós nem pihent : arról kezeskedik a fentjelzett két vas-
kos uj kötet. Ami a mü kenetes voltáról és a diszes 
külső kiállításról az I. kötetnél elmondatott : az teljes 
mértékben illik az utóbbi két kötetre is. Terjedelemre 
azonban a II. kötet 376 lappal, a III . 176 lappal bővebb 
az I-sőnél. A második kötet a műnek III. könyvét fog-
lalja magában, benne a szerző három fejezetben tárgyalja 
a 1. pásztori életet. Az első, a 17-ik laptól az 1004-ig 
terjedő fejezet, az egyház pásztori életéről szól, mely 
lényegileg Krisztus életének folytatása az egyházban. 
Krisztus megváltásának ugyanis befejezője az egyház; 
mert a test kiegészítője a fejnek. A Megváltó ugyanis 
nem tekinthető ugy, mint elmúlt idők hőse, kinek sze-
replése-ezelőtt 19-ed félszázaddal végződött s azóta csak 
a történelmi emlékekben, a nép szóhagyományaiban él ; 
mert Krisztus az ő egyházában még most is valóban 
él s életét a vérontás nélküli magasztos áldozatban, az 
egyházi zsolozsma-imádságban, az egyházi évkör ün-
nepeiben folytatja és napfényre hozza. A szent mise 
ünneplése azonban s az Urnák az oltári szentségben 
való valóságos jelenléte különös istenitiszteleti helyiséget, 
vagyis szentegyházat követel. Ezzel az I. fejezetnek 
a következő szakaszokra való felosztása is jelezve van. Az 
I. szakasz épp oly behatóan mint épületesen a »nagy 
áldozat"-nak ismertetését eszközli, még pedig a 17-iktől 
a 44-ik lapig terjedő I. czikkben az ó-testamentomi elő-
képekkel foglalkozik, a 265-ik lapig nyúló Il-ik czikk a 
különféle keleti, nyugati liturgiák keletkezését és a sz. 
misének egyes alkotó részeit, innét a 400-ik lapig, a III. 
czikk a mise több elnevezéseit s ünneplése módját irja 
le ; záradékul aranyszájú sz. János liturgiájának német 
fordítása csatoltatik hozzá. 

Aki ezen részt fontolgatva olvassa, egészen a trienti 
sz. zsinat szándékainak felel meg, mely a papot óva inti. 
(Sess. XXII. decz. de obs. et ev. in cel. missae) midőn 
mondja : 

Mily gond fordítandó arra, hogy a sz. mise áldo-
zat teljes vallásos tisztelettel és áhítattal ünnepeltessék, 
azt kiki könnyen beláthatja, ki meggondolja, hogy a sz. 
írásban (Jer. 48. 10.) átkozottnak mondatik az, ki Isten 
dolgát hanyagul végzi. A Il-ik szakasz a 646-ik lapig a 
zsolozsma imaórák magyarázatával foglalkozik, az ezután 
következő III . szakaszban az egyházi évnek nemcsak 
közönséges ünnepei, szokásai, hanem szokatlanabb szer-
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tartásai is tüzetes figyelemre méltattatnak ; igy pl. hús-
vét oktatása alatt a Rómában szokásos ,Agnus Dei' 
szentelést a 823. s k. 1. igen érdekesen irja le. A IY. sza-
kasz Isten házáról, mint a lelkipásztori élet központjáról 
értekezik, leirván annak alapját, tervrajzát, épitését, fel-
szentelését és egész berendezését. — Miután Krisztus 
legszentebb áldozatát egyházáért, melyet szeretett, lát-
ható közegekre bizta, azért képviselőiben a papságban 
az ő s az egyház áldozati életének legszembetűnőbben 
kell tündökölnie ; a II. fejezet tehát a papnak lelkipász-
tori életéről szól az 1004-ik s k. lapokon át. Továbbá le-
gyen Jézusnak s egyházának élete az egyes keresztények-
nek s egész egyházközségeknek is élete : ennek mibenlétét, 
módját a I I I . fejezet tárgyalja 1032 laptól — 1052. A 
II. kötet 126 §-t foglal magában. 

Közelebbről miként lőn ezen tervrajz a műben 
valósitva, miként szól ez lapról-lapra nem annyira a 
szerző, mint inkább a kútfők ajkai által meggyőzőleg 
és behatóan az olvasó szivéhez : ezt röviden kifejezni 
nem lehet. 

Mélyebb, behatóbb felfogását a zsolozsma imaórák-
nak pl. alig lehet képzelni. Aki magát ezek szellemébe 
beavatni engedi, az, mint a szerző ezt a 646-ik lapon 
maga is mondja, az öntapasztalásból meggyőződik a ma-
gyarázat alapos és gyümölcsös voltáról. Mi lehet a papra 
nézve kívánatosabb és élvezetesebb, mint ismerni a két 
könyvet, melyek elválaszthatatlan utitársul melléje adat-
tak, melyek körül a papi élet mint két valódi tengelye 
körül forog, és mégis melyek nem egy részéről, ha ne-
tán mi is kérdeztetnénk, mint egykor Kandaczes királyné 
főminisztere kérdeztetet t Fülöp diakon által : véled-e, 
hogy érted amiket olvassz ? felelni kénytelenek volnánk : 
hogyan érteném, hacsak valaki meg nem fejti nekem. 
(Apóst. es. k. VIII . 30. 31.) 

Lehetne-e valami a papi lélek előtt kedvesebb 
ilyen bölcs értelmezőnél, mely őt oktatja, hogy e szigorú 
vád őt egykor ne súj tsa : „E nép csak ajkaival tisztel 
engem, de szive távol van tőlem." Amberger az egyházi 
év magyarázatában úttörő kalauz, ki után mint vezér 
után indulnak tudósaink. Igaz, a rubrikák ismeretét sza-
batosabban adja szerzőnknél más sok liturgista, pl. De 
Herdt ; de az egyházi szellem egészén kifogástalan nála 
mindig s helyesebb más nem lehet. Már pedig a szellem 
az, ami megelevenít. (Ján. 6. 64.) Ez pedig mindig, de 
kivált manap marad a fődolog, midőn a liberális tör-
vényhozás erőszakkal belenyúl az evangelium igazaiba és 
midőn például az égben felbonthatlanul megkötött há-
zasságot világi biró a zöld asztalnál fölbontja, miért 
kell jobban imádkoznunk s mondanunk : szent lelkedet ne 
vedd el tőlem! (50. Zs. 13. v.) (Vége köv.) 

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

terjesztésére, a szamosujvári gör.-kath. székeskáptalanban 
jóodi Bilcz István őrkanonoknak az olvasó-kanonokságra, 
cernestii Szerbán Mihály iskolakanonoknak az őr-kano-

nokságra, Koroján Demeter iroda-kanonoknak az iskola-
kanonokságra, és Pap László praebendatus-kanonoknak az 
iroda-kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az ekként megüresedett utolsó kanonoki állomást 
Karticea Özséb papnöveldei hi t tanárnak adományozom. 
Kelt Ischlben, 1887. évi ápril hó 24-én. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Lélekemelő egyházi ünnepélyes szertartás színhelye 

volt e hó 2-án a budapest-terézvárosi templom. Fm. dr 
Haynald Lajos bibornok és kalocsai érsek úr reggel 9 
órakor csendes sz. misét mondván, több fővárosi előkelő 
hivatalnok gyermekeit , szám szerint tizenhármat, a 
helybeli plébános és káplánjainak segédlete mellett a 
bérmálás szentségében részesitette. A szent ténykedés vé-
geztével ő eminentiája megható beszédet intézett a hitnek 
újonnan fölavatott bajnokaihoz, melyben a következő 
nap ünnepének tágyát képező szent kereszt tanításából 
kiindulván, ismert ékesszólásával a hitnek a Megváltó 
keresztútja tántorithatlan követéséből eredő megvallására, 
előmozdítására, terjesztésére buzdította annak fölkent 
harczosait. 

— A katholikus lapirodaimnak egyik legnagyobb 
vagy talán egyátalában is legnagyobb embere Mar-
gotti Jakab abbé, a turini „Unitá Cattolica" szerkesztője, 
f. hó 6-án meghalt. Margotti Olaszországban valóságos 
nagyhatalom volt a publicistika terén. Sajátságos lelki 
tulajdonok által Isten őt mintegy századunk lázas tevé-
kenységű publicistikája számára praedestinálta. Sok oldalú, 
óriási tudományosság, rettenthetlen akaraterő és bá-
torság, soha zavarba nem jövő lélekjelenlét, mindenkor 
kész emlékező tehetség, törhetetlen lelkesedés a kath. 
ügy iránt, csipős és kimeríthetetlen humor — minden 
fontoskodás, fitogtatás, vak lárma és önérdek nélkül : 
igy lehet Margotti abbét jellemezni. Nagy ember, nagy 
katholikus, nagy pap, nagy publicista volt kétség kivül. 
Elte fogytáig egyszerű pap óhajtott maradni ; habár, csak 
egy körömnyi ambiczióval, könnyen bibornok lehetett 
volna belőle. A papi ordo szentségi jellegét és fölényét 
a publicistika terén fényesen kepviselte és évtizedek 
nagy sikereiben áldásosán érvényesítette. Polemikus volt 
csontig-velőig, mert hiszen a kath. publicistának éjjel-
nappal jobbra-balra vagdalkoznia kell a szakadatlanul 
folyó támadásokkal szemben. Ámde azért őt polemikus 
szelleme a katholiczizmus ellenfelei részén korán sem 
megvetetté hanem igenis, félelmessé és tiszteltté tette. 
Szélhüdési roham vetett végett munkás életének. Él t 
64 évet, miután 1823. május I I - é n született. R. i. p ! 

— XIII. Leo pápa jubileumának megyünneplése 
ügyében e hó 14-én az városház dísztermében d. e. 11 
órakor tartandó orsz. kath. nagygyűlés tárgysorozatát ' az 
előkészítő bizottság tegnapi értekezletében a következők-
ben állapította meg: I. Haynald Lajos dr kalocsai bibo-
ros-érsek elnöki beszéde. — II. Károlyi Sándor gr. elő-
készítő bizottsági elnök jelentése a bizottság eddigi 
működéséről. — III . A pápához küldendő üdvözlő fölirat 
szerkesztésének ügye. — IV. A végrehajtó központi bi-
zottság kiküldése. — V. előterjesztések a hódolati ivek 
aláirása és a szeretetadományok gyűjtése ügyében. — VI. 
Inditványok. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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F ö m . é s f ő t . 

Dr. Haynald Lajos bibornok, 
kalocsai érsek ur beszéde, 

melylyel a pápai jubileum előkészítése alkalmából összegyűlt katho-
likus nagygyűlést f". hó 14-én megnyitotta. 

D. a J . Kr . ! 

Tisztelt Nagygyűlés ! 
Egy lélekemelő, nagy mozgalom megy az 

egész keresztény világon keresztül. Jézus anya-
szentegyháza hivő és melegen érző gyermekei-
nek szeme, lelke, szive, szeretete és áldozatkész-
sége odafordul azon gondviselésszerű férfiúhoz, a 
kinek trónját az Ég Ura az örök Rómába állitá, 
megdicsőitvén őt Krisztus helytartója fényes tisz-
tével, s akinek szintén szeme, szive és gondos 
szeretete függ szüntelen a reábizottaknak mil-
lióin, hogy gyönyörködjék hitszilárdságukban, föl-
ismerje hiányaikat, szükségeiket, segítsen ezeken, 
s éreztesse velők apostoli szeretetét majd a ren-
des püspöki gondozásban régóta részesült vidé-
keken legfőbb pásztori hivatala lelkiismeretes 
betöltésével, majd pedig a világnak eddig csak 
hitküldérektől kormányzott nagy multu de el-
pusztult vagy rengeteg terjedelmű egyházaiban 
egy teljesan szervezett hierarchiának részint föl-
támasztásával, részint uj beállításával. — Oh! 
igenis 0 felé ver most különösen szivünk, kinek 
egyedüli törekvése, hogy legyen hü gyermekeinek 
vezére és oltalma lelkök üdvözítésének utjain, és 
közvetítse a mennyei szeretetnek mulasztjait hi-
tök föntartására, tudományuk gyarapítására, az 
igaz keresztény bölcseségnek az egyház világhírű 
tudósai nyomán való fölelevenitésére, hivei, eré-

nyei fölvirágoztatására, és igy égi megdicsőité-
söknek e földi viszontagságok közepett való hat-
hatós előkészítésére. 

Tudtuk ezt mindenkor róla, a határtalan 
tiszteletünktől és hűséges szeretetünktől körül-
sugárzott szent férfiúról, tapasztaltuk mindenkor 
atyai gondosságának, apostoli működésének áldá-
sait De ha most különösen átvillanyozza, sőt 
eltölti lelkünket mind ennek örvendező tudata 
és boldogító érzete, — ha a viszonzásra kény-
szerítő jóságossága most különösen feléje for-
dítja lelkünk szivünk egész valóját, és a hűség, 
a hála, a hódolat rendkívüli nyilatkozataiban, a 
szívélyes gyermeki ajándékokat hozni vágyó ked-
vességben lép a világ szemei elé: annak közvet-
len és ez idő szerinti okozója ama ritka isteni 
kegyelem, mely ő iránta s általa a tőle pásztor-
lott, boldogított nép iránt nyilvánult abban, hogy 
az emberi élet tartamának közönséges sora sze-
rint a mennyei Gondviseléstől csak különösen 
kegyelt egyesek által elért ötven évi papsági 
jubileumhoz engedé őt jutni, hogy rajta is tel-
jesedjék a Jézus anyaszentegyházát mint nem-
csak apostoli kormányzásának szent tárgyát, ha-
nem mint az ő egész szellemi létének szülőany-
ját tisztelő fiúi érzetére odamutató azon isteni 
igéret: „tiszteld anyádat, „hogy hosszuéletü le-
hess a földön." Exod. XX. 12. 

S amit az egész föld kerekségének katho-
likusai oly nagy buzgalommal örvendezve szem-
lélnek, mit nagyok és kicsinyek, a magasságban 
levők mint a szegény sorsból Istenhez fölfohász-
kodók ujjongva ünnepelnek, hálaimákat rebeg-
vén az élet és halál Urának, — mi az egész 
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egyháznak legét örömhymnusokkal és a kedves 
közös atya, a buzgó apostol iránti szeretet öm-
lengéseivel betölti : 

az Mária országának, a pápaság iránti hű-
ségben soha ingadozni nem tudott magyar egy-
háznak hivő gyermekeit, fiait és leányait is lel-
kesíti, és ragaszkodásuknak, hüségöknek és gyer-
meki kedveskedésöknek tanúságaival odasora-
koztatja őket, hol egy egész világnak milliói 
áldják, üdvözlik, dicsőitik legfőbb lelki atyjukat, 
hog3T azt, kit egy hosszú áldásos élettel meg-
ajándékozott az isteni Gondviselés, ők is a föld 
népeinek s az egek angyalainak epülésére rend-
kívüli ünneplésekkel megörvendeztessék. 

Es ime! ily szép ily kegyeletes szándék 
vezetett ma minket is össze, kik állásunknál, 
foglalkozásunknál, polgári életföladatunknál, ta-
lán világi nézeteinknél és törekvéseinknél fogva 
is sokat különbözünk egymástól, hogy egy nagy 
gondolatot elménkbe, egy nagy érzetet szivünkbe 
véve, egy szent vonzalomtól vezettetve eg}7e-
süljünk tanúságot teendők törhetlen közössé-
günkről a világ minden katholikusaival és azon 
vágyról , melynél fogva anyaszentegyházunk 
magasztos érdekeinek méltánylásában , az ő 
nagysága és dicsőségének eszközlésében nem is-
merönk eltérést, nem ismerünk különbséget, ha-
nem eg}T nagy testté forrva össze hirdetjük az 
isteni jóságnak pápaságunk megdicsőitésében vég-
zett csodáit, és leborulva nagyokat mivelő hatal-
ma előtt áldjuk őt, hálánk hő kifakadásaival 
buzgón kérvén jövőre is azon csodaszerü ma-
lasztjait, mezeket fényeskedtetett apostoli Szent 
At}ránknak évei számában, nagy tudományában, 
élete szentségében, kormányzása áldásosságábari, 
bölcseségének müveiben s eredményeiben. 

Mert jól esik tapasztalnunk azt hogy, mit a rég-
múlt időkben a hitszakadás előtt, a keresztény századok-
nak bosszú során át a pápaság dicsőségére s a népek 
világi viszonyaiba is benyúló hatalmára nézve eszközölt 
vala az egyház tagjainak a pápaság gondviselésszerű 
küldetéséről való meggyőződése, az egyház kebelében 
élő fejedelmeknek eszélyessége és pietása, a Róma felé 
vallásos hűséggel forduló világ embereinek egyházi érzete : 

azt most egy kiváló szellemi és szivbeli adomá-
nyokkal ragyogó Pápa kivivta magának, székének és 
anyaszentegyházának az ennek kebelén kivül eső uem-
zeteknél is, kivivta a világhódító eszökről és hatalmas 
müködésökről ismert s a népek történetében nagy je-
lenségekként föllepett nem-katholikus nagy államfér-
fiaknál, midőn éles szemmel és a világi dolgokban is 
otthonos bölcseséggel föltalálta az okos helyességet a 
népek elintézésre váró ügyeiben, fölismerte az eredmé-

nyes működésnek módját, mértékét és eszközeit, s igy 
ragyogó talajdonaival és érdemeivel csak más úton és 
más módon elérte azt, hogy hasonló fénynyel van kör-
nyezve szent Péter széke, hitünk egységének, egyházunk 
nagyságának ezen hatalmas támasza és eszközlője, mint 
a milylyel körülragyogta egykoron azt. az összes világ 
hitegységének és keresztény életközösségének hatalma 
és miiködésa. 

S igen tudom, Tisztelt Urak ! hogy mindezekre 
való örvendező tekintettel vagyon fordítva Önöknek is, 
mint a szentséges Atyánk jubileuma megülésére lelkesült 
magyarhoni katholikusok között diszes helyeket elfoglaló 
Férfiaknak, figyelme és ma ünnepélyesen megkezdett egy-
leti működése, — úgy mint kiket nemcsak a szentséges 
Atya iránti szeretet, hanem egy nagy és szent eszme is 
vezérel, hogy t. i. katholikus megyőződésök, érzetök és 
törekvéseik közösségének fényes jelenségét ragyogtassák 
a világ előtt, mit nemcsak ez alkalommal tenni, hanem 
jövőre is életben tartani, katholikus szivünk egyik főóhaja. 

Örömmel és tisztelettel üdvözlöm tehát igy bur/.-
golkodó uraságtokat nemes mozgalmukban, melynek 
élén tiszteljük országunk Főmagasságu és Főtisztelendő 
Herczeg-Primását, Bibornok, Esztergomi Érsek Urat, 
ki csak egészségének köteles gondozása által esvén el a 
szerencsétől e diszes Gyülekezet elnökségét vinni, engem 
hívott föl, hogy azt helyette vállaljam el, és mig ő üdü-
lési helyén tartózkodandik, vigyem nevében. En pedig 
szivesen engedelmeskedvén a megtisztelő megbízásnak, 
első elnöki kötelességemnek tartom azon e Gyülekezet 
minden tisztelt tagjától — hiszem és tudom - szivben 
táplált óhajnak kifejezest adni, hogy Ö Főmagasságának 
gyógyviszhasználata legyen teljes sikerű, edzze meg ere-
jét, erősítse meg egészségét nagy hivatásának teljes 
épséggel és egész munkaerővel való legörvendetesebb 
végzésére. 

Mik után a minden jó tetteket, nemes vállalatokat 
egyedül czélhoz vezetni képes mindenható Istennek gaz-
dag malasztjait lekérvén működésűnkre, fölszólítom a 
Tisztelt Közgyűlés diszes tagjait, hogy mit a magasztos 
czélra hasznosnak, czélravezetőnek és épületesnek tarta-
nak, azt Isten és az anyaszentegyház szine előtt mondják 
el, névszerinti 

miután a munka vezetésére az eddig működött 
tisztelt Bizottságnak véleménye szerint czélirányosnak 
mutatkozik egy Végrehajtó Bizottsa'gnak beállítása, ezen 
bizottság tagja inak megválasztása, működési módjának 
és részleteinek körülvonalozása : mindenekelőtt az eddigi 
bizottság Nagyméltóságú Elnökének most meghallgatandó 
előadása után ezen tárgyhoz szólni méltóztassanak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 13. „Legyen kálvinista— Kein 

szeretünk személyes kérdésekkel foglalkozni és ha ez egy-
szer kivételt teszünk, teszszük ezt az elv miatt, mely 
ezen személyes kérdésben lappang. 

Talán ismeretes dolog t. olvasóink előtt, hogy az 
öreg nagymester, a vén csataló, Pulszky Ferencz, gróf 
Apponyi Albertnek ujabban megint jó tanácsokkal szol-
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gált, már persze olyanokkal, minőkkel egy Pulszky F. 
szolgálhat, ki olvasott, okos ember, de sok ügyben egész 
sajatságos privát véleménynyel — rectius vastag tévedé-
sekkel — határozottan el nem találja az igazat. 

Hogy az öreg Pulszky voltakép olyan amphibium-
íele lény, ellenzéki, meg nem isf ez szorosan nem tarto-
zik a dologhoz ; de az már közelebbről érdekel, hogy az 
a politikai czikkező, ki magyarul és németül hirdeti böl-
cseségét — persze kitűnő honorarium mellett — és min-
den áron a közönség előtt mint ellenzéki akar feltűnni, 
az ellenzék egyik vezérének, Apponyi Albert grófnak 
azzal a jó tanácscsal szolgál palam et publice, hogy a 
nemes gróf legyen kálvinista és akkor egészen megvál-
tozik sorsa «s helyzete. 

Mi azt gondoljuk, hogy ez a „jó tanács" csak 
„rossz tréfa," milyenekben a kedélyeskedni szerető öreg 
nagymester nem éppen szűkölködik, mert komoly do-
lognak tekintve nagyon is komoly volna és csakugyan 
arcz kellene hozzá, ilyent egy kath. államférflunak ko-
molyan tanácsolni. 

Az öreg nagymester mindig oly nagyra van azzal, 
hogy az antiszemiták zavarják a vallási békét. Hogy 
tudja ezt az ő humanismusa siratni ; mennyi krokodil-
könnyeket tud hullatni az a lágyszivü filoszemita, kit 
minden filoszemita érdemei daczára ugyancsak jól nyo-
morgattak a vérszopó uzsorások, kik ellen utol jára is 
kénytelen volt törvényes védelmet igénybe venni. 

Es arra nem is gondol a vallási béke fenntartásáért 
annyira rajongó nagymester, hogy az ő hitegetései, me-
lyekkel Apponyi A. grófot minden áron kálvinistává 
tenni iparkodik, talán még sokkal nagyobb megbotrán-
kozást szülnek, mint az antiszemiták agitatiói, melyekben 
a vallási mozzanat bizony nem a főszerepet játszsza. 

Apponyi A. grófot ugyan hiába csalogatja, azt mi 
igen jól tudjuk. Nevelése és nézetei által Apponyi 
A. gróf messzebb áll a kálvinistaságtól, mint Pulszky F. 
a pápistaságtól. 

De nyilvános botrány, melyet szónélkül nem hagy-
hatunk, az apostasiára valakit hivogatni azzal a kilátás-
sal, hogy majd ezután máskép megy dolga. Mintha bi-
zony a katholicismus akadály volna abban, hogy valaki 
tehetségeit hazánkban érvényesíthetné és ragyogó tehet-
ségeinek és érdemeinek megfelelő helyet elfoglalhatna ! 
Mert a nagymester „jó tanácsa" körülbelül annyit mond : 
„Mig a gróf úr katholikus, hiába erőlködik ; legyen kál-
vinista és akkor majd meglátja, hogy több sikere lesz 
fáradozásainak." Minő retrograd irány ! Angliában, melyre 
in specie éppen Pulszky F . oly nagyon szeret hivatkozni, 
Angliában eltörlik azt a szűkkeblű intézkedést, mely a 
katholikusokat kizárta az államhivatalok viseléséből és 
ime ! hazánkban lábra kezd kapni egy éppen ellenté-
tes nézet, mely az államhivatal és nyilvános szereplés 
sikere mintegy első feltételéül azt tűzi ki : Légy kálvi-
nista ! mint katholikus nem boldogulsz ! Es ez egy or-
szágban, melynek királya katholikus, melynek nagy több-
sége katholikus, melynek nagy érdemekben gazdag fő-
papsága és főneinessége katholikus ! . . . 

De hová ragadja tollamat az indignatio. Hisz uj 
dolgot mondott-e Pulszky ? 0 talán tüzetes formulába 

öntötte ; de az irány, a szellem, a nézet, az, fájdalom ! már 
meg volt. 0 csak kimondotta azt, mit egy évtizeden tul 
gyakorolnak. 0 csak egy konkret esetre alkalmazta azt, 
mit számtalan esetben már müveitek. Csak körül kell 
nézni kissé hazánkban és csakhamar tisztában leszünk ez 
iránt ! Ha valaki összeállítaná a magas állásokban, befo-
lyásos hivatalokban, a tudomány és művészet egyes ágai-
ban vezérszerepet játszó egyének hitvallását feltüntető 
lajstromát, felettébb érdekes világításban látnók hazánk vi-
szonyait és közállapotait. Megdöbbentő módon tapasztal-
nék, hogy mindenütt, hol befolyásos és jövedelmes ma-
gas állásokról van szó, a kálvinista, lutheránus és zsidó 
vallásúak mellett, ha szerepelnek is katholikusok, nagvob-
bára csak olyanok, a kik mint szabadkőműves testvérek 
egy gyékényen árulnak az akatholikusokkal. 

Kicsoda, micsoda ezen állapotok szülője ? Ellen-
feleink furfangja és életrevalósága ! vagv a mi tehetet-
lenségünk, gyávaságunk és egyenetlenségünk ? avagy 
csakugyan köztünk nincsenek és nem is találhatók, kik 
jobb sorsra érdemesek ? . . . 

Ne folytassuk a kérdéseket. Igen szomorú és sötét 
dolgokra jutnánk. — De nem ! mégis csak elmélkedjünk 
ezekről, elmélkedjünk gyakran, másokkal, mások előtt : 
— talán csak felébred egyszer az öntudat, a kath. ön-
tudat és emancipálja magát ezen szégyenletes állapotok-
ból, melyek mentől tovább tartanak, annál gyászosabbak 
és annál inkább nehezitik a változást és javulást. 

Ocsudjunk már fel egyszer álmunkból ; — hora est 
jam nos de somno surgere ! ? 

Szatmár, 1887. május 8. Szatmár emlékezetes napja. 
— A mai napon két egyházmegye szive lüktetett a 
szatmári püspöki székhelyen : a szatmári papság fájó 
szivvel búcsúzott szeretett főpásztorától, a váradi fényes 
küldöttség üdvözlő hódolatát fejezte ki uj főpásztorának. 
A szatmári központi és vidéki papság nagy számmal 
jelent meg nagy püspöke előtt ; ünnepélyes volt a jelenet, 
midőn ő exciája papjai körébe lépet t ; a hullámzó ér-
zelmek ott ültek mindenki arczán. Ez érzelmeknek Nó-
vák Antal nagyprépost, püspöki helynök méltó kife-
jezést adott a következő beszéddel : 

„Midőn a bölcseleti tanulmányokkal foglalkozó tudó-
sok, kik a lélek összes működését és az érző sziv minden 
dobbanását a hideg elmélet merev rendszerének szabá-
lyozó korlátai közé törekesznek szoritani, azt állítják, 
hogy nincsenek vegyes érzelmek : ugy tartom, nagyon 
csalatkoznak ; mert az élet különféle viszonyainak az 
ember lelkületére ható benyomásait kellően nem mél-
tat ják ! 

íme valamennyien, kik itt — mint mindig — 
örömmel jelentünk meg, hogy Nagyméltóságod magas 
személye iránti mély tiszteletünket, és fiúi odaadó ra-
gaszkodásunkat kifejezhessük, fájó szivvel érezzük, hogy 
szomorú a mi örömünk ! 

Méltán örvendünk ugyan, mondhatom dicsekedve 
hirdetjük örömünket a felett, hogy Nagyméltóságod, a 
mi püspökünk és jó Atyánk, örülünk, hogy ország-világ 
ismeri és tiszteli a szatmári püspök nevét, az egyház és 
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a haza érdekeinek szent szolgálatában teljesített mun-
kásságának ragyogó érdemeit : örvendünk, mert az ér-
demek dicsőségének sugaraiból mi is nyertünk némi 
fényszikrákat; és azért ma már nem szükséges — ha 
távolban, idegenek között vagyunk — a földrajzból ma-
gyarázgatnunk, hogy hol is fekszik az a missiószeríi 
szegény szatmári püspöki megye? mert az már eléggé 
ismeretes püspökében, kinek 13 évi kormánya alatt, 
atyai gondoskodása és bőkezű áldozatai folytán az áldást-
hozó keresztény nevelés és tanítás előmozdítására tizen-
hat uj iskolaház épült, ezeken kivül tizenhét u j iskola-
osztály nyittatott és kellően felszereltetett ; az országban 
első és egyetlen kántortanitó-szeminarium alapít tatot t ; 
a leánynevelés ápolására négy apácza fiókzárda létesült! 
Kinek áldó intézkedései nyomán a keresztény hitélet 
szilárdítására és a buzgó ájtatosság emelésére papi szent 
gyakorlatok, a vidéken szent missiók tartattak ; székes-
egyházunkban a lourdesi sz. sztiz tiszteletére az őt meg-
illető fényben ragyog a drága kápolna, és Márokpapiban 
a fölépített szép uj templom hirdeti és hirdetni fogja 
az unokáknak is az atyai jóságot, a bőkezii áldozatokat ! 

Ezek a mi legméltóbb örömünknek okai, nem is 
említve azon tevékeny atyai szeretetet, melynek me-
legénél mindegyikünk vigaszt, gyámolitást, segélyt talált 
mindenkor, mely ezereket áldozott a szegényebb java-
dal mu lelkészek segélyezésére, a segédlelkészek és ta-
nítók fizetésének pótlására, a fitanitóképezde és paeda-
gogiutn ellátására s a folyton szaporodó szegények gyá-
molitására. 

De az ezekről való elmélkedés felett érzett örö-
münket csakhamar elfátyolozza a szomorúság, ha arra 
itányul gondolatunk, hogy nagy püspökünk, kegyes jó 
atyánk eltávozik, s árván hagy itt a bizonytalan jövő 
leple előtt ! íme a kinzó vegyes érzelem, mely súlyosan 
nyomja a keblet, és az örömből is keserű könyeket fa-
kaszt pilláinkra. 

Egy szivdobbanásba -érezzük az örömet, hogy 
Nagyméltóságod a mienk, hogy nagy neve, ragyogő 
érdemei az ősi püspökségek egyik legnagyobbjának trón-
jára emelték, melyről főpásztori áldó működésének fénye 
nagyobb körben terjesztheti világosságát; örülünk, hogy 
a szomszéd egyházmegye, mely ezentúl atyjául birja, 
vetélkedésbe állott velünk a fiúi szeretet és ragsszkodás 
nyilvánításában : de elfog a szomorúság a gondolatra, 
hogy válnunk kell, hogy búcsúzni jöttünk ; — és én e 
vegyes érzelem heves hatása alatt nem vagyok képes 
árva egyházmegyénk nevében sem méltó köszönetet 
mondani a boldog múl tér t ; sem kellően kifejezhető sze-
rencsekivánatot tolmácsolni a jövőre. Excellentiád elviszi 
sziveinket ! 

Az Isten fizesse meg a jót, és adja érte áldását ! 
Mi csak imádkozni fogunk, hogy minden óhajtása tel-
jesedjék és fiúi szeretettel kérjük : tartson meg atyai 
angyaljóságában és boldogító kegyeiben!" 

E beszéd után visszaidézve a mult eseményeit, el-
érzékenyülve figyeltünk főpásztorunk eme bucsu szózatára : 

„Hatvanhárom éves korában mindenkinek közel 
fekszik a nyugalom gondolata. Az élet hanyatlásban 
lévén, a microcosmos — ezen sajátos alkotása min- I 

denkinek, a ki öntudattal ment át az életen — mind-
inkább szűkebb korlátok közé vonul, és érzi az ember, 
hogy eljött az idő, midőn egyedül önmagának éljen, 
éljen lelkének, éljen az élet mezején szerzett emlékeinek. 

Az if júkornak más fogalmai vannak az életboldog-
ságról, és más az előhaladott kornak ; a csendes, nyugodt 
foglalkozás nagyobb vonzerővel birnak az aggkorra nézve, 
mint a zajos tevékenység. 

Az isteni Gondviselés máskép rendelkezett velem, 
— és ez nem phrasis. — Szabad-e az ember minden 
elhatározásaiban? képes-e ellenállani mindig a nyomás-
nak, mely őt környezi? ura-e gondolatainak és tettei-
nek ? nem-e csalatottja a körülményeknek, vagy áldozata 
rövidlátásának ? 

Tudja Isten! 
De biztositlak benneteket, hogy sokáig haboztam, 

sokáig küzdöttem, és talán nem az én hibám, de tán 
lehet, hogy hibám, hogy e küzdelmek közepette oly té-
nyezők léptek közbe, melyek a nagyváradi püspöki 
székre való áthelyeztetésemet az erkölcsi fensőbbség 
latba vetésével kívánták. 

En tehát távozom e kedves, e megszeretett körből, 
távozom fájdalommal, de nyugodt lelkiismerettel; tá-
vozom a teljesített kötelesség öntudatával. Kormányzatom 
alatt kevés szomorú napjaim voltak, annál több öröm-
teljes, és ez utóbbiakat nektek köszönöm, kik előzékeny-
séggel, intézkedéseim iránti készséggel, tanúsított be-
csüléstekkel, emberi gyarlóságaim iránti elnézéssel min-

dig meg tudtátok találni a mozzanatot, melyben a püspök 
iránti tisztelet a szeretettel egyesül. Fogadjátok ezért 
szives köszönetemet. 

Senkinek szerencsétlensége nem nyomja lelkemet, 
objective igyekeztem eljárni még a személyes kérdések-
ben is ; és nem a személynek kívántam helyet szerezni, 
hanem törekvésem oda irányult, miszerint a helynek 
szerezzek becsületet a személyiség által. Nem elégíthet-
t em ki minden bármi nemes, bármi jogosult ambitiót, 
és ha az Isten tán tovább itt tar tot t volna, talán bő-
vebben is bebizonyítottam volna, mennyire óhajtottam 
egyesíteni az igazságot a szeretettel. Az ellentétes érde-
keket azonban fölötte nehéz kiegyeztetni, és a túlzott 
önérzetnek s féktelen ambitiónak csalatottjait senki sem 
képes megvigasztalni. 

Mindenben megyémnek érdekeit és dicsőségét tar-
tottam szemeim előtt, és némi öntudattal mondhatom, 
hogy utódomnak egy kormányzati és anyagi tekintetben 
rendezett megyét hagyok. Tizennégy év előtt találtam 
egy lelkes, nemes, művelt, egyházához és hazájához 
hiven ragaszkodó, királyát tántorithatlanul szerető pap-
ságot. Olyan az ma is. S én mindig büszkén mint az 
egyházias szellem példányaira fogok mutatni, midőn a 
szatmár-egyházmegyei papságról leend szó. 

Kérlek benneteket, legyetek meggyőződve, hogy nem 
viszek lelkemben keserű gondolatot, és ha bárkinek bár-
miben fájdalmat okoztam volna, bocsásson meg, nihil a 
me humani alienum puto. Sokáig, igen sokáig fog szi-
vem sajogni. A közönség nagyon hamar feled egyeseket, 
de az egyes egy életen át nem feledi a multat, ha ahhoz 
oly kedves emlékek kötik, mint engem. 
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Bennünket Krisztus szelleme egyesített ; ezen szellem 
fog benneteket u j főpásztorotokhoz kötni. Legyetek hozzá 
oly hivek, mint a milyen szívesek toltatok hozzám. 
Krisztus szelleme fog bennünket ezután is összekötni, 
mert hiszen az egyház mindenütt van, és a megyék ha-
tárai nem akadályozzák meg, hogy szellemi egyességben 
maradjunk meg. 

Ugy legyen! 
Es most Isten veletek!" 
A főpásztori búcsúszót — az „osculum pacis" ko-

ronázta meg. S midőn e megindító jelenetre mindenki 
szivében az egész egyházmegye bánatos érzelmei hul-
lámzának, egy örvendő egyházmegye fényes küldöttsége 
lép eddigi papságától környezett uj főpásztorához Dr 
Nogáll János fölsz. püspök őmltsága, Br. Bémer Pál, 
Flóra Ferencz, Szakszó Rezső váradi kanonokok, Radnai 
Farkas püspöki titkár küldöttség! tagok élén e beszéddel 
üdvözlé az uj főpásztort : 

„Nagyméltóságú és főtisztelendő Püspök Ur, kegyel-
mes Urunk ! Megdöbbenve, mélyen megilletődve állunk 
Excellentiád előtt. Yegyületes érzelmek habja hányva 
elménk, szemeink ugy látják, hogy itt hullám hullámra 
torlódik. Er t jük . Szatmárnak Nagyvárad lép örökébe. 

A nagyváradi káptalan s a nagyváradi egyházmegye 
papsága és hívei ezreinek képviseletében követségben 
járunk. Szent kötelesség érzete vezérel bennünket. Ex-
cellentiád azt találta tegnap mondani, hogy a kötelesség 
rideg szó. Lehet hogy rideg. De akár rideg, akár nem, 
mindenesetre első és utolsó szó, a kötelesség a jellem 
sziklasarka. Rideg szó, de lehet édes is, kedves édes 
kötelesség. Nem magyarázom meg, hogy miként értem 
azt ; Excellentiád gyanítja, a jelenlevők valamennyije 
tudja, hogy miért nem magyarázom, mert nem akarok 
hizelgő számban járni. Hitből élünk. „Justus autem meus 
ex fide vivit." Hitből fakadt szent kötelesság érzetének, 
nem másnak követjük ösztönét. „Quod non ex fide, pec-
catum est." A hitnek szava, lelkünk hitbeli szent meg-
győződése eszünkbe ju t ta t ja sz. Jusztin vértanú igéjét : 
„Episcopo tanquam Christo." Es ezért is édes a köteles-
ség érzete, mely ide vezet bennünket, hogy meghozzuk 
a nagyváradi káptalan és megye clerusának s híveinek 
üdvözletét, meg tiszteletét és a főpásztor irányában kö-
teles engedelmesség zálogába hódolatját. Ma egy hete 
felhangzott Nagyvárad székesegyházában a Te Deum, 
és Arany Jánossal mondom^ száll az ének szájról-szájra, 
száll szivről-szivre, és városról-városra, faluról-falura, 
tanyáról-tanyára fel-felhangzott a hála éneke az egek 
Urához. Ahhoz, kiről irva vagyon, hogy „mirabili Pro-
videntia, ministeria hominum et Angelorum dispensât." 
Es a hála énekéhez csatlakozott a tisztelet, a jöven-
dőbe vetett remény imája : „Protector noster aspice Deus, 
et respice in faciem Christi tui." „Salvum fac populum 
tuum Domine et benedic haereditati Tuae. E t rege eos 
et extolle eos in aeternum." Isten hozza Excellentiádat, 
Isten vezérelje, sz. Lelke lelkesítse Excellentiád lelkét, 
sz. malasztja termékenyítse minden nemes szándékát az 
egyház dicsőségére, a haza javára, a halhatatlan lelkek 
örök üdvösségére. Isten hozza, Isten áldja ! Magunkat 
mint a nagyváradi káptalan és megyei clerus küldötteit 

Excellentiád főpásztori gondviselésébe és fönbecsü ke-
gyelmeibe ajánljuk. Isten hozza, Isten áldja ! Ad multos 
annos !" 

E szellemes beszédet kiegészité az uj főpásztor első 
szózata, és lelkes szavai egy támadó napnak hajnalát 
hirdették előre. 

„Örömmel és tisztelettel üdvözlöm Yárad ősrégi 
egyházmegyéjének méltóságait, kik az apostoli szentszék 
és a magas trón legkegyelmesebb elhatározásában meg-
nyugodva ide fáradtak, hogy csekélységemben az uj püs-
pököt üdvözöljék. 

Bármily nagy és tiszta legyen örömöm, még sem 
tekintek a jövőbe minden aggodalom nélkül. Annyi jeles, 
fenkölt szellemű, valóban apostoli férfiak helyét elfog-
lalni. a multak nagy emlékeihez méltó tevékenységet 
kifejteni, a kineveztetésemhez fűzött reményeket valósí-
tani, — mindez gyöngeségem öntudatában mint idegenre, 
kevesek által lévén ismerve, a félreértések esélyeinek 
kitéve, oly feladatot képez, melyet — tartok tőle — 
gyenge vállaim meg nem birnak. 

Azonkívül az idők oly nehezek, a küzdelmek, me-
lyeknek elébe nézünk, oly vészteljesek, hogy erősebb 
lelkületet is, mint a melylyel én birok — visszariasztani 
képesek és talán bölcsebben cselekedtem volna, ha e 
megszeretett helyen maradok, a hol tizennégy évi mű-
ködésem után, mindinkább hajló korom iránt engedé-
kenységre és elnézésre számíthattam volna. 

Azonban a nagyváradi káptalan székeit erények-
ben, érdemekben, dus tapasztalásban oly jeles férfiak 
foglalják el, köztük, a mit különös tisztelettel felemlí-
teni kívánok, egykori papnöveldei nemes lelkű vezetőm ; 
— a megyét oly buzgó, oly lelkes, egyházához, hazájá-
hoz oly melegen ragaszkodó papság képezi ; — részem-
ről pedig az akarat oly tiszta, a sziv oly melegen ér-
deklődő, egész valóm, egész mindenem oly tett-kész, 
hogy tán bűn lett volna az isteni gondviselés ellen cse-
lekedni és nem inkább „navitas imitari, qui non quae-
runt, sed habent anchoram, quam iaciant fluctuanti mari." 
Igen, a hit, a teljes odaadás, az Isten szent akaratja előtti 
meghajolás — ez az, a mi engem buzdítani és fentar-
tani fog. 

A kath. egyház édes mindnyájunk közös anyja. Es 
én bár származásra idegen, elveimre, érzelmeimre, hitemre, 
nézve testvérek közé fogok lépni. Egy czél felé törek-
szünk, egy veszedelem környez mindnyájunkat, egy jel 
alatt küzdünk mindnyájan, élni-halni készek azon sz. ha-
gyományokért, melyeknek letéteményesei vagyunk, biz-
tosak, hogy győzni fogunk, mert „si Deus pro nobis, 
quis contra nos !" 

Es e küzdelemben én leszek az első, követvér 
Sabaria nagy szülöttjének, turoni sz. Mártonnak mon-
datát : „Domine, si populo tuo sum necessarius, non re-
cuso laborem", boldog leszek, ha mint előharczos köte-
lességemet teljesíthetem, büszke, ha mint harczos ily 
fenkölt lelkű társakkal birok, legboldogabb azon meggyő-
ződésben, hogy Méltóságtok és Nagyságtokban, az egy-
házi törvények által mellém rendelt oly tanácsosokkal 
birandok, kiknek bölcsessége az én ösvényeimet egyen-
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getni, ügyismerete az előttem ismeretlen mozzanatokat 
felderíteni, szívességük mindenben támogatni fog. 

Es ezen utolsó pont az, a mi engemet rendkívül 
megnyugtat. Bizalmat viszek uj rendeltetésem helyére, 
és boldognak fogom magamat érezni, ha e bizalom vi-
szonzására találandok. 

Méltóztassanak kérem e nyilatkozatomat általam 
igen tisztelt megbízóiknak szives tudomására hozni, és 
fogadjanak szives barátságukba !" 

Két egyházmegyének e nagy ünnepét, e bánatos, 
de egyúttal örvendetes napot azon beszédek fejezték be, 
melyek a szeretet-lakoma alatt behatottak e szivek mé-
lyébe és ott örök emléket állítottak a mai napnak. 

Az első szó most már a főpásztoré lett. 0 excja 
igy szólott : 

„Uraim ! 
Nincs ember, a ki nyugodtabb óráiban terveket 

ne szőjjön a jövőre. A remény, a jóságos Istennek ezen 
megbecsülhetetlen ajándéka sokszor phan tasticus, de 
majdnem mindig határozott formákba szereti önteni 
azon képleteket, melyeket megvalósítani óhajt . 

En is igy tettem. En is terveztem, terveztem életet 
és jövőt, a hol a kötelesség hü teljesítése utáa a vágy 
és teljesülés közti ellentét megszűnvén, az ambitio csak 
egy jelmondatot i smer: „mundus quisqne sibi est, ne te 
quaesiveris extra." 

Szatmár - egyházmegye nemes lelkű papsága 14 
éven át jóakarattal kisérte, s igy megkönnyítette műkö-
désemet. Egy tüz lángolt keblünkben: a hit világa, — 
egy szeretet lelkesített bennünket: egyházunk szeretete 
és nem volt perez, melyben neui éreztük volna, hogy 
ha tit a veszély órája, együtt fog megjelenni a püspök 
és a papság a küzdtéren. 

Ezenkívül hivatalos érintkezéseinkben a megye 
papsága mindig azon magaslaton állott, melyet a műveltség 
oly kellemessé teszen és a melyen a személyes dis-
sonantiák nem voltak képesek a magasabb czélt meg-
hiúsítani. 

De a személyes fesztelen társalgásban, és a hol 
csak a sziv beszélt, a megye papsága soha tul nem 
lépte azon vonalat, melyen tul az egyik vagy a másik 
állásának félreismerése kezdődik. 

Engedjék, hogy ez alkalommal is nyíltan köszö-
netemet fejezhessem ki ; köszönetemet, hogy segítettek 
megalkotni magamnak egy kis világot, melyben boldog 
voltam, mert elégedett voltam. 

Beleéltem magamat ezen eszmekörbe, melyből ki-
lépni nem akartam, — és íme ! még sem volt elég 
erőm, hogy ő szentsége dicső egyházíejünk és ő felsége 
legkegyelmesebb urunk és királyunk együttes magas 
óhajainak azon archimedesi: „noii turbare circulos meos"-t 
ellenvetettem volna. 

Meghajoltam, mert átéreztem, hogy az isteni gond-
viselés további munkásságra hí ; éreztem, hogy magán 
érdekemet az egyház és haza oltárán föl kell áldoznom ; 
— meghajoltam, mert meggondoltam, hogy Nagyvárad 
ősrégi egyházmegyében is, melyhez annyi dicső emléke 
fűződik magyar hazánk történelmének, azon anyaszent-

egyháznak fogok szolgálni, melynek életemet szenteltem, 
azon hazának boldogságára fogok csekély erőmhöz ké-
pest közreműködni, melynek neve előttem mindenkor 
oly édes volt; megemlékeztem, hogy ott is katkoliku-
sokra és magyarokra fogok találni, találni fogok egy 
fenkölt lelkű papságot, mely ugyanazon elvek és törvé-
nyek szerint él és működik, mint itt, melylyel vállvetve 
egy czélra törekszünk, kikkel egy jelvény alatt fogok 
küzdeni, mint küzd minden becsületes pap Magyarorszá-
gon, büszkeségemet az ő elismerésökben, boldogságomat 
szeretetükben találandó. 

Feltevésem bizonyára nem fog csalódni. Es midőn 
ebbeli sejtelmeimnek megvalósítását azon eléggé meg 
nem becsülhető szives előzékenységben vélem rejleni, 
melylyel Várad ősrégi egyházmegyének káptalani nemes 
küldöttei üdvözlésemre fáradtak, nem titkolhatom el e 
fölött érzett édes örömömet, és szívesen áldozok érte a 
hála őszinte érzelmeivel. 

Fogadják Méltóságtok és Nagyságtok ezen nyilat-
kozatomat azon óhajommal, hogy a mindenható uj me-
gyémre bő áldását áraszsza, önöket és küldőiket pedig 
sokáig éltese." 

Erre dr Nogáll f. püspök ur vette át a szót: 
Szólnék, ha birnék. Pedig szólanom kell. Azon 

szép nyilatkozatra, melyet Excellentiád egy tekintettel 
a diszes szatmári clerusra s egy tekintettel a nagyváradi 
papságra — múltra és jövendőre való tekintettel — 
imént tett, megszólalna a kőszikla viszhangja is. Hogy 
ne kellene tehát viszbangoznia lelkünk mélyéből ? ! Arany 
Jáuos egy verse ju t eszembe , midőn mondja, hogy csen-
des alkonyatkor aeól hárfájának hangj li rezegnek végig 
hegyen-völgyön. Es ismét 

„Midőn a nap már lemenőben, 
Tüzet rakott a felhőben/ 

A nap lemenőben, hiszem én, hogy leáldozóban a fiúi 
szeretet és hálás kegyelet tüzét rakta le Szatmár szivébe, 
és lesz, hogy nagy szellemének fenkölt eszméi, messze 
látó elvei, mint az égboltozat ragyogó csillagai továbbra 
is fényleni fognak. 

De a nap, mely Szatmárra nézve leáldozott, felkel 
Váradnak, felkel nekünk. Es ini köszöntjük Excellentiádat 
hajualhasadtán, üdvözöljük, áldjuk, szivünk lelkünk öröm-
telve üdvözöljük. Legyen Excellentiád meggyőződve, 
hogy fogadtatása a nagyváradi egyházmegye papsága és 
hívei részéről a legfényesebb lesz. S végül legyen áldása 
a jövendő legszebb reményein. Éljen !" 

Végül Nóvák Antal nagyprépost üdvözölte még 
egyszer a távozó főpásztor t : 

„Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök ur ! Ke-
gyelmes Urunk ! 

Mint az Üdvözítőnek választott kedvelt tanítványai 
a Táborhegyen, midőn isteni mesterük megdicsőitését 
látják és a nyert kegyelemmel elteltek, a boldogító je-
len hatása alatt mindent felejtve felkiáltának : „Uram 
jó nekünk itt lenni, alkossunk hajlékokat:" ugy mi is, 
kik hosszú éveken át munkálkodtunk főpásztori bölcse-
séged vezetése alatt, élveztük nemes szived angyaljóságát, 
dicsekedhettünk püspök-atyai kegyességeddel, meleged-
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tünk érdemeidet követő dicsőséged fényénél : a sziv ér-
zelmeinek teljében kiáltjuk : Uram, jó nekünk itt lennünk, 
alkossunk hajlékot, — de hát maradandó hajlékot mi 
sem épithetünk ! ? — Kedves paptársaim ! kísértsük 
meg, emelje azt keblünkben a hálás szeretet, ékesítse 
a fiúi kegyelet: ültessük, zárjuk abba kegyes püspök-
atyánkat, bogy — ha testileg eltávozott is körünkből, 
szelleme boldogitóan uralkodjék bennünk ! — Hogy 

azonban mi se maradjunk hajléktalanok : kérünk kegyel-
mes ur ! nyisd meg atyai szivedet, fogadj abba ezentúl 
is minket, kik tisztelő fiaid, hiveid maradunk állandóan ; 
irigység nélkül megférünk mi abban ujabb testvéreinkkel, 
kikkel ha egyesültünk, hathatósabb lesz imánk, melyben 
kérjük a Mindenhatót, hogy drága éltedet féntartva, az 
egyház dicsőségére, a haza javára és a mi örömünkre 
boldogul sokáig éltessen!" 

Igy folyt le Szatmár — emlékezetes napja! 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Magyarország katholikusainak a pápai jubileum elő-

készítése alkalmából tartott nagygyűlése 
fem. és ft. dr. Hayna'd Lajos bibornok elnöklete 

alatt, f. hó 14-éu, Budapest főváros uj városházának 
üléstermében nagy fénynvel és providentialis auspiciu 
mokkái megtartatott . 

Az idő rövidsége jelenleg csak rövid vázlatba, 
gyenge árnyalatban engedi kidomborítani e történeti 
nevezetességű katholikus nagygyűlés magasztos tárgyát 
és emelkedett szellemtől áthatott lefolyását. 

Az ülés fénypontja, a főm. biboros elnök meg-
nyitó beszéde, magasztos eszméinek gyöngysorával, ott 
ragyog lapunk élén. 

Imádva áldjuk az isteni gondviselés kegyes intéz-
kedését, hogy a világ előtt világító-toronyként tündöklő 
bölcs XIII. Leo pápa jubileumát Magyarország katho-
likusainak alkalmul adta ily fényes, és kihatásaiban — 
merjük állítani, — kiszámíthatatlan találkozására Mert 
a ragyogó ékesszólásu biboros elnök által mondott ama 
szavakat, hogy az ország minden vidékéről összegyüle-
kezett katholikus egyházi és világi értelmiség képvi-
selőinek „katholikus meggyőződésök, érzetök és törek-
véseik közösségének" jelét adni „nemcsak ez alkalommal 
óhajuk, hanem azt „jövőre ÍS é letben tartani" katho-
likus szivök „egyik főohaja," — mi látnoki ihlettel mon-
dottaknak véljük. 

A kathol. nagygyűlésre megjelent kitűnőségeink 
köréből jelenleg csak a legelsőket legyen szabad — 
érinteni. Ott láttuk dr Zalka János, dr Schuster Kon-
stantin, dr Pauer János püspök urakat. Gr Károlyi Sán-
dor, gr Szapáry Géza, gr Zichy Nándor urak a bibornok-
elnök mellett az elnöki asztalnál ültek. Láttuk gr. a p -
ponyi Albertet, Somssich Pált, gr Széchen Antalt, Bittó 
Istvánt, Trefort Ágoston és b. Bedekovich Kálmán mi-
nisztereket stb. 

A magas eszmék körében szárnyaló elnöki beszéd 
ama kiemelkedő részénél, hol Kalocsa biboros érseke az 
ország hgprimásáról, a pápai jubileum magyarországi 
megünneplése kezdeményezőjéről és lelkéről, kegyeletes 

szavakban emlékezett meg, a fényes kath. gyűlés harsogó 
éljenekben tört ki. A lelkes éljenek az elnöklő bibornok -
érsek tiszteletére a beszéd végével lelkesen megujultak. 

A kimerítő jelentést jövőre hagyva, szivünk ama 
legforróbb imájával zárjuk be e futó visszapillantást : 
Adja Isten, hogy Magyarország katholikusai ősi hithű-
ségöknek s egyöntetű actióju buzgólkodásuknak izmositá-
sára kath. nagygyűlést minden esztendőben tartsanak ! Ne 
legyen a pápai jubileum alkalmából fellobogott tűz csak-
hamar letűnő bolygó-csillag — hanem állandóan s állha-
tatosan ragyogó, melegítő, éltetadó — jótékony nap Ma-
gyarország kiderült egén ! 

IRODALOM. 
= Pastoraltheologie. Durch Dr Jos. Amberger, 

Domkapitular zu Regensburg. Vierte und abermals ver-
besserte Auflage. Mit oberhirtlicher Gutheissung. II Band. 
1885. nagy 8-r. 1054 1. III. Band. I. Abtheilung 1886. 
854. 1. (Vége.) 

A III. kötet. I. része — A szívnek bőségéből beszél 
a száj. Fölös nedveiből önt ki a csiga. A pap aki a 
szentek szentébe belépve a legszentebb áldozatban, to-
vábbá a zsolozsma és elmélkedő imákban Istenével leg-
bensőbben egyesült, az a benne öszpontosult lelki vilá-
gosságot, a benne mélyen gyökeret vert malasztéletet 
amennyire telik igyekszik másokra is átsugároztatni és 
mások lelkébe is átplántálni. Erre kötelezi öt Krisztus 
parancsa is : Menjetek az egész világra, prédikáljátok 
az igazságot minden teremtett lénynek. Kereszteljetek. 
Mert aki hisz és keresztelkedik, az üdvözül. És aki mind-
végig szerette övéit, az Úrvacsora szerzésekor meghagyá 
nekik : ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, az Urnák 
halálát hirdessétek mindaddig, mig el nem jő. Továbbá 
az Ur a Szentlelket adván apostolainak, a kötöző és 
oldozó hatalommal is nem hiába ruházta föl őket, ha-
nem hogy ezt gyakorolják. Ha tehát a hit a hallásból, 
ez pedig a predikálásból áll : akkor mu1asr/.thatatlan köte-
lesség az Isten igéjét hirdetni. Miképp kell ezen főtiszt-
ben áldásosán eljárni, arra oktatást a III. kötet, vagyis 
e IV. könyv I. fejezete nyújt. Az első szakasz a szónoki 
tiszt gyakorlatára ad alapos utmutatást 4 czikkben és 
több felosztásban a 254. lapig. A II. szakasz megtanít, 
mikép kell a hitelemzői fontos hivatalban áldásosán és 
gyümölcsözően eljárni, tekintve mind az oktatást mind 
a nevelést, a 350-ik lapig. A III. szakasz a hittéritéssel 
foglalkozik. A 368. lapon szerző jól mondja, hogy valóban 
áldásos következményekre lehetne számítani, ha a vi-
lági papság egyesülne missiók tartására. Igy ugyanis 
sokkal több község részesülne e jótéteményben és 
gyakrabban meg lehetne ezeket újítani : továbbá nagyon 
erősenjjefolyna, arra, hogy a jó egyházi szellem a világi 
papság közt megujuljon, megmaradjon, megerősödjék, 
tetterőre bátorodjék, hősies erénye magasztosuljon, egy-
öntetűség jöjjön köztük létre s tiszteletet keltsen a 
népben irántuk. I t t is ál! : egyesülés diadalmat arat. Aren-
thon genfi püspök plébánosok és segédlelkészek által 
gyakrabban tar tatot t missiókat. Francziaországban ez 
éppen nem ritkaság. — Emlékezem, hogy midőn Győrött 
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lS75-ben P. Nilles húsvéti konferenczia beszédeket tar -
tott a papságnak, a halálról beszélvén ezt mondá : egyik 
jó módja a halálra való elkészülésnek, ha az ember 
éltében hősi erényeket gyakorolt. Ily hősi erényt gya-
korolna a világi papság, ha magát népmissiók tartására 
szánná. Példákat is hozott fel. De nálunk a jó tanács megva-
lósítása még mindig várat magára. Potuerunt hi et hae : 
quare tu non Augustine ? Igaz, arra, hogy ezt elérjük, for-
gatni kellene, sz. Ignácz kis bibliothekáját, sz. Alfonznak 
és sz. Vincze fiainak könyveit. — A IV. szakasz a tudo-
mányok befolyásáról szól a lelkipásztorkodásra s ez a 
379-ik lapig ter jed. A II . fejezet I- szakasza 5, több 
alfelosztással biró czikkben kenetesen értekezik a szent-
ségekről általában, továbbá a keresztség, a bérmálás, ol-
tári szentség és a töredelem Szentsége kiszolgáltatásáról, 
különösen a 842-ik lapig 178. §-ban. Minden §. egy-egy ke-
netes, szívhez, észhez szóló konferenczia. — De mit tegyek '? 
Dicsérjem e müvet ? Ámde sokkal felül áll ezen,, azért 
nem szorul reá. Tán idézeteket hozzak belőle, de akkor 
igaz, az egész könyvet ide kiírhatnám. Legjobb lesz 
az egész müvet megszerezni, olvasni, jó tanácsait, a mint 
a körülmények engedik, alkalmazni, foganatosítani. Ne 
maradjon ez irott malaszt, hanem legyünk rajta, hogy 
a mi s általunk mások nevei is irva legyenek az élet 
könyvébe. Mert különösen a lelkipásztorról áll sz. Te-
réz azon mondása, hogy senki maga nem megy mennybe. 
Mert a jó lélek szent halála sokat visz magával oda. 

VEGYESEK. 
A XIII. Leo pápa dldozári jubileuma központi 

bizottságának hivatalos közlönye, az „II Giubileo Sacer-
dotale del S. Pont. Leone XIII." czimü folyóiratnak 
májusi száma megérkezett. Olaszországon kivül Máltából, 
Ausztriából, Franczia-. Német-, Spanyol-, Török-, Gö-
rögországból, Portugalliából, Svajczból, Venezuelából, 
Peruból s Ázsiából vannak benne a pápa jubileumára 
vonatkozólag hirek. Az aranyáldozat stipendiumára eddig 
587,835 frank 15 c., aquinói sz. Tamás szobrára 15,760 
frk 72 c. gyűlt össze. 

*** „Pro Deo et Patria!" Ezt a jelszót választotta 
magának a beszterczebányai egyházmegye uj főpásztora 
mélt. és ft. Bende Imre püspök ur. E jelszó szelle-
mében lépte át f. hó 12-én egyházmegyéje határát s 
érkezett meg elődjeinek, a Forgáchok és Pázmányok 
szelleme által megszentelt, nagy emlékű lakába, a bars-
szent-kereszti püspöki várba. Útjában, valamint az egyház 
papjai és hivei, ugy az állam és közügyek közegei által 
mindenütt hódoló tisztelettel fogadtatott . Isten áldása 
legyen működésén ! 

— Hirdetés. A bérmálás szentsége a fővárosban a 
következő templomokban és napokon fog kiszolgáltatni : 
Május 21-én, szombaton, Budán a helyőrségi, most ideig-
lenes várbeli plébániatemplomban; ide tartoznak a vár-
beli, felső- és alsóvizivárosi hívek ; ugyanaznap Pesten a 
Ferenczvárosban ; ide tartoznak a ferenczvárosi és kőbá-

nyai hívek. Május 22-én, vasárnap Óbudán; ide tartoz-
nak az óbudai, újlaki és országúti hivek : ugyanaznap 
Pesten a belvárosban ; ide tartoznak a bel- és lipótvárosi 
hívek. Május 24-én, kedden Budán a krisztinavárosban ; 
ide tartoznak a krisztinavárosi és tabáni hívek ; ugyan-
aznap Pesten a Terézvárosban ; ide tartoznak a teréz- és 
erzsébetvárosi hívek. Május 26-án, csütörtökön Pesten a 
Józsefvárosban. A bérmálás minden nap és minden tem-
plomban reggel 8 órakor kezdődik. Felkérem a szülőket 
és bérmaszülőket, hogy a bérmálandókkal idejekorán je-
lenjenek meg azon templomban, mely számukra ki van 
jelölve s ne menjenek más templomba, nehogy tolongás 
támadjon. A bérmálandók saját plebániájokban jelentkez-
zenek beiratás, tanítás és gyónás végett ; az elemi, pol-
gári, reál és gymnasiumi tanulók pedig saját hitoktató-
joknál. Budapesten, 1887. május 13-án. Cselka Nándor 
prépost, budapesti esperes. 

— Az „Osservatore Romano" után mi is közöljük 
azt a hírt, hogy a legközelebbi consistoriumban mgr 
Palotti, a pápai államtitkárság magas szellemi ti tkárja 
és P. Beusa 0 . Praed., a nagytudományu Magister S. 
Palotii Apostoliéi, ki e tiszténél fogva mintegy a pápá-
nak theologus censora, 'ugy hogy az ő engedelme nélkül 
Rómában szabály szerint könyv nem jelenhetik meg. 

— A német katholikus hittudománynak nevezetes 
halott ja van. F. hó 8 án Tubingában elhunyt dr Kuhn 
ev. János lovag, a dogmatika ottani híres tanára. Evek 
előtt a boldogult erős vitába keveredett a scholasztikus 
irány pártolóival. 0 volt az u. n. német dogmatikai is-
kolának feje. Melyik irány győzöt t : tudjuk. Szül. 1806. 
febr. 20-án. Már 1822-ben rendes tanár volt az újszö-
vetségi szentirástanból Gieszenben. 1837-ben ugyanennek 
tanszékét nyerte el Tubingában. 1839-ben Drey után 
átvette itt a dogmatika tanszékét és tanította a dogma-
tikát egész 1882. nov. 14-ig, azaz nyugalomba lépéséig, 
43 éven át. Tehát teljes 50 évig volt a theologia tanára. 
Tanítványainak és tisztelőinek száma elképzelhetjük mily 
rendkívül nagy egész Németországban. Qui erudiunt 
multos : fulgebunt sicut stellae in perpetuos aeternitates ! 

— Magyarország kath. tanférfiai római zarándok-
latának tervéről — kath. laptársaink egymásután igen 
szivesen és nagy elismeréssel nyilatkoztak. Ezúttal az egri 
„Népiskolai Tanügy" „nyilatkozatát idézzük. T. laptár-
sunk a „Felhívást" következő lelkesítő sorokkal vezette 
be olvasóközönsége előt t : „Mult számunkban már föl-
említettük röviden ezen zarándoklat tervezetét, mint olyat, 
melyhez a herczeg-primás ő emja is főpásztori helyeslé-
sével járulni méltóztatott ; most közöljük magát ezen 
vatikáni zarándoklatra való felhívást. Nagyon szerencsés 
gondolatnak tart juk az egész tervezetet, úgy a conceptio, 
mint a kivitel részleteinek tekintetében. Valóban alig 
nyilatkozhatnék impozansabb módon a magyar kathol. 
tanférfiak mély hódolata a kathol. világ legfőbb és leg-
tudósabb tanítója iránt, mint ily alakban. A társas utazás 
előnyei, olcsósága, az időpont helyes megválasztása, a 
tervezők köztiszteletben álló neveinek garanciája, a föl-
tételek maguk szólnak maguk mellett. Igy, társaságban, 
120 frttal, pompásan meg lehet tenni ezt az utat, amely 
egyeseknek legalább háromszor vagy talán négyszer 
annyiba kerülne. De mindent elmond a következő fel-
hívás, melynek nemcsak elolvasását, hanem a zarándok-
lathoz való csatlakozást is figyelembe ajánljuk." 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A pesti főtemplom a török hatalom ideje alatt. 
(Folytatás.) 

A pestiek a törökök érkezésekor legbizto-
sabbnak mutatkozó utat Nagyvárad felé válasz-
to t ták menekülésre. Yarkocs Tamás ós Perényi 
Péter Pest örségével az ellenségtől üldözve Egerbe 
vonultak. Később Varkocsot a pestiekkel együtt 
Nagyváradon találjuk. Laktak pedig ott a pestiek 
az „Olaszi" nevű utczában. Neveik azonban is-
meretlenek. De laktak a káptalanbeli urak terü-
letén is, a hol kőházakkal birtak és ép Yarkocs 
közvetitésére levének felmentve a „dica" nevű adó 
fizetésétől ') A pestiek tehát Nagyvárad két ré-
szében külön telepet képeztek. A káptalani urak 
területén 23 család kőházai emlittetnek fel. Igen 
érdekes azonban, hogy a pesti biró Kenéz, más-
kép Zeuch vagy Szűcs Endre is Nagyváradra 
költözött és ot t halt el. Sírköve2) 1777-ben a 
várfalak tövénél ta lá l ta tot t meg. A mintegy 
120 cm. magas, 40 cm. széles egyszerű kőlap e 
fölirattal : 

HIC SEPYLT I VS EST AN | DREAS KENEZ | 
SIYE ZEYCH I IYDEX CIVIT | ATIS PESTIENS | 
IS QYI OBYT I IN JDE XVIII | MENS SEPTEM | 

BRIS Al 554. 

A paizs azonban úgy elkopott, hogy a czi-
mer többé fel nem ismerhető. 

U. o. 51. 
tichedius L. Zeitschrift, von und für Ungarn 1804. 

90. Hasznos Mulatságok. 1836. I. félév. 141. — Vasár-
napi Újság 1858. 491. 1. és Bunyitay Yincze. A váradi 
püspökség története. III. 115. Szerinte jelenleg e sirkő 
Várad-Olasziban az Ország ut napkeleti házsorának éj-
szakról számítva, hatodik háza udvarán található. 

Kenéz Endre pesti bíróságáról egyéb ada-
taink is vannak. 1512-ben szt. György napján 
már mint biró állit ki okmányt ily bekezdéssel: 
Nos Andreas Zewch, Kenez dictus, Judex" stb.x) 
Fia volt Zeuch Istvánnak, a mint az Pesti Ba-
lázsnak, Zeuch, Pah, Szentimre, Tetétlen és Nagy 
Harcha jószágok elidegenítése ellen 1477-ben t e t t 
protestatiojából kitetszik.2) 

1843-ban ápril 4-ikén Was István Nagyvá-
radon lakó pesti polgárnak ügye-baja van Sisak 
János pesti lakóval.3) 

Emez utóbbi adatból bizonyos, miszerint töb-
ben a lakók közöl a török foglalás után is 
Pesten maradtak. Mennyi szenvedést kellett ezek-
nek kiállaniok, nem tartozik hozzánk ecsetelni, 
csupán azt vagyunk kötelesek felemlíteni, mely 
viszontagságoknak vala kitéve a pesti főtemplom. 
Erre nézve határozott adatok hiányában bajos 
egész biztosat mondanunk; azonban ha á t tekint-
jük ama számos ostromot, melyet Pest kiállott, 
továbbá, ha megismerkedünk a Pesten járt-kel t 
utasok naplói feljegyzéseivel, magunknak mégis 

Podhradczky. Buda és Pest régi állapotjok-
ról 113. 

2) „Quod Blasius de Pesth in sua nec non Pauli 
Osvaldi, Andreae, ac puellarum Christianae, Elenae, So-
phiae filiaruui condam Stephani de Zaewch" etc. Kowa-
chich Formulae Solennis Styli. 333. — A „Vasárnapi 
Ujság"-ban (1856. 491.) forrás megnevezés nélkül emlit-
tetik, miszerint I. Ferdinánd király őt Martinuzzi György-
höz és Zaberdini Mátyás nagyváradi püspökhöz küldött 
követeihez többször alkalmazta. Ugyanis gróf Salm Mik-
lóssal jelen volt Bátorban 1549-ben, szept. 8-ikán, to-
vábbá szintén Ferdinánd követeivel Diószegen 1551-ik év 
elején. Végre Ambrustes Kristóffal Nagyváradon felem-
lített Zaberdininál 1554-ben a hol szept. 18-ikán pestises 
nyavalyában elhalálozott. 

3) Tört. Tár. 1878. 546. 
40 
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elegendő tudomást fogunk a pesti templomok 
sorsáról szerezhetni. 

Lássuk tehát egyelőre Pest gyakori ostro-
mait fővonásukban elénk állítva. 

Buda és Pestnek a török által tör tént el-
foglalása óta már egy év telt el, midőn a német 
birodalom annak visszavívására szánt sereget 
mozgósította, mely Ferdinand csapataival együtt 
80,000 főt számított. Joachim brandenburgi vá-
lasztó fejedelem 1542 szept. 26-ikán érkezett 
seregével a főváros elé. Buda megvívásához 
semmi kedve sem volt ez óriási seregnek, mely 
ekkor képes lehetett volna egész Magyarországot 
is visszafoglalni, hanem Pestet fogta körül és 
oktob. hó 8-ikától kezdve ágyúztatta. A város 
falain rés töretett , hogy Pest rohammal bevé-
tethessék, azonban a roham 400 ember veszte-
ségével visszaveretett. Ezért ama hirre, hogy a 
romániai beglerbég a törökök segítségére jő, a 
sereg okt. 7-ikén hazafelé ú t ra kelt. 

Yolt-e Pest is érintve, midőn 1598-ban 
okt. 5-ikétől nov. 3-ikáig Buda ostromoltatott , 
kutforrásaink nem emiitik. Azonban Pest ellen 
1599-ben szept. hava körül igen merész táma-
dást kísérlett Schwarzenberg petardának alkal-
mazásával, de sajnos siker nélkül.3) Ha Pest az 
1598-iki és 1599-iki visszavivási kísérletek alkal-
mával valamely nagyobb kárt nem volt kényte-
len szenvedni, annál nagyobb csapásokat kellett 
viselnie 1602-ben és a következő években.4) 

1602-ben október 2-ikán érkezett Buda és 
Pest alá a keresztény sereg Raszwurm parancs-
noksága alatt. Első teendői közé tar tozot t az 
összeköttetést Buda és Pest között megszüntetni, 
melyet a törökök tekintélyes hajóhid által bír-
ták. E végből a híd felégettetett Ekkor a sereg 
egyrésze Budavárának, a másik, Pestnek ostrom-
lásához fogott. Ez utóbbinak megrohanása okt. 
6-ikán oly sikerrel történt , hogy az első táma-
dásra a város falait létrákon áthágták, úgyszin-
tén a Duna felől ostromlók is csakhamar betör-
tek. Azonban erős küzdelem fejlődött ki Pest 

]) Ungnad János tudósitása I. Ferdinándhoz. Briisz-
szeli okmtár. II. 57—73. Istvánfi i. mű. Lib. X. 155. — 
Anschlag, büntnus und veranzeigung. Röpirat 1542-ből. 
— Sachs Hans német költő: das Lind von Pest. Joachim 
gyáva tettét, hőstetként magasztalta. 

-) Hel, Ephermeris, Reusnernél, Istvánfi i. m. XXXI. 
Lib. 450. — Brüsszeli okmánytár III. 96 - 1 0 2 . 

:j) Brüsszeli okmtár. III. 104. 
4) Westernach, Mátyás főherczeg titkárának levele 

Albrecht főherczeghez. Brüsseli oktár. III. 120. 

utczáin. Vagy 500 török valamely erős kö-
röndbe menekült, sokan pedig egy templomba, a 
hol magokat elszántan védték. Az emiitett kö-
röndben egész a következő napig képesek valá-
nak magokat oltalmazni. Midőn azonban arra 
az ágyúk működni kezdtek, megadták mago-
kat. *) Pest keresztény őrséget kapott, miután a 
török 61 évig lakott volt benne. 

Teljes bizonyossággal ugyan megmondani nem 
lehet, melyik templom vala az, a melyben a tö-
rökök a végső küzdelmet vivták; leginkább va-
lószínű, hogy a plebánia-templom volt. Ez az 
egyetlen eset fordul elő a Pesten vívott csatá-
rozások történetében, midőn templomról törté-
nik említés, s ekkor is sajnos, nincs határozottan 
megmondva, hogy melyik templom vala az. Bi-
zonyára azért, mert a betörő seregek magok 
sem tudták, hogy a török foglalás előtt miféle 
templom vala az. 

Azonban alig hogy a keresztények Pestet 
elfoglalták, máris mindkét város segítségére 
megérkezett Hassan vezérbasa 20,000 emberrel. 
Okt. 13-ikán a neki elébe ment keresztény se-
reget megverte és visszavonulásra kényszeritette, 
maga pedig Pest alá vonult és azt keményen 
ostrom alá vette. Most vetekedett a két támadó 
sereg az ostromlott erődök pusztításában. A tö-
rök Budát a keresztények, a keresztény Pestet 
a törökök irgalmatlanul lődöztették, 18-ikán meg-
rohanták, de a keresztény őrség keményül védte 
magát. Miután 20 napon át a török minden 
fáradsága Pest megvételére sikertelen volt, a 
seregben pedig az éhség uralkodott, nov. 2-ikán 
alóla eltávozott. Nagyon mostoha sorsa volt 
akkor Pestnek, ugy hogy az őrség is szívesen 
távozott volna belőle, ha könnyen szerét teheti. 
Nov. 13-ikán például az őrségül bele parancsolt 
Sultz-féle ezred azt elhagyni készült, és a vissza-
térésre csak ugy lehetett kényszeríteni, hogy a 
szigetről ágyúk szegeztettek ellene. A maga-
sabban fekvő budaiak szórakozásból gyakorta 
átágyuztak a pestiekre, a miért ezeknek első 
gondjuk közé tar tozott Pestet jól megerősíteni. 
A város falait kijavították s a falakon kivül 

Wilhelm, Sehne fer, genannt, Dilich ungarische 
Cronica. 1606 és Kurtze Beschreibung uud eigentliche 
Abrisse der Länder und Festungen so der Türcke bis da-
hero in Europa besonders aber in Ungarn etc. unter 
sein Joch bracht, sammt der ungarischeu Cronica Wil-
helmi Dilichii, 1609. — Ortelius, Kriegs-Empörungen. 
Frankfur t 1665. I. 322. — Istvánfi, i. mű. XXXIII. 
Lib. 484. 
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mély árokkal is körülövezték a v á r o s t . M i d ő n 
a pesti parancsnok, Jagenreuter, annak hirét vette, 
miszerint Mohammed nagyvezér 70,000 emberrel 
Pest felé közeledik, szept. 5-ikén éjjel egész 
csendben övéivel a városból kivonult és a vá-
rost felgyújtatta. Midőn ennek hirét vette Ra-
dislaw, a hatvani parancsnok, ő is a házak alá 
lőport té te te t t s távozása után a várost felgyúj-
ta t t a és légberöpittette. Ez, akkorában igy volt 
szokásban. Egy évvel előbb igy cselekedtek 
Adonynyal és később Visegráddal. 

Pestnek borzasztó sokat kellett ez időben 
szenvednie, mert mindkét félnek jelszava látszott 
lenni: pusztitani mindent. Ha ezt csak a török 
teszi, ellenséges dühének lehet tulaj donitani; de 
te t ték a keresztény katonák is az ország min-
den vidékén, a melyen áthaladtak, még a leg-
békésebb tájakon is. E miat t szólaltak fel 1602-
ben a pozsonyi országgyűlésben a rendek szivre-
pesztő jajgatással : „Tiz év óta a háború székévé 
lett az ország, évenkint ezrei jönnek be a vi-
lág minden részeiből összeszedett katonáknak 
Az idegen zsoldos csapatok városokat, falvakat, 
telkeket, házakat foglalnak el; szemtelenségökben 
elosztják magok között mint saját jukat , zsellé-
reik, rabszolgáik gyanánt nézve a tulajdonosokat. 
És nem kevesebb a panasz a hajdúk ellen, kik 
az országot bekóborolva, rabolnak, égetnek, gyil-
kolnak. Mind a kétféle fegyveresek, honiak és 
idegenek egyaránt bánt ják a parasztok, urak s 
a papok java i t : feltörik a templomokat, felássák 
a sírokat, hogy a kiásott csontokról és hullákról 
az ékszereket elrabolják: (a mi eddig hallatlan 
merénylet volt.")2) 

Elképzelhetjük, hogy Pestnek gazdag tem-
plomában 1541-től 1604-ig lefolyt 43 év a la t t 
a török és a vele hasonlólag pusztitó keresz-
tény hadak által mily pusztitás vi tetet t véghez ! 
A templom teteje leégve, falai ágyú golyók ál-
tal áttörve, belseje kirabolva, elpusztitva, krip-
tá ja és sirjai feldúlva! Mily gyászos állapot! 

Pest 1604-től 1684-ig a török birtokában há-
borítatlanul megmaradt. Ez idő alat t újra kezdett 
fejlődni és i t t -ot t épitkeztek is benne. Érdekes 
az, amit ide vonatkozólag Nagy-Kőrös városa 
számadási könyvében feljegyezve találunk. Ott 
emlittetik, miszerint e város 1637-ben Pesten 
Szodfikától 110 f tér t házat vett. Mint pesti ház-

1) Ortelius, i. mü. 360. 
2) Katona, Hist. Oritica. XXVIII. 94. 

tulajdonos a pesti templom és városháza épít-
kezéséhez is hozzájárult, névleg előbbihez az 1647, 
utóbbihoz az 1658 és 59-ik években. De a pesti 
mecsetek fenntartásához, valamint szükségleteik 
fedezéséhez is hozzájárult; azért 1679-ben a me-
csetek számára a város mészárszékéből 200 f r t 
faggyút küldött. ') 

(Folytatjuk.) 

A püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 

Irta ifj. Bobok József. 

II. 
Az archidiakoni tiszt és méltóság első nyomaival a 

IV-ik század elején találkozunk.2) Az archidiakonok tu-
lajdonképeni rendeltetése a székesegyháznál alkalmazott 
diakonok feletti felügyelet volt, e mellett azonban mind-
jár t kezdetben más mellékteendőkkel is megbizattak. Igy 
az alsóbb egyházi szolgákra felügyeltek, a papi pályára 
készülő növendékek kiképeztetésével foglalkoztak és püs-
pökeiket az egyházmegye kormányzásában segitették. Az 
archidiakont, mert kezdetben minden egyházmegyében 
csak egy volt, a püspök szabadon, a korra való tekintet 
nélkül, az illető személy iránt táplált bizalom és szemé-
lyes tulajdonságainál fogva választotta, de az egyszer ki-
nevezett archidiakont ok és Ítélethozatal nélkül többé el 
nem mozdithatá.3) 

Az archidiakonok hatalma és befolyása idővel egyre 
szélesebb tért kezdett ölteni. A Vl-ik századtól kezdve 
például már az egyházi vagyon kezelésével, az egyházi 
épületek javítása és fenntartása feletti gondoskodással, 
a püspök külön felhata 'mazása mellett a plébániák álla-
potának megvizsgálásával, az áldozárok feletti fenyitőha-
talommal bízattak meg: az egyháziak és világiak között 
előforduló peres ügyek, sőt az özvegyek és árvák ügyei 
sem intéztettek el az archidiakon közbejötte nélkül. 4) 
Ily hatalom mellett az archidiakonok tekintélye termé-
szetesen annyira növekedett, hogy bár egyházi rendre 
csak diakonok valának, s igy a presbyterek alatt állottak, 
hatáskör és befolyás tekintetében ezeket, sőt az archi-
presbytereket is messze felülmúlták. 5) 

A következő századokban az archidiakonok hatalma 
ismét növekedett. A IX-ik századtól kezdve az egyház-
megyét kezdetben a püspök kíséretében, később önállóan 
látogatták, a papjelölteket megvizsgálták és részökre bi-
zonyítványokat állítottak ki, az egyházi javadalmakat 

x) -Okmánytár a kvdvltság történetéhez Magyaror-
szágban. I. 58 142. és II. 70, 97. 

2) Optatus Millevit. de sckismate Donatist. lib. I. e's Theodo-
ret . Hist. Eecl Lib. 1. c. 26. v- ö. Wetzer und Welte, Kirchen-
lexicon. B. 1. s. 405. Freib. in Breisg. 1847. 

3) Thomassin, i. m. c. 17. n. 15. 
4) Cone. Matisconense II. v. ö. Thomassin, i. m. c. 18. n. 15. 
s) Isidor. Sevill. Epist. ad Luidfrid. Epist. 616. idézve Tho-

massin, i. c. n. 12. 
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tetszésök szerint osztogatták és azoktól a nekik nem 
tetsző egyéneket megfosztották, a fenyitő törvénykezést, 
a kiközösítéseket és felfüggesztéseket szabadon gyakorol-
ták és mindezen és hasonló ténykedéseik gyakorlásának 
joga a közönséges jog által elismerve és megerősítve volt.1) 

A YIII-ik századig mindegyik püspök egy archi-
diakonnal birt és avval kormányozta egyházmegyéjét; 
ezen századtól kezdve több archidiakon kinevezése jött 
gyakorlatba. A püspökök ugyanis tapasztalták, hogy az 
egy archidiakon nem képes a rábízott sokféle teendőnek 
megfelelni, azért megyéiket több kerületre osztották, 
mindegyik ilyen kerület élére egy-egy archidiakont he-
lyezve. A székesegyháznál alkalmazott archidiakon, ki 
mindig elsőnek tekintetett, circhidiakonus major nak, a 
többi archidiakoni minores-nek neveztettek. Heddo strass-
burgi püspök volt az első, ki I. Adorján pápa alatt 773-
ban egyházmegyéjét ily kerületekre osztá. Utána az-
után lassan a többi országok püspökei is tették ezt, ki-
véve az olasz püspököket, mint a kiknél, megyéik cse-
kély terjedelme miatt, ez fölösleges volt. 

A püspököknek ezen u j intézkedése magában véve 
helyesnek látszott ; ez által ugyanis nagyobb pontosság 
volt várható az egyházmegye kormányzásában. De más-
részt alkalmat szolgáltathatott az archidiakonoknak arra, 
hogy magukat a püspök befolyásától függetlenítsék. A 
mig ugyanis a püspöknek egy archidiakonja vala, addig 
ez nem igen foglalhatott állást a püspök befolyásával 
szemben ; most azonban, midőn több archidiakon lett, 
kiknek mindegyike kerületében féltékenyen őrizte terje-
delmes jogait , együttesen sokkal könnyebben állhattak 
ellen a püspöki befolyásnak. És az archidiakonok, kiket 
most már a hatalomvágy szállott meg, valóban éltek is 
a jó alkalommal és lassan kivonni kezdték magukat a 
püspöki befolyás alól. Ily módon az archidiakoni állás, 
ha hozzáveszszük még a nagy jövedelmeket, melyek 
gyakran össze valának vele kötve, a legnagyobb és leg-
befolyásosabb állások egyikévé növekedett, mely után 
ezen kor legmagasabb állású férfiai is kapva-kaptak. 
Igy Stephanus de Garlanda, Francziaország első minisz-
tere, nagy kitüntetésnek vette, hogy egyúttal párisi 
archidiakon lehetet i ; Fülöp, VII. Lajos fitestvére, nem 
tartot ta méltóságán alulinak a párisi archidiakonatust 
elfogadni, a mely méltóság ez időtájt Francziaországban 
herczegi ranggal vala összekötve. 3) 

Midőn az archidiakonatus ily módon lassan a püs-
pöki befolyástól függetlenittetni kezdett és azt a vele 
összekötött hatalom, jövedelem és méltóság miatt vi-
lágiak is bitorolták, igen gyakran megtörtént az is, 
hogy a püspökök az archidiakon kinevezésénél befolyá-
sukat vesztették és oly egyének kezében voltak kényte-
lenek látni e hivatalt és a vele ez időben járó nagy 
egyházi hatalmat, kikre azt rendes körülmények között 
nem igen bizták volna. 4) 

1) Tit. X. de off. archid. 1, 23; c. 3. X. de poenis. 5, 37 ; c. 
6. X. de cens. 3, 39. idézve Moy-Vering, Archiv für d. kath. Kirchen-
recht. 1866. évf. 337. 1. 

2) Binterim, i. m. B. 1. Th. 1. s. 395. 
3) Thomassin, i. m. c. 20. n. 2. 
4) Schmidt, Geschichte der Deutschen. III. 6. c. 20. v. ö. 

Tüb. Quartalschrift. 1853. évf. 542. 1. 

Azonban bármily nagy is volt már a XI. és XII-ik 
században az archidiakoni hivatal önállósága, az avval 
összekötött jogok gyakorlása némileg mégis a püspöki 
jóváhagyástól fügött . A XII-ik század vége felé és kü-
lönösen a XIII-ik század eléjén azonban az archidiako-
nok jogaikat a püspöki befolyástól és jóváhagyástól 
függetlenül kezdik gyakorolni; a kirendelt (delegata) 
joghatóság valóságos és önjogu (ordinaria et propria) 
hatósággá lesz, az archidiakonok önálló forumokat szer-
veznek, melyektől a felebbezés a püspöki forumhoz tör-
ténik. Es ezen századok zsinatai és pápái mindezt mint 
tényt elismerik. 

A clarendoni zsinat például elrendeli, hogy a fel-
folyamodás az archidiakoni forumtói a püspökhöz tör-
ténjék. III. Incze pápa (Registr. lib. XIV. Epist. 45.) 
„judex Ordinarius" - nak nevezi az archidiakont. Midőn az 
archidiakon kerületéhez tartozó valamely kolostor püs-
pökségre emeltetik, az archidiakon az uj püspök felett 
joghatóságra igényt tar t és a pápa, hogy az archidiakont 
ebbeli igénye lemondására birja, arra szólítja fel az újonnan 
szervezett püspökség érsekét, hogy az archidiakon ebbeli 
követelését valami más uton kárpótolja. Erről tanúskodik 
például a kalocsai eset, mely IX. Gergely Dekretálisaiban 
említtetik.x) Ezen esetből világos, hogy a pápa is el-
ismerte az archidiakoni hatóságot önállónak és valósá-
gosnak, különben az archidiakonnak a kolostor feletti 
joghatósága azon pillanattól fogva, melyben az önálló 
püspökségre emeltetett, ipso jure megszűnt volt, és a 
pápa nem lett volna kénytelen a kalocsai érseket arra 
szólítani fel, hogy az archidiakon igényét más uton 
elégítse ki .2) 

Midőn az archidiakoni hatóság ily módon valóban 
önjoguvá lett, nagyon természetes, hogy az archidiakonok 
azt ismét másoknak subdelegálták, sőt kerületeikben 
saját officialeseiket felállították, kik midőn végelemzésben 
mégis csak a püspöki joghatóságot gyakorolták, eljárá-
sukért nem püspökeiknek, hanem archidiakonjuknak va-
lának felelősek, a mint kizárólag csakis ennek valának 
alárendelve.3) 

Ha mindezeket tekintetbe vesszük, világos lesz 
előttünk, hogy az archidiakonok ily hatalmi köre mellett 
a püspökségek kormányzása nem a püspökök kezében 
vala többé, hanem az archidiakonokéban, kik az isteni 
parancscsal és az egyház egész szervezetével ellenkezőleg, 

Lib. I. tit. XXXIII. de major, et obedientia. c. 16. A pá-
pai leirat igy szól : An. 1229. Roma in Hungáriám Aeppo Colo-
censi. Cum inferior superiorem solvere nequeat vei ligare, sed 
superior inferiorem liget regulariter et absolvat, et satis absonum 
videatur, ut Alius potestatem habeat in parentem : miramur, quod 
cum tu monasterium de Cheuv constitutum in Firmiensi Archi-
diaconatu tuae dioecesis in Ecclesiam erexeris cathedralem, Archi-
diac. Firmiensis in tantam prorupit temeritatis audaciam, ut in 
Episcopum ibi consecratum et Ecclesiam suam jurisdictionem 
exercere praesumat : mandamus quatenus praefato Archidiacono, a 
cujus jurisdictione dictum Episcopum denunciamus exemptum, id 
districte studeas inhibere, proviso, ut si ex hoc Archidiaconi Fir-
mien. jura laeduntur, in dioecesi tua (ubi expedire videris) absque 
alieni juris praejudicio, recompensationem Uli facias congruentem. 

2) Tüb. Quartalschr. i. évf 543. 1. 
3) Schmidt, Thesaurus. T. III. p. 316. v. ö. Tüb. 

Quart, i. h. 
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önjogulag, minden püspöki befolyástól menten és szabadon 
kormányozták az egyházmegyét. Ezt a már magában 
természetellenes állapotot növelte még az archidiako-
noknak jogaik gyakorlása közben tanúsított gyakori 
lelkiismeretlensége és hatalmukkal való visszaélése, mely 
ellen már a IX-ik században ismételten panaszok emel-
tettek. 

Kerületeik látogatása alkalmával ugyanis a plébá-
nosokat és községeket különféle napi járulékok köve-
telésével zsarolták ; látogatás alkalmával nagy kíséretet, 
ismerőseiket és rokonaikat vitték magukkal, kiknek el-
látásáról a szegény plébánosoknak és községbelieknek 
kelle gondoskodniok ; a látogatás idejét vadászattal és 
más kedvtöltésekkel töltötték el, egyes községeket meg 
sem látogattak és mégis a látogatásért járó díjjal sar-
czolták ; a vétségeket, melyekről látogatásaik közben 
tudomást szereztek, nem a kánonjog által előirt módon 
intézték el, hanem a büntetés pénzbirsággal volt kivált-
ható ; a káptalanokhoz, melyeknek élén esetleg állottak, 
a legjövedelmezőbb plébániákat és egyházi javadalmakat 
csatolták és azok jövedelmét ők maguk búzták, a többi 
javadalmat pedig a többet Ígérőnek adták ; a peres 
ügyek elintézését officialeseikre bizták, kik a pereket 
hosszú időn keresztül húzták, hogy birvágyukat, a pe-
resfeleket zsarolva, kielégítsék. Ha mindezekhez még 
hozzáveszszük az archidiakonoknak püspökeikkel szemben 
tanúsított gyakran sértő és meggondolatlan eljárását, ugy 
nem fogunk csodálkozni azon, hogy a püspököknek 
archidiakonjaik iránti egykori határtalan bizalma meg-
rendült és gyakran panaszokban törtek ki. Igy Fulbert 
carnoti püspök a párisi klérushoz intézett (epist 34.) 
levelében Lisiardi archidiakonjáról panaszkodva ezeket 
í r j a ; „Cum deberet esse oculus Episcopi, factus est 
Episcopo suo clavus in oculum, praedo pauperibus 
etc " l) (Folytatjuk.) 

') V. ö. Conc. Cabilonense II. (an, 818, c. 15.). Dictum est 
etiam, — mondja e zsinat —, quod in plerisque locis Arcbidiaconi 
super Presbyteros Parochianos quandam exerceant dominationein 
et ab eis census exigant ; quod magis ad tyraunidem, quad ad 
rectitudinis ordinem pertinet." Hasonló értelemben szólnak a 
Cone. Parisiense IV. (an. 829, can. 25) és Aquisgranense II. (an. 
836. can. 4.). — HinJcmár reimsi érnek ezeket az intelmeket adta 
archidiakonjainak : Quando rusticanas Parochias vobis commissas 
vei mecum vei per vos circuitis, sicut et ego, non graves sitis Pres-
bgteres in paratis quaerendis, neque ducatis superflue vobiscum 
homines vei vestros proprios vel propinquos vestros per quos 
illos gravetis in cibo, in potu et fodro ad caballos. Nec diu in 
mansionibus ipsorum Presbyterorum immoremini ; et si nécessitas 
evenerit ut in aliquo loco immorari debeatis, sic disponite victu-
alia vestra per circummanentes Presbyteros, ut nemini graves 
sitis et non otiosi et infructuosi stipendia Ecclesiastica insumatis 
sicut nec ego gravis sum Presbyteris per quos Parochias circum-
eo. . . . Ut non occasione victus parochias circumeatis, quatenus 
aliorum stipendiis viventes, vestra stipendia conservetis, sed verbo 
ex exemplo instruatis non solum Presbyteros sed et alios." Ugyanő 
til t ja archidiakonjainak : „Ne quid muneris exigant a Parochis 
seu pecunias, seu quascunque res alias, ne vano quidem praetextu 
Evangeliorum, non tantum quando obambulabunt Parochias, sed 
etiam tempore synodi aut cum variae causae Parochos compellunt 
ad Episcopum accedere." Mindebből láthatjuk, mennyire élhettek 
vissza ezen időben az archidiakonok hatalmukkal. V. ö. Thomassin, 
i, m. c. 19. n. 14 és 15. Binterim, i. 'm- B. I. T. 1. s. 429 és köv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 17. Magyarország a pápa jubi-

leumáért. — Most már minden vonalon megkezdődött 
az actió ! A május hó 14-iki nagygyűlés megadta a nagy 
lökést a már megkezdett actió általánosítására, az egész 
országban való elterjesztésére. 

Fényes ülés volt. Bíboros elnök, nagyszámú aristo-
kraczia, közéletünk számos kiváló alakja, a főváros és a 
vidék, a világi elem és a papság. Az autonomikus kon-
gresszus ideje óta fővárosunk nem látott ily fényes kath. 
nagygyűlést. A mult évi szt.-László-társulati jubiláris 
közgyűlés népesebb volt, élénkebb volt, de a kitűnőségek 
oly nagy számával, a fényes nevek oly hosszú sorozatá-
val még sem dicsekedhetett. 

A hivatalosan megállapitott névsor fogja majd fel-
tüntetni a jelenvoltak valamint a távollevők neveit, kik 
jes csatlakozásukat és hozzzjárulásukat kijelentették. 

Örömmel jegyezzük fel ezt a szép napot. Szentséges 
atyánk jubileuma — az ország biboros herczegprimása 
ő emjának meghívásává összehozott százakat és százakat 
az ország minden vidékéről. 

Nem állhatunk még sem olyan nagyon rosszul, ha 
világi hiteink legelőkelőbb köreiben a pápa iránti hó-
dolat, az ország herczegprimásának meghívása oly fényes 
gyülekezetet tud teremteni. Minálunk, hazánkban, mely-
nek katholikusai még nincsenek gyakorolva az egyleti 
élet és különösen a nagygyűlések, hogy ugy mondjam 
technikája körül. Az egyszerű megjelenés még nem elég. 
Fényt kölcsönözhet, de lelkesedést nem szül. S nem 
tudni, a szokatlanság-e, a gyakorlatlanság-e, vagy a 
számos kitűnőség jelenléte miatt kelt aggodalom-e vagy 
pedig egyéb körülmény okozta-e, hogy a világi elem 
nem folyt be oly módon a tanácskozásba, mint ezt 
ohajtottuk volna. 

Mert a papság részéről első sorban főmag. dr 
Haynald Lajos bibornok-érsek nagyszabású, eszmékben 
és rbetorikai szépségben egyaránt magasztos beszéde, 
mely az elnöki székről elhangzott, uly szép irányt adott, 
oly kitűnő tájékoztatásul szolgált, hogy ahhoz hozzá-
fűzni a többieket könnyű dolog lett volna. 

Dr Laurán Ágoston nagyváradi gör. szert. kath. 
kanonok ő nga felszólalása pedig, a minő talpraesett 
és lelkes vala, gyújtó hatással is volt. Igen helyesen tette 
ő nga, hogy a szép számmal megjelent gör. szert, hit-
testvéreink sorából felszólalt, ünnepélyes professiót te-
vén ugy a hit egységéről, mint a hazafiság tisztaságáról 
és mind a kettő őszinteségéről. Yannak, fájdalom ! még 
mindig, kiknek ezt hangsúlyozni éppen nem árt, sőt 
szükséges. Az alkalom pedig nagyon jó volt ; kár lett 
volna ezt erre fel nem használni. 

Gróf Károlyi Sándor ő nmlgának, az előkészítő 
bizottság fáradhatatlan és nagybuzgóságu elnökének be-
széde — hogy a világi elemre áttérjünk — egész ter-
mészeténél fogva mintegy hivatalos jelentés volt az ed-
dig történt és ezután történendő dolgokról. Hü képét 
adta az eddigi tevékenységnek és világos tájékoztatást 
azokról, melyek még véghez viendők. 

A bizottság tollnokának, ft. dr Való Simon urnák 
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előadása kimerítően megismertette a nagygyűlést az elő-
készítő bizottság javaslataival, mnlyeket — eltekintve dr 
Laurán Ágoston elejtett indítványától — minden vita 
nélkül en bloc elfogadott a nagygyűlés. 

A végrehajtó bizottság, mely eleinte 12 tagra volt 
tervezve.; különféle okoknál fogva kibővittetett. Erre vár 
tulajdonképeu a munka, melyet azonban — mint értesü-
lünk — az egyházmegyei hivatalokkal, illetve a papság-
gal kiván megosztani. 

Attól fog most minden függni, hogy ez a kiküldött 
végrehajtó bizottság elég gyors és gyakorlati lesz-e 
intézkedéseiben és eljárásában. Az idő nem a legkedve-
zőbb ; a főváros egyre csendesebb és néptelenebb, a vidék 
pedig annál munkásabb lesz. Mig ismét a falura tódul, 
ki csak teheti, addig a falun az ottlevők elodázhatatlan 
teendőkkel lesznek épp most elfoglalva. S azután itt 
vannak a választások. Vájjon lesz-e éppen az illető 
uraknak érkezésük, ha kedvük is van, oly dologgal fog-
lalkozni, melyhez idő, kedv és jóakarat kell. A válasz-
tások előtt mi sokat nem remélünk ; de hát a választások 
után meglész-e mindaz, mit most nem mernénk magunk-
nak igérni ? 

Nem a pessimismus beszél belőlünk, csak az agga-
dalom — és a forró óhaj, hogy az intéző körök 
gyors, egyszerű és czélszerii eljárás által pótolják, mit 
időben vesztettünk. — Faxit Deus ! ? 

Bukarest, 1887. május hó 9-én. Az „Osservatore 
Romano" mgr Palma Pál bukaresti l. sz. érsek ur leg-
utóbbi apologetikus föp. leveléről. — 

Tekintetes Szerkesztőség! 
Forrón szeretett főpásztorom iránt való vonzalmam 

által ösztönözve, bátorkodom a Tekintetes Szerkesztősé-
get alázatosan kérni, hogy következő soraimnak tért en-
gedni kegyeskedjék. 

Az „Osservatore Romano" f. é. 77-dik számában 
ugyanis ezeket olvassuk : 

„Palma József bukaresti latin érsek pásztorlevele.8 

„Valóban jeles okmánynak mondhatjuk e levelet, 
„melyet a bukaresti egyház angyala az ő nyájához in-
t é z e t t . " 

„Szembetűnően mutatkozik ugyanis abból lángoló 
„buzgalma, erős hite, velős irálya s mély bölcsessége 
„egy gondviselésszerű püspöknek, a ki habozás nélkül, 
„elszántan és igazi szeretettel mondja ki az Isten igéit, 
„s mindazoknak, a kiket illet, szemeik elé tár ja ama 
„veszélyeket, melyek az Istentől elpártolt jelen társa-
d a l m a t fenyegetik. 

„Vajha elolvasnák és megfontolnák Palmának apos-
t o l i levelét a nemzetek képviselői és k o r m á n y a i . . . ! 
„Vajha szivökre vennék azt különösen azok, a kik e 
„hitehagyott század árjától elkapatva, oly örvény felé 
„közelednek, melynek mélységét senki sem határozhatja 
„meg !" 

„S megmenti-e vájjon az Isten e társadalmat? íme 
r a kérdés, melyet Palma ő nagyméltósága fölvet és nyá-
j á h o z intéz. Oh ! — válaszolja ő — hacsak figyelmökre 
„méltatnák a népek és kormányok ama jeltornyot, mely 
„e század sötét éjszakáján a Vatikán halmáról nagy bő-

s é g b e n löveli szét csodaszerii fényét Krisztusnak, ez 
„isteni napnak egy sugarát, mely minden nemzetet meg-
v i l á g í t : oh ! ekkor meg lenne mentve a társadalom. 

„Adja Isten ! De már is hálát kell adnunk ő szent 
„Fölsége'nek ; mert mindenünnét mutatkoznak némi jelei 
„az igazsághoz való irányulásnak. 

„Mi nem találunk szavakat, hogy a bukaresti érsek 
„pásztorlevelét méltányoljuk, melyben korunk valamennyi 
„tévelyei a keresztény bölcselet legegyszerűbb érveivel 
„szétmorzsolvák, s melyben a püspök a rábizott hivők-
„nek szeretetteljes atyjául, valamint őrködő pásztora — 
„s bölcs tanitójául is bizonyul." 

Eddig az „Osservatore Romano." Ezek után sietek 
e becses lapok m t. közönségével azon örömhírt is kö-
zölni, hogy a szóban levő pásztorlevél magyar fordításá-
nak szerzője, fdő Bálás Márton atya, tőről metszett szé-
kely-magyar, folyó hó l - jén fölszenteltetvén, tegnap elő-
ször mutatta be a vérnélküli nagy áldozatot a Baratia-
templomban. 

A nagyreményű, kedves fiatal áldozárt sokáig él-
tesse Isten szegény egyházmegyénk díszére ! ! ! 

Teljes szivéből kívánja György István. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A pápai jubileum előkészitése alkalmából f. hó 14-én 

tartott országos kath. nagygyűlésről. 
(Folytatás) 

Miután az elnöklő dr Haynald L. bibornok-érsek ur 
megnyitó beszédének utolsó szavai, zajos éljenektől ki-
sérve, elhangzottak, ő emja mindenek előtt felkérte gr 
Károlyi Sándor ő excját, hogy az előkészítő bizottság 
által eddig végzett munkálatokról jelentést tenni szíves-
kedjék. A Szent-István-Társulat fáradhatatlan buzgóságu 
grófelnöke következőleg szólott: 

„T. ura im! Csak a tanácskozásnak czéljára vonatko-
zólag szabadjon néhány szót mondanom, mellőzve azon 
indokokat, melyek bennünket összegyűjtöttek, és ame-
lyeket különben ő eminencziájának fényes beszédében 
épen most méltóztattak meghallgatni. Mereven tehát 
csak a tárgyhoz, az agendákhoz bátorkodom szólni a 
következőkben (Helyeslés.) 0 eminencziája a primás még 
nemrég mult időben felszólitott néhányunkat, gr. Sza-
páry Géza, Somssich Pál, gr. Eszterházy Móricz Miklós, 
gr. Zichy Nándor, gr. Andrássy Aladár, gr. Széchenyi 
Imre urakat és magam szerénységét, hogy adjunk neki 
véleményt afelett, hogy miképen indítsuk meg ezt a 
kath. mozgalmat. Véleményünk oda kulminál, hogy leg-
czélszerübb mód volna a dolgokat kétfelé osztani. Az 
egyik működés tisztán egyházmegyei és vidéki bizottság 
által előmozdítandó volna, nevezetesen az aláírások gyűj-
tése, pénzgyüjtemények eszközlése, amelyek mint péter-
fillérek ő szentségéhez fognának küldetni, ezek tehát az 
alakítandó bizottságok részletes teendői volnának ; de 
másrészt ugy hittük, hogy szükség volna az ország azon 
kath. hi veit összehivni, akikről felteszszük, hogy a vi-
dékről megjelenhetnek és az ügyet ismert buzgalmuknál 
fogva felkarolják és azt az. országban mindenütt hozzá-
járulásukkal és hathatós befolyásuknál fogva elő fogják 
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mozdítani. Ezen orsz. bizottságnak azonban állandóan 
éppen nagy számánál fogva itt működnie nem lehet. 
Ennek következtében ajánltuk, hogy ezen országos bi-
zottság a maga kebeléből küldjön ki egy állandó vég-
rehajtó bizottságot, melynek feladatává teszi, hogy azután 
ezen mozgalmat azon idő alatt, amig az tart , előmozdítsa. 
[Elénk helyeslés.) Ezen végrehajtó bizottságnak többféle 
dolgai lehetnek, valami preczizirozottakat ugyan megje-
lölnie nem tudtunk, mert nevezetes intézkedései nehezen 
lesznek, de a nyár folyamán az aláírások és a pénzgyüj-
tések körül netán szükséges figyelmeztetéseket vagy irá-
nyításokat az önök nevében az fogná meg-megadni. 
Továbbá esetleg előfordulhatnak más kérdések is. Itt 
van azonban a végrehajtó bizottság, amelynek dolga 
volna önök nevében határozni. A végrehajtó bizottságot 
azzal is ajánlottuk megbízni, hogy óhajunkból kifolyólag 
ezen nagygyűlés kérje fel a herczeg-primás ő eminencziá-
ját , — aki e mozgalmat annak kezdetén megindította, 
s akinek meghívása folytán mindnyájan itt egybegyűltünk, 
— hogy ő legyen az, aki azon feliratot, amelyet ő szent-
ségéhez intézni fogunk, és amely országszerte milliók 
által alá fog íratni, hogy ő azon feliratnak szerkesztését 
kegyeskedjék magára vállalni. (Általános élénk helyeslés) 
és ő legyen az, hogy amit ma elhatároztunk, a végre-
hajtó bizottságnak átszármaztassa, hogy a végrehajtó 
bizottság azt mindenütt az országban elterjeszthesse, mint 
azon nagy aláírási iveket, melyeket az országban szét 
fogunk küldeni. 

Ezek voltak azon momentumok, melyeket a végre-
hajtó bizottság proponálni bátorkodott . 

Azt hiszem, hogy mindezeket ő emiuencziája leg-
alább elvileg már helyeselte, és csupán az önök bölcse-
ségére bizta, hogy a további teendők tekintetében hatá-
rozni méltóztassanak. 

A végrejható bizottságnak utolsó jegyzőkönyve nem 
érdektelen éppen, bár bizonyos részletekbe megy, ameny-
nyiben elősorolja és felajánlja észleléseinek eredményét 
a további működésekre vonatkozólag. Ha tehát méltóz-
tatnak az emiitett jegyzőkönyvet meghallgatni, amelyben 
részletek, de különösen azok névsora foglaltatik, akiket 
ajánlani bátorkodunk, természetesen a szabad választás 
kikötése mellett, de a választások könnyebbsége kedveért 
bátorkodtunk egy lisztát is mellékelni, mely a végre-
hajtó bizottság tagjait foglalja magában. Méltóztassék 
tehát a jegyzőkönyv felolvasását kegyesen megengedni 
és tudomásul venni." (Elénk éljenzés.) 

Azután dr Való Simon, az előkészitő bizottság 
jegyzője, felolvasta a bizottság mult ülésének jegyző-
könyvét, a melyből kitűnik, hogy az előkészitő bizottság 
két irányban kiván működni. 1. Egyházmegyei vidéki 
bizottságok alakítását tar t ja szükségesnek hódolati alá-
írások és péterfillérek gyűjtése czéljából. 2. Az ország 
összes intelligens katholikusait, a kikről föltehető, hogy 
feljöhetnek Budapestre, össze kell hívni a fővárosba ; 
miután azonban ez országos bizottság itt állandóan nem 
működhetik, állandó végrehajtó bizottságot kell létesíteni. 
E végrehajtó bizottságba az előkészitő bizottság a kö-
vetkezőket ajánl ja: Andrássy Aladár gróf, dr Apáthy 
István, Alkér Gusztáv, Apponyi Albert gr., Batthyányi 

Géza gr., dr Breznay Béla, Bartha Béla, Bacsák Pál, 
Balogh Sándor, Csáky László g r , Cziráky Antal gr., 
dr Csernoch János, DessewfFy Aurél gr., Egyesy Géza, 
Erdődy Rudolf gr., Eszterházy Móricz Miklós gr., Fes-
tetich Tasziló gr., Gerlóczy Károly, Győri Gschwindt 
Mihály, Hunyady Imre gr., Horánszky Nándor, Heinrich 
István, Jálics Kálmán, Jósika Lajos br., Kamermayer 
Károly, Károlyi Sándor gr., Királyi Pál, Lonkay Antal, 
Luczenbacher Pál, Mailáth György gr., Markus Gyula, 
Mendl István, Morlin Imre, Nádasdy Ferencz gr., Országh 
Sándor, Paizs Andor, Pálffy Miklós herczeg, Pálffy 
Móricz gr., Polónyi Géza, Radocza János, Ráth Károly 
főpolgármester, Röck Szilárd, Rudnyánszky Ferencz, 
Szécsen Antal gr., Szapáry Géza gr., Sennyey Pál br., 
Sigmond Dezső, Somoskeőy Antal, Somssich Pál, Steiner 
Fiilöp praelatus, Stockinger János br., Szászy László, 
Széchenyi Imre gr.. Széchenyi Kálmán gr., Sztáray An-
tal gr., dr Való Simon, Weisz Bernát, Wenckheim 
Frigyes gr., Ugrón Gábor, Uzsovics Pál, Zichy Henrik 
gr., Zichy Nándor gr. 

A közgyűlés a bizottság előterjesztését egyhaugulag 
elfogadta, mire dr Való folytatta a jegyzőkönyv fölolva-
sását. Az előkészitő bizottság abban állapodott meg, hogy 
a hódolati emlékkönyv szövegének megírására az ország 
legelső főpapját, Simor JánOS bib. herczegprimást kérik föl. 

Az elnöklő Haynald Lajos biboros-érsek fölhiván a 
gyűlést, kiván-e valaki a tárgyhoz hozzászólani : 

Dr Laurán Ágoston nagyváradi gör. szert. kath. 
kanonok a román ajkú gör. szert, katholikusok hithűsé-
géről és hazafiságáról tette a következő nyilatkozatot: 

„Főmagasságu és főtisztelendő bibornok-érsek elnök 
ur ! Nagyméltóságú urak ! Milyen tisztelt országos katho-
likus nagygyűlés ! Amióta az imádandó isteni gondviselés 
a magyar szent korona alatt álló románokat a szent 
unió kegyelmében részesítve azon egyházzal egyesitette, 
amely drága hazánk alkotmányos állami életének ezredéves 
jog- és létalapját képezi, a gör. szert. kath. románok nemcsak 
állandó és tántoríthatatlan hü ragaszkodással viseltettek 
és mindenkor viseltetnek ama szikla iránt, melyre Krisz-
tus Urunk az ő anyaszentegyházát alapította ; (éljenzés) 
hanem éppen azért, mert tántorithatlan hü ragaszkodás-
sal viseltetnek szent Péter sziklája iránt, éppen azért, 
mert Isten kegyelméből hithű katholikusok, éppen azért, 
mert a katholiczizmus egyetemének ők is beillesztett, be-
ékelt alkatrészét képezik ; éppen ez ujabb, sőt legbizto-
sabb garancziáját képezi annak is, hogy ugyancsak a 
görög szertartású katholikus románok tántoríthatatlan 
hü ragaszkodással viseltetnek ama közös haza iránt is, 
(élénk éljenzés) melyben élniök és halniok kell. Mert 
ugy szeretik a hazát, mint egy keresztény katholi-
kusnak saját vallási, saját hiterkölcsi elveinél fogva sze-
retni kötelessége, (helyeslés) valamint ugyanis nem le-
het, mert nem is képzelhetek jó hazafit, akinek a haza-
fiasságra vonatkozó elvei és hazaszeretetre vonatkozó el-
vei elütnek a katholikus anyaszentegyháznak ugyancsak 
a hazaszeretetre vonatkozó elveitől: ugy nem tartom jó 
katholikusnak azt, aki hazaszeretet dolgában nem olyan 
elveket vall, mint aminőket a katholika anyaszentegyház 
vallanunk tanít. Ennélfogva, midőn mi Isten kegyelméből 
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gör. szertartású katholikusok készségesen sietünk részt-
venni ama országos mozgalomban, melyet Magyarország 
katholikusai XIII. LEO pápa ő szentségének 50 éves 
áldozári jubileumának méltó megünneplésére inditott, meg, 
ez által mi nemcsak hódolatunkat jelezzük és fejezzük ki 
azon apostoli szentszék iránt, amelynek dicső "székében 
most XIII. LEO pápa ül és dicsőségesen kormányozza 
szent Péter hajóját , hanem garancziája ez egyszersmind 
őszinte hazaszeretetünknek is, mert ismétlem, hogy va-
lamint nem lehet hü katholikus egy olyan, aki hűtlen 
hazája i ránt : ugy egy, hazája iránt hűtlen férfiú, nem 
lehet hü katholikus." (Ugy van !) 

Ezután áttérve a napirend tárgyára, indítványozta, 
hogy mivel a bíboros hg-primás ő emja jelenleg Karls-
badba utazott el, az őt helyettesítő elnöklő kalocsai 
bíboros érsek ő emja legyen szíves a pápához intézendő 
felirat szerkesztését elvállalni, annál is inkább, mert a 
megnyitó elnöki beszéd eszméi igen alkalmasak a fel-
irati alakba öntésre. 

További indokolásul a tudós kanonok ur igy 
szólott : 

„E módosítást illetőleg bátorkodom egy alázatos 
észrevételt tenni, illetőleg indítványomat indokolni. Elénk 
emlékezetében van az országos katholikus nagygyűlés-
nek a pápa ő szentsége Quod multum diuque kezdetű 
apostoli encziklikája, amelyet ő szentsége Magyarország 
katholikusaihoz a török iga alóli gondviselésszerű fel-
szabadulás kétszázados örömünnepe alkalmával intézni 
méltóztatott. Tudtommal még eddig ezen apostoli enczik-
likára Magyarország katholikusai nem válaszoltak, vagy 
legalább a benyújtott válasz köztudomásra nem jutot t . 
Ennélfogva inditványom oda terjed, hogy az elnöki 
megnyitó beszédben kifejtett hódoló nyilatkozatok oly 
alakban terjesztessenek ő szentsége elé, hogy az választ 
képezzen amaz apostoli kath. encziklikára, mely Ma-
gyarország katholikusait azok jubileuma alkalmával meg-
örvendeztette. Hisz midőn ő felsége trónbeszédét meg-
tartja, arra a törvényhozás mindkét háza felelni szokott ; 
a pápa ő szentsége pedig nem csak souverain, hanem 
egyszersmind helytartója Krisztus Urunknak. Annak 
t. i. „Cui dédit Deus gentes haereditatum suam, et 
possessionem suam terminos terrae." Megérdemli tehát, 
hogy midőn ő jubilál, hódoló feliratunk ne legyen egyéb, 
mint ő szentségének hozzánk intézett apostoli enczik-
likájára irt válasz." (Éljenzés.) 

Dr Haynald Lajos bibornok-érsek elnök végül igy 
fejezte be a tárgyalást : „ 0 eminencziája az ország her-
czeg-primásának betegsége, hála az égnek, nem oly 
mérvű, hogy az ő keze ne tudná szolgálni azon magasz-
tos ideákat, melyek lelkében vannak, hogy nem birná 
szolgálni azon katholikus érzelmeket, melyek szivét 
mindig dagasztották és melyek életének vezérei voltak. 

Az előzetes megbeszélésnél volt már alkalmunk 
ezen tárgyról is szólani és akkor mindenkor az az ő 
eminencziája által is mindig elfogadott eszme lebegett 
előttünk, hogy az ő vezetése alatt fog majd azon hódoló 

irat szerkesztetni, amelylyel a mi szeretetünknek, tisz-
teletünknek, hálánknak adóját leteszszük szentséges 
atyánk elé. Jóllehet nagyon tudom méltányolni azon 
indokokat, amelyek az igen t. szónok urat vezérelték az 
ő előadásában, de miután egyik ezek közöl sem olyan, 
hogy okvetlenül szükségessé tegye a választ a hódoló 
iratnak minél hamarább megszerkesztésére ; mert az 
aláirások már megkezdettek és nagyban folynak és ez-
rekre mennek ezen aláirások és odailleszthetők az ivek, 
melyek bővebben meg voltak mondva Károlyi Sándor 
gr. előadásában és az előkészítő bizottság jegyzőkönyvében. 
Azért én azt tartom, maradjunk amellett, ami eddig 
konsziderálva volt, hogy ő eminencziája a hódoló tisztelő 
irat iránt intézkedjék. 

Ha mindnyájan egyetértenek velem : ezen nemes 
város elüljáróságáuak, mely kebelébe vette az ügyet 
nagy katholikus ténykedésünkben, mely által megtisztelt 
és megörvendeztetett minket, hogy ezen diszes helyi-
séget átengedte tanácskozásunknak, méltóztassék meg-
engedni, hogy valamennyiünk nevében hő köszönetemet 
fejezzem ki. 

És most zárjuk be a mai tárgyalást azzal, amivel 
megkezdettük: Dicsértessék a Jézus Krisztus!" (Él j en 
az elnöki) 

VEGYESEK. 
Hódoló köszönettel vettük nm. és ft. Császka 

György szepesi püspök ur YIII. sz., legújabb főpásztori 
körlevelét, mely a kegyes főpásztor római útjáról tesz 
jelentést és azután áttérve szentséges atyánk közeledő 
papi jubileumára, arra nézve tesz, a tavaszi püspöki con 
ferenczia megállapodásainak értelmében, intézkedéseket. 

— T. laptársunk, az erdélyi „Közművelődés", nagy-
becsű vezérczikket közöl az Unitáriusokról Erdélyben. 
Figyelmeztetjük rá t. olvasóinkat, kivált a kiknek hazánk 
vallási és egyházi története kedvencz foglalkozásuk tárgya. 

— A „Moniteur de Rome", mely nem szokott ör-
dögöt festeni a falra, egyik legutóbbi vezérczikket igy 
fejezi be : „Jusqu'ici, nous n'avons pas cru à la guerre ; 
nous la redoutons à l 'heure actuelle. Elle est dans l'air, 
comme l'orage de demain." Azaz: „Idáig, mi nem hittünk 
a háborúban; jelenleg már rettegünk tőle. A levegőben 
van, mint a holnapi vihar." S vájjon miben látja a mgr 
Galimberti által alapított római lap a conflagráczió jeleit? 
Bismarck óriási erőfeszítésében, hogy a conflictust Oroszor-
szággal elkerülje.s illetőleg Oroszország szövetségét Fran-
cziaországgal megakadályozza, eddig minden siker nélkül. A 
„Mon. de Rome" azt hiszi, hogy Bismarck „kész feláldozni, 
és fel fogja áldozni Törökországot, Bulgáriát, Ausztria-
Magyarországot,csak hogy a franczia-orosz szövetséget meg-
akadályozza. Legújabb leleplezései az iránt, hogy miképp 
jutot t Bosznia és Herczegovina monarchiánk hatalma alá, 
arra czéloznak, hogy meggyőzzék Oroszországot, misze-
rint nem Bismarck, hanem Gortschakoff és Andrássy 
játszották át Boszniát az orosz aspirácziók köréből az 
osztrák befolyás körébe. Bismarck minden áron megen-
gesztelni akarja az oroszok gyűlöletét a németség ellen 
— s azért monarchiánk érdekeire nézve e leleplezések 
által világosan kimondotta, hogy azok neki „brimborium", 
azaz semmi. . . . Isten őrizze meg hazánkat a tatár és 
török járásokéhoz hasonló küzdelmektől ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A szerzetes szegénységi fogadalma. — A püspöki általános helynök. — Egyházi Tudósí-
tások: B u d a p e s t : Et haec meminisse juvabit ! - S z e p e s i E g y h á z m e g y e : A főpásztor római útjáról e's a szentséges atya 

papi jubileumának megünnepele'se'ről. — B é c s : Katholikus nagygyűlés lesz ! — Vegyesek. 

A szerzetes szegénységi fogadalma. 
Ismeretes dolog, hogy a szegénység a má-

sik két fogadalommal együtt a szerzetes élet 
lényegét teszi, olyannyira, hogy ezek alul még 
a római pápa sem adhat felmentést, t. i. olyan 
értelemben, hogy szegénység nélkül is a szerze-
tes élet lényege megmaradjon, azért mondja III. 
Incze pápa a canoni törvénykönyvben: „Abdica-
tio proprietatis, sicut et custodia castitatis adeo 
est annexa regulae monachal], ut contra earn 
nec summus Pontifex possit licentiam indulgere." 
C. 6. X. de statu monach. Ez oknál fogva 
egyházjogi szempontból nagyon feltűnő XIII. Leo 
pápa decretuma, melyre a „Magyar Állam "-ban 
(f. é. 106. sz.) a következő szavakkal történik 
hivatkozás: „XIII. Leo pápa 1878. jul. 31-én 
kelt „circa votum paupertatis decretum"-ában 
a szerzési, birtoklási és végrendelkezési jogot 
megadja azon szerzeteseknek is, kik szegénységi 
fogadalmat ünnepélyesen tettek „concessit regu-
laribus utriusque sexus etiam solemniter profes-
sis, ut bona acquirere, retin ere et administrare 
de iisque disponere possent non obstante voto 
paupertatis." — Igaz, hogy a szegénységi foga-
da.lom a birtokjogot nem zárja ki teljesen, mert 
az egyszerű fogadalom mellett még megmarad-
hat az úgynevezett „dominium radicale," de a 
birtoknak a szerzetes elülj ároktól független ke-
zelését és haszonélvezetét még az egyszerű fo-
dalon is tiltja, mert ilyen független kezelési és 
haszonélvezeti jog a szegénységi fogadalom lé-
nyegével megegyeztethető nem volna; a „Con-
gregatio super statu regularium" erre nézve 1858-
ban két izben a következő határozatot hozta: 

„Professi votorum simplicium domínium radicale, 
uti ajunt, suorum bonorum retinere poterunt, 
sed eis omnino interdicta est eorum administra-
t e et redituum erogatio atque usus." Az ünne-
pélyes szegénységi fogadalomnak azon joghatálya 
van, hogy a birtoklási képességet egészen meg-
szünteti. De nem szabad a canonjog azon tani-
tásáról megfelejtkezni, hogy a szerzetesi fogadal-
mak ünnepélyessége nem isteni jogon alapul, 
hanem az egyháztól veszi eredetét, mely ugyanis 
jónak látta, a szerzetes fogadalmakkal bizonyos 
jogi következményeket kapcsolni Rosszé ; ezen 
egyházjogi elvet kimondta YIII. Bonifácz pápa : 
„Yoti solemnitas ex sola constitutione ecclesiae 
est inventa." C. p. de voto in Yl-o. Ebből az 
következik, hogy az egyház fejének hatalmában 
áll, az ünnepélyes fogadalmak jogi következmé-
nyeit, ha a megváltozott időviszonyok ugy ki-
vánják, módositani, és ezt a pápák néha csak-
ugyan megte t ték: igy 1820-ban a „Sacra Poe-
nitentiaria" pápai felhatalmazással megengedte 
a belgiumi szerzeteseknek az elüljáróiktól függő 
birtoklási és birtokszerzési jogot, „S. Poeniten-
tiaria . . . . concedit de expressa auctoritate Apos-
tolica regularibus utriusque sexus jam solemniter 
professis, ut ea bona acquirere, retinere et ad-
ministrare, deque iis in pios honestosque usus 
disponere possint, non obstante paupertatis voto, 
dummodo cum débita a Siiperioribus legitimis de-
pendentiar hoc faciant." x) Minthogy pedig ujabb 
időben ezen engedmény érvényére nézve kéte-
lyek keletkeztek, a belgiumi püspöki kar a fel-
merült kételyek eloszlatása végett XIII. Leo 

x) Lehmkuhl, Theologia morális, p. I. n. 524. 
41 
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pápához fordult, ki az 1878-iki juh 31-én a 
„Congregatio super neg. eccl. extraordinariis" 
t i tkára által az előbbi engedményt megujitotta 
és a „Magyar Állam "-ban emiitett decref'umot 
adta. Ezekből következik, hogy a M. A. idézete 
hiányos, amennyiben XIII. Leo pápa decretumát 
ugy emliti, mintha általános érvényű volna, 
pedig csak Belgiumra szorítkozik, és az a czélja 
van, hogy ott semmi összeütközés ne legyen 
a polgári törvénynyel; az idézet továbbá nem 
veszi figyelembe a lényeges záradékot: „dummodo 
cum débita a Superioribus legitimis dependentia 
hoc faciant" ; ezen záradék nem foglaltatik ugyan 
XIII. Leo decretumában, de minthogy ez csak 
megerősítése és, amennyire szükséges volna, meg-
újítása a régibb decretumnak, nincs kétség, hogy 
a régibb dec-return záradéka az ujabbra is vonat-
kozik, annál inkább, mivel ez a dolog termé-
szetéből is következik; a független szerzési, bir 
toklási és végrendelkezési jog a szegénységi 
fogadalom lén}regét sértené, és igy XIII. Leo 
ellenkezésbe jöt t volna III. Incze pápával. 

Ezen pápai dispensatio. meghag}rva az ünne-
pélyes fogadalmak lényegét, csak a következ-
ményekre terjed ki; azért Lehmkuhl és előtte 
már Suarez az ünnepélyes fogadalmak tulajdon-
képi lényegét nem a jogkövetkezményekbe, ha-
nem az állandó és visszavonhatlan átadásba helye-
zik, melylyel a fogadalomtevő magát az Isten 
szolgálatjára szenteli, és mely az egyház részéről 
visszavonhatlanul elf'ogadtatik, ez képezi gyöke-
rét azon jogkövetkezményeknek^ melyeket az 
egyház az ünnepélyes fogadalmakkal egybekap-
csolt. *) Ezen elmélet szerint nehézség nélkül 
lehet megérteni, hogy az ünnepélyes fogadalmak 
rendkívüli esetekben a szokásos jogkövetkezmé-
nyek nélkül is állhatnak fenn. Említést érdemel, 
hogy a pápák legfőbb egyházi hatalmuknál fogva 
néha a szerzetes rendek ünnepélyes fogadalmait 
egyszerű fogadalmakká váitoztatják. Ez történt 
a mult évben decz. 16-án a német lovagrendre 
vonatkozólag XIII. Leo pápa által: „Concedimus, 
ut hoc futurisque temporibus équités Teutonic! 
ordinis simplicia dumtaxat vota emittant, eadem-

J) Az átadás és elfogadás azonban nem a szó leg-
szorosabb értelmében visszavonhatlan, mert a feltétlen 
visszavonhatlanság a római pápa isteni jogát korlátolná. 
A pápák ugyanis a legfontosabb okokból ritka esetben 
az ünnepélyes fogadalmak alól is adtak felmentési. Ilyen-
ben részesült például 1805-ben gr. Merveldt Miksa, a 
német lovagrend tagja. L. Zeitschrift f. k. Theologie 
XI. k. 188. lapján. 

que obtineunt jura, privilégia et officia perinde 
ac si solemnia vota nuncupassent, sarta tamen 
tectaque ordinis ejusdem natura et religiosa 
institutione." Indító okul szolgált leginkább azon 
körülmény, hogy a német lovagrend tagjai leg-
nagyobb részt az osztrák-magyar hadseregben 
katonai szolgálatot tesznek, minél fogva a közös 
élet szabványait nem tar that ják meg; a rend 
kérelmét támogatta ő császári és királyi apos-
toli felségének, a rend legmagasabb hűbér-urá-
nak ajánlata; a római pápa ezen intézkedése 
azonban érintetlenül hagyta a lovagrend papi 
tagjainak fogadalmait, melyek tehát ezután is 
ünnepélyeseknek tekintendők. W. 

A püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 
Irta ifj. Bobok József. 

(Folytatás) 

Az archidiakonoknak a püspöki hatalmat telje-
sen háttérbe szorító túlkapásai és visszaélései arra 
kényszeriték az egyházat, hogy hatalmuk megszorításáról 
gondoskodjék. Már N. Károly Capitularéiban (Lib. I. 
c. 116.) találunk egy helyet, a mely tiltja, hogy világi 
ember archidiakon lehessen. Ut laici non sint Praepositi 
Monasteriorum infra Monasteria, nec Archidiaconi sint 
laici. Ugyanezt tiltják a XI. és XII-ik század zsinatai is. x) 
III. Sándor pápa az archidiakonoknak a kerületek lá-
togatását csak akkor engedi meg, ha püspökük beleegye-
zését birják, megtiltja nekik az egyházi javadalmak ado-
mányozási jogát, valamint az egyháziaknak és világiak-
nak pénzzel való büntetését ; a kiközösítést csak a püspök 
külön meghagyására gyakorolhatják, a fenyítő jogható-
ságot pedig kizárólag a püspöknek tart ja fen.2) A sal-
muri zsinat (1253, can. 7.) tiltja nekik a peres ügyek 
elintézését, ha a püspök jelen van : a lavallei zsinat 
pedig (1242. can. 4.) a házassági, a simoniát és a ja-
vadalmak elvesztését illető ügyek elintézését csak az 
illető megyés püspöktől erre kapott meghatalmazás ese-
tén engedi meg nekik.3) 

A pápák és a zsinatok ezen határozatai azonban 
csak irott malaszt maradtak. A püspökök nem bírtak az 
archidiakonokkal szemben azon tekintélylyel, hogy ezen 
határozatoknak érvényt szerezhettek volna, ezek pedig 
ezekkel mitsem törődve, folytatták előbbi visszaéléseiket. 
Es ez nem is csoda. A visszaélés, mely évszázadokon 
keresztül oly mély gyökeret ver, egyszerű törvények 
vagy rendeletek által meg nem szüntethető, azt csak 
tényekkel és ha szükséges, erőszakkal lehet megszüntetni. 

Conc. Bituricense (1031, can 4.). ut Archidiaconatum nullus 
habeat, nisi Diaconus efficiatur. Ugyanigy a clermonti (1096) és 
mások. Idézve Thomassinnál, 1. c. c. 19. n. 3. és c. 20. n. 4. 

2) Tüb. Quart. 546. 1. 
3) Thomassin, 1. c. c. 20. n. 10. 
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I g j vagyunk az archidiakonok visszaéléseivel is. Azért 
a püspököknek, minthogy a törvénykezésnek nem volt 
foganatja, az archidiakonok ellen tényekkel kellett fellép-
niök, ha az egyház isteni alapitója által reájuk ruházott 
kötelességeiknek eleget akartak tenni. Hogy pedig az 
archidiakonoktól a kezükből kiragadott hatalmat ismét 
a maguk számára visszaszerezhessék, legczélszerübbnek 
látszott oly egyházi férfiak kinevezéséről gondoskodni, 
kik mig egyrészt ellensúlyozzák és korlátozzák az archi-
diakoni hatalmat, addig másrészt azt püspökeik számára 
visszaszerezik. Nehogy azonban ezen uj püspöki hiva-
talnokok netán az archidiakonok hibájába essenek, a 
reájok bízott joghatóságnak az archidiakonok jogható-
ságától elütő termeszetünek kelle lennie. Az archidiakonok 
joghatósága az utóbbi időben önálló és önjogu volt, 
ezen uj hivatalnokoknak tehát helyettes vagy megbizó 
(vicaria vei mandata) joghatósággal kelle birniok ; az 
archidiakonok a püspöki joghatóságot korlátlanul élvez-
ték, az u j hivatalnokoknál a reájuk bizott hatóságnak 
a püspöktől előirt határok között kelle mozognia és ennek 
befolyásától függővé tétetnie; az archidiakonok önálló 
forumokkal birtak, a hatalmukat korlátozni hivatott fér-
fiaknak tehát a püspökkel egy forumot kelle képezniök, 
a melytől a felebbezés nem az utóbbihoz, hanem a met-
ropolitához történjék. Ilyen, már a körülmények által 
előirt joghatósággal és kellékekkel biró egyének, kik 
czéljuknak hosszabb küzdelem után b á r , de valóban 
megfeleltek, a püspöki általános helynökök. 

Keletkezésök időpontja a XIII-ik század közepére 
esik. Gratian Decretumaiban valamint IX. Gergelynek 
1234-ben befejezett Dekretalis gyűjteményében még nem 
tétetik róluk emlités, az itt emiitett vicariusok alatt a 
plébánosok segédei értetnek ; de már a roueni zsinat 
(1231.) említést tesz a püspöki officialisról ; a lyoni 
zsinat (1245. IV. Incze alatt) kiszabja az érseki officialis 
jogkörét, az auxerrei püspök pedig 1248-ban a távolléte 
alatti időre mester-kanonokját püspöki ált. helynökké 
nevezi k i . E z e n időtől kezdve a püsp. ált. helynökök 
egyre gyakoriabbbak kezdenek lenni, ugy, hogy VIII. 
Bonifácz 1298-ban kiadott Liber Sextus-a de officio 
Vicarii czim alatt kizárólag róluk tárgyal, a miből sza-
bad következtetni, hogy ezen időben a püspöki ált. hely-
nöki tisztség már általános elterjedésnek örvendett. 2) 

A püspöki ált. helynökök mellett emlités tétetik 
ezen időben még az officiales-ekről is, mint a kik szin-
tén hivatottak valának az archidiakoni hatalom megtö-
résén közremunkálkodni. Az officialesek kétfélék voltak ; 
az officiales foranei, kik az egyházmegye egyes kerüle-
teiben az archidiakonok mellett, mint velők coordinált 
személyek a reájok bizott püspöki jogokat gyakorolták 
és az officiales principales-, kik a püspökök székhelyén 
tartózkodtak és részint az archidiakonok joghatósága 
alól kivont ügyekben mint elsö-birák Ítéltek, részint az 
archidiakonok és offic. foranei által itélt ügyekben mint 
másod-birák Ítéletet hoztak. 

Az officialis principalis-ra az egyházmegyei törvény-
kezés, a püsp. ált. helynökre pedig a biráskodás kizár-

Thomassin i. m. c. ,8 n, 5 
i) Tüb. Quartalschr. 547 és köv ]. 

tával az egyházmeyye kormányzása volt bizva ; amaz 
másképen generalis causarum auditor, emez pedig vica-
rius in spirituahbus nevet viselt. Hazánkban ezen két 
tisztség a püspöki ált. helynökben összpontosul, miért is 
nálunk a püsp. általános helynök generalis causarum 
auditor és egyszersmind vicarius in spiritualibus-nak 
neveztetik.*) 

Az officiales foranei később, miután rendeltetésük-
nek megfeleltek és az archidiakonok püspöki joghatósá-
gát püspökeiknek visszaszerezték, megszűntek és az offi-
ciales principales is a XV-ik századtól kezdve gyéreb-
ben fordulnak elő, ugy hogy a trienti zsinat nem emlit 
többé officialist a vic. generalis mellett, hanem a két 
elnevezést azonosítja (sess. XXIV. c. 16. de réf.), az 
officialis törvénykezési hatalmát a vicarius generalis-ra 
ruházza át (sess. XIII. c. 1. de ref.) és marad pusztán 
a vicarius generalis vagyis a püsp. ált. helynök.2) 

A püspöki ált. helynökök egész a trienti zsinatig 
állandóan küzdöttek az archidiakonok jogbatósóságának 
korlátozásán, mig végre ezen zsinat véget vetett az 
archidiakoni uralomnak, megfosztván őket jogaik legna-
gyobb és legfőbb részétől. Ezen időtől fogva, és egyes 
egyházmegyékben már a trienti zsinat előtt, a vidéki 
archidiakonok megszűntek, a székesegyházi archidiako-
natusból pedig csak a puszta czim maradt fen, itt-ott 
egyes a püspöktől kapott, de tőle függő jogok gyakor-
lásával összekötve.3) 

* * * 

Hazai törvényeinkben a püspöki ált. helynököt elő-
ször 1458-ban (Sigism. Decr. mm. Art. 3 et 9.) találjuk 
emlitve. Az esztergomi ált. helynökök közt első, ki az 
okiratokban névszerint emlittetik, volt a XIV-dik szá-
zadban élt „Petrus Archi-Diaconus Neograd. Vicarius 
Rssmi in Chrto Patris et Dni Nicolai (Monoslay Miklós 
értetik) Aeppi Loci que eju^dem Comitis perpetui in Spi-
ritualibus Generalis. 4) 

Mindenesetre csodálatosnak tűnik fel, hogy hazánk-
ban ily későn találkozunk a püsp. ált. helynökkel, ha 
meggondoljuk, hogy a többi országok püspökei már a 
XIII- ik század közepén neveztek ki ilyeneket és még 

') Dr Szeredy. Egyházjog. I, k. 555. 1. 3-ik jav. és bőv. 
kiad. Pécs. 1883. — Megjegyzendő, hogy az officialis és a vic. 
generalis elnevezések igen gyakran azonodttattak és ugyanazt a 
tisztséget jelentették. (Ferraris i. m. art. 1. n. 2. „Vic. Gen Epis-
copi in Jure apellatur etiam Officialis."), a mint az még ma is 
történik. Barlosa ugyanis mondja (De off. et potest. Eppi. P. III. 
Alleg. LIV. n. 53.), hogy a római kancellaria levelezéseiben ál-
landó gyakorlat szerint az Olasz- és Magyarország, Dalmáczia. 
Cyprus, Créta, Sicilia, Sardinia, Corsika és az egész kelet ált. 
helynökei vicarii ; ellenben Spanyol-, Franczia-, Angol-, Német-
és Lengyelország és Afrika ált. helynökei pedig officiales czimen 
neveztetnek. V. ö. Moy-Ver. i. évf. 340. 1. 

2) Egyes külföldi egyházmegyében azonban még most is 
létezik az officialis a vic. generalis mellett ; amaz a házassági 
ügyeket intézi, ez pedig a házassági ügyek kivitelével az egész 
püspöki joghatóságot gyakorolja. Tüb. Quart. 552. 1. 

3) Vannak egyházmegyék hazánkban, melyekben az archidia-
konok a megye egyes részeiben is tartózkodnak és ugyanazon 
jogokat gyakorolják, melyeket másutt a kanonok-archidiakonok. 

4) Praepositura et Praepositi s. Mart. de Posonio. 1848. 
Sect. 2, 5. 13. Idéz. Lonovics i. m. III. k 294. 1. 
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csodálatosabb az, a mit az 1279-ben Budán tartott zsinat 
határozatai egyikében olvasunk. Ezen zsinat ugyanis el-
rendeli, hogy Magyar- és Lengyelországban ezentúl csak 
oly egyének neveztessenek ki archidiakonoknak, kik az 
egyházi jogban a legjártasabbak, vagy a kik azt leg-
alább három éven át szorgalmasan . tanulmányozták és 
belőle oly ismeretekre tettek szert, hogy a házassági és 
mindazon nagy fontosságú ügyeket, melyeket vagy a 
jog, vagy sok egyháznak szokása reájuk ruházott, bátran 
és lelkiismeretesen elintézhessék. „Cum tam de jure, — 
mondja e határozat —, quam de generali consuetudine 
multarum Ecclesiarum Archidiaconi jurisdictionem habe-
ant causas matrimoniales et plerasque alias audiendi, 
examinandi, atque decidendi, statuimus, quod in Regno 
Hungáriáé et Provincia Poloniae" . . . Mig tehát más 
országok püspökei ezen időben az archidiakonok hatal-
mát korlátozzák, addig hazánkban azon kellékekről gon-
doskodnak, melyekkel azok a reájuk ruházott „ordinaria 
potestas* -t lelkiismeretesen gyakorolhassák. 

Azonhan bármily csodálatosnak is tűnik fel első 
tekintre ezen tény, annak magyarázatát a körülményekben 
feltaláljuk. A budai zsinat e határozatából ugyanis 
az következik, hogy hazánkban ez időben az archi-
diakonok — egy-két esetet levonva — hatalmukkal még 
nem éltek annyira vissza, hogy hatalmuk megszoritását 
gondozni szükséges lett volna. Mert ha ők általában 
véve a külföld archidiakonjainak visszaéléseit gyakorolták 
volna, ugy a zsinat atyái mindenesetre gondoskodtak 
volna üzelmeik megszorításáról és nem ismerték volna 
el még ordinaria-nak joghatóságukat ; ezt pedig annál 
is inkább tették volna a zsinaton levő püspökök, mivel 
előttük a külföld zsinatainak és a római széknek az 
archidiakonok visszaéléseit megszorító ez időbeli ha-
tározatai aligha voltak ismeretlenek. Es ha helyes e 
következtetés, ugy nemcsak hogy nem csodálatos, de sőt 
természetes, hogy nálunk csak a XIV-ik században vált 
szükségessé a püsp. ált. helvnökök kinevezése. De még 
azért is természetesnek látszik ez, mert — eltekintve ha-
zánk ez időbeli zavaros viszonyaitól, — hazánkban a 
kereszténység megalapítása és a püspökségek szervezése 
sokkal későbbi időkre esik, azon időkre, midőn a külföl-
dön az archidiakoni méltóság hatalmának tetőpontját már-
már elérte. 

.áttérhetünk már most azon kérdés megfejtésére, 
hogy ki nevezi ki a püspöki ált. helynököt. 

III. 

A püspöki ált. helynököt a mai gyakorlat és álta-
lánosan elfogadott szokás szerint — recepta et generalis 
consuetudo — de regula a teljes joghatósággal biró püs-
pök nevezi ki, mihelyt a reá bizott püspökség tényleges 
birtokába jutott,2) de már püspökké való felszentelése 
előtt is .3) Addig, mig a püspök a püspökség tényleges 
birtokában (possessio reális) nincsen, nem nevezhet püsp. 
ált. helynököt, mert ezen időig a püspöki joghatóság a 

') Thomassin i. m. c. 20. n. 10. 
2) Ferraris i. m. Art. 1. n. 17. 
3) Leuren i. m, Cap. I. Paragr. IL Quaest.- 29. 

káptalani helynököt illeti meg és az uj püspök nem is 
kormányozhatja az egyházmegyét. 

A püspök a mai jogszokás szerint mindenkitől 
függetlenül nevezi ki ált. helynökét. Nem kivántatik 
tehát a mai gyakorlat és jogszokás szerint az ált. hely-
nök kinevezésénél a káptalan beleegyezése, mint ez 
régente szokásban volt, midőn t. i. a püspök helynöke 
kinevezésénél mindenkor a káptalan beleegyező szavát 
igényelte. a) De nem szükséges a világi hatóság beleegye-
zése sem, a mi különben már magában véve világos. 
Mert a püspöki helynök kinevezése tisztán egyházi jog-
hatósági tény, egyedül a püspököt illető cselekedet ; 
azért minden jogi alapot nélkülöz azon államoknak el-
járása, melyek a püsp. ált. helynök kinevezésénél be-
avatkozási jogot talajdonitottak maguknak.3) 

A püspök azon időponttól kezdve, melyben a püs-
pökség tényleges birtokába jutot t , kinevezhet (természe-
tesen csak a maga megyéje számára) püsp. ált. hely-
nököt, tehát van joga hozzá, de ordinarie arra nem 
kötelezhető. Azért téves alapon áll egyes kanonistáknak 
nézete, kik hivatkozva a Lib. I. tit. XXXI. X. de off. 
judic. ord. c. 15 azt állítják, hogy minden püspök köteles 
magának ált. helynököt kinevezni. Téves ezen nézet 
először azért, mert a hivatkozott hely nem a püsp. ált. 
helynökökről szól, tehát azokra nem is vonatkozhatik; 4) 
de téves másodszor kivált azért, mert az ilyen nézet 
teljes ellentétben áll a kánonjog amaz alapelvével, rnely-
szerint azok, kik valamely egyházi hivatalt személyes 

Ferraris i. m. sub Yic. Capitul. Art. 1. n. 56. — Arra 
nézve, hogy nevezhet-e a pápa által egyes püspök mellé pl. ennek 
kiskorúsága miatt kirendelni szokott administrator Episcopatus püs-
pöki ált. helynököt, semmi biztos határozat nincsen. Ugy látszik 
azonban, hogy nevezhet, mert hiszen az ilyen adm. Episcopatus or-
dinaria püspöki joghatósággal és hatalommal bir. Az olyan adm. 
Episcopatus, ki az ilyen püspök bekövetkezett halála után az egy-
házmegye élén maradt vagy a viszonyok következtében valamely 
püspöki széküresedés után neveztetett azzá, kétségkívül jogosítva van 
püsp. ált. helynök kinevezésére, mert ez succedit in ordinaria juris-
dictione Episcopi. (Leuren i. h. quaest. 24.) — Egy másik kérdés : 
hogy azon bibomokok, kik nem püspökök, in Ecchsiis sui tituli 
jogositva vannak-e püsp. ált. helynök kinevezésére V A válasz igenlő, 
mert ezen bibornokok püspöki joghatósággal birnak in Eccl. sui 
tituli De ezen helynökök, mondja Sbrozzius, videntur dici posse 
Yicarii quasi Episcopates, seu adinstar Episcopalium, propter juris-
dictionem, quam vice suorum principalium seu Cardinalium exer-
cent quasi Episcopalem. Num vero dici possit, habere hos Vicarios 
jurisdictionem ordinariam (azon nézet, mintha a püspöki helynökök 
egyáltalán rendes joghatósággal bírnának, mint alább látni fog-
juk, téves), et idem cum suis Frincipalibus tribunal, sicut habent 
Yicarii Episc. Generales, merito dubitari potest ; cum nihil quoad 
hoc de iis in jure dispositum inveniatur. (i. m. qu 22.). 

2) Leuren i. h. qu. 20 és Ferraris i. h. n. 3. 
3) Az osztrák 1782. májusi Hofdekret, mely szerint a püsp. 

ált. helynök kinevezésénél az állam beleegyezése megkívántatik, 
érvényét az 1855. concordatum megszüntette. 

*) Az idézett helyen ugyanis ez mondatik : „Cum saepe con-
tingat, quod Episcopi propter suas occupationes multiplices, vei 
invaletudines corporales, aut hostiles incursus, seu occasiones alias 
(ne dicamus defectum scientiae, quod in eis reprobandum est om-
nino, nec de caetero tolerandum) per seipsos non sufficiunt mini-
strare verbum Hei populo, maxime psr amplas dioeceses et efl'u-
sas : generali consuetudine sancimus, ut Episcopi viros idoneos ad 
sanctae praedicationis officium salubriter exequendum assumant, 
potentes in opere, et sermone, qui plebes sibi commissas vice ip-
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tulajdonságaik és képességüknél fogva bírnák, annak 
személyesen eleget tenni iparkodjanak (Lib. I. X. tit. 
VI. de clericis non resid. c. 3.). Ez egyházjogi elv, mely 
alól épen a püspökök nem vonhatók ki, mint a kik a 
reájok bizott tisztséget és méltóságot csakis személyes 
tulajdonságaik alapján kapják. De sőt az egyházjog 
világosan megkívánja a püspököktől, hogy hivataluknak 
személyesen kötelesek eleget tenni és az Istentől reájok 
bizott nyájat, melyért egykor az örök Biró előtt számot 
adni fognak, ők magok kötelesek vezérelni. (Trid. sess. 
XXIV. de réf. c. 1.). A püsp. ált. helynök nevezési 
joga tehát nem kötelesség, hanem az egyháztól engedé-
lyezett kiváltság, melynek — a mint ezt minden ki-
váltság természete magával hozza, — a püspökök, ha a 
viszonyok ugy kivánják, hasznát vehetik, de melyre a 
rendes körülmények között nem kötelezhetek. Ezt a 
Rota Romana és a S. Congr. Concilii nem egyszer 
nyiltan kimondották.*) És ugyancsak ezek határozata 
szerint a püspök ált. helynek kinevezésére még az eset-
ben sem kötelezhető, ha két egyházmegye fölötti jog-
hatósággal volna is felruházva.2) 

Egészen más az eset, ha a püspök képtelen volna 
hivatalának személyesen eleget tenni. Ha például egy-
házmegyéjében valami oknál fogva nem székelne, a 
szükséges jogi ismeretekkel nem birna, igen nagy ki-
terjedésű egyházmegyéje volna, megyéjét aggkora vagy 
sok mellékteendők miatt kellőleg nem kormányozhatná, 
ha az az eset állana be, hogy a püspök segitő hiján 
kötelességeinek eleget nem tehetne vagy tenne : ilyenkor, 
igen természetes, a püspök köteles ált. helynökről gon-
doskodni. És ha ily esetben elmulasztana ált. helynököt 
kinevezni, annak kinevezésére vagy az illető püspökség 
metropolitáj a,3) vagy a római szék által felszólittatik, 

sorúm (cum per se iidem nequiverint) solicite visitantes, eas verbo 
aedificent et exemplo : quibus ipsi cum indiguerint, congrue neces-
saria subministrent : ne pro necessjriorum defectu compellantur 
desistere ab incepto. Unde praecipimus, tarn in cathedralibus ; 
quam in aliis conventualibus Ecclesiis viros idoneos ordinari, quos 
Episcopi possint coadjutores et cooperatores habere, non solum in 
praedicationis officio, verum etiam in audiendis confessionibus et 
poenitentiis injungendis, ac caeteris, quae ad salutem pertinent, ani-
marum. Si quis autem hoc adimplere neglexevit, districtae sub-
jaceat ultioni. 

Ferraris i. h. n. 5. idézve. 
2) Leuren i. h. qu. 17. 
3) Nevezhetne-e az érselc sujfraganeusa számára ált. helynököt 

az esetben, ha ez szükségelne ilyent, de azt kinevezni elmulasztaná ? 
E kérdésre Müller (Lexicon des Kirchenrechts. Würzburg. 1842. B. 
3. s. 30) a következőket feleli : ^T>ie Erzbischöfe können sogar Ge-
neral- Vicare den Dioecesen ihrer Suffragane bestellen, sofern diese 
die Dioecesan-Veriualtung vernachlässigen, C. 2. de suppl. neglig. 
prael. in VI-o ; c. 1. de off. ordinär, in YI-o ; c. 1. de offic. vicar. in 
YI-o, was jedoch heut zu Tage selten mehr in Anwendung kommt. 
Leuren pedig (i. h. qu. 23.) kivált Sbrozziusra hivatkozva, ezeket 
mondja : „Praescindendo a casu devolutionis ob negligentiam Epi-
scopi,- id non posse Metropolitanos : siquidem canones prohibent 
AEpiscopis ingressum Dioecesium Suffraganeorum suorum, ut ibi 
authoritace propria judicent, aliudve agant. Unde neque con-
stituere possunt in Suffraganeorum suorum Dioecesibus Officia-
lés seu Vicarios foraneos pro incipiendis vel cognoscendis con-
tractibus coram illis, aut ad faciendas>. citationes et inhibitio-
nes in causis appellationis a dictis Suffraganeis ad ipsum AEp-
pum devolvendis, etsi in causis jam devolutis vices suas alteri 

esetleg a pápa vagy maga vagy a S. Congr, Epp. et 
regular, által számára ilyent kinevez vagy kineveztet. 
Midőn azonban a pápa vagy maga nevez ki ily püspök 
számára helynököt, vagy azt a S. Congr ; által kinevez-
teti, avagy a püspök által kinevezettet megerősiti, az 
ilyen helynököt a püspök hivatalától az apostoli szék 
beleegyezése nélkül el nem mozdíthatja, mert az ilyen 
helynök tulajdonképen apostoli helynök (vic. apostolicus) 
és mint az egyházjog mondja, privativam jurisdictionem 
habet quoad Episcopum.Épen ugy az ilyen a pápai 
széktől kirendelt vagy megerősített ált. helynök hiva-
talától az apostoli szék beleegyezése nélkül le nem mond-
hat ; joghatóságát pedig, ha alakilag apostoli helynöknek 
neveztetett ki, a következő püspök hivatalba léptéig 
megta r t j a . 2 ) 

Jóllehet a püspök teljesen szabad és független ált. 
helynöke kinevezésénél és a személy megválasztásánál, 
ugy mégis lelkiismeretében köteles megfontoltan és 
elővigyázón eljárni az ily reá és az egyházmegyére fon-
tos egyén kinevezésénél. Hogy pedig a püspökök ált. 
helynökeik kinevezésénél némi iránypontokkal bírjanak, 
az egyházjog előírta azon kellékeket, melyek a helynöki 
tisztség viselésére megkívántatnak. Mielőtt azonban eze-
ket elősorolnók, még egy nem kevésbbé fontos és vita-
tot t kérdés tárgyalásába kell bocsátkoznunk, hogy t. i. 
nevezhet-e a püspök két ált. helynököt is. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 20. Et haec meminisse juvabit! 

— Február 23-án volt, hogy Szemnecz E. a kath. 
alapítványok ellenőrző bizottságának két szabadkőműves 
tagja iránt interpellatiót adott be a kultusminiszterhez. 

Ezt az interpellatiót agy a magán társalgásokban, 
mint a közönség előtt a lapokban annak idején sokan 
megbeszélték ; kiki a maga felfogása és álláspontja sze-
rint. Csak egy hely volt, hol legalább hivatalosan nagy 
csend uralkodott e kétségkívül kényes kérdés felett és 
ez a t. ház vala. 

Talán ma is mély csend és valószínűleg örök fe-

committere possit AEppus in Dioecesibus suorum Suffraganeorum. 
Sane a fortiore hic sequitur, non posse AEppum in dictis Dioece-
sibus constituere Yicarium Generalem Episcopi, seu committere ei 
universitatera causarum spectantium ad jurisdictionem dicti Epi-
scopi Ubi tamen Episcopus negligeret constituere Yicarium, ubi ad 
hoc teneretur, potest et debet Metropolitanus praefigere illi terminum 
ad constituendum Vicarium, quo elapso, si non constituât, ipsémét 
Metropolitanus Vicarium constituet, vei Episcopum ad illum consti-
tuendum cogere potest. — Quodsi vero Ecclesia sit exempta seu 
subjecta Metropolitano, Episcopo illius negligente constituere Vi-
carium, non Metropolitanus, sed propinquior Episcopus in ea de-
putabit Vicarium. — Et si ipse Metropolitanus in sua Ecclesia 
negligererôt constituere Vicarium, eum constituet antiquior ex 
Suffraganeis/ Mindez azonban a gyakorlatban aligha bir érvény-
nyel. Mert ha valamely püspök elmulasztana ált. helynököt kiren-
delni, midőn arra szükség volna, akkor vagy a káptalan, vagy a 
püspök érseke tennék meg Rómában a szükséges lépéseket. 

') Sacr. Congr. Epp. 2. April. 1591. stb. v. ö. Ferraris i. 
h. n. 7. 

2) Analecta Iur. pont. T. II. p. 911. v. ö. Moy-Vering i. m. 
347. 1. 
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ledés födné ezt az interpellátiót, illetve ögvet, ha Szem-
necz E. képviselő bele nem unván a hosszas várakozás-
ba, és utoljára észrevevén, hogy majdnem háromszor 
is elmúlt már a határidő, melyen belül a tett inter-
pe l la t ion felelni köteles a miniszter, e hó 16-án 
fel nem szólal és különös tekintettel arra, hogy az 
országgyűlés már végére jár, nem sürgeti a választ, 
kérvén a t. minisztert, hogy az ő interpellácziójára kö-
rülbelül mikor méltóztatik válaszolni. 

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter 
igy válaszolt: „Az interpelláczió tisztán személyes ügyre 
vonatkozik, a melyről nekem tudomásom nincs. Nekem 
nem volt módom az illetőknek magánügyeiről értesülést 
szerezni, de még az sem volt módomban, hogy azokkal 
érintkezzem, a kiknek leginkább van érdekükben a 
katholikus alapok és alapítványoknak helyes kezelése. 
Ha sikerülni fog az ülésnek végéig mindezek iránt ma-
gamnak felvilágosítást szereznem, akkor szívesen meg 
fogom adni a választ. Ma nincs még anyagom a válasz 
megadására, mert még nem vagyok értesülve ; különösen 
az egyik tagra nézve, a kire méltóztatott interpelláczió-
jában vonatkozni, nem volt alkalmam, miután nem kép-
viselő, magánügyeiről értesítést szerezni " (Helyeslés a 
jobboldalon.) De ezzel nem volt vége. 

Szemnecz Emil azonnal válaszolt. Interpellácziómnak, 
úgymond, nincs személyes vonatkozása, hanem határozottan 
elvi alapja van, a mennyiben az egyik kifogásolt tag itt a 
házban nyilvánosan maga magát vallotta sz ab adtkö míves-
nek, a másik pedig a hírlapokban és általános köztudo-
más szerint a Rómában székelő nagy oriensnek, a mely 
a pápa hatalma megtörésére törekszik, küldött üdvözlő 
iratot aláirta. Ezzel igazolva van az ő szabadkőműves volta, 
és igy gondolom, hogy interpellácziómnak semmi szemé-
lyi vonatkozása nincs. (Zaj.) 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter : A képviselő urnák ezen utóbbi megjegyzésére kije-
lentem, hogy Bánhidy Béla báró mindig nagyon korrekte 
viselte magát, és sem Magyarország primása, sem az 
episkopatus részéről sohasem tétetett ellene kifogás. (Zaj.) 

Ezzel az incidenssel tehát ez az ügy egyelőre be 
volna fejezve. Ha talál a miniszter ur anyagot — pedig 
szentül hiszszük, hogy nem talál a hátralevő rövid idő 
alatt, mikor három hónapon át nem keresett s nem ta-
lált — akkor válaszol ; ha pedig nem, akkor az inter-
pelláczió el van temetve vagyis örök nyugalomra helyezve. 

Igy bánnak nálunk specifikus katholikus dolgokkal. 
Először kicsinylik, semmibe sem veszik, azután még 
másra szeretik tolni a felelősségét, vagy legalább ezt is 
bele vonni és megosztani vele a gyászos dicsőséget. 

Annyit elvárhatna a kath. egyház az ügyek élén 
álló kormányférfiaktól, hogy a legildomosabb módon 
hozzájuk intézett interpelláczióra három hónapon keresz-
tül legalább érdemesnek tartsák megkérdezni és meggyő-
ződni, hogy miben áll a dolog. Ezen konkret esetben 
plane egyszerű lett volna az eljárás. Csak egy személy-
ről volt szó, a másik nyomban az in terpel la te után ma-
gát szabadkőművesnek mondotta. S ha Rakovszky István 
képviselő bizonyos büszkeséggel hirdette, hogy ő szabad-
kőműves, ki nem alkalmazná ő reá az ismeretes axiómát: 

„Propria fassio plus quam mille testes." Es Bánhidy B. 
báróra nézve igen egyszerű ut lett volna a legújabb sza-
badkőmüves-almanachból — melyhez nem oly nehéz hoz-
záférni — meggyőződni, hogy ő valóban szabadkőműves. 
Különben azt tar t juk, a nemes báró maga sem tagadná, 
ha egyenesen megkérdik tőle. 

Tehát nem annyira az adatok beszerzése, mint in-
kább a részben ismeretes, részben könnyen megszerez-
hető adatokból származó következtetés levonása az, mi 
nagy baj t okozhat. Pedig ez sem volna talán nehéz do-
log. Bármit is tartson a világ a szabadkőművességről, 
bármilyen legyen a t. miniszter ur magánnézete, annyi 
kétségbevonhatatlan, hogy kath. hivekre nézve katholikus 
ügyekben a pápának szava a döntő és irányadó. A pápa 
pedig szólott ez ügyben félremagyarázhatatlan nyíltság-
gal — ergo. 

Vagy nehéz a választás az egyház és a páholy kö-
zött ? . 

Az ellen, hogy a t. miniszter ur az ország prímá-
sára és püspöki karára hivatkozik, egész tisztelettel az a 
szerény véleményünk, hogy ezen teljesen illoyalis hivat-
kozás éppenséggel nem volt a maga helyén és rendjén 
téve. 

Először nem loyalis olyanra hivatkozni és utalni, 
ki önmaga egyenesen választ nem adhat, kiről tehát — 
de me, sine me-féle elv szerint — könnyen téves néze-
tet alakithat magának bárki, és másodszor helytelen dolog 
ez esetben a hallgatásból helyeslésre következtetni. 

Mondják ugyan : qui tacet consentire videtur, de az 
is igaz, hogy a hallgatásból egyenesen ott, hol szólani 
nem lehet vagy legalább efficaciter nem lehet, vagy a hol 
talán meg sem kérdezik az embert, semminemű stringens 
érvet alakítani nem szabad. 

Mikor egy minisztert interpellálnak, nem illik a 
püspöki kart bele v o n n i . . . 

Különben köszönet Szemnecz E. képviselőnek, ki a 
mint szóba hozta ezt a kényes ügyet, ugy nem engedte, 
hogy az végképp elaludjék. Csak mások se aludnának ! 

; ? 

Szepes i egyházmegye. A főpásztor római útjáról 
és a szentséges atya papi jubileumának megünnepeléséröl. 

Nm. és ft . Császka György püspök ur legújabb 
körlevelének szövege : 

Ven. Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 
Ex quo, Deo miserente. positi sumus ad regendam 

Christi per Dioecesim Scepusiensem Ecclesiam, memores 
eorum, quae Sixtus V. P. P . in Constitutione sua „Ro-
manus Pontifex" de 20. Decembris anni 1585., item Be-
nedictes XIV. P. P. in Constitutione „Quod Sancta" de 
dato 9. Kalendas Decembris anni 1740. de visitandis B. 
Apostolorum Petri et Pauli Liminibus praecipiunt Epis-
copis observanda, nihil lubentius, nihilque magis prompte 
executioni dare studuimus, quam ut posthabitis et itine-
ris incommodis, et aëris intemperiebus, properemus, ut 
mandatum habemus, ad Cathedram S. Petri, Ecclesiam 
hanc principalem, ne,p non Matrem ac Magistram om-
nium per orbem dispersarum Ecclesiarum infallibilem ; 
ad quam propter potiorem Principalitatem necesse est 
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convenire orpnes, quae sunt undique, Ecclesias ; in qua 
plene et perfecte conservatam ac optime custoditam scimus 
et credimus earn, quae est a Christo et Apostolis doctri-
nam et traditionem ; quandoquidem in ea Sede, e qua 
venerandae Comraunionis iura in omnes Ecclesias dima-
nant, eaedem tamquam membra in Capite consociata, in 
unam corporis compagem coalescunt. (Concil. Yaticanum, 
Constit. dogm. 1. de Eccles. Christi, cap. 2.) 

Yoluimus et intendimus, ut ex immediato hocce 
cum Vicario Jesu Christi contactu nostro tum Romanus 
Pontifex a Nobis ea, quae ad munus nostrum episcopale 
attinent, cominus et immediate audiat ac percipiat ; tum 
Nos de ore Eius accipiamus et quadamtenus robur hau-
riamus ad munus Nobis divinitus creditum ita gerendum, 
ut de eiusdem susceptione et administratione non quon-
dam damnari, sed potius remunerari a Domino mereamur. 

Hoc motivo inducti, hoc fervore animati, qui annis 
iam 1874. item 1877. nec non 1881. mense Decembri 
Limina B. Apostolorum visitavimus, ad ingressum anni 
quoque currentis 1887. properavimus ad orbis Urbem, 
assumtis Nobis itineris comitibus: Stephano quippe Ko-
stialik Abbate, Decano et Parocho Iglóensi, porro Ste-
phano Zemancsik Assessore Consistoriali et Secretario 
Nostro, ac Carolo Wildfeuer SS. Theologiae Doctore et 
in Seminario Nostro Episcopali Professore. Dies 7-a 
mensis Februarii fuit illa, qua et mane in solennibus 
magni Pii IX. Pontificis exequiis anniversariis, Ipsi Sanc-
tissimo Patr i Leoni XIII . praesenti ac absolutionem di-
centi qua Solio Pontificio Assistens Episcopus assistendi 
honore decorati sumus, — et horis eiusdem diei vesper-
tinis in speciali, una intégra hora durante audientia a 
Sanctissimo Patre clementissime suscipi meruimus. 

Post factam homagialem Sanctissimo Patr i venera-
tionem, et osculum pedum, de statu charissimae Nobis 
Dioecesis relationem tum viva voce, tum iuxta Constitu-
tiones Ecclesiae adornato scripto, Eidem Sanctissimo 
Domino nostro praestiti, et simul etiam anno elapso 
collectum et a me etiam oblatum obulum S. Petr i 6000 
francos in auro efficientem ad Pedes Beatissimi Patris 
deposui. 

Stans in conspectu Summi Pontifici interpretem egi 
illorum etiam pietatis, fidei ac fidelitatis sensuum, qui-
bus Clerum ac fidelem populum Dioecesis Scepusiensis 
erga visibile Caput Ecclesiae efflagrare scio, petendo, ut 
Yobis omnibus, et fidelibus, curae Vestrae creditis, omnis 
boni auspicem, Apostolicam Benedictionem impertiri dig-
naretur Beatissimus Pater, qui his precibus benignissime 
annuit, et Apostolicam suam Benedictionem Nobis, Clero 
nostro, universoque populo fideli, omnibus congregatio-
nibus, confraternitatibus et piis sodalitatibus in Dioecesi 
nostra existentibus clementissime largiri dignatus est. 

Postmodum Beatissimus Pater Nobis praesentibus 
ad benignissimum suum conspectum et osculum pedum 
admittere dignatus est antelatos viae nostrae socios, ad 
quorum singulum paterna dirigere dignatus est verba 
et munus singuli concernentes quaestiones. 

Praesentibus disponimus ac mandamus, ut D. D. 
Curati proxima post perceptas praesentes nostras literas 
die Dominica, aut de praecepto festiva, solemnia cele-

braturi divina, ad calcem sacri sermonis, paternam in 
hanc Nostram Dioecesim, eiusque Ven. Clerum et popu-
lum fidelem Sanctissimi Patris benignitatem et ab Eodem 
imperti tam Apostolicam Benedictionem populo e suggestu 
sacro annuncient, notamque reddant. 

Tanto vero impensius hanc dispositionem Nostram 
effectui dari cupimus, totumque Ven. Clerum Nostrum 
curatum ad earn omni quo licet splendidiore et festivo 
modo, fideli populo communicandam in Domino horta-
mur : ut exinde Ven. Clerus Curatus proximam nancis-
catur viam ad praeparanda fidelium corda pro digne et 
débité recolendis illis maxime festivis solemniis, quae 
die 31. Decembris anni huius ob recursurum quinquage-
simum annum Sacerdotii Sanctissimi Domini nostri Leonis 
XIII. celebrare ardentissimis anhelat votis totus per or-
bem terrarum dispersus fidelis populus catholicus. 

(Folytatjuk.) 

BéCS, május 17. Katholikus nagygyűlés lesz! — 
Evek óta foglalkoznak az itteni katholikus körök-

ben avval, hogy Ausztria katholikus irányadó, befolyá-
sos, tevékeny férfiai egy katholikus nagygyűlésben talál-
kozzanak. Különösen 1883-ra, Bécs felszabadításának a 
török ostrom alól kétszázados évfordulójára volt ily con-
gressus tervbe véve. Lehetetlen volt ugyanis nagyra nem 
becsülni a hatást, melyet az 1877-ben tartott kath. nagy-
gyűlés keltett, és a tapasztalás éppen arra tanitott meg, 
hogy eme nagygyűlés jótékony hatása is csak azért ma-
radt több irányban eredménytelenül, mert nem követke-
zett utána nagygyűlés, mely az actiót tovább szőtte volna. 
Másrészről azonban tagadhatatlan, hogy nem csekély 
dolog Ausztriában annyiféle nemzetiségi divergencziákat 
egy közös kath. actióba bevonni, no meg a mult nagy-
gyűlés nagy deficitje is kissé lohasztólag hatott a lelke-
sedésre. A tűz azonban ki nem aludt ; egy katholikus 
nagygyűlés eszméje folyton buzgó ápolás tárgya volt 
katholikus köreinkben. Mult év őszén mgr Knab, a kath. 
népegyletben felfrissítette az eszmét és indítványozta, 
hogy küldessék ki egy bizottság a kath. nagygyűlés 
előkészítésére. Lelkesedés fogadta az indítványt s maga 
a kath. népegylet elnöke vette át az előkészitő bizottság 
elnökségét. Nemsokára azután dr Helfer Innsbruckban 
tett ugyanily indítványt, mely nyomban rá viszhangot kel-
tett Salzburgban, Linczben stb. S igy most már e mozga-
lom medret vájt magának s teljes bizalommal tekint a 
legjobb siker elébe, annál is inkább, mert a főpásztorok 
igen élénk rokonszenvvel fogadták a mozgalmat, mely-
lyel a jövő szeptemberben tartandó püspöki conferencziák 
is hivatalosan fognak foglalkozni. Több oldalról ugyan 
már ez évben óhajtották volna megtartani a kath. nagy-
gyűlést. Ezt sürgette különösen dr Müller Ernő, a nagytu-
dományu-e lángbuzgalmu linczi püspök. Végre is azonban 
túlsúlyra emelkedett az a meggyőződés, hogy a pápai 
jubileumra való előkészületek az idén eléggé igénybe 
fogják venni a katholikusok tevékenységét. Egyelőre ez 
idén tehát kisebb körű katholikus gyűlések lesznek, u. m. 
éjszaki Csehországban a német katholikusok, Sziléziában 
az ottani katholikusok fognak landesversammlungot tar-
tani. Az ügy eszerint már folyamatban van és igy a katholi-
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czizmus Ausztriában szebb időknek néz elébe. Katholikus 
egyletek katholikus gyűlések — eloszlatják a hitközönyt, 
messze űzik a tespedést, benépesítik a templomokat, 
százezrekből álló olvasóközönséget toborzanak a katho-
likus lapoknak s áttörhetetlen plalanx-szá tömöritik össze 
a katholikusok millióit, kiken azután az oltár és a trón 
biztosan nyugszanak. 

VEGYESEK. 
*** A szent iityához már sűrűen kezdenek érkezni 

a jubileumi ajándékok. Lakószobái kezdenek színültig 
megtelni a művészet remeknél remekebb darabjaival. 
Nemrég érkezett Murillo egy eredeti remeke. Tárgya 
az Ecce Homo. Ajándékozta Cepetera d'Angulo sevillai 
nemes. Ugyanez a férfiú még aranykelyhet is küldött ő 
szentségének. Ezekkel egyidejűleg érkezett egész tömege 
az egyházi szereknek és egy kis szekrény 10,000 frankkal 
aranyban. Aztán mondja valaki, hogy a pápaság meg-
halt és eltemetett ódonság. Ehhez még örömmel hozzá 
adjuk azt is, hogy szentséges atyánk igen jól érzi ma-
gát, daczára, hogy rendkívül sokat dolgozik. 

— Nm. és f t . dr Samassa József egri érsek ur f. 
hó 21-én indult bérmálási körútra a miskolczi esperesi 
kerületbe, Nm. és f t . dr Schuster Konstantin első 
bérmautját már megkezdette. 

— 0 Felsége a csanádi egyházmegyében Kun László 
makói plébános és főesperesnek a B.-Sz.-Máriáról ne-
vezett német-ujvári, Rózsa Ferencz szeged-palánki plébá-
nos és alesperesnek pedig az Isten áldásáról nevezett 
czimzetes apátságot adományozta. 

— Feltűnt e napokban, hogy valamennyi budapesti 
napilap Szász Károly ev. ref. „püspök"-öt „a kormány-
párt által" képviselővé kandidáltatta valamely erdélyi 
kerületben. Mi lehetne a czélja a kormánypártnak a 
képviselőházban Szász Károlylyal, a kinek Tisza már 
úgyis állást szerzett Gyulai Pállal együtt a felsőházban ? 
Ily gondolatok voltak keletkezőben, midőn a jelzett hirt 
egyszerre megczáfolták. Jobb is. 

= FölhiváS a mélyen tisztelt könyv- és lapkiadó 
Urakhoz ! — Folyó év május hó 6. d. u. 3 órakor bor-
zasztó szélvész közbejövetelével sötét füstfelhők tornyo-
sultak a róm. kath. elemi finépiskola látkörében, melyek 
jelezték, hogy tűz van közelében, s alig engedtetett ki 
az ifjúság, már tüztengerré vált minden. A lánghullá-
mok fölemészték intézetünket, mindennemű felszerelések-
kel, könyv- és irattárunkkal az utolsó tollszárig. Ennek 
következtében teljes tisztelettel és bizalommal fordulunk 
ez úton a t. könyv- és lapkiadó urakhoz és intézetek-
hez : méltóztassanak becses müveikkel károsult intéze-
tünket kegyesen segélyezni. Egyelőre is fogadják a tan-
testület forró hálá já t ! Nagy-Károlyban, 1887. május 14. 
Palczer Ernő isk. igazgató., Plank Ferencz tantestületi 
jegyző. *) , , , 

') Kérjük az érdeklődő lapokat e rövid fölhivás átvételére. 

= A nagyváradi l. sz. növendékpapság. Borr.-Sz.-
Károly-Társulata .1887. évi május 13-kán diszgyű-
lést tartott . Műsorozat volt: 1. „Hymnus de Spiritu Sanctou 

Egyházi ének. Megfejtette és férfikarra irta Bogisich 
Mihály. Előadja az énekkar. 2. Elnöki megnyitó beszéd. 
Tart ja Bazár Gyula III. éves növendékpap. 3. „Az isten-
it életi párbaj." Történeti értekezés. Irta Nogáll László 
III. éves növendékpap. Felolvassa Kópis József II. éves 
növendékpap. 4. „Perpetua." Vallásos költemény, a 
budapesti növendékpapság munkálataiból. Szavalja Kovács 
Márk I. éves növendékpap. 5. „Angyaloknak Nagyságos 
Asszonya." Egyházi ének. Megfejtette és férfikarra 
irta Bogisich Mihály. Előadja az énekkar. 6. „Kibékítése 
az egyénnek és családnak a vallással s az államnak az 
egyházzal." Részlet dr Schlauch Lőrincz püspök ur ő 
exciája elnöki beszédéből, melylyel a Szt.-László-Társulat 
1884. nov. 27. közgyűlését megnyitotta. Előadja : Nogáll 
László III. éves növendékpap. 7. „Ellenségei-e a szabad-
kőművesek az egyháznak és az államnak?" Részlet „A 
szabadkőművesség harcza az oltár ellen" czimü jutal-
mazott pályaműből. Irta és felolvassa Bázár Gyula III. 
éves növendékpap. 8. „ Ave mundi spes Maria." Egy-
házi ének. Hoffbauer Ignácztól. Előadja az énekkar. 9. 
„Honáldozat." Hazafias költemény Tárkányi Bélától. 
Szavalja Krisztik János I . , éves növendékpap. 10. „A 
természet Istenhez vezet." Értekezés. Irta és felolvassa 
Gresinczky Antal II. éves növendékpap. 11. A papnö-
veldéi igazgató ur által kitűzött régészeti pályázat ered-
ményének kihirdetése. 12. Elnöki bezáró beszéd. Tart ja 
Bázár Gyula III . éves növendékpap. 13. Pápay hymnus. 
Előadja az énekkar. 

— A budapesti növendékpapság magyar egyháziro-
dalmi iskolája 1887. május 22-én az intézeti énekkar 
közreműködése mellett alapitási ünnepélyét tar t ja . Az 
alapítási ünnep előrajza: 1. Pápai hymnus. Feleitől. Énekli 
a kar. 2. Elnöki megnyitó beszéd. Tart ja Prácser A. 
Gyula. 3. Fantaisie de Concert. Sydney Smithtől. Zongo-
rán előadja Kriszt Jenő. 4. Viharban. Dürnertől. Énekli 
a kar. 5. XIII. Leo aranymiséjére. Oda. Ir ta Májer En-
dre. 6. A vallás és erkölcs közötti összefüggés, kiváló 
tekintettel a független morál elméletére. Ir ta és felol-
vassa Késmárky István. 7. Magyar rhapsodia. Liszt Fe-
rencztől. Zongorán előadják Kriszt Jenő, Oberhammer 
Károly. 8. Jegyzői jelentés. Tar t ja Ridárcsik Imre. 9. 
Elnöki befejező. 10. Buzdítás. Abt Ferencztől. Énekli 
a kar. 

— Minden állam fővárosában hierarchiailag, cul-
turailag, társadalmilag erős állást foglalt el és igyekszik 
elfoglalni, magukról az apostolokról ránk maradt hagyo-
mányos törekvéssel, az egész földkerekségen, a római 
kath. anyaszentegyház. Igy tett mindig mindenütt, igy 
tesz jelenleg az amerikai Egyesült-Államokban is. Ka-
tholikus tudomány-egyetem alapításáról van a szó. Kérdés 
volt, hogy hova alapítsák? A bostoni érsek javaslatára 
valamennyi főpásztor megegyezett abban, hogy az Egye-
sült-Államok első katholikus tudomány-egyetemének szék-
helye az Egyesült-Államok szövetségének fővárosa Was-
hington legyen. Hie obtinebit inter omnes scientiarum 
Universitates primatum ! A tanulókra nézve az angol 
nevelési rendszert fogják érvényesíteni ; nemcsak a theolo-
gusok, hanem a világi karok tanulói is nevelés alatt 
collegiumokban fognak élni és nem lesznek szerte-szét-
szórva, s felügyelet, nevelés nélkül, a világ ezerféle csáb-
iainak prédájára hagyva. 

— Figyelmeztetés. M. t. budapest-balparti előfizetőink, ille-
tőleg olvasóink közöl azok, kik lapunk nyomdájától távolabb lak-
nak, ezentúl postán kapják a lapot. 

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

•Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő Zafcíísa:Buda-
pest, V I I I ., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

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

N E G Y V E N H A T O D I K É Y F O L Y A M . 

Előf izethetni | 
minden 

kir . postahivatalnál ; s 
Budapesten a szerkesz- s 
tőnél, és Rudnyánszky jj 
A. könyvnyomdájában , s 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alatt , hova a ne- | 
taláni reclamatiók is, f 
bé rmentes ny i to t t levél- ; 

ben , in tézendők. s 

A képviselőválasztások. 
Beatus qui procul negotiis! Szerencsés em-

ber az, a kinek politikával nem kell foglalkoznia. 
Nagy felelősség súlyától szabad az ily ember, 
kivált napjainkban, midőn egy előbb-utóbb ki-
törendő világharcz után következő felelősség le-
tiprással fenyegeti nemcsak a léha könnyelmű-
séget és haszonlesést, de még a legjobb akaratot 
is, ha az tehetetlennek bizonyult. Legcsekélyebb 
szándékunk sincs tehát nekünk itt belemerülni 
a merő politikai, vagy, ha ugy veszszük, párt-
uralmi vagy személyes érdekű versengésekbe. 
Amidőn mégis az országszerte nagy erővel meg-
indult képviselő választási mozgalmak alkalmából 
felszólalunk, teszszük ezt tisztán vallásügyi szem-
pontból. 

Némelyeknek talán visszatetszik ennek még 
puszta fölemlitése is, és vajmi sokan vannak, 
kik a vallást a templomba, a papot a sekres-
tyébe utalják. Ámde ezek alaposan tévednek, 
amidőn akár öntudatlanul, akár szándékosan fél-
reismerik a valláserkölcs összefüggését az alkot-
mányos jogok gyakorlásával. Ez összefüggés pedig 
annyira szoros s oly nagyjelentőségű, hogy, meny-
nyiben a képviselőválasztások a nemzet akara-
tának kifejezését képezik, ennek hamisítatlan 
voltát csak a valláserkölcs biztosithatja, és a 
mennyiben a jövő parlamenttől függ az ország 
boldogulása, a valláserkölcs ennek a legfőbb té-
nyezője. 

Ha az egyes ember, mihelyt a vallás által 
szentesített erkölcsön kivül áll, megrovást érdemel 
és a keresztény társadalomnak nem lehet hasz-
nos tagja : — az egész ország s annak összes 

választó polgárai sem nélkülözhetik az erkölcsöt, 
midőn a haza sorsa fölött döntő alkotmányos 
jogukat gyorolják. 

A lelkiismerettől függ az ország boldogulása 
s attól kellene függni a jövő képviselőház ala-
kulásának. A lelkiismeret azonban vallás nélkül 
épp ugy nem képzelhető, mint jó erkölcs Isten 
nélkül. I t t van tehát az érintkező pont a képvi-
selő választások és vallás közt; és azért, ha min-
den egyéb tekintet elesnék, ez magában véve 
is elegendő volna annak beigazolására, hogy a 
vallás tisztelete nélkül nem várhatni közboldog-
ságot alkotmányos parlamenti alapon álló álla-
mokban sem, annyira, hogy notorius vallásgyü-
lölő, vallástalan embernek épp ugy nem volna 
szabad választó polgárnak lenni, amint tényleg 
a büntettet vagy vétséget elkövetett polgár a 
bűnös cselekedet minősége szerint megfosztatik 
cselekvő és szenvedő választóképességétől. 

Amidőn tehát a vallásosság ápolását han-
goztatjuk, nyilván a képviselőválasztások szem-
pontjából is a haza javát igyekszünk előmozdi-
tani. Pedig a választások tisztasága ellen a most 
végéhez közeledő törvényhozási cziklus alatt igen 
sok panasz merült föl, annyira, hogy a kormány 
törvényjavaslatot terjesztett elő, mely bár nem 
vált törvénynyé, mégis bizonyit annyit, hogy 
mindenfelől érzik annak szükségét, hogy a vá-
lasztásiknál előforduló visszaéléseknek eleje vé-
tessék. 

E szükségnek legjobban megfelel a vallásosság. 
Amint a vallásos érzület ápolása, az egy-

ház hitelveinek s jogainak tisztelete első sorban 
hozzájárul a képviselőválasztások hazafentartó 

42 
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tisztaságának biztosításához, annyira, hogy alkot-
mányos ál lamnak ta lpköve a valláserkölcs, — épp 
ugy a választásoknál előforduló visszaélések bizonyí-
tékai annak, hogy a vallásosság nem részesül kellő 
ápolásban sem a hatalom s közegei sem a társadalom 
részéről, vagy hogy a vallás s annak személye-
sitője, az egyház ellen többé-kevésbé súlyos tá-
madások intéztet tek, vagy a valláserkölcsi köz-
érzületen erős csorba ej te te t t . Énélkül nem is 
volna képzelhető az okozat, a választási vissza-
élések hosszú sorozata, amelyet el ismert minden 
pár t — ha nem is magára nézve — de annál 
inkább elágaztak azok orvoslására nézeteikben, 
amidőn némelyek a kir. Kúriának választási 
ügyekben való bíráskodását, mások a képviselő-
házi bizottságoknak általánosan el ismert fogya-
tékos igazolási el járását vélték elégségesnek a 
baj orvoslására. Pedig akármelyik módszert al-
kalmazzák is, az csak közvetve gyakorolhatna 
jó hatást , minthogy csak a már elkövetett visz-
szaélések megtorlására s legfölebb elret tentő 
például szolgálna, de aligha vagy csak csekély 
részben vehetné elejét a képviselőválasztásokban 
nyilatkozó nemzeti aka ra t meghamisí tásának. Ezt 
egyedül s legbiztosabban a valláserkölcs minél na-
gyobb tiszteletben tar tásától várhatni . 

Lelkiismeretes képviselőválasztások, vagyis az 
a lkotmányos választójognak valláserkölcsi szem-
pontból kifogástalan gyakorlása nélkül viszont, 
képzelhetetlen országot bölcs, igazságos s hasznos 
törvényekkel boldogító par lament . A választóktól 
függ a képviselőház ; ettől pedig a kormány, el-
tekintve a többi tényezőktől. Nevezetesen most 
már öt évre választandó par lament alakulása, 
az ehhez kötö t t várakozások teljesedése vagy 
meghiúsulása szintén csak valláserkölcsi szem-
pont alá esik: minél lelkiismeretesebben felelnek 
meg a választók bizalmát nyert mandatar iusok 
kötelmeiknek, t e t t helyes Ígéreteiknek, annál biz-
tosabb a jövő országgyűlés sikeres munkálkodása. 
A valláserkölcsi alap tehát a par lamentre nézve 
is az egyedüli biztosíték a választók s igy az 
egész nemzet számára. A kormánytól is csak ez 
alapon várhatni jót. 

Ki tagadhatná ezek után, hogy a vallás a 
közügyekben a legfőbb tényező» 

Mégis, lia körültekintünk, kénytelenek va-
gyunk kimondani , hogy sok tör tént , ami a 
valláserkölcsi érzületet megingatta, s viszont sok 
nem tör tén t , ami azt szilárdíthatta s fejleszt-

het te volna. Az eredményt lá that tuk, a panaszt 
hal lhat tuk a képviselőháznak nagy hul lámokat 
vert vitáiban. 

Az ország u j választások küszöbén áll, u j 
s pedig öt évi par lament elé néz. Vájjon a pár-
tok s jelöltjeik megszivlelték-e eléggé a mul t 
keserű tapasz ta la ta i t? Vájjon az országszerte szét-
hangzó programmbeszédekben találhatni-e hatá-
rozott s öntudatos szándékot a ba j orvoslására? 

Nem szólunk egyesekről, de ál talában saj-
ná la t ta l kell megál lapí tanunk, hogy a pártok 
egyike sem adot t p rog rammot a vallásos érzület 
ápolására, a vallás s egyház ellen elkövetett 
sérelmek s mulasztások orvoslására vezető esz-
közökről, egyik sem tesz Ígéretet ezeknek al-
kalmazására . A kiktől ezt várhatnók, azok vagy 
hal lgatnak róluk, vagy oly annyira elmosódó 
ál talánosságokban mozognak, amely inkább az 
erkölcsi fogalmak összekuszálására vezet, semhogy 
a valláserkölcsi közérzületet ama magaslatra 
emelné, mely egyedüli védbástyája a képviselő-
választások és igy a par lament kifogástalan 
vo l tának: A kivételeknek természetesen annál 
nagyobb tisztelettel adózunk, akik azonban : rari 
liantes in gurgite vasto. 

Elképzel jük, mily felháborodást fog tá-
masztani felszólalásunk ama körökben, melyek 
édes hazánkat a felekezetnélküliségnek neve-
zett vallásközöny hálójába kerí teni akar ják. 
Ámde épp ezek, illetőleg az általuk hangoz-
t a to t t ftílekezetnélküliség szülte amaz erköl-
csi e l tompultságot , mely a választások körül 
elkövetet t visszaéléseket lehetővé tet te . Ezt ők 
tagadják , holott a tények őket megezáfolják; de 
megezáfolják önmaguka t is. Ámbár ugyanis a 
teljes egyenjogúságot hirdetik a polgárokra nézve 
valláskülönbség nélkül, mégis a sémitáknak ki-
váltságot nyúj tanak a jelöltek megválasztásában 
az ant isemitákkal szemben, ez utóbbiakat pedig 
kiközösítik, vagyis az egyiknek vele sajátos faj i 
s erkölcsi jeilegét teljes jogosultságban és sza 
badságban részesitik a képviselőválasztásoknál, 
a másiktól pedig mindent megtagadnak s vele 
— sajá t ál láspontjukat . Ezzel korántsem akarunk 
az ant isemitáknak elsőbbséget nyújtani , sőt mint 
országgyűlési pár to t nem is lehet őket a valláser-
kölcs kifogástalan képviselőjének elismerni,— épen-
séggel csak a két végletet akartuk egymással szem-
beállítani, lévén az antisemita párt declaráltan az 
egyedüli, mely a zsidókat természetesen kizárva, 
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nem ismer s nem gyakorol vallási s erkölcsi 
különbséget, és mindennemű, még ellentétes ke-
resztény tant is egy kalap alá összefoglalván, 
tényleg a felekezetnéküliségnek leghatározottabb 
képviselője, miáltal, szemben a különböző vallás-
testületek által vallott különböző erkölcsi elvek-
kel (például : a praedestinátióval) a vallás terén 
a chaos-t vagyis a vallásközönyt mozditja elő, 
ámbár egyes tagjai ebben nem osztoznak. 

Mindezekből kitűnik, hogy amint erősen 
kifejlett valláserkölcsi érzület nélkül lelkiisme-
retes, tiszta képviselőválasztásokat remélői nem 
lehet, épp ugy égető szükség van a folyton 
fölpanaszolt választási visszaélésekkel szemben 
a valláserkölcs gondosabb ápolására. 

Akik, bármely részről, az erkölcsi romlott-
ságot emlegetik, szivleljék meg ez okozat első, 
szülő okát, és levonván a tapasztaltakból az 
egyedül lehetséges következményeket, igyekezze-
nek a valláserkölcsnek teljes érvényt szerezni a 
parlamentben, kiküszöbölni minden ellenkezőt 
fennálló törvényeinkből és kikerülni mindazt a 
hozandó törvényekben, ami a valláserkölcsi ala-
pot megingatná s a valláserkölcsi érzületet tom-
pítaná. 

Akkor majd a választási visszaélések is 
gyökerestül kivesznek. Fráter Laicus. 

A püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 

Irta ifj . Bobok József. 

IV. 
Hogy nevezhetni-e két p. helyettest, e kérdésre a vá-

lasz első tekintetre igen egyszerűnek látszik, ha meggon-
doljuk, hogy egyes nagyobb kiterjedésű vagy két egyházme-
gyéből egygvé kapcsolt egyházmegyében gyakran volt, sőt 
ma is található két püsp. ált. helynöknek nevezett vicarius. 
Igy Ughellus (Italia sacra. Tom. 1. fol. 250.) emliti, hogy 
a Sulmona és Valva egyesitett egyházmegyék püspöke, ezek 
mindegyike számára külön ált. helynökkel birt. Az ujabb-
kori történet is Német- és Francziaországból több ily 
példával szolgál. Az aacheni egyházmegyének például 
két nagy-vicariatusa volt, melyekben az előbb kinevezett 
helynök primus Vicarus Generalis-nak neveztetett. 
De nem kell a külföldre mennünk, hazánkban is talá-
lunk példát reá, hogy egy és ugyanazon, tehát nem is két 
egyházmegyéből egyesitett egyházmegyében két püsp. 
ált. helynök létezik. Igy az esztergomi egyházmegyében 
rendesen két ált. helynök szokott lenni, kik közöl az 
egyik Esztergomban, a másik Nagy-Szombatban székel. 

') V. ö Binterim i. m. B. 1. T. 1. s. 427. 

A munkácsi gör. szert, egyházmegye jelenleg szintén 
két püsp. helynökkel bir, az egyik a mármarosi, a má-
sik a hajdu-doroghiHa a dolgot tehát tényleg tekint-
jük, némileg fölöslegesnek látszik a felvetett kérdés. 

De másrészt, ha a püspöki ált. helynök jogi meg-
határozását szószerint vesszük, mely szerint a püsp. 
ált. helynök oly egyházi személy, a ki a püspöki jog-
hatóságot (generalis) a püspökkel egy és ugyanazon a 
helyen gyakorolja és vele egy forumot képez, ugy mégis 
kétely támadhat arra nézve, vájjon ezen a püspökkel 
nem egy helyen székelő helynökök valódi és a szó szoros 
értelmében vett ált. helynökök-e, és még ezt megelőzőleg 
kérdés, vájjon önhatalmúlag, vagy csak különös pápai 
privilégium mellett nevezhet-e a püspök két ált. helvnö-
köt és nem kell-e két ált. helynök esetében mind a ket-
tőnek a püspökkel egy és ugyanazon helyen székelnie, 
végre hogy miképen áll két valódi ált. helynök esetében 
a joghatóság gyakorlásának ügye 7 

A mi ama kérdést illeti, hogy nevezhet-e a püspök 
önhatalmúlag, vagy csak pápai engedély mellett, két 
ált. helynököt és vájjon ily esetben mind a két hely-
nöknek a püspökkel egy helyen kell-e székelnie, végre 
vájjon a püspökükkel nem egy helyen székelő hely-
nökök valódi püspöki ált. helynökök-e, ezekre nézve 
igen eltérők a kanonisták nézetei. 

A legtöbben azt állítják, hogy a püspök, ha a 
viszonyok magával hozzák, jogosítva van ugyan kéfc 
ált. helynök nevezésére is, de akkor mindkettőnek a 
püspökkel egy székhelyen kell tartózkodnia, mivel ezt a 
püsp. ált. helynök jogi meghatározása magával hozza. 
Az olyan helynök, ki az egyházmegye valamely részében, 
tehát nem a püspöki székhelyen tartózkodik, nem nevez-
hető püsp. ált. helynöknek, hanem csak delegált (ki-
rendelt) püspöki helynöknek, ha az egyházmegye illető 
részében cum generali facultate pro omnibus causis ejus-
dem loci van is kiküldve. Ezt állitja többi közt Ferraris, 

') A munkácsi gör. szert, egyházmegyében a mult században 
három vicariatussal találkozunk : a mármarosival, melyről némelyek 
azt tart ják, hogy valamikor püspökség volt, a szatmári- és a 
kassaicai Az utolsó, mely 1790-ben Bacsinszky püspök alatt ala-
pí t tatot t , 1816-ban eperjesi püspöki megyévé való alakítása folytán 
megszűnt. — A szatmári, mely a szatmári megyében lakó romá-
noktól lakott 72 plébániából állott, 1824-ben szűnt meg a nagy-
váradi gör. szert, püspökségbe való bekebelezés folytán. — A 
mármarosi vicariatus, kezdetben archidiaconatus, archidiaconja 
1723-ban Gennadius Bizanczy püspök alatt kapta a „ Vicarius 
Episcopalis" czimet, de ugy látszik, hogy nem ált. helynök, hanem 
foraneus, legalább igy nevezi őt jeles müvében dr. Pelesz (Ge-
schichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom. ß. II. S. 
1041. Wien-Würzburg. 1881). Ezen vicariatusnak önálló consisto-
riuma (szentszéke) van, melynek elnöke a helynök, tagjai 16 ül-
nök. a fiscus cleri et Ecclesiarum (ügyész), a házassági ügyek vé-
dője és a jegyző. 

Jelenleg nevezett püspökségben két vicariatus van, t . i . az 
utóbbi vagyis a mármarosi és az 1873-ban a nagynevű Pankovic* 
püspök által szervezett szintén önálló consistoriummal (elnöke 'a 
helynök, tagjai 11 ülnök ós a hivatalnokok) biró hajdu-doroghi vi-
cariatus. Ez utóbbi valószínűleg vic. generalis quoad Vicariatiim. 
Pelesz id. müvében 1046 és köv. 1. ugyan „bischöfl. Ftcaru-nak 
nevezi, de ugyanezt teszi a mármarosinál is, a kinél pedig à „bi-
schöfl. Vicar" mellé zárjélbe teszi : vic. foraneus, e szerint tehát a 
hajdu-doroghi is vic foraneus volna. 

52* 
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hivatkozva számos kanonistára, a Sacr. Congr. és a pápák 
több határozatára. *) 

Mások és ezek közt kivált Ventriglia azon nézet-
ben vannak, hogy a püspök két ált. helynököt is ne-
vezhet, és hogy a két helynök még akkor is valódi ált. 
helynök, ha egyikök a püspökkel egy helyen, a másik 
pedig az egyházmegye bármely részében tartózkodik. 
Nézete helyességének bebizonyítására hivatkozik a tole-
doi vicariusokra, kiknek egyike Toledoban a püspökkel, 
másika Complutumban tartózkodik, és ennek daczára mind 
a kettő valóságos ált. helynök.2) 

Garda e két nézettől eltérőleg megengedi ugyan, 
hogw a püspök jogosítva van két ált. helynök kineve-
zésére és hogy mindkettőnek a püspökkel egy helyen 
kell székelnie, de egy kivételt megenged, „tunc tantum 
Vicarius Generalis positus in oppido dioecesis est generalis, 
quando in civitate non est alius Vicarius Generalis, sed 
est in illo oppido causae majoris commoditatis, ut vide-
mus in Episcopatu Calagurituno, in quo vicarius residet 
Lucronii." 3) I t t a „civitas11 alatt a püspöki székhelyet, 
az „oppidum" alatt pedig a székhelyen kivül fekvő vá-
rost érti. 

Nézetünk szerint e három nézet egyike sem tel-
jesen helyes és alapos, azért Moy nézetéhez csatla-
kozunk, ki a S. Congr. Epp. et regül. 1748. szept. 6. 
XIV. Benedek alatt hozott határozatára hivatkozva azt 
állítja, hogy a püspök pápai engedély nélkül két ált. 
helynököt ki nem rendelhet, habár a püspökség két megyé-
ből egyesítve is volna. Moy e nézete mellett szól a 
közönséges egyházjog is, mely mindenkor csak egy ált. 
helvnökről vagy officialisról tesz említést. Midőn pedig 
a püspök két ált. helynök kinevezésére pápai engedélyt 
kapott, akkor ezek mindkettejének a püspökkel egy 
helyen kell tartózkodnia, mivel ezt az ált. helynök fo-
galma magában foglalja. Azon megyékben pedig, a hol 
az a szokás divik, hogy vagy a nagy terjedelem vagy 
két megyének egygyé való kapcsolása miatt a megye 
valamely részébe külön helynök kirendeltetik, ez az ő 
püspökével nem egy helyen székelő helynök, ha az egy-
házmegye illető részére cum generali facultate pro om-
nibus causis quidem loci van is kiküldve, nem a szó szoros 
értelmében vett püsp. ált. helynök, hanem csak delegatus 
Episcopi vicarius, és generálisnak csak annyiban nevez-
hető, a mennyiben cum generali facultate pro illa parta 
Dioecesis van felruházva. 4) Azért a nagy-szombati vagy 
hajdu-doroghi helynökök is nem a szó szoros értelmében 
vett ált. helynökök, hanem csak vicarii generates quoad 
vicariatum. Ugyanez áll az Ughellius által emiitett Sul-
mona és Valva egyesitett egyházmegyék helynökeiről 
is. „Nec subsistit — mondja Ferraris, — peculiaris con-
suetudo Episcoporum Valven. seu Sülm on. retinendi 
duos vie. generales in utraque Dioecesi ex Ughell. etc., 
quia hic non loquitur nominatim de vicario Generali, 
sed de Vicesgerente, et sic etiam intelligi valet de Vi-

') I. m. i. h. n. 8. és 16. 
*) Leuren i. h. qu. 30. 
3) Leuren i. h. idézve. 
4) S. Congr. in una Nullius. 22. Dec. 1628. Ferraris i. h. 

n. 16. I 

cario ForaneoS *) És ugyanez vonatkozik a Ventiglia 
és Gardától felhozott példákra is. 

A mi a Ferraris által felhozott pápai és congre-
gatiói határozatokat illeti, ezeknek egyike sem vonat-
kozik tételünkre. Van ugyan egy, mely oly esetre vo-
natkozik, hol az egyházmegyében „permixti sunt popidi 
diver sarum linguarum, habentes sub una fide varios ritus 
et mores" és ily esetben meghagyja III. Incze: „ut 
pontifices hujusmodi civitatum sive dioecesium provideant 
viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et lin-
guarum, divina illis officia celebrent et Ecclesiastica 
sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et 
exemplo. Prohibemus autem omnino, ne una eademque 
civitas, sive dioecesis, diversos Pontifices habeat, tam-
quam unum corpus diversa capita, quasi monstrum. Sed 
si propter praedictas causas urgens nécessitas postula-
verit, Pontifex loci catholicum praesulem nationibus illis 
conformera, provida deliberatione constituât sibi vicarium 
in praedictis, qui ei per omnia sit obediens et subjec-
tus." De a mint e szavakból látszik, itt sincsen em-
lités téve püsp. ált. helynökröl, hanem csak egyszerűen 
helynökröl (vicarius), a ki lehet foraneus vagy vices ge-
rens, vagy ha megengedjük, hogy itt ált. helynök ér-
tendő, akkor a pápa ily külön esetre kivételt tesz és 
privilégiumban részesiti az illető püspököt egy másik 
ált. helynök kirendelhetésére, de akkor e helynöknek, 
ha t. i. általános (generalis), a püspökkel egy helyen 
kell székelnie. 

Hogy a püspök, daczára néhány kanonista ellen-
kező állításának, két ált. helynök kirendelésére nem kö-
telezhető. már onnét is világos, hogy a püspök magában 
véve arra feljogosítva nincsen, és a két ált. helynök 
kinevezhetésére való jogot csak külön pápai engedély 
folytán kaphat ja meg; már pedig világos, hogy arra, 
a mire külön engedélyre van szükségem, nem kötelez-
tethetem. De nem kötelezhető erre a püspök még akkor 
sem, ha hivatalának egy püsp. ált. helynök segédkeze'se 
mellett sem volna képes kellő módon megfelelni ; ilyen 
esetben ugyanis gondoskodni fog vic. generálisról ad 
certam partem Dioecesis vagyis vic. foraueusról és ezek 
segítsége mellett fogja kormányozhatni egyházmegyéjét. 

Nem kötelezhető a püspök két ált. helynök kine-
vezésére az egyházmegye nagy terjedelme miatt, mert 
mint de Luca biboros mondja : „De jure non subsistit 
aliquorum Dioecesanorum (intellige, etiam tanta viarura 
longinquitate et asperitate a residentia Episcopi sejuucto-
rum), quod non possint extra proprios lares trahi, quod-
que ibi a proprio et particulari Vicario eorum causae 
debeant cognosci. Sed ad summum dictam subditorum 
necessitatem urgere ad deputandos plures Vicarios fo-
raneos et particulares pro levium et minorum causarum 
cognitione, ne pro illis subditi magnum et incongruum 
illud incommodum adeundi tribunal Episcopi pati co-
gantur." 3) De nem kötelezhető erre az olyan püspök 
sem, a ki két egyházmegyéből egyesitett püspökség élén 
áll is. Mert mint ismét de Luca mondja: „Si fuerint 

1) Ferraris i. h. n. 14. 
2) Lib. I. tit. XXXÍ. X. de off. judic. ord. c. 14. an. 1215. 
3) De Luca ad Trid. d. IV. num. 3. 
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plures Dioeceses aeque principaliter unitae, tunc in qua-
cunque unius earum parte residendo suae obligationi 
satisfaciat, ibique tribunal erectum pro utraque recte 
habet cum unico vic. generali, absque aliqua necessitate 
retinendi duo tribunilia distincta, dnosque vic. generales 
retinendi." Es Carolus de Luca (I. in observatione ad 
Yentrigl. Tom. 2. annot. 14. §. 1.) mondja: „Episcopus 
non tenetur habere duo tribunalia ac duos vicarios, nisi 
obstet contraria consuetudo : adeoque subditi unius dioece-
sis evocari possint ad locum residentiae Episcopi in 
altera Dioecesi." 2) Es de Luca mind e két nézetét a 
jRota számos határozata megerősiti .3) 

Hátra van még azon kérdés megvilágítása, hogy az 
oly esetben, midőn a püspök két ált. helynökkel ren-
delkezik, s igy mindkettő in solidum joghatósággal van 
felruházva és természetesen mindketten a püspökkel egy 
helyen székelnek, miként gyakorolják akkor ezek a püs-
pöki joghatóságot ? 

Ily esetben, mondják a kanonisták, quilibet eorum 
ad exercitium jurisdictionis procedere potest separatim, 
daturque tunc locus praeventionis, vagyis ha az ált. hely-
nökök egyike valamely ügy elintézését megkezdette, 
akkor a másik ezen ügybe nem avatkozhatik, kivéve, 
ha az ügy intézője annak kivitelében akadályozva volna, 
vagy azt elintézni nem akarná, ily esetben a helynökök 
másika a megkezdett ügyet folytathat ja és befejezheti. 
— Hogyha pedig valamely ügyet mind a ketten közösen 
kezdik tárgyalni, azt közösen kötelesek elintézni, bár, ha 
ily ügyben az egyik a másiktól függetlenül döntene és 
járna el, eljárása nem tekinthető semmisnek ex defectu 
potestatis, cum ei competat in solidum jurisdictio. Igy 
Sbrozzi és Laymann. 4) 

Másképp áll a dolog ott, hol a püspöki joghatóság 
a két ált. helynök között meg van osztva és az egyik-
hez például a peres (jurisd. contentiosa), a másikhoz a 
büntető (jurisd. criminalis) joghatóság tartozik. Ily eset-
ben, mondja Devoti és vele többen, 5 ) a helynökök a ne-
kik kijelölt jogkörben kötelesek mozogni. De vájjon, ha 
ily esetben az egyik helynök a másiknak jogkörébe vágó 
ügyben döntene, határozata semmisnek tekinthető-e, erre 
nézve vitatkoznak a kanonisták, Bouix (Tract, de jud. 
eccl. p. II. c. 2. §. 3.) azt tar t ja , hogy a püspök ilyen 
a másik jogkörébe avatkozó helynök döntvényeit semmi-
seknek nem nyilvánithatja, miután az ált. lielynöki tiszt-
ség a püsp. joghatóságnak az egész megyére szóló gya-
korlásában ál l ; a jogkörnak kijelölése pasztán püspöki 
rendeleten és nem a közönséges egyházjogon alapszik és 
a püspök nem eszközölheti, hogy az ilyen hivatal-meg-
osztásnál a helynökök — ált. helynökök in sensu juris 
lehessenek. Különben, hogy ez törvényszerüleg előirt szo-
kás által elérhető, kétséget nem szenved. ö) 

(Folytatjuk.) 

*) Coc. cit. num. 7. d. IV. 
2) Idézve Leuren i. h. qu. 31. 
•") Lásd ezeket idézve Ferraris i. in. Art. 1. n. 13 és 14. 
4) Id. Leuren i. m. Cap. IL qu. 93. 
5) Phillips, Lehrb. des Kirchenrechtes. S. 507. 
e) V. ö. Moy-Yering i. m. 349. 1. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 24. Ujabb munkás zavargások 

Belgiumban. — Az a szegény Belgium mintha tűzháuyó 
hegy volna, mely legalább is évenkint vagy két évenkint 
arra szorul, hogy kissé megszabaduljon a bensejében 
összegyűlt és a feszitő erő maximumát elért veszedelmes 
elemektől ! Háborog évről-évre, pár hétig tartó nyugta-
lankodás, katonai erő felhasználása, arra azután megint 
csönd, vagy jobban mondva fegyverszünet. Es ez addig 
ismétlődik, mig utoljára — uagyon tar tunk tőle — ebből a 
gyakori kitörésből veszedelmes pusztulás lesz. Nem va-
gyunk pessimisták, de Belgium sajátságos viszonyait sem 
szabad figyelmen kivül hagyni. 

Belgium ipar-állam és épp ezen körülmény, mely 
miatt sokan annyira megirigyelték sorsát, vagy legalább 
mint minta-államot iparkodtak odaállítani, szolgálhat 
könnyen vesztére. Bármily nagy volt a lendület, melyet 
ezen kis ország önállósítása után nyert, bármily fényes 
eredményeket is mutatot t fel a nagy termelés ; talán ép-
pen e nagy lendület, talán e fényes (?) eredmények okozták 
a mostani veszedelmeket. A nagy és talán túlságos ter-
melés egyrészt meggazdagitotta a gyártulajdonosokat és 
lenyomta a munkabéreket , másrészt egész természetsze-
rűen pangás t idézett elő, melynek hatását első sorban a 
munkások valának kénytelenek elviselni. A nagyiparos, 
ki előbbi nyereményeire nem tehetett szert, nem ön-
magán kezdette meg a megtakarítást , hanem ugy a mun-
kabér mint a munkaidő leszállításával, minek világos 
fo lyománya: a munkásosztály kisebb keresete, mely oly-
kor alig érte el a minimumot. Ez állapotok már a libe-
rális Frère-Orban-ministerium alatt kezdődtek és ennek 
bukása után a post tanta fata kormányra ju tot t katholi-
kus irányú kabinet alatt egyre rosszabbra fordultak. 
Régi mulasztásokkal állott szemben a kath. kormány; 
régi bűnöknek súlyát volt kénytelen elviselni. A m. évi 
márczius hó 18-án kitört nagymérvű zavargások kény-
szerhatalom gyanánt munkásságra szorították a belga 
kormányt és a tanulmányozás, javaslat-tétel stb. meg 
is volt. Csakhogy e tekintetben is nem csekély nehézsé-
gekkel találkozott a teljesen jóakaratú kormány. A nem-
zetgazdászati nézetek Belgiumban, még katholikus kö-
rökben is, annyira közel állottak a kapitalisztikus rend-
szerhez, hogy kisebb-mérvü, inkább csak palliativ-termé-
szetü engedményeknél többre nem igen lehetett kilátás. 
A m. évi szeptember havi lüttichi kongressus nem csekély 
mérvben hozzájárult a helyzet tisztázásához, de a ki 
tudja ; hogy milyen ut van a theoria és a praxis között, 
az nem fog csodálkozni, hogy a helyes irányú elméletet 
miért nem követte egy szélesebb körű gyakorlat. 

S azért vagy rosszakaratú, vagy felületes felfogás, 
ha a belga~kormányt, mely jelenleg katholikus férfiakból 
áll, felelősségre vonni akar ják és mintegy neki tulajdo-
nítani a már-már chronikussá vált munkászavargásokat. 
Az elmondott viszonyok elég világosságot vetnek a 
belga állapotokra. S ezekhez még két szempontot kell 
szemügyre venni : először azt, hogy a kormányról le-
szorult szabadkőművesség sehogy sem tudja elfelejteni 
bukását és mindig azon van, hogy az elvesztett positiót 
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megint visszanyerje. Tudván pedig azt, hogy mennyire 
nem kényes a szabadkőművesség eszközeinek megvá-
lasztásában, különösen ott, hol nagyobb fontosságú czél 
eléréséről van a szó, kegkevésbé sem csodálkozhatunk 
azon, ha a mostani kath. kormánynak minden alkalom-
mal studio et consilio csak baj t okoznak. Minden zavar 
lépcsőnek látszik a szabadkőművesség szemében a hata-
lom visszanyerésére irányzott uton. 

A másik, mit elfelejteni nem szabad, Francziaor-
szág szomszédsága, melylyel még a nyelv egysége által is 
közelebb viszonyban áll Belgium, mint a szomszédos és 
különben vele feszült lábon álló Németország. Hogy 
Francziaország szomszédsága Belgiumra nem a legjobb 
befolyással van, az világos dolog. A köztársasági szel-
lem, mely Belgiumban mind erősebben uralomra tör, 
Francziaországnak köszönhető. S tekintve a mostani 
szabadságokat, tekintve a közlekedés ezer eszközeit, 
éppen nem csodálkozhatunk azon, hogy a köztársasági 
szellem, mely kevésbé homogén népeknél is hódit, Bel-
giumban egyre erősödik. 

Eme szempontokból kell megitélni a belga kormány 
eljárását, a mely valóban nem vádolható azért, hogy a mun-
kászavargásoknak végük nem akar szakadni. ? 

Szepes i egyházmegye. A főpásztor római útjáról 
és a szentséges atya papi jubileumának megiinnepeléséröl. 

Nm. és f t . Császka György püspök ur legújabb 
körlevelének szövege: (Folyt.) 

Piacúit Moderátori Deo diebus nostris post evo-
catum ad aeterna coelorum tabernacula magni nominis 
et perpetuae memoriae Pium IX. Pontificem, ad Cathed-
ram Sancti Petri elevare in persona SS. Patris Leonis 
XIII. virum, qui amplissimis, iisque clarissimis mentis 
et animi facultatibus ditatus, ceu speciale providentiae 
divinae instrumentum ad effectuanda mira Dei circa ge-
nus humánum consilia, in navi S. Petri constitui ac se-
dere recte creditur. Est lile pro mira sua res Ecclesiae 
aeque ac rerumpublicarum agendi dexteritate, ceu a Deo 
posita lux ardens, ut hominibus scientias quidem pro-
fanas et artes colentibus, ast in veritatibus aeternis, 
quae basim omnis culturae constituere deberent, vapu-
lantibus, ne dicam prorsus errantibus, sit lumen veritatis, 
propulsor coecitatis, iudex iustitiae, arbiter aequitatis. 

An non — quaeso — intuemur dolentes quidem 
in cunctis societatis humanae classsibus ima misceri su-
premis, et carnem adversus spiritum dimicare in extre-
mis Dum alii in simplicitate spiritus et animo recto 
revelatae Jesu Christi doctrinae fir miter adhaerent, et 
Magisterium Petroapostolicum ceu certam et erroris 
insciam vitae regulám tute et incunctanter sequuntur : 
non desunt alii iique plurimi, qui gloriantur ignorare 
se Deum, et culturam huius saeculi, cui nihil cum re-
ligione communis, viribus naturae et rationis humanae 
solius conaminibus tribuendam esse, ut fucum faciant et 
incautos decipiant, non exhorrent blasphemo contendere 
ore. Sed ubiubi haec vanae gloriae phantasmata suum 
canunt triumphum, summám una causant confusionem, 
sicquidem crescunt contentiones, deficiunt mores, exul 
mittitur pax, grassatur crudelitas. 

In medio tribulationum harum, misertus aegritudi-
nis humanae, misit Deus altero saeculi decimi noni di-
midio ad sanandum grande infirmum genus humánum, 
in persona Sanctissimi Patris Leonis XIII. velut gran-
diorem medicum, suum his in terris Vicarium, operis a 
se conditi custodem visibilem, legitimum Principis Apo-
stolorum successorem. De eo valent: „Tu es Petrus et 
super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam." „Tibi 
dabo claves regni coelorum." -) „Pasee oves, pasce agnos 
meos." 3) Yerbo : ille tenet clavum Ecclesiae modo legi-
time, iure divino ; ut idipsum dogmatic» iuxta ac pul-
cherrime edixit superius adduetum Concilium Vaticanum 
Sess. 4. Cap. 2. aiens : „Quod autem in Beato Apostolo 
Petro prineeps pastorum et pastor magnus ovium Dominus 
Christus Jesus in perpetuam salutem ac perenne bonum 
Ecclesiae instituit, id eodem auetore in Ecclesia, quae 
fundata super petram ad finem saeculorum usque firma 
stabit, iugiter durare necesse est. Nulli sane dubium 
iramo saeculis omnibus notum est, quod sanetus beatis-
simusque Petrus Apostolorum Prineeps et Caput fideique 
columna et Ecclesiae catholicae fundamentum a Domino 
nostro Jesu Christo Salvatore generis humani ac Re-
demptore claves regni aeeepit: qui ad hoc usque tempus 
et semper in suis successoribus, episcopis sanetae Ro-
manae Sedis ab ipso fundatae eiusque consecratae san-
guine vi vit et praesidet et iudicium exercet. Unde qui-
cunque in hac Cathedra Petro succedit, is secundum 
Christi ipsius institutionem Primatum Petri in universam 
Ecclesiam obtinet." E t reipsa quis sufficiat in enarrandis 
exponendisque iis, quae Sanctissimus Papa Leo XIII. per 
tempus Pontificatus sui perpetuâ memoria dignissima 
posuerat monumenta. Quot sermones. Allocutiones, quot 
ad orbem Catholicum in genere aut ad particulares ec-
clesias datae Literae Apostolicae : — tot veneramur to-
tius humani generis causa suseepta ab eo studia, ut non 
solum homines singuli sempiternam in coelis felicitatem, 
sed civitates ipsae magnitudinem veri nominis, prosperi-
tatemque in unitate verae fidei salvificae, aut saltem per 
charitatem et dilectionem proximi adipisci queant. Ut 
adeo verbotenus Ilium tangant, quae olim S. Ambrosius 
circa annum 389. ad Siricium dederat Pontificem scri-
bens: „Recognovimus literis Sanctitatis tuae boni pasto-
ris excubias, qui diligenter commissam tibi ianuam serves 
et pia solicitudine Christi ovile custodias, dignus, quem 
Christi oves audiant et sequantur : et ideo quia nosti 
oviculas Christi, lupos facile deprehendis et occurris 
quasi providus pastor, ne isti morsibus perfidiae suae 
feralique ululatu dominicum ovile dispergant." 4) 

Sed ultra quam intendimus, progressus est sermo 
noster. Oportet nos ad rem, quam tractare cupimus, pro-
pius et immediate accedere. 

Sanctissimus Pater totius Christianitatis, Leo XIII . 
Papa et Pontifex Maximus, — Deo Patre misericordia-
rum et Auetore omnis consolationis, gratiam suam, ut 
speramus et totis visceribus exoramus, concedente, — 
die 31. Decembris anni curr. 1887. complebit annos sa-
cerdotii sui quinquaginta. Ordinatus quippe fuit et ad S. 

•) Matth. 16, 18. 2) Matth. 16, 19. 
3) Joan. 21, 1. 4) Ambros., epist. 8-
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Presbyteratus Ordinem promotus Sanctissimus Pater qua 
tunc temporis Illustrissimus D. Joachim Pecci die 31. 
Decembris in festo S. Silvestri anno 1837. Romae ad 
titulum Dioecesis Anagniensis per Carolum p. m. Cardi-
nalem Odescalchi Episcopum Sabinensetn ac Sanctissimi 
D. N. Papae Yicarium Generalem. 

Festivum hunc terque solemnem diem cum Ipso 
iubilante Sanctissimo Patre cupit ac desiderat totus Or-
bis catholicus concelebrare, ut novum nanciscatur mo-
mentum veteris simul ac inconcussae suae erga Cathed-
ram Petri et in hac sedentem Sanctissimum Patrem su-
biectionis et reverentiae, venerationis et adhaesionis. inti-
mae ac tenerrimae unionis in tide, subiectionis in vinculo 
obedientiae pignus, coram toto qua patet terrarum orbe, 
opere probandi et facto testandi. 

His motivis succensa fulguris instar ab oriente exe-
untis et usque ad occidentem parentis, totum orbem ca-
tholicum unum occupavit desiderium eo directum, ut 
solemnitas jubiláris Sacerdotii Sanctissimi Patris nostri 
quo splendidius recolatur. Acsi nunc in auribus totius 
Christianitatis ea Scripturae sacrae resonarent verba : 
„ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis :" x) 
ut et fidem nostram in Christum, eiusque his in terris 
ob opus redemtionis nostrae continuandum et consum-
mandum, fundatam Ecclesiam, ac in huius clavo seden-
tem Magistrum infallibilem fatearaur, et contra principis 
teuebrarum molimina, quibus depulsa verae fidei luce, 
caliginem errorum in genus humánum effundere non 
reformidat, protestemur. Ad animandos Christifideles, ut 
in solemnissima haud minus ac piissima hac demonstra-
tione christiano-catholica partes capiant quo abundan-
tiores, — Bononiae (Bologna) coaluit Commissio gene-
ralis promotrix sub titulo : „Commissione Promotrice 
del Giubileo Sacerdotale di S. Pâtre Leone XIII." ; in 
cuius apice stat a zelo promovendarum rerum catholi-
carum notissimus Sign. Comm. Giovanni Acquaderni. 
Honores Praesidii in Commissione hac generali delati 
sunt Eminentissimo Domino S. R. E. Cardinali Placido 
Mariae Schiaffino Romae degenti. Scopus generalis huius 
commissionis nnllus alter, quam in communione et com-
municatione cum subalternis per imperia et régna, per 
civitates et oppida, per pagos et vicos erigendis et or-
ganizandis Commissionibus harumque e clero ac populo 
assumendis membris provocare omnes totius orbis, sine 
discrimine seu sexus et aetatis, seu culturae et condi-
tionis, catholicos : ut in praelaudata Sanctissimi Patris 
Nostri Solemnitate iubilaris Sui Sacerdotii partes capiant 
quo efficatiores. 

In Regno quoque nostro coaluit sub praesidio Emmi 
Dom. Joannis S. R. E. Cardinalis Simor Principis, Pri-
matis Regni et Archi-Episcopi Srigoniensis Commissio 
Generalis, quae iuxta Programma Generalis Commissionis 
promotricis Bononiae residentis procedet. Programma 
hoc in sequentibus consistit : 

I. Ut preces instituantur publicae ad implorandum 
a Deo Ecclesiae triumphum, et ad exorandum Sanctis-
simo Patr i vitam longaevam. 

•) II. Cor. 6. 2. 

Horum in nexu disponimus praesentibus: ut die 
30. Decembris anni 1887. in meridie, ubiubi per totam 
Dioecesim Nostram sunt campanae catholicae aut com-
munes, eaedem spatio mediae horae compulsentur sic-
que fideles ad Ventura sequentis diei solemnia festive 
praeparentur ; sequenti vero die, seu 31. Decembris tum 
in Ecclesia nostra cathedrali, tum in omnibus Dioecesis 
huius Ecclesiis parochialibus. item Ordinum Religioso-
rum Ecclesiis, monitis praevie de tempore fidelibus, 
solemne S. Missae sacrificium de festo diei, cum collecta 
pro Romano Pontifice celebretur et ad finem Missae 
hymnus Ambrosianus decantetur. Ut autem populo fideli 
eo amplior tr ibuatur Deum pro prosperitate Sanctissimi 
Patris implorandi occasio, tum tribus diebus Dorainicis 
ant festis de praecepto ante 31. Decembris, tum post 
eamdeni tribus diebus Domini aut festivis de praecepto, 
finito S. Missae sacrificio, coram exposito in Ciborio, 
aut exigente nefors id festivitate diei in Monstratorio, 
Augustissimo Eucharistiae Sacramento, recitentur Litaniae 
de SS. Nomine Jesu cum 5 Pater, 5 Ave, 1 Credo et 
oratione pro SS. Patre ea quae inter preces Litaniis 
0 0 . SS. adclusas habetur et sic sonat : „Omnipotens, 
sempiterne Deus, miserere famulo tuo Pontifici nostro 
Leoni XIII . et dirige eum secundum tuam clementiam 
in viam salutis aeternae, ut te donante, tibi placita 
cupiat et tota virtute perficiat. Amen." Hungarice : „Örök 
mindenható Isten, könyörülj a te szolgádon XIII. Leo 
pápánkon, s igazgasd őt kegyelmesen az örök boldog-
ság utján, hogy a te szent adományaid szerint azt ki-
vánja és egész erővel teljesítse, a mi Teelőted kedves. 
Amen." Germanice: „Allmächtiger, ewiger Gott! Erbarme 
Dich Deines Dieners, unseres Papstes Leo XIII. und 
leite ihn nach Deiner Milde auf den W e g des ewigen 
Heiles, damit er nach Deiner Eingebung was Dir gefällt, 
erstrebe und mit ganzer Seelenstärke vollbringe." Amen. 
Slavice: „Vsemohüci vecny Boze, smiluj sa nad sluzeb-
nikom svojim, najvissim biskupom a papezom nasim 
Leo XIII . a spraváj ho podia dobrotivosti svojej k 
ceste vecneho spaseuia tak, aby z daru Tvojeho, Tebe 
veci lubezne vyhladaval a so vsetkou snaznostou vyko-
nával. Amen." 

(Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A közp. növendékpapság m. e i. Iskolájának életéből 

Szép ünnepély folyt le vasárnap, e hó 22-én, a 
központi papnevelő intézet I. emeleti dísztermében. E 
napon tartá ugyanis a növendékpapság magyar e. i. Is-
kolája hagyományos szép szokásához hiven alapítási 
ünnepélyét, melyre szép számú diszes közönség gyűlt 
össze. Ott voltak a főt. előjáróságon kivül dr Aschen-
brier AntáT, dr Klinger István egyetemi tanárok, dr 
Balogh Sándor commendator, Csajághy Károly nyug. 
esp. plébános, Csaplár Benedek kegyesrendi áldozópap. 
Szabó Gyula jószágkormáuyzó, Wurtnb Imre egyet, quaes-
tor, stb. stb. Az ünnepély 3/45 óra után vette kezdetét, a 
midőn az ünnepély nyitányául felhangzott a papnöven-
dékek énekkara, szabatosan és szép összhangban előadva 

V 
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a „Pápai hymnusa-t (Feleitől.) Erre Prácser A. Gyula 
az iskola ezévi elnöke a legszebb köszöntéssel üdvözöl-
vén a diszes közönséget rövid, talpraesett megnyitó be-
szédet tartott, melyben különösen hangoztatta a kath. 
irodalom terjesztésének fontosságát a fékvesztett sajtóval 
szemben. — A megnyitó beszéd után Kriszt Jenő mű-
vészi zongorajátéka gyönyörködtette a közönséget, ki 
Sydney Smith „Fantaisie de Concert" czimii darabját 
elismerésre méltó szabatossággal adta elő. A diszes 
közönség nem is késett zajos tapsvihai'ral kifejezést adci 
elismerésének a nyújtot t élvezetért. Ezután az énekkar 
Dürner „ Viharbanu czimü darabját énekelte, majd Kriszt 
Jenő szépen átérezve szavalta el Májer Endre „ X I I I . 
Leo aranymiséjére'1. czimü ódáját. — A szavalat után, 
melyet lelkes éljenzés követett, Késmárky István lé-
pett a felolvasó asztalhoz s alapos és gondos tanulmányra 
valló értekezést olvasott fel „A vallás és erkölcs közötti 
összefüggésről, kiváló tekintettel a független morál elmé-
'étére." Czélja kimutatni a mai erkölcsi siilyedtség okát 
s a módot, melylyel azon segíteni lehet. Er re nézve először 
tisztán észokokból kimutatja a vallás és erkölcs közti 
szoros összefüggést ; majd bonczoló kés alá veszi a függet-
len morál elméletét, s ugy e tan követőinek nyilatkoza-
taiból, mint e tan veszélyes következményeiből k imuta t ja 
annak tarthatatlan voltát ; s ebből levezeti, hogy a régi 
jó erkölcsi életet csak ugy lehet visszaállítani, ha az er-
kölcsi életet visszavisszük a vallásos alapra. — A za-
jos éljenzéssel jutalmazott felolvasás után Kriszt 'Jenő 
és Oberhammer Károly Liszt J. „Magyar rhapsódiá"-ját 
adták elő zongorán. — Ezek után Ridárcsik Imre az 
Iskola ezévi jegyzője olvasta fel jelentését az iskola 
működéséről, melyben részletezi az Iskola ezévi belső életét 
s szól a pénztár és könyvtár állapotáról, mely 4868 
kötetet számlál. — Erre az elnök befejező beszédje kö-
vetkezett, melyben köszönetet mond a diszes vendég-
koszorú lekötelező figyelmeért s az Iskola ezévi mű-
ködését befejezettnek nyilvánítja. — Az énekkar erre Abt 
J . „Buzdító dal"-ával felelt, mely után ft. Markus Gyula 
intézeti kormányzó ő méltósága emelt szót s köszönetét 
fejezé ki a növendékeknek, kik e diszes ünnepélylyel 
neki s az egész vendégkoszorunak élvezetes perczeket 
szereztek ; különösen örömét nvilvánitá azért, mert ez 
ünnepély tanúsága annak, hogy azon szellemet, mely 
a Magyar Iskolának több mint félszázaddal ezelőtt létet 
adott, annak ezévi tagjai is hiven megőrizni igyekeztek. 
Lelkes szavakkal buzditá a növendékeket a tovább haladásra 
az önképzés nehéz de nagy horderejű pályáján, mert 
csak igy lehetnek — ugy mond — az egyház és haza javá-
nak előmozditói, a mihez Istentől erőt és áldást kiván ! 

Harsány éljenek feleltek e szavakra, s ezzel a szép 
ünnepély véget ért. —e. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A győri katb. önkormányzati testület. 

Agyőri kath. autonoraia nagy választmánya által kikül-
dött külön bizottság csütörtök délután Mohi Antal ka-

nonok belvárosi plébános elnöklete alatt két óráig tartó 
ülésben tanácskozott a testület alapszabályainak mikénti 
módosítása felett. Ez alkalommal megállapította azon 
irányelveket, melyek az alapszabályzatok módosításánál 
alapul fognak szolgálni. Letárgyalt minden szakaszt, s 
eddig az elemi iskolák költségeinek fedezésére s a nagy-
választmány tagjainak számára vonatkozó szakaszoknál 
van kilátás lényeges módosításokra. Ha ezeu külön bi-
zottság az uj alapszabályzat tervezetében megállapodott, 
indokolt javaslatát a nagyválasztmány elé fogja terjeszteni. 

H I V A T A L O S . 
•2119/1887. 

Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé 
felvétetni kívánó ifjak csődvizsgálatának ideje ez évben 
julius hó 4-ik napjára tűzetvén, ki, felkéretik a tek. szer-
kesztőség annak szives közzétételére, hogy a pályázni 
óhajtó VI., VII. és VIII. gymn. osztályú ifjaknak ke-
resztleveleikkel és ezévi iskolai bizonyítványaikkal el-
látva Egerben, az egyházmegyei hivatal irodájában, folyó 
évi julius hó 3-án a délutáni órákban kell jelentkezniök. 

Kelt Egerben, 1887. évi május hó 19-én. 
Érseki iroda. 

VEGYESEK. 
*„.* A pápa ő szentsége jubileuma ünnepélyes meg 

ülésének előkészítésére folyó hó 14-én tartott katholikus 
nagygyűlés vegrehajtó bizottsága f. hó 26-án délután 
4 órakor a központi papnevelde dísztermében alakuló 
gyűlést fog tartani. 

— A bérmálás szentségének kiszolgálása Buda-
pesten a katholikus hitélet felpezsdülésének ismét né-
hány, örökké emlékezetes napot szerzett. Nagy volt a 
megjelent hitbajnokok tömege, nagy volt a bérmáló püs-
pökök munkakedve, a szülők és a lelkészkedő papság 
öröme. Confirmet Deus ! 

— Isten ujja mutatkozik abban, hogy a pápát 
világi fejedelemségétől megfosztó s Rómába erőszakosan 
betolakodott forradalmárok élite-jének, Garibaldi híveinek 
köréből indult ki a szózat, hogy a pápasággal ki kell 
békülni! Fazzari képviselő, Garibaldi ez ismeretes hive, 
vette kezébe a reconciliatió zászlóját. Es csodálatos, az 
Etnától az Alpesekig ugyanazok a torkok, melyek egy 
kor „morte al papá^-t kiabáltak, most azt hirdetik, hogy 
a pápával meghasonlott Olaszország „nem igazi kife-
jezése az országnak" ! A vetés kezd érni. XIII. Leóra 
még gazdag aratás vár 

— A katholiczizmus haladása Keleten lassan 
ugyan, de biztosan megy előre. Salonichiban az apostoli 
szentszék három év előtt körülbelül 70,000 egyesült 
macedóniai bolgár számára püspökséget alapított. Most 
már székesegyházat készülnek ugyanott emelni, sz. Cyril 
és Method számára, kik tudvalevőleg Salonichiban szü-
lettek. 

— Az angol katholikus papságnak kitűnő eljárása 
van a hatalmas angol protestantizmussal szemben. Maga-
san lobogtatja mindenfelé a felvilágosítás fáklyáját az 
iránt, hogy a protestantizmus mennyire eltért az ős egy-
ház hitétől, ellenben a XIX. századbeli katholikus hit-
vallás és az ős égyház hite közt mily bámulatos az ösz-
hang. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A pesti főtemplom a török hatalom ideje alatt. 
(Folytatás.) 

Nagy-Körös városa 1679-ben Pesten ismét 
házat vett, melyért 10,000 akesét adott Musz-
tafa ben Abdaiának, a ház előbbi birtokosának, 
mely házat jó karban t a r t j a és 1682-ben benne 
kemenCzét csináltat. 

Azonban mind az, a mi ez időben készült, 
1684-ben midőn azt a törökök menekülésük- al-
kalmával Pestet felgyújtották, végkép elpusztult. 

Pest városnak és templomai koronkénti 
állapotáról érdekes tudósításokat merí thetünk a 
követségben, vagy más czélból átutazók fenma-
radt napló-jegyzeteiből. Ezek időszerinti sorrend-
ben igy következnek : 

Idősb G erlach István, ki Ungnad Dávicl 
követ kiséretében 1673-ban j á r t Pesten, ezt 
jegyzé fel a mecseteket illetőleg naplójában 
Junius 19-ikéről i1) 

„Ebéd után hétszáz lépés hosszú hajóhidon 
a Dunán átmentünk Pestre, melyen észre lehe-
te t t venni, hogy egykor tekintélyes kereskedelmi 
város vala, számtalan, de sötét s barátságtalan 
boltokkal- és kereskedőjelekkel. Egykor szép kő-
házai valának vasrostélyos ablakokkal, melyeket 
azonban a törökök agyaggal betömtek, úgy, hogy 
ot t már többé valami kellemes nem látható, 
kivéve két török templomot, melyek csinos elő-
udvarokkal birnak és egy mintára vannak épitve. 
Délnek előcsarnokkal birnak, északnak és nyu-
gatnak teritőkkel vannak fedve, belsejök pedig 
szőnyegekkel van beaggatva, kivált a basa me-

Stephan Gerlach des A e l t e r n T a g e - B a c h . 10. 1 

esete még kelet felé is szép szőnyegekkel van 
befüggesztve. Templomukban bolthajtásos kis he-
lyiség van, melyben valamely pap ül és imáját 
mondogatja. Et től nem távol magas szék áll, 
mely körül van rácsozva Ebbe a szónok lábait 
összerakva ül, mint az nálok szokás. Egy tem-
plomban imázó papot hallottunk, ki a török 
császárság, valamint a budai basa és minden 
jelenlevő üdveért könyörgött, melyre saját nyel-
vükön az áment a többiek oly módon kiál-
to t ták reá, hogy beillett volna ökörbőgésnek. 
Templomaik teteje gömb alakú, de felül csúcsos. 
Belsejükben vastag vassodronyokon számos lámpa 
függ, melyek között a középső a legnagyobb 
Minden templomnál, elől a sarkon a keleti és 
déli oldal között magas fehér torony áll, me-
lyen felül körül lehet járni. Erről valamely pap, 
mert óráik nincsenek, az embereket a templomba 
hivja." Igy a pesti mecsetekről Gerlacli. Feltűnő 
az, hogy Pesten a törökök ké t egyforma me-
csetet épitettek, félgömb tetővel, önálló mina-
retekkel; holott a törököknél szokásban volt a 
keresztények templomait mecsetekké átalakitani, 
a mint azt Budavárában cselekedték. ') Pesten 
pedig aránylag a keresztény lakossághoz, mint 
lát tuk, igen is elég templom volt, a metyekből 
a török lakosság számára is ugyancsak elegendő 
mecset kerülhetet t volna, mindamellett, hogy 
a még visszamaradt keresztények számára is 
tel t volna egy-kettő templomnak. Azt hiszem, 
hogy a keresztények templomai közöl egyik-

A z e l j á r á s t , m i k é n t a l a k í t o t t á k á t a t ö r ö k ö k a 
b u d a v á r i f ő t e m p l o m o t m e c s e t t é , e l m o n d o t t a m a n n a k t ö r -
t é n e t é b e n . 9 3 és 232 . 

40 
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másik az ágyúzás és tűzvész következtében vég-
leg elpusztult. A többi pedig oly rongált volt, 
hogy jutányosabb vala uj mecseteket épiteni. 
mint a keresztény templomokat olyanokká át-
alakítani. 

1577-ben Schweiger Salamon j á r t Pesten, 
mint Sintrendrof követnek kisérője. Feljegyzé-
seiből érdekes: „No vb. 19-ikén. A lűdon átmen-
tünk Pestre, mely hid 68 hajón nyugszik. Né-
hány csausz kisért át. A város északra esik. Az 
átmenetre szükséges egy félóra. Pest tágas 
mezőn fekszik, meglehetős magas, vastag falai 
vannak, és pedig épen, azonkivül kőfala is. Pest 
tehát e tekintetben jobb helyzetben van mint 
Buda, Esztergom vagy Belgrád, melyek erődité 
sei igen meg vannak rongálva. Pest kőfalai kö-
rül egy óráig mentünk. Benn rossz, gyalázatos 
és csúnyán épitett házai vannak, mint Török-
országban mindenütt . — E mellett igen sáros 
és szük utczák. Néhány keresztény is lakik itt, 
kiknek van templomuk és papjuk, mint mondják 
evangelikus hitü. De sem harangjok sem órájok 
nincs ; ezt az egész Törökországban csak Eszter-
gomban és Budán engedik meg . . . . Messze 
nem mehettem, mert a haszontalan csőcselék 
sokat bosszantott bennünket." 

1591-ben Vratislaw te t te meg az utat Kon-
stantinápolyba Budán, Pesten keresztül, Krekwitz 
követnek kisérője gyanánt. Feljegyzéseiből kivesz-
szük ezt : „Oktob. 12. Végre lementünk a Dunához 
és áthaladtunk a folyamra épitett hidon és Pest 
vidékére érkeztünk. E várost is szemügyre vet-
tük és ot t számos keresztény és török kereske-
dőre akadtunk, de igen rossz épületekre. Mivel 
i t t egyéb dolgunk nem volt, hajóinkhoz visza-
mentünk. " 

1604-ben febr. 14-ikén érkezett Pestre Mo-
lart Hanz követ társaival, kik közöl a főtiszt 
urak benn a városban, mely akkor a kereszté-
nyeké volt, kaptak lakást, mig a többiek Pesten 
felül fabódékban és sátrakban laktak. Mind a 
mellett, hogy a társaság 19-ikéig Pesten ma-
radt, a városban járt-kelt, mégis a követség 
történetének feljegyzője annak leirására mitsein 
forditott , habár egyéb részletességekben igen 
bővelkedik.3) 

x) Schweiger. Eine neue Raiszbeschreibung. Nürn-
berg 1608. Az igen becses eredeti kézirat Lanfranconi 
ur birtokában van. 

Des Freyherrn von Vratislaw merkwürdige Ge-
sandtschaftsreise. Leipzig 1787. — 4. 

3) Hormayr. Taschenbuch, 1848. 111. 

Ugyancsak 1605 elejétől fogva három éven 
át Wilden Hanz norinbergai polgár mint rab-
szolga tartózkodott Budán, melyről igen érdekes 
adatokat jegyzett fel memoir ej aib an ; Pestről azon-
ban csupán azt mondja, hogy a kereskedők őt 
először Pestre vitték, onnan pedig a befagyott 
Duna jegén Budára ment.1) 

1605-ben Budán és Pesten já r t Bocatius 
János kassai polgármester, ki Pestről igy i r : 
„Innen Pestre megyek át. Oh! sajnálatra méltó 
Pest! inkább pestisnek volna nevezhető! Ott 
egy ház sem ép, földig lerombolva vannak 
mindnyájan ; a kevés lakó söpredék és csőcse-
lék!" l) lm a keresztény csapatok kivonulása 
után Pestnek találó képe. Ert jük már most, hogy 
a norinbergai származású Wilden mért nem 
emliti. Mert emlitésre nem találta érdemesnek. 
De Bocatius, a ki Pest virágzó állapotáról tu-
dott és ismerte szép múlt já t , hogy sorsa felett 
sajnálkozásának kifejezést adjon, azért emliti 
meg tapasztalatait . 

1622-ben junius 9. Venner Ádám j á r t Pesten, 
ki Tsernin Hermann követnek személyzetéhez 
tar tozot t s ezt mondja : „Pest kies lapályon 
fekszik, de majdnem üres. A Duna felén sövény 
palánkokkal, szárazföldi oldalán fallal van kö-
rülvéve." 3) 

1660-ban a rabszolgaként Budán tartózkodó 
Wallsdorf Keresztély felemlíti Pestről,*) misze-
r int kies lapályon fekszik, meglehetős nagy, 
de majdnem félig üres. A szárazföld felől erős 
fallal, a viz felől pedig sövény palánkkal bir. 

1664-ben az olasz Benaglia János mint 
Caprara Albrecht követ kisérője j á r t Pesten, ki 
naplójában febr. 16-ikához ezeket fűzi: „Éppen 
szemben a várossal (Budával) a folyamnak má-
sik oldalán a törökök és zsidók sirjai vannak, 
mintegy szétszórva a mezőségen, megkülönböz-
tetésül faragott turbánokkal ellátva (unterschie-
den mit eingehauenen Tulbanten), alacsonyak, s 
a személyek nagysága szerint befödve. Ugyanott 
fallal körülvett és tornyokkal biró Pest nevü 
helység is van, épp a hosszú hidnak végénél, 
mely utóbbit tavaszszal szokták épiteni, hogy 
télen át a jég által meg ne rongáltassék. Ugyan-

Neue Reissbeschreibung. Nürnberg 1623. 
2) Bél. Apparatus. 334. 
3) Ein gantz new Reysebuch von Prag aus bisgen 

Constantinopel. 
4) Ugyanazon szavakkal, mint az előbbi. — Türki-

scher Landstürtzer 1664. 
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ot t katholicus templom van ferenczrendü két szer-
zetessel, épp ugy mint az ottomán birodalom 
más helységeiben. Hogy ezek a törökök részéről 
különféle sértegetéseknek kitéve ne legyenek, 
világi ruhákat szoktak használni, kivált ha út ra 
kelnek." Midőn a küldöttség 1681-ben ismét 
visszatért, jun. 20-ikától julius 22-ikéig időzött 
Budán, ekkor elhalt a követség ruhatárnoka. A 
pesti pátereknek adatott meg a kedvező enge-
dély, hogy őt a katholikus temetőben eltemet-
h e s s é k . A z útleírások között Benaglia örö-
kí tet te meg számunkra a legbecsesebb adatokat , 
melyeket a maga helyén kellőleg értékesíteni 
f o g u n k . (Folytatjuk.) 

A püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 
Irta ifj. Bobok József. 

V. 
A püsp. ált. helynök kellékeire nézve a közönséges 

egyházjog a következőket rendeli. 
A püspöki ált. helynöknek klerikusnak kell lennie, 

vagyis legalább a hajkoronával (tonsura) ellátottnak ; 
világi ember e hivatalt nem viselheti, mert a kánon-
jog szerint, világi ember egyházi ügyekről nem tárgyal-
hat. x) Illő azonban, bár az egyházjog nem kivánja, hogy 
az ált. helynök már állásánál fogva is áldozó-pap legyen ; 
ezen értelemben ugyanis egyes zsinatok is határoztak. 
Igy a YI. milánói zsinat elrendelte, hogy az ált. helynök 
legalább al-szerpap (subdiaconus) legyen. A tortosai 
(spanyol, 1429.) zsinat a magasabb rendekkel el nem 
látott helynök minden eljárását semmisnek nyilvánitá 
ki. Az edingburgi és bordeauxi zsinatok a papi rendet 
kivánják m e g . S p a n y o l o r s z á g b a n csak a felszentelt 
áldozár viselheti e hivatalt. (Constit. Urbani YIII . Decet 
Romanum.). 

A püspöki ált. helynöknél megkivántatik, hogy 
törvényes ágyból származzék. A törvénytelen születésűnek, 
bár az áldozárságra és a lelkipásztorkodással összekötött 
javadalom elnyerhetésére pápai dispensátióban részesült, 
a helynöki tisztség viselhetésére még külön pápai en-
gedélyt kell kapnia, mivel a közönséges egyházjog szerint 
az áldozárságra törvényesitettnek a lelkivezetéssel járó 
méltóságok viselésére még külön pápai engedélyre van 
szüksége, már pedig a helynöki tisztség, mint alább 
látni fogjuk, ily méltóságok sorába tartozik. Ugyancsak 
külön pápai dispensatióra van szüksége az olyannak, ki 

*) Ausführliche Reisz-Beschreibung. Frankfur t 1687. 
17. 145. 

2) Cap. Decernimus. 2. X. II. 1. Bár Sbrozzi ezt is lehetsé-
gesnek mondja, ha t. i. a világi erre különös pápai engedélyt 
kapna, potest enim Papa laico demandare causas clericorum etiam 
criminales. Leuren i. m. Paragr. II. qu. 37. n. 2. 

s) Binterim. i. m. II. 2. 425. 1. és Thomassin. i. m. Par. 1. 
Lib. II. Cap. VIII. n. 7. 

valamely rendbe való lépése által törvényesittetett ; és 
ez még akkor is szükséges, ha az illető a rendjében 
levő méltóságok péld. az apátság, házfőnökség stb. vi-
selésére kapott is engedélyt.x) 

A püspöki ált. helynöknek nötelennek kell lennie ; 
a nos, bárcsak egy nejű és oly nővel biró, ki az egybe-
kelés alkalmával hajadon volt, nem viselheti e hivatalt, 
annál kevésbbé a kétnejü. 9) A görög szertartásuaknál 
azonban nős helynököket is találunk. 

A püspöki ált. helynöki tisztség viseléséhez leg-
alább a 25 éves életkor kívántatik meg. Ezen kort kivánja 
ugyanis a tridenti zsinat a lelkészektől és az olyanoktól, 
kik valamely a lelkivezetéssel összekötött méltóságot vi-
selnek. Es ezen korhiány alól a püspök nem dispenzál-
hat ja helynökét.3) 

Megkivántatik továbbá a püsp. ált. helynöknél, 
hogy kánon-jogtudor, annak szabadalmazottja (lieentiatus) 
vagy máskülönben az egyházjogban jártas legyen 4 ) és 
ez kivált akkor áll, ha a püspök maga nem jogász, ha-
nem csak theologus. 5) A tridenti zsinat (sess. XXIY. c. 
16. de ref.) nem szól ugyan a püspöki helynökről, de 
a Sacr. Congr. Ep . ezen zsinatnak a káptalani helynökre 
hozott határozatát a püspöki helynökre is alkalmaztatni 
kivánja. e) A mexicói (1585.) zsinat is ily értelemben 
magyarázza a trid. zsinat ezen határozatát. „Quoniam •— 
mondja e zsinat — Episcopi jure et expresso Concilii 
Tridentini decreto tenentur Officialem Vicarium Gene-
ralem constituere, qui Doctor sit vei etc." 7) Es azért, 
ha e tekintetben a S. Congr.-nál valamely püspök ellen 
panasz emeltetnék, az a püspököt a kánonokban jártas 
helynök kinevezésére kényszeritheti. 8) 

Végre hazai törvényeink megkívánják, hogy a 
helynök született magyar l e g y e n 9 ) ; a hazai nyelvet értse 
és a világi törvényekben is jártas legyen. 

Az ált. helynöki tisztség viselésétől tiltatik a plé-
bános, kivált,_ ha a püspöki székhelyen kivül levő plé-
bániája van és annál inkább, ha más egyházmegyei 
plébános, mert mint a s. Congr. Epp. többször kimon-
dotta, a plébánosi és az ált. helynök hivatal egymás 
mellett meg nem fér, mert hogy az egyiket valaki lel-
kiismeretesen betöltse, a másikat okvetlenül elhanyagolja: 
és ezen tilalom még arra az esetre is szól, ha a plébá-
nos helyettest kapna plébániájára. 10) Ugyanezen oknál 

') V. ö. Leuren i. m. Parag. II. qu. 44. 
2) Sacr. Congr. Epp. in Treguriensi. 11. Sept. 1612. és Cap. 

unie, de cleric, conjug. in 6. v. Ö. Ferraris i. m. Art. 1. n. 19 
és 20. 

s) Trid. Sess. XXIV. c. 12. de ref. Ferr. Art. 1. n. 34. 
4) Sacr. Congr. Ep. in Polignanen?i. 28. Aug. 1582., in Tri-

dentina. 6. Oct. 1648. stb. 
5) In Arben. 23. Apr. 1591. 
6) XIV. Benedek pápa is „Quam ex sublimi* aug. 28. 1755-

ben kelt sonstitutiójának 4. §-ában határozottan kimondja, hogy 
a helynökségre, legyen az káptalani vagy püspöki, kánonjogtudor-
ság kivántatik. Szeredy i. m. I. 556. 1. 

7) Thomass. i. h. n. 8. 
8) Ferraris i. h. n. 35. 
9) Uladisl. D. II. 32. D. IV. 25. Szeredy i. m. I. 557. 1. 

10) Sacr. Congr. Concil. 12. Maji. 1629. és S. C. Ep. in Mes-
sana 19. Jan. 1603-, in Sutrina 16. Nov. 1640., in Albing. 8. 
Jun. 1621 
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fogva kizárvák az ált. helynöki tisztség viselésétől azon 
dignitariusok vagy kanonokok, kik lelkipásztorsággal járó 
hivatalt viselnek.*) Vájjon azonban ily esetben, ha t. i. 
valamely lelkész ált. helynökké kineveztetnék, a kine-
vezés semmisnek vagy csak meg nem engedettnek te-
kintendő, semmi bizonyos határozat nincsen, valószínű 
azonban, egy csak meg nem engedettnek kellene te-
kinteni mindaddig, mig annak semmissége világosan ki 
nem mondatnék.2) 

Eltiltvák a S. Congr. Ep. et Reg. számos határozata 
által az ált. helynöki tisztség viselésétől a canonici saecu-
lares is, részint a lateráni és tridenti zsinatokban tiltott mél-
tóságok cumulátiója miatt, részint, mert ugyanezen congre-
gatió szerint a helynök a javadalmasok és az egyházmegye 
lelkész (plébános) tagjai közül való nem lehet . a) Azonban 
a jelenleg divó szokás és gyakorlat szerint a püspökök 
helynökeiket a káptalanbeliek közöl szokták kirendelni. 
Es ezen gyakorlat czélszertinek is látszik, egyrészt azon 
magas állásnál fogva, melyet a kanonokok az egyház-
megyében elfoglalnak, másrészt, mivel ezek az egyház-
megyei ügyek és állapotok ismeretében sokkal nagyobb 
jártassággal birnak, mint az egyházmegye valamely más 
papja. A javadalmak cumulátójára nézve különben a 
S. Congr. Concil. (in Valentina an. 1593.) kimondotta: 
„Consuetudini permittenti, quod in eadem ecclesia dig-
nitates cum praebendis canonicalibus teneantur, non est 
derogatum per Trid. sess. 24. c. 17." 4) Azért a salman-
ticai (1335.) zsinat elrendeli : „Episcopi viros providos 
de gremio ecclesiae cathedralis l i terarum scientia praeditos, 
si reperire potuerit , ad exercendum eorum vices, eligere 
teneantur." (Can. 1. Tom. VII. Concil. col. 1965.) 5) 

A canonicus poenitentiarius, kit a püspök a trid. 
zsinat szerint káptalanja tagjai közöl kinevezni köteles, 
szintén nem lehet ált. helynök, nehogy az a gyanú tá-
madhassák, hogy ő a gyóntatószékben hallottakat az 
igazság kiszolgáltatásánál felhasználja ; kiyételt képez az 
olyan, a kinek a megyében általánosan elismert jó hir-
neve e gyanúra okot nem szolgáltatna. 6) 

Ugyancsak a S. Congr. Epp. tiltja, nehogy a püs-
pöki város szülöttje, vagy az egyházmegyéhez akár 
születés, akár valamely javadalom birása folytán tartozó 
ált. helynök legyen, nam propter consanguinitates, affi-
nitates, familiaritates et alias attinentias potest deviare 
a recto tramite justitiae, vei certe se reddere partibus 
suspectum.7) Ugyanezt tiltja a XIII. Benedek alatt tar-
tott római zsinat is (1725. tit. 8. can. 2.): „Episcopi 
praeterea in Vicarios Generales suos Fratres, aut Nepotes, 
aut propriae Episcopalis TJrbis Cives non eligant." 8) 

0 S. Congr. ad Trid. Sess. XXIV. c. 12. de ref. ed. Richter, 
n. 31. Idézve : Tüb. Quart. 557. 1. 

2) Moy-Ver. 341 és 342. 1. 
3) Analecta Juris Pont. Jul. et August. 1858. p. 855. v. ö. 

Moy-Ver. 342. 1. 
4) Philips, i. m. S. 178. 
5) Binterim, i. m. I 2. S. 426. 
6) S. Congr. Ep. in Ariminiensi. 28. Jan. 1611. Ferr. i. m. 

Art. 1. n. 33. 
7) Ferraris, i. m. Art. 1. n. 31. és Analecta Jur. Pontif. torn. 

1. p. 2891—2899 és torn. II. p. 900—906. 
8) Ferraris, i. h. 

Azonban a S. Congr. Epp. ez iránt sokszor dispensátiót 
adott, dummodo — mondja ez — non det (nempe Vica-
rius) occasionem quaerelarum, et hoc multis de causis 
et signanter, si Episcopus adhuc extraneum idoneum 
invenire nequiverit, si vicarius exterus non tarn cito possit 
accedere, item propter tenuitatem fructuum Ecclesiae. 
propter aëris intemperiam, propter notitiam bonarum 
qualitatum talis Vicarii dioecesani, qui sit eximius in 
regimine. Es ezen dispensatio Olaszországot kivéve, a 
hol még most is a püspöknek ily esetben a S. Congr. 
dispensátiójára van szüksége, a többi országokra nézve 
általános érvényűvé vált : azért most általánosan bevett 
szokás az illető egyházmegyéből való papot helynöknek 
kinevezni, egyrészt, mert a megyéhez tartozó pap sokkal 
nagyobb hely- és személyismerettel bir az illető me-
gyében, mint az idegen egyházmegyéből való, a mi 
pedig hivatalának pontos betöltését nagyban elősegíti ; 
másrészt, mert a saját egyházmegye kötelékéből való 
helynök sokkal nagyobb bizalommal és szeretettel ta-
lálkozik pap-társainál, mint a más megyéből átlépő, ki 
iránt rendesen még évek multán is bizalmatlansággal vi-
seltetik a megyebeli papság. Különben is az esetleges 
visszaéléseknek, melyektől a S. Congr. ily esetben tart , 
a püspök erélye könnyű szerrel elejét veheti. 

Vita tárgyát képezi, hogy lehet-e ált. helynök 
valamely szerzetnek tagja. Hogy a kolduló szerzet tagjai 
helynökök nem lehetnek még akkor sem, ha később 
valamely más szerzetbe léptek is át, az nyíltan kimon-
datott VII. Kelemennek 1599. jul 23. „ Nullus omninoa 

constitutiójában. Vájjon azonban a nem-kolduló szerzetek 
tagjai e hivatalt viselhetik-e, arra nézve már eltérnek a 
kanonisták nézetei. — Ferraris a Sacr. Congr. Epp. 
több határozatára (in Asculana 15. Jan. 1597. és mások. 
Ferrar. i. h. n. 21.) hivatkozva azt vitatja, hogy a szer-
zetes, hacsak különös pápai engedélye nincsen a kolostoron 
kivül tartózkodhatni, helynök nem lehet (in Caputaquensi. 
17. Nov. 1593. Ferrar. i. h. n. 22.). Evvel szemben 
Schmalzgrueber, Engel, Bouix és mások azt állítják, hogy 
a szerzetesek rendfönökeik engedélye mellett minden 
pápai dispensatió nélkül helynököknek kirendelhetők. 
Állításuk bebizonyítására pedig felhozzák, hogy a Fer-
raris által idézett congregátiói határozatok csak egyes 
különös esetekre vonatkoznak, tehát nem általános ér-
vényűek és hogy a tridenti zsinat (sess. 25. c. 4. de 
ref.) megengedi a szerzetesnek egyszerűen rendfőnöke 
engedélye mellett jámbor czélokból péld. a tanítás, az 
Isten igéjének hirdetése végett más személyek vagy in-
tézetek szolgálatába lépni, tehát a szerzetházon kivül 
tartózkodhatni. — De, mint Moy helyesen megjegyzi, 
az ált. helynöki tisztség nem sorolható azon különös 
esetek közé, melyekben a rendfőnök rendtagját a kolos-
toron kivül való tartózkodásra dispenzálhatja és hogy 
VIL Kelemen idézett constitutiójában az, hogy a szer-
zetes a helynöki tisztség viselhetésére pápai engedélyt 
igényel, oly világosan ki van mondva, hogy arra külön 
tilalom egészen fölösleges, végre hogy a legújabb idők 
gyakorlata e tekintetben nemcsak hogy mit sem változ-
tatott, — mint ez a S. Congr. Epp. egészen 1821-ig 
kiadott határozataiból világosan kitűnik, — de sőt e 
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szigort az oly társulatok tagjaira is kiterjesztette, a kik 
csak egyszerű fogadalmat t e s z n e k . — Néha azonban a 
S. Congr. megengedi, hogy coelestinus vagy dominikánus 
helynök lehessen ; 2 ) a konstantinápolyi latin patriarcha 
helynöke is rendesen minorita (ex Minoribus de Obser-
vantia) szokott lenni. 

Azonban az oly szerzetes-apát, ki quasi episcopalis 
joghatósággal bir, vagyis világi hiveknek is főpásztora, 
választhat magának szerzete tagjai közöl a kánonokban 
jártas tagot ált. helynöknek ; ha pedig ilyennel épen 
nem rendelkeznék, világi papot, ki a szükséges kánon-
tudori fokkal bir, vagy ha ez lehetséges nem volna, a 
kánonokban kevéssé jártas szerzettag mellé valamely 
tudort ülnöki (assessor) minőségben kirendelhet, csakhogy 
ily esetben a szerzetes-helynök eme melléje rendelt ül-
nök tanácsa nélkül fontosabb ügyben nem határozhat. 3) 
Ily quasi episcopalis joghatósággal biró szerzetes-apát 
nálunk a pannonhalmi főapát, a ki rendtagjai közöl sze-
meli ki helynökét, és ez ép ugy, mint bármely püspöki 
helynök, generalis joghatósággal bir 4) 

Végre tiltja a S. Congr. Epp., hogy a püspök uno-
káját, testvére gyermekét, saját testvérét, kivált ha ez 
nem kánon-jogtudor, egyáltalán bármely rokonát hely-
nökévé nevezze ki. 5) A S. Congr. itt is dispensátiót ad 
bizonyos időre a püspök-rokon jó tulajdonságai miatt és 
más alkalmas egyén hi ján. ü ) 

A püsp. ált. helynök kinevezésére semmi bizonyos 
forma nincsen előirva. A püspök szóbelileg is kinevez-
heti helynökét, nem szükséges ezt irásba foglalni. Bár 
igen czélszerü, — a mit a püspökök különben is tesz-
nek, — hogy t. i. a helynök kinevezését irásba foglalják, 
abban hatalomkörét kijelölik, azt neki kézbesitik, — 
hogy szükség esetén, ha hatalma kétségbe vonatik, ma-
gát igazolhassa, — a kinevezést és a helynökre bizott 
hatalomkört a káptalannal és ,az egész megyei papsággal 
közlik és az u j helynök kirendelését a kormánynak is 
tudomására hozzák, hogy az esetleges levelezésnél, mely 
a kormány és a helynök között történni szokott, semmi-
nemű akadály elő ne forduljon. Végre a kinevezési ok-
mány hiteles másolatban az egyházmegyei levéltárba 
helyezendő. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, máj. 27. Régi hazugságok ujabb kiadás-

ban. — A ki statisztikailag össze akarná állítani, hány-
szor változtatták már a lapok álláspontjukat a római 
kérdést illetőleg, vagy hányszor állították már, hogy a 
pápa igy és amúgy kiegyezkedik az olasz kormánynyal, 
az igen érdekes kis tanulmányra tenne szert. A közvéle-

V. ö. Moy-Ver. i. m. 842 és köv. 1. 
2) In Puteolana. 3. Febr. 1593., in Traguriensi. 15. Jul. 1606. 

és másutt. 
3) S. Congr. Ep. in Caleguritana. 23. Dec. 1603 és 21. 

Nov. 1605. 
4) Schematismus Cl. Ord. s. Benedicti. 1872. p. 11. id. Sze-

redy, i. m. I. 557. 1. 
5) In Hostunensi. 19. Sept. 1577., in Comensi. 2. Dec. 1578., 

in Tarentina 6. Apr. 1611., in Arianensi. 1636. stb. 
6) In una Nullius Piscae. 1. Oct. 1655. 

mény folyton változó szájcsövei, a merev tagadás, a kibé-
külés lehetetlenségének állításától egész a most hangoz-
tatot t kibékülés szükséges voltáig — a két szélső termi-
nus közötti hosszú ut egész scaláján keresztül — annyi 
mindenféle változáson mentek keresztül, hogy önmagok 
sem ismernének eredeti saját ál láspontjukra. 

Es a legszebb az, hogy az elvi álláspont megvál-
toztatását oly nagyon másra tolják és a világgal minden 
áron azt akarják elhitetni, hogy a pápa változtatta meg 
álláspontját. A rideg „non possumusMól a kibékülés ke-
reséséig. Es ezt kiváltképen a í. hó 23-án tar tot t titkos 
konsistoriumban mondott beszédből akarják kiolvasni. 
Nagy garral hirdetik most a világnak : ime a pápa kész 
lemondani eddigi rideg álláspontjáról, kész kibékülni 
Olaszországgal, kész elfogadni minden feltételt, melyet 
Olaszország az ő számára ki fog szabni stb. stb. 

Nem kell mondanunk t. olvasóinknak, hogy az egész 
csak mese beszéd, olyan, minőt már százszor és százszor 
hallott a világ, de a mely eddig még soha sem vált 
ténynyé. 

Igaz, egy valami feltűnő szentséges atyánk beszé-
dében és ez a következő részlet: „Vajha békitési törek-
vésünk, melyet minden nemzettel szemben gyakorlunk, 
képes volna, amint akarnunk kell, használni Olaszország-
nak, melyet Isten oly szorosan fűzött a római pápasághoz 
és a melyet mi a természet parancsánál fogva fölötte 
szeretünk. Nem egyszer mondottuk s állandóan és állha-
tatosan törekedtünk arra, hogy minden olasz lelki nyu-
galmat élvezzen és hogy végre valahára a római pápa-
sággal folytatott gyászos viszálkozás véget érjen." 

Ez a részlet, nem tagadjuk, kissé feltűnő lehet, de 
távolról sem tartalmazza azt, mit a liberális lapok ebből 
kiolvasni akarnának. 

Mit is mond ebben a pápa ? 
Először azt mondja, hogy a pacificatio müvét, 

melyet Isten kegyelmével oly szép sikerrel folytat másutt, 
Olaszországra is kivánja kiterjeszteni. Ez oly egyszerű 
és könnyen érthető dolog, hogy ebben senki sem fog 
megütközni. A harcz, az egyenetlenség nem természetes 
ál lapot; a pápa, az egyház sem kívánhatja ezt állandó-
sítani és amint ki nem tér, sőt ki nem térhet a pápa 
a szükségessé vált harcz elől, ugy nem teheti, hogy a 
pacificatio akár eszméjétől, akár véghez vitelétől, vona-
kodnék, ha ez jogfeladás és magasabb érdekek megsér-
tése nélkül könnyen lehetséges. Utol jára is minden 
harcznak végczélja a béke, a társadalmi, állami rend-
ben épp ugy, mint az egyház életében. Tehát abban, 
hogy a pápa a pacificatio müvét Olaszországra is kivánja 
kiterjeszteni, absolute semmi sincs, mi akár hivatásával, 
akár az egyház érdekeivel ellenkeznék. 

Másodszor hangoztatja a pápa a hazaszeretet ter-
mészetes "kötelességét. Ez is valami, mit csak az nem 
ért, kiben a jóakarat hiányzik. Elégszer vonták kétségbe 
a pápa hazaszeretetét ; nem ártot t nyiltan hangoztatni 
ezt a természetes kötelességet, melyet az evangeliomi 
törvény el nem törült, hanem inkább nemesitett és fel-
sőbb rendbe felemelt. 

Harmadszor emliti a pápa az olaszok lelki nyugal-
mát. S azt óhajtani, hogy minden olasz lelki nyugalma 
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helyreállíttassák, valami oly természetes annak részé-
ről, ki a lelkek üdvére és nem vesztére bírja a legfőbb 
hatalmat, hogy épp az ellenkezőjén kellene csodálkozni 
és bámulni. 

De mindezek távolról sem involválnak olyasmit, a 
mi akár a pápa eddigi álláspontjával, akár az egyház 
érdekeivel ellenkeznék. S ugy látszik, mintha szándéko-
san ki akarta volna zárni szentséges atyánk az ilyféle 
helytelen magyarázatot, azonnal hozzá teszi az eléggé vi-
lágos és bizony alig félremagyarázható nyilatkozatot : „De 
(ha t. i. a viszálkodás véget ér) az apostoli szentszék 
méltóságának és az igazságosságnak épségben tartásával, 
a melyeket különben nem is a nép, hanem inkább a tit-
kos társulatok összeesküvése sértett meg. Csak azon 
helyzet képezheti a megegyezés kezdetét, amelyben a római 
pápa nem volna alávetve semmiféle hatalomnak és valódi 
teljes szabadsággal, mint jogai követelik, élhetne. Jól fogva 
fel a dolgot, ez nem volna kárára az olasz államnak, 
„sőt nagyon is elősegíthetné boldogságát és biztonságát." 

No tessék most ezen szavakból jogfeladást, a rideg 
„non possumus" elv feladását, a pápa álláspontjának 
megváltoztatását kiolvasni. A ki igy beszél, mint szent-
séges atyánk, az még távolról sem gondol i lyenekre. 

De ha — mint múltkor is jelezve volt — a kibé-
külési szándék Olaszország részéről őszinte, keressenek 
oly alapot, melyen a pápa jogai sértetlenek maradnak. 
Igy szóba állhatna velők a pápa! Különben vederemo. 

p 

Szepesi egyházmegye. A főpásztor római útjáról 
és a szentséges atya papi jubileumának megünnepeléséröl. 

Nm. és ft. Császka György püspök ur legújabb 
körlevelének szövege: (Folytatjuk.) 

Eadem Commissio generalis proinotrix statuit, 
II. ut attenta summa penuria, quam impraesen-

tiarum publicum Aerariűm Sanctissimi Domini Nostri, 
possessione Patrimonii S. Petri et Status Pontificii non 
tantum prorsus honesta, omnino légitima atque conve-
nientissima, sed et saeculorum praescriptione cunctis 
antiquiore et donationibus principum roborata, per con-
tractus onerosos ampliata, consensu populorum confir-
mata et novissime annno 1815. congressus Viennensis 
sanctione solemniter communita, inique ac iniuste privati, 
quasi in piam recognitionem summi illius beneficii a 
Sanctissimo Demitio per id praestandi, quod Jubilarem 
Suam Missam pro universis in communione et subiectione 
cum S. Sede Aplica viventibus totius Orbis fidelibus 
Deo O. M. offerre intendat: offeratur per singulum to-
tius orbis christiano-cathoücum eleemosyna sive stipen-
dium Missae adminus in 10 centesimis sive val. austr. 
5 xris consistens. Quamobrem omnes et singuli in toto . 
orbe terrarum utriusque sexus Christifideles cuiuscunque 
conditionis et aetatis ad eleemosynatn hanc Missae ad-
minus in designata exigua summula sponte et libéré 
oiferendam quo efficatius provocandos esse censuit mox 
dicta Commissio Generalis. 

Intentionem idmodi Sanctissimum Dominum No-
strum e colligendo Eidemque offerendo stipendio Missae 
in oneribus muneris sui ferendis iuvandi, prouti piam, 

ita vere etiam iustam et summa laude dignam esse, 
monstrant innumerae sublimes illae necessitates, quae 
e publico Aerario Pontificio tegi debent. Etenim notum 
est, Romanum Pontificem, cui iure divino cura incumbit 
de universa qua. late patet Ecclesia, — qui in exercitio 
triplicis suae potestatis supremae plurimarum Congre-
gationum, innumerorum ofüciorum, ac in his operantium 
individuorum labore operaque indiget, qui officii esse 
sui noscit, ut et eas, quae extra Christi ovile adhuc 
vagantur, oves, ad illud adducat ac proin — cuius vi-
gilantiam poscunt et adiutorium multum implorant in 
remotissimis partibus- lumen verae fidei spargentes et 
semen Evangelii semblantes Missionarii, — notum est, 
inquam, Romanum Pontificem his omnibus, aliisque re-
ligiosis finibus intertenendis et servandis e penu sua 
succurrere, cunctasque Ecclesiae Romanae ac Aulae suae 
Pontificiae necessitates e suo tegere debere. 

Ad collectionem huius stipendii Missae iubilaris 
Sanctissimo Domino Nostro offerendi efîectui dandam 
ordinamus: ut D. D . Parochi, et Administratores, verbo 
qui curam animarum nomine proprio exercent, mox 
praesentibus perceptis ac perlectis, e gremio parochia-
norum suorum tarn in matre. quam in singulis filialibus 
degentium, particularem 5—10 membrorum commissio-
nem eligant aut eligi faciant ita, ut Praeses eiusdem 
unus sit ^ubique localis Parochus aut Administrator, al-
ter vero ex fidelibus laicis. 

Commissionis huius esto : omnes et singulos Chris-
tianos Catholicos utriusque sexus, provocate, ut titulo 
stipendii huius singuli adminus 5 xros V. A. offerant. 
Offerentes singuli vel ipsi propria manu signent, vel 
qui essent scripturae imperiti , signari faciant suum no-
men et cognomen una cum summa titulo eleemosynae 
Missae R. Pontifici per se oblata, nitide et legibiliter 
ad philyras hoc scopo abs Nobis ad cunctarum parochia-
rum officia dimittendas ita, ut chartae hae pro posse 
munde servatae cum collectis pecuniis usque ad 1-am 
Octobris a. c. inomisse ad Nos remittantur, impensis 
Nostris pulcherrime compingendae et in forma sie dicti 
„Album- ' cum collecto stipendio ad competentem locum 
transponendae. 

Suapte patet, hanc eleemosynam Missae 5 xris 
minus esse non posse; cui vero plus adest, et ex pietate 
erga Beatissimum Patrem liberaliorem se exhibuerit, id 
in libro vitae signari sibi certo noverit. Porro offerendum 
hocce Stipendium in nullo nexu esse cupimus, cum illis 
titulo denarii S. Petri, Beatissimo Patr i pendendis obolis, 
circa quos pendendos et saepius Clerum aeque ac popu-
lum provoeavimus et regulae instar congrua observanda 
Ordinibus Nostris circularibus ad Dioecesim die 11. 
Novembris anni 1882. Nr 2484. dimissis iussimus. 

III. Ut populus Christo fidelis suam qua par est 
summám erga visibile Caput Ecclesiae opere testetur cba-
ritatem, quae dicente magno Gentium Apostolo, benigna 
est, et non aemulatur, nec agit perperam, neque quaerit 
quae sua sunt,x) provocat Commissio generalis promotrix 
omnes Chri?tianos Catholicos ad varia artis et industriae 
dona ex iocidenti festivitatis Summi Pontificis iubilaris 

1 s I. Cor. 13, 4. 5. 
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Eidem offerenda. Huic conformiter omnes. utriusque sexus 
fideles, qui industriâ arfcium aut opificii occupantur, scho-
laruoi item industrialium moderatores et modératrices, 
Institutorum educationalium rectores, scholarum puella-
rium magistrae et discipulae provocantur, ut dona de 
propria industriâ et diligentia parata, etsi valoris minimi 
Sanctissimo Patr i offerre non intermittant. 

Nullum quaracunque exiguum donum respuetur; 
quale et quantum sit illud, pietati et liberalitati offeren-
tium relinquitur ; possunt esse dona e tela, e serico seu 
simpliciter texta, seu acu picta ; e ligno aut métallo, puta : 
cruces, vasa varia, candelabra, immo et libri, cumprimis 
argumenti theologici aut in genere liturgici, delineatio-
nes, imagines, statuae, devotionalia, opera musiva alias 
mozaik, instrumenta musiea, verbo : quidquid pietas dicta-
verit et Charitas obtulerit, gratitudinis suscipietur animo. 

Ad finem kunc obtinendum provocamus universum 
Nostrum Ven. Clerum, cumprimis animarum Curatores, 
ut mutuo cum Commissionibus particularibus iuxta su-
perius Nr. II. dicta ubivis locorum erigendis labore et 
studio, fideles in ambitu suarum parochiarum degentes 
in omni charitate ad artis et industriae obiecta paranda 
et Romano Pontifici offerenda in Domino hortentur et 
animent. Signanter sexus foemineus in genere, Instituta 
educations puellarum in specie excitentur ad paramenta 
sacra, albam usui sacro inservituram supellectilem offe-
rendam, uti corporalia, purificatoria, albas, superpellicea, 
amictus, tobaleas ; eo suapte intellecto : ut in his paran-
dis et qualitas niateriae, et forma vestis plene respondeat 
praescriptis Ecclesiae legibus et rubricis S. Liturgiáé. 
Quidquid in ambitu Dioecesi huius nostrae ita collectum 
et donatum fuerit, usque 1-am Octobris anni curr. secure 
compositum cum specifico offerentium catalogo horsuoi 
promovendum erit ; necessarium attamen est, ut mihi 
quantitas et qualitas parandorum et offerendorum idmodi 
donorum quo ocyus indicetur fine eo, ut de requisito pro 
iisdem Romae exponendis spatio de tempore solicitus 
esse possim. 

Libera haec oblata e toto orbe Romam mittentur, 
ibique sub nomine „Expositio Yaticana" publicae lustra-
tioni obnoxia reddentur. Finis expositionis huius, praeter 
charitatem, quam in SS. Patrem sponte oblatis talibus 
donis testari optât catkolicus mundus, est et ille, quem 
Ipse SS. Pater intendit: ut succurratur apparatu hocce 
sacro Ecclesiis et Capellis Missionariorum inter infideles 
lumen Evangelii spargentium et cum infinitis necessitati-
bus ac indigentiis luctantium. 

Parte Nostra, quantum in Domino potuimus, titulo 
praeattacti doni abs Nobis SS. Patri in tesseram pro-
fundissimae nostrae in Cathedram Petr i adhaesionis, offe-
rendi, curavimus Monstratorii Ecclesiae parochialis Fel-
kaensis facsimile, ex argento, stylo gothico, opus Yeneti-
cum ad filum, vulgo filigranum cum smalto (email), pretio 
1500 florenorum Y. Austr. fieri. — Demum 

(Vége köY.) 

Róma, május 23. Titkos consistorium — volt ma a 
vatikáni apostoli palotában. 0 szentsége először is egy 
örökké emlékezetben maradó allocutiot tartott, melyben 

a porosz „culturharcz" beszüntetéséről, a német katholi-
kusok világtörténelmi Centrum nevü politikai párt jának 
érdemeiről, a hessen-darmstadti herczegség részéről az 
ottani „culturharcz" megszüntetése iránt megindított 
tárgyalásokról, s végül Olaszországról s az olasz kérdésről 
szólott, amely utóbbit nemcsak vigilanti verbo, hanem 
valóságosan vigilanti sapientia vont be szentséges atyánk 
allocutioja körébe, kijelentve, hogy ő, békítési törekvéseit 
ha minden nemzettel szemben oly örömest gyakorolja, 
kétszeres örömmel kész azt gyakorolni Olaszországgal 
szemben, a „melyet i s t en oly szorosan fűzött a pápaság-
hoz," s a melyet ő, mint szülőföldjét, mint hazáját, „a 
tervrészét parancsánál fogva fölöttébb szeret." 0 „minden 
olasznak lelki nyugalmat" akar szerezni s azért szive 
mélyéből kivánja, hogy „végre valahára a római pápa-
sággal folytatott gyászos viszálykodás végett érjen," — 
és pedig „az apostoli szentszék méltóságának s az igaz-
ságosságnak épségben tartásával, a melyeket tulajdonké-
pen nem is a nép, hanem a titkos társulatok összeeskü-
vése sértett meg." Kijelenté végül, hogy „csak oly hely-
zet képezheti a kiegyezés kezdetét, a melyben a római 
pápa nem volna alávetve semmiféle hatalomnak és valódi, 
teljes szabadsággal élhetne, a mint ezt jogai követelik." 

íme, Róma elfoglalása óta az első pápai szózat, 
melyben a tiltakozás és panasz hangjai fölött túlsúlyra 
emelkedett a kibékülés hangja, de ugy, hogy mindjárt 
első fellépésével tnegszabja Olaszországnak a béke felté-
teleit. 

Imádkozzunk XIII . Leo pápa drága életének hosz-
szura kinyulásáért. 0 még sok bámulatra méltó diadalt 
fog szerezni a pápaság természetfölötti, Szent-Lélek-su-
gallta politikájának. 

Nevezetes allocutioja után szentséges atyánk Pal-
lotti Alajost és Bausa Ágostont bibornokokká creálta. 
és 10 püspökké kinevezést hirdetett ki. A többi között 

mgr Galimberti Alajos, a bölcselet, hittudomány és mind 
két jog tudora s jelenleg bécsi nuntius, nicaeai érsekké 
neveztetett ki. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A pápai jubileum ügyében 

az orsz. közp. végrehajtó nagybizottság f. hó 26-án, a mint 
előre jelentettük, alakuló gyűlést tartott, Dr Haynald LajOS 
bibornok megnyitván az ülést röviden jelezte, hogy a 
végrehajtó nagybizottságnak, ha az országos kath. nagy-
gyűlés utasitása értelmében eljárni óhajt, mindenek előtt 
szükséges megalakulnia. Erre nézve, egy elnök és egy 
előadó választását proponálja. A nagybizottság elfogad-
ván elnöklő bibornok ő emjának előterjésztését, elnökké 
közfelkiáltással gr. Károlyi Sándor urat, előadóvá pedig dr 
Való Simon közp. papn. tanfelügyelőt, mint a ki már eddig 

is sokat fáradozott ez irányban, megválasztotta. Gróf Károlyi 
Sándor ur elnöklete alatt azután, mivel a 63 tagból álló 
végrehaj tó nagy bizottság tagjait oly sürüen összehivni, 
mint talán szükséges leszen, nem lehet, egy 13 tagból 

álló szűkebb működő bizottság küldetett ki, a mely 
némi megtoldásokkal és kibővitésekkel utasításul kapta 
az országos katb. nagygyűlés jegyzőkönyvében foglalt 
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i ránjelveket . — Ezután a szűkebb működő bizottság 
konstituálta magát. a mennnyiben gr. Károlyi Sándor 
elnök mellé alelnökökké gr. Zichy Nándor és Markus 
Gyula praelatus urakat választotta meg. Határozatképp 
kimondatott, hogy a jubileum ideje alatt a működő bi-
zottságból legalább is hárman a fővárosban jelen legye-
nek; továbbá, hogy egy minden tekintetben kimerítő 
jegyzőkönyv szerkesztessék és küldessék meg az egyház 
megyei hatóságoknak, több ezer példányban, a plébániai, 
esperesi, egyházmegyei jubileumi bizottságokhoz küldés és 
miheztartás végett. Határoztatott végül, hogy a budapesti 
esperes ur külön levél által is megkerestessék az iránt, 
miszerint a fővárosi jubileumi bizottság megalakítása ügyé-
ben minél előbb intézkedni és a közp. működő bizott-
sággal érintkezésbe lépni szíveskedjék. 

— Fölhívás. Az országos kath. tanitói segélyalap 
működését iskolai ösztöndijak adományozásával ez évben 
is folytatni fog ja ; miért is mindazok, kik az alapszabá-
lyok 8. §-a értelmében ily ösztöndijak elnyerésére joggal 
birnak, ezennel felhivatnak, hogy kellően felszerelt fo-
lyamodványaikat az alapszabályok 20. §-ának c) pontja ér-
telmében az alesperes-kerületi alapgyüjtőbizottság, illetve 
az alesperes-kerületi tanfelügyelői hivatal ut ján az illető 
egyházmegyei főtisztelendő hatósághoz f. évi julius hó 
15-éig indokolt javaslat kíséretében beterjeszszék. Buda-
pesten, 1887. évi május hó 21-én. Márkus Gyula, az orsz. 
kath. tanitói segélyalap központi bizottságának elnöke. 

IRODALOM. 
Ipolyi Arnold kisebb munkái. Harmadik kötet : 

Magyar történelmi s egyháztörténeti tanulmányok. 
A b. e. szerző megbízásából közrebocsátja volt könyv-
tárnoka Bunyiiay Vincz». Budapest, MDCCCLXXXVII. 
Franklin-Társulat, 514 1. Ára 2 frt . 

Ipolyi megmutatta, hogyan lehet egy-egy katholi-
kus pap és püspök Magyarország és a viagyar nemzet 
vezére akár a tudomány, akár a művészet, vagy a nem-
zeti lelkesedés és culturtörekvés más terén. Ipolyi e 
nemzeti vezérkedésének összesen 8 alkotását kapjuk a 
fentczimzett nagybecsű füzetben, a melyek közöl nehéz 
volna megmondani, melyik a remekebb. 

H I V A T A L O S . 
698/1887. A székesfehérvári püspöktől. 

Tekintetes Szerkesztőség ! 
A székesfehérvári egyházmegyei növendékpapok 

sorába felvétetni óhajtó ifjak felvételi vizsgálatja, a székes-
fehérvári papneveldében, f. é. julius hó 7-én d. e. 10 
órakor fog megtartatni. 

Tisztelettel felkérem a tettes szerkesztőséget, hogy 
e körülményt becses lapjában felemlíteni szíveskedjék, 
megjegyezvén, miszerint azok, kik felvétetni óhajtanak, 
a felvételi vizsgálatra keresztlevéllel, érettségi, erkölcsi és 

egészségi bizonyitványnyai ellátva, személyesen megjelenni 
tartoznak, és hogy később jelentkezők, vagy beküldött 
folyamodványok, figyelembe nem vétetnek. 

Székesfehérvárott, 1887. május 24-én. 
Pauer János, 

püspök. 
A vácz-egyházmegyei papnövendékek sorába felvé-

tetni óhajtó ifjak csődvizsgálata f. évi julius hó 1-én 
délelőtti 9 órakor fog megtartatni . A felvétetni óhajtó 
és gymnasiumi 1Y—VIII. osztályt végzett if jak kereszt-
levélellel, osztály-, esetleg érettségi bizonyitványnyai el-
látva f. évi junius 30-án déli 12 óráig Váczott a püspöki 
irodában személyesen jelentkezzenek. 

VEGYESEK. 
A német katholikusok ezidei nagygyűlése rend-

kívül fényes, népes és jelentősnek Ígérkezik. Windhorst 
már megígérte, hogy jelen lesz. A pápai jubileum, a 
culturharczban beállott változás, Bismarck óriási erőfe-
szítése a katholikus Centrum-párt szétrobbantására magas 
fokra emelte a német katholikusok haagulatát, ugy hogy 
az ezidei kath. nagygyűlés történeti nevezetességre nézve 
ritkítani fogja párját . Szeretnők, ha Magyarországból 
többen kimennének tanulni a német katholikusoktól 
lelkesedüi, okosnak és rettenthetetlenül bátornak lenni 
a katholikus világegyház isteni jogainak és áldásainak 
védelmében.4 Elposványosodott hazai viszonyaink nem 
sokáig maradhatnak igy. Katholikus, éltető actióra van 
szükségünk ; különben a íespedésnek rossz vége leszen. 

— Judaica. Az antisemitizmus által a képviselő-
házban felidézett zsidó-viták alkalmával, több kép-
viselő felszólította a zsidókat, hogy a katholikus egy-
házhoz és a keresztény felekezetekhez hasonlóan ők is 
adják ki hitvallásukat. Azóta sok víz folyt le a Dunán, 
de sem a zsidó hitvallás symboluma, sem a zsidó sym-
bolikus könyvek az ország népeinek bemutatva nem 
lőnek. A zsidók ezt tenni nem is fogják. Miért? Mert 
a Talmud elvei szerint, az oly zsidót, ki a Talmudból 
vagy a specificus rabbinisticus irodalomból valamit le-
fordítva nem-zsidókkal közöl, masur-nak, azaz denun-
ciansnak, árulónak tar t ja a zsidóság s mint ilyennel 
bánik el vele. Tehát keresztényeknek kell az ily mun-
kára vállalkozni. S éppen most jelent meg egy felhívás 
e tekintetben. Marugg István kiadónál Bázelben, Svájcz-
ban, 10 ivre terjedő havi füzetekbe osztva fog németül 
megjelenni a „Sulkhan-Arukh," vagyis a Talmudból me-
rített zsidó szertartási és életrendi törvénykönyv. Egy-egy 
füzet ára 5 frank, vagyis 2 frt. 50 kr. A kiadó czime : 
Stefan Marugg, Schweiz, Basel, Blumenrain 16. Jó lesz 
az I. füzet után bevárni a fordítás kritikáját. 

— Éljenek! Az osztrák katholikusok alig egy év 
előtt kath. iskolaegyletet alapítottak, melynek már 5051 
tagja van. Az egylet lapját 2212 előfizető támogatja. 
Ausztriában tudvalevőleg minden iskola el van hitvallás-
talanitva. Ott mindent visszahódítani s illetőleg újra te-
remteni kell. Ez az Iskola egylet czélja. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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egyház története főbb vonásokban. — Egyházi beszéd. — Vegyesek. 

ALLOCUTIO 
SS. DOMINI NOSTRI LEONIS PP . XIII. 

AD EMMOS S. R, E. CARDINALES 

IN CONSISTORIO SECRETO 23. MAJI HABITA. 

Venerabiles Fratres ! 
Episcoporum ordinem amplissimnmque Col-

legium vestrum hodiernis cooptationibus non 
ante supplebimus, quam aliquid dixerimus utique 
de una re maxime, de qua etsi iam satis nosse 
debetis, tarnen, quia gravions est momenti, in 
hoc loco et ex Nobismentipsis, audietis, ut ar-
bitramur, libentes. Nimirum de eo intelligi vo-
lumus, quod est novissimo tempore ad caussam 
catholici nominis sublevandam in Borussia actum. 
Transacta, Dei beneficio, res est diuturni et 
magni negotii; in quam incubuimus t o toan imo ; 
omnique ratione, quae minoris pretii videretur 
esse, posthabita, salus animarum suprema lex 
Nobis, ut debebat, fuit. Neque enim nescitis, 
quo res loco essent multos iam annos; quin 
etiam non sine magna sollicitudine Nobiscum 
deplorare sa epe consuevistis vel Ecclesias sine 
Episcopis, vel paroecias sine curionibus relictas: 
item deminutam religionis publicae libertatem: 
interdicta Clericorum Seminaria: paucitatem sa-
cerdotum necessario consecutam, eamque tantam, 
ut saepenumero per quos satis facere divini 

cultus muneribus possent, et ea curare, quae 
ad expiandum animum pertinent, plurimi ex 
nostris non haberent. — Quorum magnitudine ma-
lorum hoc angebamur acrius, quod ea nec sanare 
soli possemus, nec leviora facere, praesertim 
potestate Nostra multimodis intercepta. Illinc 
igitur, unde oportebat, remedia petere insti-
tuimus : idque maiore cum fiducia, quia operae 
Nostrae sciebamus, praeter episcopos, sincere 
valideque suiîragari catholicos e coetu legumla-
torum, constantissimos in optima caussa viros, 
quorum instantia concordiaque fructus Ecclesia 
cepit non exiguos, expectatque in posterum pa-
res. Voluntati autem Nostrae conceptaeque spei 
non mediocre momentum ex eo accessit, quod 
augusto Clermanorum imperátori, itemque rerum 
publicarum administris aequitatem et consilia 
pacis placere sine ulla dubitatione cognoveramus 
Révéra eorum, quae graviora essent, incommo-
dorum sublevatio mature quaesita : deinde in 
varias conditiones pedetentim convenit; nuper-
rimeque nova lege condita, uti scitis, superio-
rum iussa legum partim sunt deleta funditus, 
partim magnopere mitigata : certe asperrimo 
illi certamini, quod Ecclesiam afflixit, nec civi-
tat i profuit, finis impositus. Ista quidem per 
laborem plurimum, et consiliis vestris ad multa 
adiuvantibus, tandem perfecta esse gaudemus; 
proptereaque solatori ac vindici Ecclesiae suae 
Deo singulares gratias et agimus et habemus. 
— Quod si non nulla restant, quae catholici non 
sine caussa desiderent, meminisse oportet, plura 
esse et longe maiora, quae consecuti sumus. 
Horum caput est, potestatem Pontificis romani 
in rei catholicae regimine apud Borussos exter-

4 
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nam haberi desitum: et ut earn deinceps, nulla 
re impediente, exerceri liceat, provisum. Neque 
minoris illa esse intelligitis, Venerabiles Fratres, 
suam Episcopis in gerendis Dioecesibus redditam 
libertatem : Seminaria Clericorum resti tuta: plu-
res religiosorum sodalium ordines postliminio 
revocatos. Quod ad reliqua, nequaquam cuncta-
bimur in cursu consiliorum Nostrorum ; perspec-
taque augusti Principis voluntate, itemque animo 
ministrorum eius, est sane cur velimus, ut, quot-
quot sunt ex ea gente catholici, erigant sese et 
confirment: meliores enim res non dif'fidimus 
consecuturas. 

Iuvat vero ad ceteras Germaniae partes 
intueri: siquidem haud temere existimamus fore, 
ut alibi etiam, quam in Borussiae finibus, aequiora 
catholico nomini consilia ineantur. Spem äuget 
significatio voluntatis a magno Duce Hassiae 
Darmstadiensis nuperrime facta: qui scilicet his 
ipsis diebus ad Nos legatum misit de legibus 
principatus sui ad libertatem Ecclesiae catholicae 
convenienter temperandis. Quod quam acciderit 
libentibus et cupientibus Nobis, vix attinet dicere: 
nihil enim tarn vehementer velimus, quam tribui 
Nobis, divino munere, tantum et ad vivendum 
^patii, et ad res gerendás facultatis, ut contem-
plari rem catholicam aliquando liceret Germania 
tota compositam, securamque iuris sui et legum 
tutelâ defensam ad incrementa salutaria sine 
offensione progredientem. 

Sed cogitationes Nostrae non eisdem, quibus 
Germania finibus, circumscriptae tenentur. Ubi-
cumque auctoritati paretur Pontificis romani, 
illuc cura, opera, vigilantia Nostra feruntur: 
nulloque loci, nullo gentis discrimine, quoscum-
que fides catholica consociat, Caritas Nostra, 
pari modo, uti debet, comprehendit universos. 
Qua caritate permoti, conamur, nec apud eos 
solum quos memoravimus, conditionem catho-
licorum efficere meliorem: orandusque enixe 
Deus est, ut nominatim coeptis iam rebus be-
nigne velit successus prosperos dare. 

Pacificandi Studium, quo sumus erga gen-
tes omnes affecti, utinam possit, qua velle debe-
mus ratione, prodesse Italiae, quam cum romano 
Pontificatu tan ta Deus necessitudine coniunxit, 
quaeque maxime Nobis cara est ipsius commen-
datione naturae. Nos quidem, quod non setnel 
diximus, et diu et vehementer hoc expetimus, 
ut omnium italorum animi secura tranquillitate 

potiantur, et funestum illud cum romano Pon-
tificatu dissidium aliquando tollatur: verum inco-
lumi iustitia et Sedis Apostolicae dignitate, quae 
sunt non tarn populari iniuriâ, quam coniuratione 
praesertim sectarum violatae. Scilicet ad concor-
diam aditum esse oportet earn rerum conditio-
nem, in qua romanus Pontif'ex nullius sit po-
testati subiectus, et plena eâque veri uominis 
libertate, prout omnia iura postulant, fruatur. 
Quo facto, si vere iudicari velit, non ..modo nihil 
detrimenti res italica caperet, sed multum sibi 
adiumenti ad incolumitatem prosperitatemque 
adiungeret. 

Ceterum, decrevimus honore Collegii vestri 
duos viros afficere, quorum vobis nota sunt or-
namenta virtutum : Aloisium Pallotti, auditorem 
Camerae Nostrae Apostolicae, qui variis muue-
ribus gestis, diligentiam usumque rerum cum 
amore Sedi Apostolicae semper coniunxit: Augus-
tinum Bausa, Sodalem Ordinis Dominicani, Ma-
gistrum Sacri Palatii Nostri ApostoHci, pietatis 
doctrinaeque laudem modestia cumulantem. 

1 Quid vobis videtur? 
Itaque auctoritate Omnipotentis Dei, Sanc-

torum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra 
creamus et publicamus S. R. E. Diaconos Car-
dinales. 

Aloisium Pallotti 
Augustinum Bausa 

Cum dispensationibus, derogationibus et 
clausulis necessariis et opportunis. In nomine 
Patris f et Filii f et Spiritus j Sancti. Amen. 

A pesti főtemplom a török hatalom ideje alatt. 
(Folytatás.) 

1665 és 1666-ban átutazott Tafferner Pál 
jézustársaságbeli, mint Leslie Jakab követnek 
udvari papja, ki, habár Budáról igen érdekes 
különlegességeket jegyzett fel, Pestről mitsem 
emlit, mert o t t nem volt. *) 

1668. évből való az utolsó feljegyzés, melyet 
utazási naplóból birunk. Ekkor jár t Budán és 
Pesten Brown Ede angol. Pestről mondja: „Bu-
dával, vagy Ofennel szemben a Dunának nyugoti 
(west) par t ján áll Pest város, mely négyszögű s 
sikságon terül el, a minek következtében sán-
czával és mecseteinek tornyaival csinos és kel-
lemes képet nyújt a Budáról reá tekintőnek." 
Továbbá beszéli, miszerint ő Budán valamely 

x) Caesarea Legatio. Yiennae 1672. 
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öreg rácznak házában vala szállásolva, a kiről 
ama gyanú kering, hogy a pesti barátokkal gyanús 
közlekedésben van, és az ál lamti tkárt valamint 
a komáromi, győri és bécsi hivatalnokokat az 
ügyek i t teni állásáról tudósitani szokta, *) 

Egybevetve a hadieseményeket az utazók 
feljegyzéseivel, ama eredményre jutunk, hogy 
Pesten a katholikusoknak templomuk volt, a 
miről 1664-ben Benaglia kezeskedik; hogy a 
lelkészi teendőket két ferenczrendü teljesítette, 
a miről szintén Benaglia és Brown is tanúskod-
nak. A nem katholikusoknak is volt Pesten tem-
plomuk, a miről meg Schweiger tudósit. Továbbá, 
hogy egyik templomban 1662-ben a török hely-
őrség keményen védte magát az ostromló ke-
resztények ellen, és azután, hogy 1526-ban, 
1604-ben és 1684-ben Pest tökéletesen leégett, 
s vele templomai is. Sőt bizonyára még több-
ször is érte tűzvész templomait . Az ágyuztatás 
pusztításának, a kirablásnak, a krypták feltöré-
sének, a különféle megszentségtelenitésnek, a 
154 év alat t templomai mennyire valának kitéve, 
azt mindenki elképzelheti. 

Minden nyomasztó helyzet daczára, a ma-
gyar lakosság Pesten — mint már emlitve 
volt — mégis mindig igyekezett magát f'entar-
tani és az ország jobb helyzetben levő városai és 
helységeiből uj erőket meríteni. Természetes, 
hogy mig a lakosság magát fentar tani bírta, 
addig templomáról is gondoskodott. Igy bizo-
nyos az, hogy 1647-ben a pesti magyarok templo-
mukon építettek. A szükséges költség beszerzése 
czéljából bejárták koldulgatva az országot, meg-
fordultak Nagy-Kőrös városában is, a hol a ne-
vezett évben a városi számadás könyvben ") e 
tétel fordul elő: „Az pesti magyaroknak templom 
épületére 3 /t 30 d." Nem hihetem, hogy más 
mint a pesti plebánia-templom építésére adták 
volna a jó nagy-kőrösi hivek a segélyösszeget. 

A ferenczrendiekről, mint a török uralom 
idejében egyedüli kath. lelkészekről, az imént 
felsorolt adatokon kivül még felemiithetem, mi-
szerint a budaiakkal együtt, kik szintén ket ten 
valának, a Salvatorról nevezett szerzettarto-
mányhoz tartoztak, mely már 1541-ben elhatá-
rozta, hogy Budán és Pesten két-két szerzetes 
gondoskodjék a keresztények lelki ügyeiről. 

Reisen. Nürnberg 1686. 
2) Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyaror-

szágban. I. 244. 
3) Protocollum Conventus S. Francisci Budae. 3. 

A rend e feladatának mindvégig megfelelt s 
nemcsak Pesten, de a környéken is, minden 
veszély daczára, gondozta a keresztények lelki 
ügyeit. Az ntolsó ferenczrendi plébános Pestről, 
visszavétele előtt, Fehérvárra távozott, a honnan 
november havában Budára jö t t . Ott találkozott 
Zeuarolla fehérvári préposttal, kinek sok rész-
letességet beszélt el, melyeket ez feljegyzett.1) Ő 
összeköttetésben volt Gábor budai örménynyel, 
ki a keresztények kéme vala, s kitől Deodató 
János bécsi örmény kereskedő több ti tkos je-
lentést kapott , melyek egyikében emlités tör-
ténik a pesti ferenczrendi plébánosról is, ki t Gábor 
felkérni szándékozott, (1686 jun. 1.) hogy Ba-
dem Hermannhoz latin panaszlevelet irjon. íme 
Brown gyanakodásának mégis volt alapja 

Most még csak ama kérdés volna megfej-
tendő, melyik templomot bir ták a keresztények 
á török korszakban? Nézetem szerint a mai 
plebánia-templom volt akkor is a keresztények 
temploma, ebben lelkészkedtek a ferenczrendiek. 
Támaszkodom pedig a következőkre: 

Az ostromló sereg 1686-ban a templomot 
a keresztények lelkészei, a ferencziek bir tokában 
találta, az ostrom alatt elesett némely előke-
lőbbnek földi maradványait ebben temette el. Igy 
temet te t tek benne Medici András herczeg, ki a 
Budára intézett első roham alkalmával öletett 
meg. Melléje t emet te te t t D'Aste Mihály.3) 

Továbbá midőn D'Aste Mihály hol t teste 
Marsilli Lajos Nándor közvetítésére e templom-
ból kivétetet t és a budavári főtemplomba áthe-
lyeztetett , Kisvárday Simon és TÁppay László 
ferenczrendiek következő nyilatkozatot adtak 
latin nyelven: 

x) Relatione sopre le operationi, fatte dopo l'asse-
dio di Buda. 60. 

a) Károlyi, Buda és Pest visszavívása. 195. — Gá-
bortól a történelmi kiállításon 1886-ban hat levél volt 
kiállítva. Kalauz 530. 531. 532. 568, 569, és 570 szá-
mok. Az „Armenia" f. évi I-sö száma e levélnek szö-
vegét közli. 

3) A cadavere di Michele D'Aste fu dapprima se-
polto nella chiesa di San Francesco in Pest, accanto al 
cadavere di Andrea Medici dei principi di Ottaiane, il 
quale rimase ucciso nel primo assalto di Buda." Lan-
celotti, Pel Secondo Centenario della Cacciata Dei Turchi 
da Buda. "29. — Hogy itt „Chiesa di San-Francesco"-ról 
van szó, senkit se hozzon zavarba. Először azért, mert a 
ferencziek régi temploma szt. Péter tiszteletére volt szen-
telve, s ha a ferencziek ebben folytatják az isteni szol-
gálatot, bizonyára a nevét is tovább megtart ják s nem 
adatik neki uj név. Másodszor ha a ferencziek valamely 
plebánia-templomot administrálnak, az is mindig feren-
cziek templomának, vagy sz. Ferencz templomának mon-
datik. 

52* 
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„Mi alólirt páterek, a sz. Ferencz kisebb 
rendének, az Üdvözítőről nevezet t magyarországi 
t a r t o m á n y a t ag ja i a pes t i rendházban, mely 
most vé te te t t vissza a törököktől , bizonyságot 
teszünk ezennel, hogy mél tóságos Marsily Lajos 
Ferdinánd gróf u rnák parancsából, a pesti ca-
thedral is t emplomban D'Aste Mihály báró ur, 
ő császári szent felségének főhadnagya (Supre-
m u m La i tman t ium) sir jából fe lemel te te t t és a 
budai sz. Is tván első vér tanúról nevezett cathed-
ralisba á tv i t e t e t t és e l t emet te te t t . A minek 
hi teleül adjuk e b izonyí tványunkat , melyet pe-
csétünkkel és sajá tkezű a lá í rásunkkal erősítet-
t ü n k meg. Budán, 1686. szeptember 14-én. Pr. 
Fr . Kisvárday Simon 0. M. S. Francisci. sk. — 
Pr. Fr. Lippay László Provin. 0. M. S. F ran -
cisci sk." 

Ebből világos, hogy az imént még sz. Fe-
rencz t isz te le tére nevezet t templom nem vala 
más, min t a pest i fő templom, a plebánia-egyház. 

Állításom bebizonyítására fe lemi i the tem azt 
is, miszerint a fő templom mecset té nem lőn 
á ta lak í tva , m i n t például némely budai t emplom-
ma l tör tén t . 

Pesten, m i n t Gerlach utazó elbeszéléséből 
tud juk , a törököknek 1573-ban két egyforma, 
egészen szabályszerűen épült mecse t jök volt. 
Sajátságos, hogy a budavár i és pes t i dzsámik 
személyzete fizetésének (1630. és 1631 -ik évi) 
feljegyzése is csak két mecsetet emlit , névleg: 
„A Nagy dzsámi a pest i várban, melyben 5 
ember volt alkalmazva. Mohammed khalfa imám, 
kha t ib és szermahfil. Ismét Mohammed khalfa 
első müezzim. Hasszán khal fa második müezzim 
és ka j j im Abdulvahháb moarvif és Dzsafa szi-
rádzsi." E mecset o t t ál lott , a hol jelenleg a 
Károly kaszárnya é jszaknyugat i sarka van. Ezt 
a visszafoglalás u tán a servi ták kap t ák s bir-
t á k templomokul . A második mecset a : Simán-
bég-féle dzsámi volt. Ennek személyzete a kö-
vetkezőkből á l lo t t : Pechlüván khalfa imám és 
khadib. Oszmán müezzim. Mustafa moarvif és 
sziradzsi. Ehhez volt még csatolva a pest i med-
zsid imamja . Mohammed khalfa és Hasszán müez-
zinnel. Összesen ha t személylyel. 

A Szinán bég-féle dzsámi o t t á l lha to t t , hol 
je lenleg a bará tok temploma áll. Tény az, hogy 
a ferenczrendiek a foglalás u t á n i telepedéskor 
mecsetet kaptak , melynek helyére t emplomuka t 
épi te t ték . 

Fon tana és Invigny térképei, melyek leg-
inkább megbizhatók, öt mecsetet mu ta tnak ma-
gas tornyaikkal . Ezek közül csak a fen teml i te t -
tek valának császári, vagyis állami mecsetek, 
melyeknek el tar tásáról , úgyszintén az alkalma-
zot t személyezetről a de f te rek k imuta tása sze-
r in t az ál lam pénztára gondoskodott . A többi 
mecse tek magán buzgalomból keletkeztek és 
t a r t a t t a k fen. Ezek többnyire a keresztények 
templomaiból a l ak í t t a t t ak át. Gerlach az újból 
épült egyforma ké t császári mecsetet lá t ta . A 
fő templom helyén té rképe ink ily mecsete t nem 
m u t a t n a k . Fontanáná l négyszegű hasábtorony 
szemlélhető, mege t t e sá tor te tős épület. E hasáb-
toronjr a románstylü torony lehetet t , melynek 
egyik fala több ölnyi magasságban még most 
is áll. Előfordul e hasábtorony, majd tetővel, 
majd te tő nélkül, több té rképén Pestnek. 

Tény gyanán t kons ta tá lha tó tehát , hogy a 
pest i p lebánia- templom mecset té nem alakí t ta-
t o t t át , hanem folyton mindig a keresztények 
t emploma volt a török idők a la t t is, lehet, hogy 
épp azért , me r t Pes tnek templomhivei magyarok 
vol tak, a kik i r án t a tö rök mindig több haj-
landóságot m u ta to t t , min t a német i ránt . Hisz 
ismeretes, hogy Budavárában is épp a magyarok 
sz. Magdolnáról nevezett p lebánia- temploma volt 
a tö rök idő a la t t a keresztények temploma. 

(Folytatjuk.) 

EGTBÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, máj. 31. Szentséges atyánk legújabb alio-

cutiója, — melyről utolsó levelemben röviden nyilat-
koztam, a legszélesebb körökben méltó feltűnést és — 
mozgalmat idézett elő. Az összes lapok foglalkoznak 
vele és természetes, bogy kiki a saját szempontjából 
megítéli. Érdekes volna kétségkívül ezen számos, olykor 
nagyon is elágazó nyilatkozatokat egybefoglalni és össze-
hasonlítani, de bármennyire is tar t juk érdekesnek ezt 
a dolgot, lapunk kerete meg nem engedi, hogy ezen 
irányban több tért magunknak vindikáljunk. Egyet 
azonban konstatálhatok és ez az, hogy eltekintve a sza-
badkőművesség legradikálisabb közlönyeitől, általános és 
egyetemes az a nézet, hogy Olaszországnak ki kell 
békülnie a pápával. A többire nézve persze nagyon el-
ágazók a vélemények, de abban az egyben mindannyian 
megegyeznek, hogy a békét helyre kell állítani. S ugy 
látszik, hogy e törekvés az akadémiai discussio határain 
tul is megmozdult. Két dolog, melyek hitelességeért ugyan 
nem vállalhatunk felelősséget, nagyon megerősíti ezen 
véleményünket. Az egyik az, hogy az olasz kabinet 
állítólag már foglalkozott volna szentséges atyánk allo-
cutiójával, és pedig azon eredménynyel, hogy Depretis a 
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pacificatio mellett, Crispi pedig ellene nyilatkozott volna. 
Részletek még hiányoznak, de feltéve a hír alaposságát, 
nincs kétség benne, hogy Depretis, kinek tudvalelőleg 
roppant nagy a tekintélye és kit legalább ez idő szerint 
nélkülözhetetlennek tartanak, ha csakugyan komolyan 
a pacificatio mellett foglal állást, tervét könnyen keresz-
tül viheti. Es ebben a másik hir szerint annál inkább 
reménykedhetnénk, mert Fazzari, kiről már több izben 
megemlékeztünk, eddig tanúsított fellépését a római kér-
désben állítólag azzal folytatta, hogy képviselő-társai 
között a pacificatio részére hiveket toborzzon. Es azt 
mondják, hogy szép sikerrel működött már ezen a té-
ren. Eddig már vagy háromszáz képviselőt megnyert 
volna ez ügynek. 

Ismételve kijelentjük, hogy e hirek alapossága 
iránt csak annyiban vállalhatunk felelősséget, amennyiben 
ezeket a lapokból merítettük. De ha mind a két hir 
teljesen alaptalan volna is, mit azonban erős hivatalos 
dementivel már kimutattak volna a hivatalos olasz lapok, 
akkor is azt tar t juk, hogy az olaszok, már saját érdekük-
ben, ra j ta lesznek, hogy mielőbb állandó békességre 
lépjenek a szentszékkel. Az persze, hogyan lesz lehetséges 
ezt a békességet helyreállítani, más kérdés. 

Kétségkívül csak ugy, hogy az apostoli szentszék 
jogainak elismerése mellett teljes szabadság, függetlenség 
és valódi souverainitás biztosittassék. Szentséges atyánk 
és tanácsosai majd eltalálják az utat, majd megtalálják 
a,z eszközöket — csak az olaszokban legyen meg a 
jóakarat és csak ők ne engedjék magokat elrettentetni 
a titkos társulatok által. Mert annak a hire jár , hogy 
a szabadkőművesek mindjárt összedugván fejüket, elha-
tározták, hogy az apostoli szentszékkel kötendő minden 
kibékülést ellenezni és meghiúsítani fognak. Miben egy 
pillanatig sem kételkedünk. Rómának sok ellensége volt, 
de engesztelhetetlenebb talán nem volt és nem lesz mint 
a szabadkőművesség. Élet- és halál- harczot vivott 
mindig és fog mindig vivni a pápaság ellen. Az eredmény 
kétes nem lehet. Kidőltek még hatalmasabb ellenségek 
is, el fognák bukni ők is. Utoljára is mindig igaz volt 
és marad is : „Et portae inferi non praevalebunt." Non, 
— nunquam praevalebunt ! 

Roppant érdekkel nézzük az események fejlődését. 
De kérjük az Istent, ostromoljuk az eget, hogy adjon 
erőt, kitartást szentséges atyánknak, hogy engedje el-
érni dicsőségének és diadalának napját, hogy vezérelje 
ugy a dolgokat, hogy szentséges atyánk félszázados papi 
jubileuma legyen a rövid ideig de facto elnyomott pápai 
teljes souverainitás feltámadása ! Oremus pro Pontifice 
nostro ! ? 

Szepes i egyházmegye. A főpásztor római útjáról 
és a szentséges atya papi jubileumának megünnepeléséröl. 

Nm. és ft . Császka György püspök ur legújabb 
körlevelének szövege: (Vége.) 

IV. Ut votis Commissionis generalis promotricis 
deferamus, non minus quam nostrum desiderium panda-
mus, hortamur in Domino et provocamus omnes tarn de 
clero, quam populo Nobis a Deo credito : ut quibus res 
temporales admiserint, ex incidenti Iubilaei sacerdotalis 

SS. Domini Nostri Leonis XIII. anno currente itineri 
versus Romam se accingant, visitaturi Limina B. Aposto-
lorum Petr i et Pauli, ac suscipiendi in audientia ab ipso 
iubilante SS. Patre in aedibus Vaticanis. Qui se ad pe-
regrinationem hanc resolverint, velint suam catenus men-
tem Nobiscum communicare, ut eorum nomina Commis-
sioni Regni Hungáriáé ad hoc sub auspiciis Eminentissimi 
Dni S. R. E. Cardinalis Principis Primatis Hungáriáé 
et Archiepiscopi Strigoniensis coadunatae nota reddere 
possimus. Huius enim Commissionis regnanae erit, cu-
ram gerere, ut gens Hungara simul et ad semel Romae 
comparens, avitae suae in Sedem Romanam adhaesionis 
et gratitudinis quo splendidius praebeat argumentum. 

Speramus, quantum in Domino licet, firmiter: quod 
si misericordiarum Pater et Deus totius consolationis 
Nobis pristinam valetudinem restituere dignatus fuerit, 
ipsi quoque altera iam currentis anni vice Romam pro-
fecturi simus, veneraturi SS. Patrem, Eique solemnia 
iubilaria celebranti Nostra Nostrique cleri et populi 
fidelis devotissima vota oblaturi. 

Magnus, ut praevidetur, Romam peregrinaturorum 
numerus SS. Patrem suavi afficiet gaudio, ubi viderit, 
e remotissimis quoque mundi partibus filios et ovilis sui 
oves nullis seu distantiae spatiis, seu itineris incommodis 
deterreri, verum properare, ut beato Eiusdem fruantur 
conspectu, ut benedicti ab Eodem roborentur in fide, 
crescant in charitate, parati potius ipsam subire mortem, 
quam vei latum recedere ungvem a salutis semita, quam 
docuit Christus et monstrandam iussit usque ad consum-
mationem saeculorum. Multitudo Romam profecturorum 
palam testabitur mundo: omnes Catholicos unum esse 
cum Pontifice, q«odipsum ut sint, precatus est clare 
Sanctissimus Salvator noster : „Pater sancte, serva eos 
in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum sicut et 
nos!"1) 

Divinum auxilium, Matris Dei praesidium, Angelo-
rum subsidiutn, Sanctorum Sanctarumque suffragium ma-
neant semper nobiscum. Amen. 

Datum Scepusii festo S. Georgii M. in Dominicam 
II. post Pascha incidente anno Domini 1887. 

Georqius, m. p. 
Episcopus. 

Róma. Bausa Ágoston és Palloiti Alajos bibornokok-
ról a római kath. lapok ezeket ir ják : Bausa — Zigliara 
és Gonzales y Dias mellett— harmadik bibornok a domon-
kosiak rendéből. Előkelő polgári családból származik és 
sz. Margarethában Liguriában született. Magas, asceti-
kus alak, kitűnő theologus és szónok, Flórenczben, hol 
mint rendjének provincziálisa működött, nagy hirnévre 
tett szert ; különösen konferenczia-beszédei hallgatóira 
mély vallásos befolyást gyakoroltak. XIII. Leo pápa 
a szerény, nagy tudományu és mélyen vallásos lelkületű 
dominikánust annyira becsülte, hogy őt a vatikáni pa-
lota magiszterévé nevezte ki. Tagja volt egyszersmind a 
theologiai fakultásnak, mely a római Sapienza-egyetem 
államosítása után kivált az akadémiai tantestületből s 
mint „Collegium Theologicum Urbis" fönntartotta magá-

l) Joann. 17, 11. 
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nak a theologiai tudorságra promoveálás jogát. Msgr 
Pallotti neve nem ismeretlen. Annak idején Reisach bi-
bornok ti tkárja vala, s mint fiatal ember msgr Barili alatt 
a madridi nuntiaturánál uditore volt. Az ottaui udvarnál 
rendkivüli kedveltségnek örvendett s IX. Piust mint 
keresztatyát helyettesített« XII. Alfonz keresztelésénél. 
1867-ben tevékeny részt vett a spanyol konkordátum léte-
sítése körül. Ezek után évek hosszú során át a római ál-
lami szekretariátusban működött. Később tanulmányi fel-
ügyelő lett a római S. Apollinare papneveldében. Ez 
állásában a diplomata egyszersmind kitűnő paedagogusnak 
bizonyult. Azonban Nina biboros 1881. ismét visszahitta 
az állami szekretáriátusba, s nemsokára rá a külügyek 
titkárává neveztetett ki, mely állásában XIII . Leo pápá-
nak minden nevezetesebb aktáinál közreműködött. A Róma 
és Berlin közti tárgyalások alkalmával is Pallotti, Jaco-
bini bíborossal, fontos szerepet játszott. A fáradhatlan 
munkásságu, immár 60 éves férfiú egészsége utóbbi idő-
ben sokat szenvedvén, érdemei jutalmául bíborossá ne-
veztetett ki. 

A flórenczi nagy székesegyházi ünnepélyről a „Cor-
riere deli Mattino" következőleg nyilatkozik: „17 év 
múlva Flórencz ismét, legalább néhány napra, Olaszország 
fővárosává lett. Valóban, vagy örökké annak kellett vol-
na maradnia, vagy soha azzá nem lennie. Minden közre-
működött ahhoz, hogy Arno királynéjából a birodalom 
természetes metropolisa alakíttassák : kiváló olasz törté-
nete, tiszta nyelvezete, műemlékei, hadászati fekvése. A 
világ csak kétszeres Rómát ismer : a császárit és a pá-
pait ; a királyi Róma ezekkel szemben törpének és leala-
csonyitottnak látszik. Óriási romok és nagyszerű templo-
mok hatalmas árnyékukat a jelenlegi kormányra vetik. 
Maga az olasz monarchia itt kényelmetlennek érzi magát, 
akárcsak ugy mint falun vagy oly házban, mely nem ké-
pezi tulajdonát. A király egy vendég vagy pápai vasal-
lus szerepét játsza. A pápa ugyan azt mondja, hogy fo-
golyazonban tényleg nem szűnik meg erkölcsileg ur-
nák lenni. Flórenczben ellenben a birodalom igazi 
központjában és valódi helyén volt. E város az újonnan 
keletkezett Olaszországnak nem birt ugyan oly nagy emlé-
kezeteket elébe állítni. A nagyherczegi város a koronától 
uj fényt nyert s azt visszatükrözte az uj herczegre. Ha 
Olaszország büszke volt r á : akkor viszont a maga részéről 
nem érezhette magát lealázottnak. Hiába, Rómába kellett 
menni s ott maradni, inkább a balsors mint az emberek aka-
rata következtében ! A katholikus világváros nem maradhatott 
a reaktióvára, a cselszövények tűzhelye s az idegenre 
nézve nyílt kapu. Azonban a kormány székhelyét nem 
lett volna szabad Flórenczből eltávolítani; a monarchiá-
nak nem volt szüksége apostoli palotát székhelyévé tenni. 
Semmi más mint akadémiai szónoklatok vonzották a kor-
mányt a Tiber felé ; nem hagyományok, érdekek és törek-
vések. Róma még mielőtt a mienk lett volna, örök idők 
s az összes nemzetek tulajdona volt. Ha a római kérdést 
meg kellett oldani, akkor az sokkal könnyebben történ-
hetett volna meg a Palazzo Pittiböl — Flórenczben — 
mint a római Quirinálból. Olaszországnak igazában tör-
téneti fővárosa akkor nem lett volna eltiltva az idegen 
uralkodóknak s politikánkat nem hozta volna zavarba 

két diplomacziai testület. És igy nemsokára a vallásos 
összeütközés, súrlódások hiányában, a két egymástól távol 
lakó hatalmasságok közt előbb szűnt volna meg." Vajha 
ez igazságok megismerése utat törjön magának Olaszor-
szágban ! Akkoralapos lesz a remény a római kérdés békés 
megoldására. Azonban ettől még kissé távol va-
gyunk ; sőt attól félünk, hogy Fazzari is, ki annyit be-
széltet magáról, egészen mást kiván, mint a mit mi, katho-
likusok, követelni tartozunk. Közli dr Ott Á. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Utasitás 

a vatikáni kiállítás tárgyainak elküldéséhez 
1. A vatikáni kiállításra szánt ajándéktárgyak e 

czim alatt küldendők : 
Esposizione Vaticana. 

A sua santità 
Il Sommo Pontefice Leone XIII. 

Vaticano Roma. 
(Italia.) 

2. A tárgyaknak a legnagyobb gonddal kell be-
csomagolva lenniök és minden egyes tárgy czédulával 
legyen ellátva, mely a következő adatokat tartalmazza: 
a) az adakozó kereszt- és vezeték-nevét, b) az adakozó 
egyházmegyéjének nevét, c) a tárgy nevét és anyagát ; 
d) (ha a tárgy kitüntetésért is pályázik) a központi, 
vagy a megfelelő nemzeti bizottságtól e czélra kiadott 
minta szerint a nyilatkozat odacsatolandó. 

3. A vasúti szállítólevélén a lehető legszabatosabbao 
megjelölendők a csomagban, vagy ládában foglalt tár-
gyak természete. 

4. Mihelyt a küldő föladta küldeményeit, bérmentes 
levélben figyelmeztesse erre a római bizottságot e czim 
ala t t : „Al Sr. Comm. Filippo Tolli. Via della Maddalena, 
27. p. 2. R o m a " 

E levélben írja meg a) az elküldés napját, b) az 
elküldés helyét és egyházmegyéjét, c) az elküldött tár-
gyak jegyzékét, minden egyes tárgynál megjelölvén a 
tárgy nevét és anyagát, az ajándékozó nevét s esetleg 
mellékelje oda a pályázati nyilatkozat másolatát. 

Ha a küldemény több ládából áll, a ládák számok-
kal látandók el s a levélbe annyi tárgyjegyzék teendő, 
mennyi a ládák száma, minden tárgyjegyzéket avval 
a számmal megjelölve, mely számú ládának megfelel. 

5. A küldeménynek Rómában teljesen bérmentesen 
kell megérkeznie. 

6. A fönt jelzett módon elintézett küldemények 
Olaszországban vám- és illeték-mentesek. 

7. A 2-ik szám alatt említett föliratokon kivül, 
büntetés elkobzás terhe alatt, tilos a tárgyakhoz bármily 
más irott közlemény vagy levél melléklése. 

8. Ha a szállítmányok ugy adatnak fel, mint a 
föntebbi pontokban jelezve van, szeptember, október 
és november havában az olasz vaspályákon kedvezményes 
leszállított árakon továbbittatnak. 

9. A vatikáni kiállításra szánt ajándék-tárgyaknak 
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Rómában legalább október vége felé meg kell ér-
kezniök. 

10. Tanácsos, hogy a küldemények ugyanazon egy-
házmegyéből egyszerre adassanak fel s e végből az 
adakozók és küldők az egyházmegyei bizottságokkal 
összeköttetésbe lépjenek. 

Bologna, 1887. máj. 20-án. 
Acquaderni G. 

az előkész. bizötts. elnöke. 
Domini G. 
ált. t i tkár. 

Az elnök megbizásából magyarul kiadja Tóth Mike 
S. J. , a „Hírnök" szerkesztője. 

Tájékozásul a pápai jubileum ügyében 
Miután a szentséges atyának 50 éves áldozári ju-

bileuma alkalmából gyűjtendő hódolati aláírásokra és 
pénzadományokra vonatkozó, hozzám, alulirthoz érkezett 
levelekből azt kell gyanítanom, hogy némelyek nincsenek 
tisztában az iránt, miszerint a pápai jubileum megünnep-
lése ügyében Budapesten két önállólag, ámbár egy vég-
czélra működő, — női és férfi központi végrehajtó-bizott-
ság létez : azért, mint az országos jubileumi nagybizottság 
férfi központi végrehajtó-bizottságának jegyzője és elő-
adója, ezennel egész tisztelettel bátorkodom figyelmeztetni 
különösen a plébános urakat, bogy a minden tiszteletre-
méltó magyar hölgyeknek a szentséges atya jubileuma 
ügyében már is serénykedő központi női bizottságától 
hozzájok intézett megkeresésekkel szemben egyrészt ugyan 
mindenben a legelőzékenyebb szolgálatkészséget tanusit-
sák s nekik segítségökre legyenek, — úgymint a kik 
tudvalevőleg arra vállalkoztak, hogy a szentséges atya 
aranymiséje alkalmából egyházi öltönyöket készítsenek s 
e czél nagyobbmérvü elérése szempontjából a magyar 
előkelő hölgyvilágot - a plébániai hivatalok utján is — 
megkeresik ; — de másrészt megemlékezzenek a plébános 
urak mindig arról is, hogy a férfi központi jubileumi 
végrehajtó-bizottság megkeresésére néhány nap múlva 
arra fognak egyházmegyei hatóságuk utján, nagyméltó-
ságú főpásztoraik által felszólittatni, miszerint a pápa ő 
szentsége 50 éves áldozári jubileumára, a velők közlendő 
utasitások szerint, saját plébániai hiveik körében, hódo-
lati aláirásokat és pénzadományokat gyűjtsenek. 

A plébános urak előtt ugyanis tudvalevő dolog, 
hogy a szentséges atyának 50 éves áldozári jubileuma 
egyöntetű, országos megünneplésére egy országos jubi-
leumi nagybizottság alakulván, ezen nagybizottság f, évi 
május hó 14-én, Budapesten megtartot t impozáns, fényes 
közgyűlésén a jubileuma ügyében követendő bizonyos 
irányelveket alapított meg s ezeknek foganatositására egy 
63 tagból álló, országos végrehajtó bizottságot küldött ki 
kebeléből. 

Minthogy pedig ezen országos végrehajtó-bizottság 
a jubileum ügyében teendő intézkedésekben, a dolog 
természetéből kifolyólag, csak lassabban mozoghatott vol-
na, azért is az ügymenet siettetésére való tekintettel, az 
országos végrehajtó-bizottság ismét kiküldött kebeléből 
egy központi végrehajtó-bizottságot, melynek elnökévé: 
Károlyi Sándor gróf ő nagyméltósága ( lakik: Budapes-

ten, VIII . Eszterházy-utcza 21. sz.), — alelnökeivé : Zichy 
Nándor gróf (1. Budapest, I. Verbőczy-utcza 23. sz.) és 
Markusz Gyula, pápai praelatus és központi papneveidei 
igazgató ő méltóságaik, — jegyzőjévé és előadójává pe-
dig : dr Való Simon központi papneveidei tanulmányi 
fölügyelő, — választattak meg. Ezen 14 tagból álló, 
szükebbkörü, központi végrehajtó-bizottság, imént emii-
tett elnökségével, a reábizótt feladat megoldásán éppen 
most fáradoz és mihelyt a pápa ő szentségének jubileuma 
alkalmából fölajánlandó hódolati aláirások és pénzadomá-
nyok gyűjtése körül követendő egyöntetű eljárási tájé-
koztató tudnivalókkal elkészülend, ezeket kinyomatja és 
azonnal — néhány nap múlva — az egyházmegyei ha-
tóságnak azon kérelem kíséretében megküldendi, hogy 
azokat a hódolati és pénzadományi aláirások gyűjtése 
czéljából az esperesi hivatalokkal, ezek pedig a plébáno-
sokkal közöljék. 

A plébános urak tehát várják be az időt, a mely 
— mint emlitve volt — néhány nap múlva ugy is be-
következik, mig a hódolati aláirásokra és pénzadomá-
nyok gyűjtésére illető egyházi hatóságaik által fölszólitva 
és velők az ezen ügyben követendő eljárási módozatok 
közölve leendnek, nehogy a központi női jubileumi bi-
zottság igen tisztelt tagjaitól hozzájok küldött hódolat-
aláirási és pénzgyüjtési iveket előzetesen saját plébániai 
hiveikkel kitöltetve, keresniök kelljen majdan aláirásokat 
azon hódolati és pénzgyüjtési ivekre, amelyeknek kitöl-
tésére nagymélt. főpásztoraik által nem sokára fölszó-
litva lesznek. 

A központi női jubileumi bizottság előkelő hölgyei-
nek — mint már fentebb emlittetett — első sorban az 
az elérendő dicséretes czéljok, hogy a szentséges atyát, 
aranyndséje alkalmából, a távoli pogány országokban 
fáradozó és , sok nélkülözésekkel küzdő hitküldéreknek 
szánt szertartási öltönyökkel megörvendeztessék; — az 
országos jubileumi nagybizottság férfi központi végrehajtó-
bizottsága pedig orra törekszik, hogy Magyarország ka-
tholikusai, együttesen, nemre, rang- és állapotra való 
tekintet nélkül, minél nagyobb számú hódolati aláírások-
kal és Péterüllérekként fölajánlandó pénzadománynya l 
ragyogtassák a szent atya iránti hódoló tiszteletüket és 
ragaszkodás ukat. 

Kelt Budapesten, 1887. május hó 29. 
Dr Való Simon, 

budapesti központi papneveidei tanulmányi felügyelő, 
s a pápai jubileum központi végrehajtó bizottságának 

jegyzője és előadója. 

IRODALOM. 
— Az anyaszentegyház története főbb vonások-

ban. Az „elemi iskolák felsőbb osztályai és a polgári 
iskolák tanulóinak számára több jeles szerző után össze-
állitotta Fehér Gyula hitoktató. Főpásztori kegyes enge-
délylyel. Eger, lyc. nyomda, 1887. 8-r. 51 1. Ára 15 kr. 

A szorgalmas tollú, derék szerző e takaros kis 
müvét következő sorok kíséretében küldötte szét : 

„T. cz. Midőn „Az anyaszentegyház története" cz. 
müvecskét megküldeni szerencsém van, tisztelettel kérem, 
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legyen kegyes oda hatni, hogy az a jövő 1887 — 88. tan-
évre, a helyi iskolákban, tankönyvül elfogadtassék. Egy-
úttal bátorkodom arra is felkérni, hogy becses megjegy-
zéséit, melyek e könyvecske fogyatkozásainak kimutatá-
sára és használhatóságának előmozditására irányulnak, 
akár nyilvánosan, akár magán uton megtenni kegyesked-
jék, hogy azokat felhasználván, növendékeink kezébe 
annál alkalmasabb tankönyvet juttassunk. 

Mélyen tisztelt paptársaimnak és a tanügy barátai-
vagy esetleg az általok kijelölt helyi könyvkereskedés-
nek, munkámból 50 példányt 5 frt. 50 kr. — 100 pél-
dányt pedig 10 frt. 50 kr. kedvezményárban bérmentesen 
szállítok. Eger, 1887. május 1-én. Tisztelettel: Fehér Gyula, 
hitoktató." 

Mi is szívesen tanuskodunk a mellett, hogy e köny-
vecske igen alkalmas a katholikus öntudat ébresztésére 
és emelésére. 

= Egyházi beszéd, melyet a kisjenői iparostár-
sulat és a „Kisjenő-Erdőhegy és vidéke önk. Tűzoltó-
Egylete" zászlóinak együttes megáldása alkalmával 1887. 
május 30-án tar tot t Szathmáry Geyza kisjenői rom. kath. 
plébános. Budapest, 1887. 19 1. 

E meglepően szép, korszerű és a franczia confe-
renczia-beszédekre emlékeztető szónoklat kigyósi gróf 
Wenckheim Frigyesné ő mgnak mint nagylelkű zászló-
anyának ajánlva jelent meg. 

-f- Beküldettek: 1. A Külföld Szónokai. Egyház-
szónoklati havi folyóirat. II. évf. 1887. szerk. és kiadja 
dr Kazaly Imre sz. széki ülnök és theol. tanár. 2. kötet. 
Szerk. és kiadó-hivatal: Yácz, papnövelde. 8-r. 187— 
266 1. 

Választékos, gondos, emelkedett szellemű egyház-
szónoklati kalauz. 

2. Jézus Szentséges Szivének Hirnöke. Havi fo-
lyóirat az imaapostolságnak és Jézus szents. szive tiszte-
letének terjesztésére és ápolására. Szerk. Tóth Mike J . T. 
t. Kalocsán, 1887. VI. vagyis juniusi füzet 1 5 7 - 1 8 8 1. 

3. Szűz Mária Virágos Kertje. Havi folyóirat a 
b. Szűz tiszteletének ápolására. Szerk. Tóth Mike J . T. 
t. Kalocsán, 1887. VI. vagyis juniusi füzet, 161 — 184 1. 

4. A Legszentebb Rózsafüzér királynéja. A Szent 
Család füzete. Szerkesztő-kiadó P. Angelicus. Szerkesztő-
társak : Lepsényi Miklós, Eofbauer Ignácz. Budapest, 
1887. VI. vagyis juniusi füzet, 161 — 192 1. 

VEGYESEK. 
Szentséges atyánk m. hó 26-án nyilvános Con-

sistoriumot tartott, melyben 28 püspöki szék betöltését 
praeconizálta. 

— A titkos Consistoriumban tartott pápai nyilat-
kozat Olaszországra vonatkozó részének hatása Olaszor-
szágban óriási. A szabadkőművesség erőfeszítésével azonban 
itt még nagy küzdelme lesz XIII. Leo pápának ; de végre 
mégis be fog bizonyulni, hogy : „vicit Leo de tribu Iuda," 
kinek zászlóját XIII. Leo lobogtatja. 

— Don Bosco az ő saleziánus gyermek-menhe-
lyeivel a keresztény szeretetnek csodáit miveli. Jelenleg 
259,000 gyermek nevekedik Don Bosco atyai gondvise-
lése alatt. 40 év alatt Don Bosco árvái, elhagyatottjai,, 
neveltjei köréből 6000 vette fel az egyházirend szent-
ségét. Ez csak a papi pálya ; más pályák aránylag tíz-
szeresen kaptak szaleziáuus növendéket. Ily nevelő in-
tézettel egy egész országot lehet regenerálni. És Don 
Bosco 1847-ben ezt az óriás alkotást semmiből terem-
tette ; mert hiszen magának semmije sem volt, csak hite 
Jézusban és szeretete az emberiség iránt. 

— Dr Samassa József egri érsek ő excja papsága 
szárnál a e nyár folytán lelki szentgyakorlatokat rendez. 
Vezetni Jézus-társasági atyák fogják. 

— A németalföldi törvényhozó testület alsóháza el-
határozta, hogy ezentúl a képviselő urak, ha tetszik, 
tehetnek, ha nem tetszik, nem tesznek esküt, midőn a 
törvényhozó testület tagjaivá lesznek. 

— A jászóvári prém. konventben ünnep volt. Május 
hó 24-én tartot ta Virasztó Gellért pr. r. kanonok s kiérd, 
alperjel aranymiséjét. Ez alkalomból két lendületes óda 
küldetett be hozzánk. Az „Ünnepi Dal" czimü Budapes-
ten, a másik „Oröm-Dal" czimmel Kassán jelent meg. 
Mind a kettő, a mellett, hogy a classikus műveltség 
virágzásáról tesz tanúságot a nagyérdemű prém. rendben, 
igen szép nyilvánulása valamint az ünnepelt érdemeinek 
ugy az ünneplő rendtagok kegyeletes szellemének. Az 
utóbbi helyen emiitett s az ünnepelt „volt növendékei" 
által felajánlott ódában szinte nekünk is jól esett olvasni 
a hála nagy elismerését: 

J ó öreg ! azt hiszem, 
Hogy gondosabb apát Te nálad, 
Nem lebet adni a kispapoknak." 

— A budapesti kir. m. tud. egyetem hittudományi 
kara 1887/8-ra dékánná dr Bognár István ny. r. tanárt 
választotta meg ; rektorválasztók : dr Aschenbrier Antal, 
dr Bognár István, dr Kisfaludy A. Béla és dr Rapaics 
Raymond ny. r. tanárok. 

— Az angol kathobkusok „Catholic Union" nevű s 
a katholikus actio országos vezetésére alakult egylete 
f. hó 16-án tar t ja ezévi nagygyűlését. 

f Páskuj Teréz a maga, valamint nagynénje : özv. 
Szatmáry Lászlóné született Páskuj Teréz és az összes 
rokonság nevében fájó szivvel tudatja áldott lelkű, feled-
hetlen nagybátyjának, illetőleg a legjobb testvérnek és-
rokonnak Páskuj Lajos szatmári székesegyházi kanonok-
nak, typulthai cz. apátnak, és Szatmárvármegye bizott-
sági tagjának, folyó hó 28-án esteli 7 órakor, Istenbe 
vetett bizalommal tűr t szenvedés és a halotti szentségek 
buzgó felvétele után, életének 63-ik évében történt el-
hunytát. Hült teteme f. hó 30-án délután 5 órakor fog 
a bidontuli sírkertbe nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szentmise áldozat junius hó 1-én reggeli 9 órakor fog 
a Mindenhatónak fölajánltatni. Szatmár, 1887. junius 28. 
Áldás legyen emlékén ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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V i l á g s z e m l e . 
Két jubileumról. 

„A történelem Isten Ítélete." 

Korszakot jelző világtörténelmi esemény le-
folyásával állunk szemben. 

Európa, 1887. tavaszán, hivatalosan vissza-
utasította az 1789-iki franczia forradalom anar-
chikus szellemét. 

Es a forradalom szelleme, mely száz év alatt 
egész Európát diadalmasan bejárta, e tény ellen 
nem tehet semmit. 

És Francziaország a mindenünnen érkezett 
visszautasításra nem felelhet semmivel. Érzi, hogy 
el van szigetelve.. . . 

Nagy világkiállítást rendez a franczia köz-
társaság „az emberi jogok" proklamácziójának 
százados ünneplésére. Meg akarja mutatni, hogy 
mit tud az ember saját erejéből, mellőzve Istent 
és gúnyt űzve az 0 örök törvényéből. 

És a „gloire" nemzete élén haladó atheus 
had meghívta Európát is az eget ostromló pan-
daemonium e százados ünnepélyére. 

De Európa kormányai, Angolország, Ausztria-
Magyarország, Németország, Spanyolország, Orosz-
ország, még a forradalom-szülte Olaszország is, 
vonakodnak részt venni az Istentől emancipált 
emberiség e kába dicsőítésében. 

Európa nemzetei mosolyogva tekintenek a 
forradalmi Francziaország lármás hősködéseire. 

Még Boulangert is feláldozza Grévy Euró-
pának, csakhogy megnyerje vén földrészünknek 
a kegyét. 

Nem használ semmit. 
Európának nem kell az istentelenség. 

Nem akar részt venni a tévely és istente-
lenség orgiáiban, nem kér részt az Ész isten-
asszonyának franczia aranylakodalmából. 

Ez a tény és az ő jelentősége kézzelfog-
hatók. 

Száz év óta az európai nemzetek többé-
kevésbbé mind elkábulva a forradalmi szellem 
szédelgéseiben, egyik a másik után, azaz egyik 
a másikkal versenyt futva, elszakadtak Istentől 
és Krisztustól s végképp elhagyták Krisztus hely-
tar tó já t a földön. Elméletben tisztán emberi, 
gyakorlatban többé-kevésbbé atheus politikájok 
nem törődött többé sem Istennel, sem vallással, 
sem egyházzal, legfölebb, mint mondják, a „gyen-
gékre, gyermekekre és anyókákra való tekintetből." 

Es ez a humanizmus, aranytól és cultúrától 
ragyogó ünnepélyességgel, bái csekélyebb feltű-
néssel mint másutt, nálunk is megülte az isten-
telenség, a keresztény vallástól való apostasia, 
a katholika egyházzal való szakítás orgiáit. 

Iskoláinkból elkezdték kiszórni a felfeszitett 
Istent. Csengery, a magyar tudományos Akadé-
mia és általában a magyar közszellem e csendes 
inspirátora, elkezdte hirdetni, hogy a „Káté," — 
a melyben tudvalevőleg több civilizáczió van, 
mint az Istentől elszakadt emberiség összes phi-
losophémáiban, — igen, kimondotta Csengery, 
hogy a mi káténk „butit." És a haza bölcse, hogy 
neki is-legyen része a magyar liberalizmus hű-
hós dicsőségéből, azt a katholiczizmust, melyre 
szent István Magyarországot alapította, — meg-
fenyegette „az amerikai rendszer" behozatalával. 

Mi nem feledjük soha ezeket a csendes orgiákat. 
Tudjuk, mi rejlett az „amerikai rendszer" háta 
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mögött: Tabula rasa, indifferentizmusba öltözött 
vallási nihilizmus, szóval az Esz istennőjének sza-
bad pórázra eresztett kultusa. 

És ime most, — hogy visszatérjünk Euró-
pára, — midőn Francziaország felszólitja Európa 
nemzeteit, hogy büszke világkiállítással ünnepel-
jék megszületését annak a forradalmi, felforgató 
szellemnek, melynek kéjeit több-kevesebb mo-
hósággal eddig valamennyien megízlelték: most 
egyszerre kezdik egymást meg nem érteni. 

Duzzognak, súgnak-búgnak, valóságos bábeli 
vásárt csapnak ; de mindannyian egyben mégis 
csoportosulnak. Csoportosulnak a Francziaország-
tól való elválásban. 

E vén nemzetek, melyek eddig oly csodásan 
egyetértettek a kath. egyházzal, a Vatikánnal, a 
Krisztussal való szakításban : most uj fusión 
mennek keresztül. Megtagadják az Esz istennőjét 
és szégyenkezve húzódnak vissza a száz év előtt 
kezdett orgiáknak mind folytatásától, mind jubi-
láris megkoszorúzásától. 

Mert a tervezett hivatalos megkoszorúzása 
a franczia forradalomnak Európa kormányai kö-
zöl egynémelyiket valóságosan megijesztette, a 
másikat elkedvetlenített, rossz kedvre hangolta 
valamennyit. 

Elég, elégi hangzik fel a strikoló Belgium-
tól egész, az Urálon tul, Kamcsatkáig, és Albion-
tól Kaliforniáig. Elég volt az anarchiából, a val-
lási nihilizmusból, a nevetségesből, az emberi 
tehetetlenségből — és a 89-iki r testvériség" 
zászlója alatt kiontott vérből ! 

És az isteni Gondviselés, a nála szokásos 
derült irrisióval, a franczia forradalom Ész isten-
nőjének orgiáitól elfordult népeit, kormányait és 
fejedelmeit a föld kerekségének szép csendesen 
egy nagy, egy magasztos szellemi egységbe te-
reli össze, melynek középpontja Róma, éltető 
levegője a vallásosság. 

Az egész világ, katholikusok és nem-katho-
likusok, keresztények és pogányok, vetélykedve 
sietnek papi jubileuma alkalmából tisztelni a 
pápát s hódolni annak a szellemi fensőbbség-
nek, melyet Isten az emberiség szellemi gravi-
tatiójának, a világtörténelem keringésének közép-
pontjává erősített meg. 

Mily váratlan és páratlan látvány! 
Az Ész istennőjének oltára, e modern bál-

ványozás születésének százados évfordulóján, pusz-
tán, elhagyatottan, porlepten, megvetéstől kör-
nyezetten áll egymagában. 

Ellenben Rómában egy még soha nem lá-
tott világkiállítást rendez az összes emberiség, 
melynek legfényesebb jelenete az leszen, midőn 
Krisztus földi helytartója az egyedül szent oltár-
hoz, a kereszt oltárához lépend, aranyáldozatát 
bemutatandó, az összes emberiség legjobbjainak, 
hatalmasainak és népeinek, tiszteletéből font fény-
özöntől körülragyogottan. 

Üdvöz légy fenséges pillanat, melyben végre, 
a pokol határtalan bosszantására, — az egész vi-
lág „klerikálissá" leszen és „ministrálni" fog lé-
lekben a pápának — az isteni szolgálatban! 

Mert vannak idők, midőn az emberiség, a 
keresztén}^ és pogány emberiség tudatában egy-
aránt, világosabban mint talán máskor, felragyog 
az az örök nagy igazság, miszerint : 

Servire Deo, regnare est! 
Ezt az igazságot látja megnyilatkozni az 

emberiség maga előtt, — midőn XIII. Leo bölcs 
vezetése alatt a franczia forradalom istentelen-
ségének orgiáitól elfordul — és a keresztre fe-
szitett megváltó isteni Bölcseség előtt földre 
borul. 

A püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 

Irta ifj. Bobok József. 

Y I . 

A püspöki ált. helynök a püspöknek helyettese a 
püspöki joghatóság gyakorlásában, a melyet ennek ne-
vében és e helyett gyakorolja, azért meg kell őt kü-
lönböztetni a vicarius in pontificalibus-tói, ki a püspök 
segéde az egyházi functiók elvégzésében. 

Ha már most azt kérdezzük, hogy milyen természetű 
az ált. helynök joghatósága, igen eltérő véleményeket 
találunk a kanonistáknál. A legtöbben és kivált a régiek, 
mint Pignatelli, Leurenius, Sbrozzius, Pirhing, Barbosa, 
Sanchez, Fagnani, Schmalz gr ueb er, Ferraris és az ujab-
bak közül Moy és Kober azt vitatják, hogy a püspöki 
ált. helynök rendes joghatósággal bir ; mások, mint Gar-
das, Gomez, Laymann és bizonyos tekintetben Devoti 
is azt állítják, hogy e joghatóság kirendelt (delegata) ; 
némelyek, Engel, Phillips, Aichner megbízottnak (mandata) 
nevezik azt ; végre Schidte vicaria et delegata és Szeredy 
mandata vicaria-wak. ta r t ják azt. 

Azonban , mint Berardi (Comment, torn. 1. p. 
211.) helyesen megjegyzi, a kanonisták ezen vitája csak 
szóvita, mert a lényegben valamennyien megegyeznek. 
„Qui disputant — mondja ő, — an Vicariorum juris-
dictio ordinaria dicenda sit, an delegata, mihi videtur de 
vocabulis litem inferre, quando alias in rem, in causam 
inque effectus omnes consentiunt. Utraque disputantium 
pars unum idemque consistorium sive forum et Vicario 
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et Episcopo asserit, unde a Yicario ad Episcopum 
appellatio denegatur, contra quam olim in institutis ai*-
chidiaconis vigeret. Utraque pars admittit, mortuo Epis-
copo, aut quomodocunque exstincta Episcopali jurisdictio-
ne, Yicario quoque potestatem exstingui, qui sane sunt 
jurisdictionis delegatae characteres. Quonam igitur dispu-
tatio spectabit, nisi ad subtilius investigandum, an a 
lege, an a homine Vicariorum jurisdictio derivet ? (talán : 
derivetur?). Qui vicarium delegatum dicunt ab homine, 
id est ab Episcopo, derivatam jurisdictionem fatentur ; 
qui ordinariam dicunt, non inficiantur, Vicarium ab 
Episcopo designari, sed Episcopi partes in una desig-
natione concludunt, qua secuta, vi et potestate legis 
jurisdictio transferatur. Sunt isti meo judicio lusus ver-
borum, quorum si velimus, intimum sensum exjirimere, 
nihil aliud concludetur, quam ut Episcopus Vicarium 
constituât, hanc constitutionem a lege probari, qua in 
propositione universos .consentientes invenies." (Idézve: 
Moy-Ver. i. m. 350. 1.) 

Kérdés már most, hogy mi okozza ezen szóvitát, 
vagyis miben leli az a lapját? Ez, mint Aichner mondja, 1) 
onnan ered, hogy sokan, s kivált a régibb kauonisták 
nem tesznek különbséget a kirendelt és megbizott (dele-
gata et mandata) joghatóság közt és mind az olyan 
joghatóságot, mely nem rendes, a kirendeltre vezetik 
vissza. Mások a joghatóság ezen két neme t. i. a ki-
rendelt és megbizott közt elméletben különbséget tettek 
ugyan, de azokat azután a tárgyalás menetében össze-
tévesztették és felváltva használták. Végre vannak, kik 
e két szónak egész más értelmet adtak. A kanonisták 
ezen vitájából azután nem kevés ellenmondás keletkezett ; 
igy, a legtöbben megengedik, hogy a kirendelttől a 
kirendelőhöz van felfolyamodásuak helye, mig mások 
ezt tagadják. Különben megjegyzendő, hogy a kirendelt 
és a megbizott joghatóság közötti megkülönböztetés a 
római jogon alapszik. 

Mielőtt e kérdés érdemébe bocsátkoznánk, hogy t. i. 
milyen természetű a püspöki ált helynöki joghatóság, 
meg kell még jegyeznünk, hogy azokhoz a kanonisták-
hoz csatlakozunk, kik különbséget tesznek a rendes és a 
helyettes (vicaria) joghatóság között és ez utóbbit ismét 
két alfajra osztják t. i. a kirendeltre és a megbízottra. 

Ha csupán a rendes és kirendelt joghatóságot en-
gedjük meg, akkor a püspöki ált. helynöki joghatóság 
ezek egyikének sem mondható. 

Nem mondható rendes joghatóságnak, mert a ren-
des joghatóság az, mely valakit hivatalánál fogva tör-
vényesen, állandóan és visszavonhatlanul (perpetue et 
irrevocabiliter) illet meg, és ez azt a saját nevében gyako-
rolja és gyakorlatát másnak is átengedheti. Már pedig a 
püspöki ált. helynök joghatósága nem ilyen. Mert ámbár 
igaz, a mit a püspöki ált. helynök rendes joghatóságá-
nak vitatói állitanak, hogy a püspöki helynök a püspöki 
joghatóságot nem pusztán a kirendelésen, hanem hiva-
talánál fogva — ratione officii, — mely reá a püspöki 
kinevezés által ruháztatott , viseli és hogy az ezen tiszt-
séggel járó hatalom végkövetkeztetésben a törvényho-

') Aichner. Comp. jur. eccl. ed. 5. Brix. 1884. 70. 1. 

zásban — a lege seu canone — és nem a püspök puszta 
engedélyezésében birja a lapját , x ) mindazonáltal nem ta-
láljuk e joghatóságnál a rendes joghatóság másik 
kellékét, az állandóságot és a visszavonhatatlanságot, a 
mely abban áll, hogy a vele egyszer felruházott egyén 
azt mortuo concedente el nem vesziti és attól, kanonikus 
okok nélkül, meg nem fosztható. Már pedig — és ezt 
kénytelenek megengedni a rendes joghatóság védői is, 
— az ált. helynök joghatósága a püspök halálával, 
szóval a püspök joghatóságának bármi módon történt 
elvesztésével, megszűnik, és attól az illető, a püspök által 
minden kanonikus ok nélkül megfosztható vagy hatás-
körében korlátozható. 

De a püspöki ált. helynök joghatósága kirendelt jog-
hatóságnak sem mondható. Kirendelt joghatóság ugyanis az, 
ha a kirendelő nem egész joghatóságát ruházza át másra, 
hanem annak egy részét magának fentartja. Már pedig a 
püspöki ált. helynökre a kánoni jog szerint (általában 
véve) az egész püspöki joghatóság száll át. — A kiren-
deltnek az ügy megvizsgálásán kivül csak modica coër-
citio engedtetik meg, absque ultima et perfecta potes-
tate exequendi. 2) Pedig a püspöki helynök az ügy meg-
vizsgálásán kivül, annak elintézésével, vagyis teljes vég-
rehajtó hatalommal bir. — A kirendelt csak két esetben 
subdelegálhat, ha a pápától lett kirendelve és midőn 
ad universitatem causarum, saltern ad univ. certi ge-
neris causarum e. g. matrimonialium van kirendelve. 
Már pedig a püspöki ált. helynök, mint ezt látni fogjuk, 
az egyes esetekre delegálhat. — Végre kirendelttől fel-
lebbezhetni a kirendelőhöz, mint ez péld. arcbidiakonok-
nál volt, a hol az archidiakon fórumától a püspöki fo-
rumhoz történt a fellebbezés. Pedig, mint ezt szintén 
látni fogjuk, a püspöki ált. helynök fórumától a püs-
pökhöz non datur appellatio, mivel e kettő csak egy 
forum. 

Mivel tehát a püsp. ált. helynök joghatósága sem 
rendes, sem pedig kirendelt, hanem mintegy középet 
képez a kettő közöt t : nem marad egyéb hátra, mint 
hogy megbízottnak (mandata) vegyük. Lássuk tehát, hogy 
mikor megbizott a joghatóság a római jog szerint és 
vájjon valóban ilyen e a püsp. ált. helynök joghatósága.3) 

Megbizott a joghatóság a római jog szerint, quando 
ea in universum ad omnes generaliter vei saltem ad om-
nes unius generis causas committitur, puta quando quis 
ad totam mandantis jurisdictionem ejus nomine exercen-
dam, vei saltem in omnibus causis civilibus tantum aut 
criminalibus tantum judex creatur (Engel 1. c. I. 31. n. 
2.). — A püspöki ált. helynökre is átszáll a püspöki 
megbizás folytán (ált. véve) az egész püspöki jogható-
ság, mivel püspökével egy személyt és egy és ugyanazon 
forumot képez. 

A megbízótól a megbízottra a végrehajtói hatalom 
is átszállott, és bár ez a reá bízott joghatosággal ismét 

C. 2. de ott". Vicar. VI. 1, 13. Tüb. Quartalsch. 588. 1. 
2) Aichner, i. m. 70. és Schmalzgr. Ins. eccl. 1. 29. n. 3. 
3) Lásd erre nézve Moy-Ver. i. m. 352. 1. és köv. Müller, 

Kirchenrechts-Lexicon. Würzburg. 1842. B. III. S. 40 és 41. és 
Aichner, i. m. 69. és 70. 1. 
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mást meg nem bizhatott, mivel a joghatóságot nem suo 
jure, sed alieno beneficio utitur (1. 5. D. 1. 21.), mind-
azonáltal a megbízott joghatóság egyik vagy másik ese-
tére mást kirendelhetett (1. 12. D. V. 1. 1. 12. de off. 
procons. D. 1. 16.). — A püspöki ált. helynökre is át-
száll a végrehajtói hatalom, vagyis praeter causae cog-
nitionem nemcsak modicam coërcitionem, hanem habet 
ultiman et perfectam potestatem exequendi sententiam. 
Es ámbár joghatóságával mást meg nem bizhat, ugy 
mégis a joghatóság egyes eseteire delegálhat. 

A megbízott, továbbá, önjogu joghatósággal nem 
bir, hanem csak a reábízott joghatóságnak élvezője, ő 
tehát csak megbízójának helyettese és a joghatóságot 
csak ennek nevében gyakorolja (L. 1. §. D. 1. 21 ; L. 
3. eod. D. 1. 21 és L. 2. de jurisdict. 2. 1. L. 5. §. 1. 
D. 1. 21.), a minek természetes következménye, hogy a 
megbízó a megbízottat joghatóságától bármikor meg-
foszthatja (1. 6. §. 1. de offic. procons. D. I. 16.). — A 
püsp. ált. helynök is nem bir önjogu joghatósággal, a 
püspöki joghatóságot nem saját nevében és hatalmánál 
fogva, hanem a püspök nevében gyakorolja ; a törvény 
a püsp. ált. helynök joghatóságát immediate et princi-
paliter a püspök kezeibe tette le, a kinek szabadságában 
áll azt arra, ki kellő kellékekkel bir átruházni, hogy 
azt az ő nevében gyakorolja: a püspöki joghatóság tehát 
a püsp. ált. helynöknél csak accessorie, secundarie, me-
diate van. Ezt azok is megengedik, kik a püsp. ált. 
helynök rendes joghatósága mellett harczolnak (Ferraris, 
Schmalzgrueber stb.). így Schmalzgrueber mondja: „Etiam 
Vicario Generali jus jurisdictionem tribuit, dum Episcopo 
permittit ejus nominationem, et concedit, ut Yicarius 
nomine ipsius in eodem tribunali jurisdictionem ejusdem 
exerceat . . . . distinguendum est inter jurisdictionem or-
dinariam, quae inest principaliter et proprio nomine 
exercetur, et inter earn, quae accessorie est alteri, cujus 
vice et nomine exercetur." (1. c. n. 20. Bened. XIY. de 
Synod. Dioec. 1. 2. 8. 2. T. I, Parmae. 1760. Moy-Ver. 
i. h.). Hogy a püspök helynökét tetszése szerint, minden 
kanonikus ok nélkül joghatóságától megfoszthatja, azt a 
tárgyalás folyamán látni fogjuk. 

A római jog szerint a megbizott-tól a megbizóhoz 
nincsen a felfolyamodásnak helye, hanem a megbizó fe-
letti hatósághoz (L. 1. §. quis a quo appellat. 49. 3.). 
— A püspöki ált. helynöktől is nem a püspökhöz, hanem 
a metropolitához történik a felfolyamodás (c. 2. de con-
suetud. in VI-o I, 4 és c. 3. de appell. eod. II. 15.), 
mert mint XIV. Benedek (1. c. lib. 2. c. 8. n. 1.) mondja: 
„Vicarius Generalis Episcopi, qui et Officialis vocari so-
let, in iis quae jurisdictionis sunt, censetur una eadem-
que cum Episcopo persona atque unum et idem est 
utriusque tribunal : ex quo fit, ut a sententia Yicarii 
Generalis non ad Episcopum, ne ab eodem ad eundem, 
sed ad Metropolitanum, cui Episcopus subest, interpona-
tur appellatio." 

Végre a római jog szerint, a megbizó halálával 
megszűnik a megbízott joghatósága (1. 6. de jud. D. II. 
1.). — De megszűnik az ált. helynök joghatósága is 
püspöke halálával. 

Mindezekből kétségkivülivé válik, hogy a püspöki 

ált. helynök joghatósága a római jog értelmében vett 
szoros megbízott joghatóság ; de nem megbízott és he-
lyettes, mint ezt jeles kanonistánk Szeredy állítja, mert 
a megbízott joghatóság a helyettesnek egyik alfaja, tehát 
már ebben benfoglaltatik. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 3. Tájékozásul a pápai jubileum 

ügyében — audiatur et altera pars! — Minap ft. dr Való 
Simon budapesti közp. papneveidei tanulmányi felügyelő 
s a pápai jubileum központi végrehajtó bizottságának 
jegyzője és előadója néhány hozzá érkezett levélből azt 
a véleményt merítvén, hogy „némelyek nincsenek tisztá-
ban aziránt, miszerint a pápai jubileum megünneplése 
ügyében Budapesten két önállólag, ámbár egy végczélra 
működő — női és férfi központi végrehajtó bizottság 
lé tezik. . ." szükségesnek tartá az úgyis ismeretes histo-
rikumok előrebocsátása után kijelenteni, hogy „a köz-
ponti női jubileumi bizottság előkelő hölgyeinek első 
sorban az az elérendő dicséretes czéljok, hogy a szentsé-
ges atyát, aranymÍ8éje alkalmából, a távoli pogány or-
szágokban fáradozó és sok nélkülözésekkel küzdő hit-
küldéreknek szánt szertartási öltönyökkel megörvendez-
tessék ; az országos jubileumi nagybizottság férfi közp. 
végrehajtó-bizottsága pedig arra törekszik, hogy Magyar-
ország katholikusai, együttesen, nemre, rang- és álla-
potra való tekintet nélkül, minél nagyobb számú hódo-
lati aláírásokkal és péterfillérekként fölajánlandó pénz-
adománynyal ragyogtassák a szent atya iránti hódoló 
tiszteletöket és ragaszkodásukat." 

Több oldalról kapott hírek alapján és a magam 
csekély felfogása után indulva szükségesnek tartom ezen 
ugyn. „tájékozásra," mely nem kevés emberben éppen 
megfordítva némi confusiót okozott, igen röviden tár-
gyilagosan válaszolni. 

Tény az, hogy Budapesten két bizottság alakult. 
Nem kérdezem, jól-e, rosszul-e, tény, hogy kettő lé-
tezik. Ha szabad ugy mondani : egy nap születtek, de 
nem egyenlőképpen fejlődtek. F. évi márczius hó 18-án 
ugyanis hazánk bibornok herczeg-primása ő emja höl-
gyeket és urakat is fogadott, hogy velők megbeszélje 
a pápai jubileumra vonatkozó teendőket. A hölgyek 
csakhamar hozzá is fogtak a munkához és szoros ra-
gaszkodásban a bibornok-primás ő emjától nyert uta-
sításhoz, szigorúan követve ama megállapodásokat, me-
lyeket ugyancsak ő emja helyben hagyni méltóztatott, 
hosszas és sok ülésezés helyett actióba lépett. Saját kö-
rükben mozogtak, azaz ugy a fővárosban mint az ország-

. ban katholikus hölgyeket iparkodtak megnyerni, kik ezen 
magasztos ügy érdekében önmagok eljárni és buzgólkodni 
készek és képesek. így megalakult két női-bizottság: a 
fővárosi gróf Cziráky Jánosné ő excja elnöklete alatt 
(április hó 21-én) és a központi (országos) női bizottság 
gróf Szápáry Gézáné ő excja és gróf Wenckheim Krisz-
tina ő mlga elnöklete alatt (május hó 2-án.) 

Ezen két női bizottság megalakulása alatt azt kell 
értenünk, hogy a fővárosban, illetve az országban szám-
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talan kath. hölgy már előzetesen, (kevesebben az ala-
kuló ülés után) vagy élőszóval, vagy írásban kijelentették, 
hogy szentséges atyánk jubileuma érdekében szives-örö-
mest akarnak közreműködni. Hogy mi uton és módon 
történjék ezen közreműködés, azt ugy a megkereső le-
velek, mint pedig a 10.000 példányban nyomatott és a 
bibornok-herczegprimás ő emjának alázattal bemutatott 
„felhívás és kérelem" mondja, mely ugy az április 21-én, 
mint a május hó 2-án tartott alakuló gyűléseken be-
mutatva, elfogadtatva és ugy a fővárosban, mint az or-
szágban elküldve lőn. 

Ebben pedig a következők foglaltatnak : 
A nmélt. püspöki kar vezetése és utasítása iránt 

illő tisztelettel, más országok példája szerint, tekintetbe 
véve hazánk viszonyait, indítványozzuk : 

1. Gyűjtsünk szeretetadományokat szentséges atyánk 
számára, melyeket részint péterfillérek gyanánt, részint 
az aranymiséjének alkalmából felajánlandó misedij gya-
nánt hódolattal felajánlunk. Ne elégedjünk meg a tem-
plomban való adakozással, hanem iparkodjunk ismerőseink 
és mások körében az érdekeltséget felkelteni, és a leg-
kisebb áldozatot is hálásan elfogadni. A központi női 
bizottság ezeket — kellőleg nyugtáztatva — az egész 
országból összegyűjti és rendeltetésük helyére juttatja. 
Hisz oly találékony az igazi szeretet, hogy csak kissé 
akarnia kell és talál módot és eszközt bővében. — 
1596-ban a pozsonyi országgyűlés VIII. Kelemen pápá-
hoz így irt fel : „Nem ismerünk szentebb kötelességet, 
mint hogy Szentségednek méltó és örök hálát mondjunk 
sokat hányatott szegény hazánknak tanúsított rendkívüli 
jótéteményeiért. 0 Felségén kívül nem volt halandó, ki 
szerencsétlen országunknak nagyobb segélyt nyújtott 
volna, mint Szentséged . . . Bár csak ugy fordulna meg 
sorsunk, hogy Szentségednek és az Apostoli Szentszék-
nek nagy kegyeiért méltó hálát mutathatnánk és vissza-
fizethetnek, mint nyertünk." 

Amit az 1596-iki pozsonyi országgyűlés óhajtott, 
ime erre most van legszebb alkalom. Mutassuk meg, hogy 
az unokák szivesen beváltják a dicső ősök hálás szivei-
nek fogadását. 

2. Vegyünk tevékeny részt a vatikáni kiállításban. 
Az aranymisés pápának felajánlandó ajándéktárgyakat 
(egyházi öltözeteket és szerelvényeket) a Vatikánban 
fogják kiállítani. Elfogadnak az istentiszteletre szükséges 
tárgyakat: misemondóruhákat, palástokat stb. fehérne-
müeket: ingeket, karingeket stb. kelyheket, füstölőket, 
lámpákat stb. a mennyiben az egyház szabványainak 
megfelelően készültek. Ahol ezt külön kívánják, ver-
senyre is bocsátják a kiállított tárgyakat és esetleg (öt-
féle) kitüntetésben részesitik. Mivel ezen ajándéktárgya-
kat szentséges atyánk szegény hitküldéreknek a pogány 
országokba fogja küldeni, azért ajánlatos, a méltó 
kiállítás mellett a fősúlyt nem annyira az értékességre, 
mint inkább a mennyiségre fektetni. A vatikáni nemzet-
közi kiállítás helyiségeiben „Hungaria" (Magyarország) 
külön osztály létezik és ebben minden egyházmegye szá-
mára külön hely van kijelölve. Ha majd összejön a kath. 
világ, ha bejárják a kiállítást és mindenütt a kath. ke-
gyelet, hódolat és ragaszkodás szebbnél szebb, számo-

sabbnál számosabb nyilvánulásait fogják látni, nem sza-
bad megengednünk, hogy a magyarországi osztály sze-
génysége és üressége által elüssön a többi osztályok 
gazdagságától és szépségétől. Legyen dicső ott is a ma-
gyar név, legyen Magyarország osztálya méltó a Mária-
ország dicső hagyományaihoz, világcsodálta múltjához és 
fényes jövőjéhez ! A műértő és hangyaszorgalmú női ke-
zek keljenek versenyre és vívjanak ki dicsőséget a ma-
gyar névnek az egész világ előtt ezen a téren is! 

A kiállítandó tárgyak elszállításáról annak idején a 
közp. bizottság gondoskodik. 

3. Szerezzünk mentől több aláírást a hódolati fel-
irat számára, mely szét fog küldetni és a mennyiben 
viszonyaink megengedik, csatlakozzunk a nagy ünnepé-
lyek alkalmából a Rómába menesztendő küldöttséghez. 
Ha mindannyian nem lehetünk ott, legyen ott nevünk 
aláirása mint szivünk érzelmeinek záloga és ha Isten 
módot nyújt, csatlakozzunk a maga idején tüzetesen 
megismertetendő római zarándoklathoz. Midőn Ameriká-
ból, Ázsiából és a föld minden vidékéről majd megje-
lennek a hivek a szentséges atya előtt, legyenek ott szt. 
István, szt. László, szt. Margit, szt. Erzsébet népéből is 
mindazok, kiknek körülményei ezt lehetővé teszik." 

Hozzá teszem még, hogy a vatikáni kiállításra vo-
natkozólag egy külön nyomtatott részletes utasítás lett 
kiadva. 

Rebus sic stantibus tehát világos, hogy a kettős 
női bizottságnak hármas czélja és feladata van ; arról, hogy 
ők akár „első sorban," akár pedig, mint nem kevesen 
felfogják, „kizárólagosan" a vatikáni kiállítás érdekében 
működjenek, míg a t. férfi bizottság feladata lenne 
hódolati aláírásokat és péterfilléreket gyűjteni, nincs 
tudomásom. A t. férfi bizottság határozata pedig — 
salva omni reverentia — a női bizottságokra kötelező 
nem lehet, lévén mind a kettő „önálló" bizottság és a 
„de nobis sine nobis" elv alkalmazását meg nem en-
gedhetjük. 

S valóban ugy a fővárosi, mint a központi (orszá-
gos) női bizottság a szeretet-adományok és hódolati alá-
írások érdekében már eddig is oly serény tevékenységet 
fejtett ki, hogy már eddig is szép eredményeket hozott 
létre. De kívánván ezt az actiót valóban országossá tenni 
— mivel az egész ország kath. hölgyeit a központban 
ismerni lehetetlen — felkérte a nagy városok t. cz. plé-
bánosait, hogy a plébániájuk területén lakó és előrelátha-
tólag kész kath. hölgyek neveit és czimeit közölni szíves-
kedjenek, kiket maga a közp. női bizottság egyenesen rész-
vételre felkér. Ez az egész, miért esedezett. 

így áll a dolog, és azért nézetem szerint működjék 
mind a két bizottság a maga körében, — az bizony még 
nem árt, és a magasztos ügy nagyobb sikere érdekében 
buzgó tevékenységre és nem félreértésekre van szük-
ségünk. Dr Wolafka Nándor, 

a közp. női bizottság egyházi ügyvezetője. 

Onnail a honnan, május 28. „Legyen kálvinista !" — 
Ily czimü budapesti levelet olvastunk a ,Religio' becses 
hasábjain. E levélből meggyőződünk, hogy a vén szabad-
kőműves nagymester Pulszkyt nem sikerült mindidáig 
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az ő kath. papi barátjainak megtéríteni, mert különben 
egyik jelesünket, Appönyi grófot nem szóllitotta volna 
fel, hogy legyen kálvinista. 

De mi ezt csak rossz éleznek tart juk, melynél, fel-
tesszük hogy már sikerültebbet is mondott a vén Pulszky. 
Sokkal komolyabbnak tar t juk azonban azt az igazságot, 
mely ez élez alatt lappang, melyet fed, hogy ma nálunk 
csak a nem katholikusoknak van jó dolguk, hatalmuk, 
befolyásuk, tekintélyük, előmenetelük, mert minden a 
szerint dől el, hogy kinek minő a keresztlevele, vagy 
esetleg minő keresztlevelük van a pártfogóknak, kikben 
azután mint atyafiakban lehet bizni pártfogoltjaikkal 
együtt, ha ezek esetleg katholikusok is. 

Az utóbbi 20 év valóban az egyház, a hithű ka-
tholikusok tekintélyének nagy decadentiáját tünteti fel ; 
a szellemek iránya az alkotmányos 67-ik év óta nagyban 
a protestantismus felé hajlik, amaz igazságtalan pressio 
folytán, melyet a kormányok kivétel nélkül mindeddig 
az egyházra gyakoroltak, nem csak azáltal, hogy tör-
vényeket alkottak, melyek látszólag ugyan általánosak, 
de élük lappangva a katholicismus ellen van irányozva 
és soha mást nem sújtanak, csak a katholicismust ; nem 
csak az által továbbá, hogy ennek anyagi javait, leg-
szentebb jogait kérdésessé engedték tenni, hanem az által 
is — és ez igen nagy figyelemre méltó — hogy pártoltak 
minden egyes személyt, viselt légyen az akár világi ruhát, 
akár papi talárt, méginkább ha ezt magától eldobta, mi-
helyt a kormányok meggyőződtek a felől, hogy oly szellemű 
egyénnel van dolguk, kinek a „theologische Dienerschaft" 
teljesítésében hasznát vehetik, ki közönyös, hideg, az 
egyház érdekeivel éppen nem törődő szelleménél fogva 
nemcsak nem fog akadályokat gördíteni a kormány egy-
házpolitikája elé benn és künn az országházban, hanem 
ezt inkább elősegíteni fogja. 

Hinc derivata clades egyrészt. Gyenge lelkek, vena-
lis elemek, hivatásukat vagy a katholicismus magasztos 
küldetését teljesen fel nem ismerő, itélethiányban szen-
vedő, de a liberális humbug által is elszédített egye-
sek, látva mily helyzetet készit azok részére a kormány, 
kik mindig találnak valami kibúvót, hogy a liberalizmusnak 
kedvezzenek, állítólag az elv megmentésével szaporították 
a kormány táborát, iskolát alapítottak, melynek szelleme 
most már nagyon érezhető és a papság is két táborra 
oszlott. 

A kormány kezdte a felbontási processust a fen-
nebbi módon, pótolva természetesen avval, hogy főleg a 
protestáns elemeket támogatta első sorban, mint a ka-
tholicismus természetes ellenlábasait. Hanem — és itt egy 
kis lélekzetet veszünk — ha peccatum est extra, hogy 
ez az irány kifejlődhessék, megerősödhessék, hogy igy a 
protestantizmus mai befolyásához jusson és a felbontási 
processus sorainkban haladást tegyen, vájjon non est 
peccatum intra ? Nagy igazságtalanság lenne azt mon-
dani, hogy semmi jó nem történt, hogy minden rosszul 
tör tént ; ezt tények czáfolják és ha nem czáfolhatnák ha-
zánkra nagy szerencsétlenség lenne. Sülyesztőn állunk, 
a kellő niveau-n alább szállottunk, de nem sülyedtünk 
el, alkotásaink vannak, melyekre büszkén mutathatunk ; 
de nincsenek-e mulasztásaink, hogy csak ezt a szót hasz-

náljuk ? Bonum ex intégra causa, malum e quolibet de-
fectu. 

A történet, ez a testis temporum az alkotások mel-
lett, ha igazságos akar lenni, rá fog mutatni a mulasztá-
sokra is, keresni fogja azok okait, rá fog mutatni szer-
zőikre. Nem mondom meg, kik azok, — müvem, mely 
tárgyalni fogja az utóbbi 20 év (1867—1887.) magyar 
egyháztörténetét, minderre ki fog terjedni — hanem mon-
dok más valamit. Van nekünk egy kis könyvünk, alig 
egy ujjnyi vastagságú, czime: „Concilium Tridentinum." 
Ebben foglaltatik egy csomó az egyház dogmaticus,kormány-
zati, fegyelmi határozataiból. Azóta, hogy e határozatok 
hozattak, azokhoz kevés ujabb járult, eltekintve a hiteles 
interpretatióktól. A világban sok minden megváltozott, 
de nem változott az egyház elve, szelleme és változni soha-
sem fog, ugy, hogy a trienti zsinat határozatai is csak az 
egyház elvének, szellemének kifejezései, és ha ma az egyház 
zsinatra öszeülne, ma is ezt elv, e szellemben járna el. 
Nem sokat kérdezek, hiszen lesz rá máshol, mint emlitém, 
bővebb alkalom, de azt megkérdezhetem, hogy e codex 
§§-ai megtartattak-e ? azt kérdezhetem, hogy a köteles-
ségek fenn és lenn teljesittettek-e ? A jogok kölcsönösen 
tiszteletben tartattak-e P Hiszen ezek ma is kötelességek, 
ma is jogok, melyek eltörölve nincsenek. I t t , igen, itt 
benn is rejlik a hiba, hogy mig az ellenfél tekintélye, 
befolyása.terjed, a mienk csökken. A reform, a trienti 
zsinat szerint; illetőleg a viszatérés ahhoz sürgős szük-
ségesség, ama bölcsesség, mely a trienti zsinat határoza-
taiban foglaltatik, melyet még ellenfeleink is elismer-
tek, ma is megteremné gyümölcsét, mert belső átalakí-
tást eszközölvén sorainkban, kihatása éppen ugy el nem 
maradna, mint a trienti zsinat utáni napokban. 

A baj constatálására természetesen fel kell említe-
nünk a protestánsok szívósságát is ügyeik mellett, mely 
azonban sikerét jórészt a mi tétlenségünk, gyávaságunk 
és megosztottságunkban találja fel. Aki, mint e sorok 
irója, figyelmes szemlélője és jegyzője 20 évi esemé-
nyeinknek, kinek annyi adat áll rendelkezésére, hogy a 
jövő történet Írójának, már most készítse elő és állítsa 
össze az anyagot, és felmutassa a decadentia okait, az 
tisztában van avval, hogy miért lehet ma már nyíltan 
átpártolásra édesgetni a katholikusokat a protestantis-
musra és nem megfordítva. De itt erről bővebben nem 
szólunk, csak jelezni akartuk röviden a decadentia okait ; 
más tér többet, alaposabbat és szabadabban enged nyi-
latkozni és ezt tenni kell, ha a bajon segíteni akarunk. 
Megtesszük tehetségünk szerint annak idején. 

Dr Veterán. 

IRODALOM. 
Ruschek müve Kolpingról és a legényegyletekről 

Magyarországban. 
Lázas izgatottságban van mai napság az emberi 

társadslom. Ezerszámra jelentkeznek orvosok, akik a 
kórtüneteket megállapítani, s a betegséget meggyógyí-
tani ajánlkoznak és igyekeznek. Hangzik a vészkiáltás: 
mentsük meg a társadalmat! A számtalan bajok, mikkel 
a földi élet oly bőségesen el van árasztva, azért váltak 
veszedelmesekké, mert már sokakban és sok helyütt el 
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vannak mérgesedve. Az enyhítő szert pedig, mely egye-
dül képes a végromlást megakadályozni elég vakon 
vagy könnyelműen meggyöngítették, sőt teljesen félre 
is dobták. Közreműködtek ebben a szabad sajtó termékei, 
a vallás-erkölcsiséget sértő újságok és könyvek, vallás-
ellenes társulatok megengedett garázdálkodásai, sőt még 
— a parlamentek is. Es mi ez az enyhitőszer ? Semmi 
más, mint a vallásnak tanai és törvényei, és ezeknek az 
életben történő gyakorlati alkalmazása, '— a vallásos 
szellem és a tevékeny szeretet. A tapasztalás legjobban 
bizonyitja ezt. Az emberek egymás melletti élete irtó 
harcz, mihelyest a vallásosság és felebaráti szeretet el-
tűnik. De azonnal helyre áll a béke és egyetértés, azon-
nal elviselhető az élet terhe, mihelyt hozzájárul a vallás 
vigasztalása és a szeretet jótékonysága. Mindazon társu-
latok, melyek e praeservativum nélkül alakultak, nem 
voltak képesek elérni a zászlóra kiirt jelszót: boldogítani 
az emberiséget ! De a hol a vallásosság és szeretet 
képezte az alapot és éltető szellemet, ott az emberiség 
bajainak enyhítésére csodás dolgok történtek. 

Mindenfelől munkászavargásokról értesít a távíró. 
Nem is lehet ez máskép, ha az egyik ember a másik 
embertársát gépnek, eszköznek tekinti, akivel visszaél, 
akinek erejét teljesen kiaknázza anélkül, hogy neki meg-
felelő elégséges kárpótlást nyújtana, s róla, mint eszes 
és erkölcsi lényről gondoskodnék. Hogy ne legyen ál-
lattá valaki, mikor mindig állatias bánásmódban része-
sül? hogy ne törjenek ki a szenvedélyek, mikor ezek 
lecsendesitésére semmi vagy kevés, ébrentartásukra és 
erősítésükre másfelől oly sok történik ? 

Egy rajnavidéki káplán, a ki maga is érezte a 
munkás-élet szenvedéseit, látta az iparos állapot testi-
lelki, anyagi és erkölcsi végtelen nyomorát ' , melyet 
szivtelenség okozott : az Isten lelke által érintve pappá 
lett, de nem azért pusztán, hogy a nyomorból mene-
küljön, hanem inkább, hogy papi állásában, befolyása, 
fáradozásai, áldozatai és buzdításai által azon lehetőleg 

' o 
segitsen. 

Kolping Adolf volt az, akinek agyában a kath. 
legényegylet eszméje megfogamzott, s aki ezen eszmé 
nek kivitelére fordította egész életét. Ugy tekinté le-
gényegyleti szereplését, mint lelkipásztori hivatalának 
egyik igen fontos részét, s nem is mulasztotta el ezen 
felfogását alkalomadtán hangsúlyozni s főkép a papság 
körében népszerűvé tenni. Még a német püspöki karnak 
is meg merte mondani, hogy tartoznak a legényegyletet 
pártolni és elősegíteni, mert az a pasztorácziónak egyik 
oly eszköze, melyet nem szabad kötelességmulasztás 
nélkül elhanyagolni. Kolping egyletbe gyüjté össze az 
i f jú munkásokat, névszerént kézmives legényeket, s itt 
keresztény kath. szellemben iparkodott őket becsületes 
és szorgalmas emberekké nemesíteni, tanítani, képezni, 
tisztességesen szórakoztatni, s alárendelt helyzetöket 
ekkép elviselhetővé tenni. Ebben van a kath. legény-
egylet titka ; ez egyszersmind az élet titka. Ha az iparos-
legény vallásos, s vallásának elveit tiszteli és gyakorolja, 
akkor nem áll oda azok közé, akik ököllel fenyegetőz-
nek és járdakövekkel dobálóznak. A legényegylet fel-
adata a munkás viszonyok csendes rendezése és enyhí-

tése, nem haszontalan hitegetések és bizonytalan experi-
mentácziók által, hanem a ker. önérzet s Isten akarat jáu 
való megnyugvás gondos ápolása által. S ha a legény-
egylet eszméje diadalra jutna mindenütt s minden állás-
ban maga módja szerént, — akkor nem kellene aggód-
nunk a felett, hogy a társadalmat megmentsük. Eo ipso 
meg volna mentve. 

A legényegylet czélját, berendezését és egész tör-
ténetét érdekesen vázolja Kolping A. utódja, Schäffer 
Sebestyén kölni vezérelnök (Generalpräses) „Kolping, 
der Gesellenvater" czimü müvében. Megvallom, nagy 
élvezettel olvastam e könyvet, nem csupán vonzó irálya, 
de leginkább tanulságos volta miatt. Igazán csak hozzá-
való körülmények szükségesek, és majdnem lehetetlen, 
hogy egy pap e könyv olvasása után legényegylet 
alapításához hozzá ne fogjon. Ha pedig akárki más ol-
vassa, s ha csak egy szikrája él is benne a ker. feleba-
ráti szeretetnek, bizonyára szívesen adakozni fog tehetsége 
szerént a legényegylet czéljaira. 

Azért nagyon bölcsen volt megcselekedve, hogy 
Ruschek Antal győrszigeti plébános e müvet lefordította, 
és nagyobb és biztosabb elterjesztés czéljából a Szt.-
István-Társulatnak átengedte. A Szt-István-Társulat meg-
bízásából mintegy folytatásul e mühez eredetiben megirt 
egy függeléket, külön kötetet, mely a magyarországi 
egyletek történeti adatait sorolja fel igen vonzó elő-
adással és minket felettébb érdeklő részletekkel. Ez a két 
kötet már most a Szt.-I.-T. tagjainak kezei közt van. De 
elolvasták-e mindnyájan ? — az nagy kérdés. Engedjék 
meg, hogy felszólítsam őket és az egész közönséget, 
hogy olvassák el e kiadványokat mielőbb. Tanulhat 
azokból pap és világi, s sok dologgal tisztába jön, ami-
ről elébb homályos sejtelme is alig volt. A ki elolvasta a 
két kötetet, azt fogja mondani : ez szép volt attól a győr-
szigeti plébánostól, Isten áldja meg érette. S ettől kezdve, 
ha fiatal, tettre-kész pap és alkalmas tere ván, ra j ta 
lesz, hogy legényegyletet alakítson ; ha gazdagabb uri 
ember, beáll a legközelebbi legényegyletbe védnöknek 
vagy pártoló tagnak, s szívesen ad forintokat is ; aki 
pedig nincs megfelelő helyzetben, nem is gazdag, az 
legalább fellelkesedik, érdeklődik ; elmegy a legény-
egyleti ünnepélyekre, másokat buzdit és esetleg ismerős 
iparosokat a belépésre ösztönöz. Ezt akar ja Ruschek 
elérni, s boldog, ha munkájának bárminemű hasznát 
tapasztalja. En tudom, mert láttam és látom, miként 
van szájában és tollán mindig csak a legényegylet. 

Egyátalán Ruschek Antal, Szabóky Adolf pesti 
elnök halála után ugy tekinthető, mint a legényegylet 
magyarországi egyik leglelkesebb apostola. Bizonyára senki 
más nem sürgött-forgott , áldozott, dolgozott, utazott annyit 
itt nálunk, mint ő. Ö a legényegylet egyik legbuzgóbb 
utazó ügynöke ; eljár értekezletekre, kiállításokra, meg-
nyitó ünnepekre, zászlószentelésekre, jubileumokra, s 
mindenhol a legényegylet érdekében agitál. Sokat ol-
vasott Kolpingról s müveiből, hogy az iparos világgal 
való érintkezés művészetét minél jobban elsajátítsa, s 
minél többet megszerezzen ama tulajd onok ból, melyek 
Kolpingot ellenállhatatlanná tették és fényes sikerekre 
segítették. Kolping leghivebb képmásával, a bécsi Gru-
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schával, a ki jelen magas állásában is még mindig egy-
leti elnök, igen gyakran értekezett s most is állandó 
levelezésben van vele. Gruscha tanitja Ruscheket s buz-
dítja, mint egykor Kolping Gruschát. Az előbbi nagy 
férfiúnak szelleme, az utóbbinak személyes hatása ve-
zetik és éltetik Ruscheket az ő összes szereplésében. Pré-
dikál, toastiroz, itthon mulatságokat rendez, szinpadi 
dekorácziókat készit, kotillion-csokrokat rendel, hordó-
számra limonádét csinál, s mikor teljesen elfáradt, akkor 
villámfényt áraszt az előadókra és publikumra, s forma-
liter megbetegszik, ha egyleti ünnepélyein valami nem 
vág össze, vagy néha még gáncsoló megjegyzéseket is 
kénytelen hallani. Koldul, gyűjt , csakhogy a teljes erő-
kifejtésre megszerezze a szükséges eszközöket. Nagy 
gond a házbér fizetés, lapok, könyvek, játékszerek s 
egyéb eszközök beszerzése, utazó iparoslegényekkel a 
vendégszeretet gyakorlása, betegek ápoltatása stb. stb. 
Rendesen a kanonok urakat ostromolja ; némelyik ezért 
furcsa szemmel néz rá. De ő nem jön zavarba; gondolja 
magában: nem a maga számára koldul. Most meg házat 
szeretne épiteni a győri egyletnek, mert csakugyan be-
bizonyodott sok helyen, hogy a tulajdon ház úgyszólván 
egyedüli biztositéka az egylet további fenmaradásának. 
A ház épitése által akart kifejezést adni annak, hogy ha 
egykor ő már nem lesz is elnök, mégis szereti az egy-
letet. Charitas nunquam excidit. S azért mit tet t ? A 
Szt.-István-Társulat beleegyezett, hogy a magyarföldi le-
gényegylet történetét, mint külön kötetet, kinyomat-
hassa s tetszés szerint terjessze és értékesitse. S ezt 
teszi is, és ennek következtében egyre terjed az ér-
deklődés ; sőt az az adakozás, melyet ő a győri egyleti 
ház építésére adott 1000 forinttal megkezdett, örvendetes 
folytatást is nyer, mert azóta többek neveit olvastuk, 
kik e czélra nagyobb összegeket adományoztak. 

Ugy sincs Győrött annak a 15 ezer katholikusnak 
olyan helyisége, ahová, pl. valami gyűlésre, összejöhet-
nének.1) Milyen nagyszerű lenne egy legényegyleti ház, 
ebben több helyiség, egy nagyobb diszterem, melyet 
használhatnának ! Már csak ezért is illenék, hogy leg-
alább a győri katholikusok adakozzanak. Akkor még 
talán a mi iskolai autonomiai gyűléseinket is nem kel-
lene az elemi iskolákban megtartanunk, a hol az ember 
még le sem ülhet anélkül, hogy a ruhája vagy a tagjai 
veszedelemben ne legyenek. Ha Isten ád egy jóféle pa-

Vajha felkapná ezt a szót minden városa Magyarország-
nak, a hol 10, 20, 30, 40—200 ezer katholikus lakos van ; vajha 
átérezné Magyarország 9 millió katholikusa, hogy sem itt, sem 
ott, szóval sehol sincs még a katholikusoknak „olyan helyisége, a 
hová, pl. valami gyűlésre, összejöhetnének." Ha iskolában tar t juk 
kath. gyűléseinket, öregjeink tagjai mind összetörnek a gyerme-
kekre mért padokban ; ha papi házakban s intézetekben gyűlése-
zünk, hiveink ajkain kilebben a minden lelkesedést leforrázó elő-
itélet, hogy papi, klerikális dolog a katholicizmus ; városi, megyei 
termekben mások kegyére szorulunk, mely ma lehet oly derült mint 
a legszebb nyári nap, de már holnap olyanná változhatik, mint az 
áprilisi idő ; korcsmák, vendéglők nem illenek ! Nekünk katholikus 
egyleti házakra van szükségünk ! 

róchiá t , én is megemberelem magamat s valamicske 
összeget adok. Addig pedig tekintessék ez a pár emlé-
keztető sor a legényegyleti ügy iránti jó akaratnak, 
melylyel a m. t. közönséget, főkép pedig a kedves pálya-
társakat felhívom arra, hogy nevezett két müvet meg-
szerezni, s ha megvan, figyelmesen átolvasni szíves-
kedjenek. Pdder Rezső, 

győrszabadhegyi plébános. 

VEGYESEK. 
Az olasz szabadkőművesség XIII . Leo békéltető 

allocutiójára csakugyan összeröffent. Mint a „Moniteur 
Français" értesült, az olasz páholyok főnökei, a mint 
hire ment a pápa allocutiójának, azonnal összeültek Ró-
mában, és elhatározták, hogy a pápasággal való minden 
kibékülésnek út já t fogják állani. E gyűlésben részt vett 
Crispi minister is. Innen magyarázható az elllenállás, 
melyet a Depretis minister által képviselt békülékeny 
irányzattal az olasz kabinetben kifejt. 

— Csak 15 pápáról emlékezik a történelem, a kik 
íélszázados papi jubileumot tartottak XIII. Leo előtt. E 
pápák névszerint igy következnek : XXII. János, XII. 
Gergely, VII . Kalixt, III. Pál, IV. Pál, X. Incze, X. 
Kelemen, XII. Incze, XIII. Benedek, XII. Kelemen, XIV. 
Benedek, VI. Pius, VII. Pius, XVI. Gergely és IX. Pius. 
(Courr. de Genève.) 

— 'Don Bosco alkotása Rómában, a Jézus legszen-
tebb szivének tiszteletére emelt templom, e napokban 
szenteltetett fel és adatott át az istenitiszteletnek. Alap-
kövét 1878-ban tették le. De az adakozás oly szűken 
adta a költséget, hogy alig lehetett a falakat a földszi-
néig kiemelni s ekkor minden munkát be kellett szüntetni. 
Ekkor Don Boscót kérték fel az intéző körök, hogy 
vegye kezébe az épités ügyét. Don Bosco elment kol-
dulni Francziaországba és rövid idő alatt 3 millió fran-
kot gyűjtöt t . Igy alkotja Don Bosco a ker. hit és szere-
tet századokra szóló csodáit. 

Francziaország fogadalmi templomán, mely tud-
valevőleg Párisban a Montmartreon épül, 11 év óta dol-
goznak már. E decennium alatt 32 franczia és 9 külföldi 
egyházmegyéből 2158 nagyobb zarándoklattal 4Q0 püspök, 
érsek, bibornok, 25,837 áldozópap látogatta meg Jézus 
legsz. szive tiszteletének franczia fogadalmi templomát 
és 615,680 zarándok vette magához a már kész földalatti 
kápolnákban az oltári szentséget. Adományokban 1887. 
márczius l - i g befolyt 18,045,940 frank. Még sok pénz 
és munka fog kelleni. Guibert bibornok nagy szelleme 
a franczia dicsőséghez méltó hajlékot tervezett a f ran-
cziák bünbánata s vezeklése számára. Igy gyógyul fel egy 
nemzet ! 

— Feltűnő az a szélcsend, mely országos képvise-
lőink beszámoló és u. n. programmbeszédeiben a vallási 
és a vallást érintő kérdésekre nézve széltében-hosszában 
uralkodik. Sokan ezt a jövő országgyűlésre nézve ked-
vező auspiciumnak ta r t j ák ; mások éppen ellenkezőleg, 
a dologban veszélyes taktikai fogást vélnek rejleni s az 
egészben koránsem a katholicizmus megbecsülését, hanem 
az elaltatás politikáját látják, hogy annál biztosabban 
sikerüljön a meglepetés Hát bizony az ördög nem al-
szik, és ha nem is ordit folytonosan, a prédára min-
dig kész. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Tl^Ei:O, 
beszterczebányai püspök. 

Beszterczebányán, 1887. május hó 25-én. 

t 
Krisztusban szeretett Jiiveim ! 

Miután bevégeztem atyai szózatomat, me-
lyet főtisztelendő káptalanomhoz, valamint Krisz-
tusban tisztelendő fiaimhoz, a lelkipásztorko-
dás szent és nehéz feladataiban munkás pap-
ságomhoz intéztem, és pedig szent egyházunk 
közös anyanyelvén, azon nyelven, melyen fél-
hangzanak üdvösségünk szülőjének nagyerejű, a 
dicsőség trónusán székelő Istent e földdel kien-
gesztelő imái ; mely nyelven naponkint bemu-
tat tat ik az isteni szeretet örök csodája, az Isten 
egyszülött fiának, az örök főpapnak áldozata: 
iödit tatva érzem magamat egyszersmind hozzá-
tok is szólni, Krisztusban szeretett hiveim, kik 
ez ünnepélyes órában szintén tanúi voltatok 
egyikének ama nagy jelentőségű szertartásoknak, 
melylyel hivatalom viselése czéljából a beszter-
czebányai püspöki megye tiszteletreméltó főpász-
tori székébe ünnepélyesen beigtatva lettem. Szó-
lok pedig hozzátok először is földi anyánk drága 
nyelvén, minden hazájáér t hőn dobogó sziv e 
nagy kincsén, az édes magyar nyelven, melyen 
dicsőité Jézus Krisztust annyi szent és a melyen 
szentegyházunk iránt a fiúi hódolat, a törhetlen 
hűség és lángoló szeretet annyi emléke van letéve. 

Midőn, szeretett hiveim ! ezen az én ünne-
pélyes napomon tanúi voltatok annak, mint 
jö t tek elém az- én Krisztusban szeretett papjaim, 
hogy az uj főpásztor előtt kifejezést adjanak 
egyházi engedelmességöknek, fiúi hódolatuknak 
és papi hűségöknek: a hódolat ez érzelmei nem 
annyira csekély személyemet illették, mint in-
kább ama főpásztori tisztnek szóltak, mely reám 
ruházta tot t , és e nagy hivatalban az egyháznak, 
az egyházban pedig az ő isteni alapitójának, az 
Ur Jézus Krisztusnak, akinek legszentebb neve 
előtt té rdet kell haj tania mindennek, ami a 
mennyekben van. a földön és föld alatt. (Filip. 
2. 1.) 

Mondom, eme hódolatból kevés érhetett 
engem, mint akit annyi érdemes férfiak sorából 
dicsőén uralkodó apostoli királyunk főkegyúri 
joga e főpásztori székre kijelölt, kinevezett; az 
egyházat dicsőén kormányzó szent atyánk ke-
gyessége pedig arra minősitett. Engemet! kinek, 
magamat tekintve, nagy hivatalommal szemben 
aggódó szivvel az apostol szavaival kell bevallást 
tennem : hogy Isten kegyelméből vagyok, ami 
vagyok; épp azért, szeretett hiveim! midőn ma 
minden szabványok pontos betartásával a besz-
terczebányai püspöki széket ünnepélyesen elfog-
lalom : a legmélyebb alázattal kell imádnom az 
isteni Gondviselést, mely engemet véghetetlen 
kegyelméből ezen annyira fontos főpásztori hi-
vatalra meghivott. 

Midőn én mindeddig és papi hivatásomban 
eltöltött annyi éveken át erőimet az úgyneve-
zett arany középúton érvényesitettem, sokban 
azon meggyőződésre jutot tam, hogy alárendelt 
életkörülmények között boldogabb az életünk 
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és egykor halálunk is könnyebb leend, min t 
magas polczon működve; amiér t is a püspöki 
méltóság külső fénye, hála Istennek, nem leend 
képes lelkemet káprázta tni , sőt inkább há t ra -
levő életnapjaim rövidsége egyrészt, uj hivatásom 
kimondhatlan fontossága és az avval j á ró nagy 
felelősség tudata másrészt, súlyosan fekszik lel-
kemen, ugy, bogy szent Bernát ta l be kell val-
lanom: „Látom, hogy magasabb, hogy fensége-
sebb helyre ju to t tam, de éppen nem biztosabbra. " 

Nem feledtem el, bogy kötelességem lelkem 
egész komolyságával meggondoljam azt, ami t 
minden pásztornak hivei lelkére kell kötnie ; 
„Mit ér neked, ha az egész világot elnyered is, 
de lelked kárá t vallanád vele." (Máté 16, 16.) 

Ha már ugyanis olyan nehéz valami csak 
egy lelket is megmenteni és üdvöziteni, mily 
ropant teher százezerek lelkeit pásztori gondjaiba 
venni és azok mindegyikeért felelőséget vállalni 
a ret tenetes Biró előtt. 

Én, az örök Isten tudja, lát ja, életem e nagy 
órájában teljes áldozatul adom oda m a g a m a t ! 
Rendelkezzék 0 mindenemmel, amivel birok; 
lényem minden erőivel az 0 véghetet len bölcses-
sége és szent akara ta szerint. En Felsége min-
den rendelkezéseinek ezennel a legmélyebb alá-
zattal alávetem m a g a m a t : csak az 0 neve szen-
teltessék, csak az 0 országa dicsőíttessék és vajha 
minél tökélyesebben érvényesüljenek az 0 egy-
háza ügyei az én, valamint buzgó szolgáinak 
fáradhat lan munkássága által. 

Nem feledkezem meg továbbá arról sem, hogy 
apostoli működésem teréül az Ur nagy szőllőjének oly 
része jutott , melyben az apostoli buzgalmu papsággal 
vetekedik Isten népének példás keresztény élete ; az Ur-
nák oly földje jutot t osztályomul, melyet annyi lángbuz-
galmu előd apostoli fáradalmai diszesitettek. 

De ami leginkább eltölt bizonyos szent félelemmel, 
midőn az első lépést teszem azon magaslatra, melyre 
Isten akarata meghívott : annak meggondolása az, hogy 
mily sokoldalú, mennyire mélyreható a püspök hivatala, 
mily nagy és szent ama főpásztori tisztség, melynek 
egyházi hordnoka ö. 

Az apostol szerint a Szent Lélek által azért he-
lyeztetett be, hogy őrködjék önmaga és az egész nyáj 
felett ; hogy kormányozza az Isten egyházát, melyet 
Jézus az ő saját vérével megváltott. 

Megbizottja levén annak, kinek hatalom adatott 
az égen és a földön : hatalmat kapott ő is tanítani és 
az üdv igéjét minden teremtménynek hirdetni. Hatalmat 
kapott, hogy Isten titkainak legyen a kiosztója, Isten 
kincses házának fősáfára, a szentségek főbizományosa, 
kinek első sorban arra legyen gondja, hogy az isteni 

irgalomnak eme az Üdvözítő szivvéréből örökön csörge-
dező forrásaiból az örök élet vizét meríthessék a főpász-
tori gondjaira bizott hivek. 

A főhatalommal azért lőn felruházva, hogy mint 
főpap az egyház oltáránál álljon és mint Sión őre ennek 
magaslatain állva figyeljen, kezeiben a pásztornak, a 
lelki bírónak botjával és apostoli székéből őrizze Isten 
földi és mennyei házát, mely Krisztus egyháza; hűen 
gondozza a hamisitlan hitnek és a szentségeknek egy-
házkincseit ; hogy vezesse az erkölcsöket, a keresztény 
fegyelmet Istennek és az 0 egyházának törvényei szerint ; 
tanítsa, intse a tévelygőt, büntesse a makacsokat éa 
emberi félelem nélkül védje az egyház elidegeníthetetlen 
jogait és evvel annak szabadságát és igy erélylyel, sze-
lídséggel teljesítse az apostol szerint az evangelista mun-
ká j á t ; alkalmas, és alkalmatlan időben, kérve, figyelmez-
tetve, intve, dorgálva és büntetve minden türelemmel, a 
tanitó bölcsességével. 

Mindez egy püspök tiszte, és mind eme dolgok és 
nagy czélok érdekéből ruháztatott ő fel a pásztori hi-
vatal teljével. 

Mi több, az ő megyéje, papjai, a hivők serege közé 
egyrészt, valamint az egyház központ ja , szent Péter 
széke közé másrészt az egység kapcsaként beállittatva, 
az ő legszentebb kötelessége : a hitegységet minden 
szakadás és különválástól megoltalmazni, és az evangé-
lium hamisitlan tiszta tanítását az egyházban az egy-
házzal fentartani, hogy igy a nagy egység köteléke 
ugyanazon egy hitben, egy szent, katholikus és apostoli 
egyházzá kösse össze papjait és hiveit a legfőbb Pász-
torral . 

Mint nyája főpásztorának kötelessége, hogy a nyáj-
nak hű és jó pásztora legyen, nem pedig bérencze, ki 
földi haszonért, hiu dicsőségért tar t ja pásztorbotját, aki 
midőn az akolba betör a farkas, futásnak ered és véd-
telenül engedi át a nyájat a fojtogatónak. 

Oly pásztorul álljon ő nyájának, ki szivén hordozza 
övéinek lelki testi javát és kinek bátorsága legyen döntő 
pillanatban, ha kell, életét is odaadni. 

Megyéje élére állítva kötelessége a püspöknek hí-
veinek mindenben elüljárni és fényes tüzoszlopként Isten 
népének tanítással, példával világítani ; a keresztény eré-
nyek gyakorlásában példánykép gyanánt állni, hitbuzga-
lommal a keresztény erény erősségével, a szeretet égő 
melegével, az élet tisztaságával, szelídség- és türelemmel, 
igazságossággal és könyörülettel, a béke és egyetértés 
szeretetével, keresztény erélylyel és gyengédséggel. 

Törhetlen legyen az ő hűsége egyháza i ránt ; osz-
tatlan az ő szeretete, engedelmessége földi uralkodója és 
hazája, valamint ennek rendje, törvényei i ránt; ki midőn 
megtudja adni Istennek, ami az Istené, kész legyen 
egyben megadni minden igazat, jogosat királyának és 
hazájának is. 

Mindezt pedig tegye szive alázatosságával és azon 
tudattal, hogy, bárki lenne is és bármennyit tehet is, 
mindent ő csak Istenben és az ő erélyében munkálkod-
hatik csupán. 

Igen, Krisztusban szeretett hiveim! ma láttátok 
főpásztorotokat, mint tündöklött drága öltönyeiben és 
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magas hivatala fényes jelvényeiben ; mert ő ott mint 
a királyok királyának szolgája állott, kinek dicsőségére, 
kimondhatlan méltósága fényére semmisem drága, sem-
misem eléggé fényes széles e föld minden kincsei között. 
Ámde mindeme fény között szivemhez szólt az alázatosság 
jelvénye, mely a selyem és drágakövek között kifény-
lik és a kereszt, melyet szivemen viselek, lelkemnek 
megadta a kereszt iskolájának hatalmas tanítását, életem 
zsinórmértékét, a szellemet, melylyel benneteket vezetni 
foglak: „Bármily magas polczon állsz, csak hordnoka 
vagy egy fensőbb hatalomnak, mely neked onnan felül 
adatot t ; akkor érsz valamit, ha teljes áldozatul adod 
oda magadat nagy hivatásodért és erős csak akkor leen-
desz, ha az erősség ura gyengeségedbe erőt önt !" 

Bátorít ama erős bizalom, hogy ti is Krisztusban 
szeretett hiveim ! készszivesen teljesíteni fogjátok min-
denha főpásztorotok iránti kötelmeiteket, hogy teljesíteni 
fogjátok ama szent kötelmeket, melyeket az édes üdve-
zitő megkíván tőletek: „Édes az 0 igája, könnyű az 0 
terhe." (Máté 11, 30.) 

Hinni az 0 nevében egész gyermeki lélekkel, mert 
nincs másban senkiben üdvösség, mert nem is adatott 
más név az ég alatt az embereknek, melyben nekünk 
üdvözülnünk kellene, (Apóst, cselek. 4, 12.) mint annak 
szentséges neve, melyben térdet ha j t minden teremtmény. 
A nemzetek nagy apostolának szava : „Hit nélkül le-
hetetlen kedvesnek lenni az Istennél," (Zsid. 11, 6.) és 
másutt „Hitből él az igaz" (Gal, 3, 11.) „Mert mind-
nyájan Isten fiai vagytok a Krisztusban Jézusban való 
hit által" (Gal. 3, 29.) azon hit által, mint szent Pál 
mondja, mely a szeretet által munkálkodik, (Gal. 5, 6.) 
meït minden törvény ez egy parancsban teljesítetik: 
„Szeressed felebarátodat, mint tennen magadat. (Gal. 5,14.) 

A szeretet apostolával kérlek, sürgetlek, intlek ti-
teket : „Ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem csele-
kedettel és igazsággal (I. János 3, 18.) maga az édes Üd-
vözítő igy szól mindnyájunkhoz: „Ti az én barátaim 
vagytok, ha cselekszitek, amiket parancsolok nektek." 
(Ján. 15, 14.) Maradjatok hü fiai az anyaszentegyháznak. 
Tartsátok szemetek előtt az apostolok fejedelmének in-
tésé t : „Istent féljétek, a királyt tiszteljétek." (I. Pét. 2, 
17.) S mily könnyű nekünk az apostol ezen intését kö-
vetni. Nekünk, mondom, kiket a Gondviselés megáldott a 
legnemesb szivü alkotmányos fejedelemmel. Király és 
haza a magyarnak mindenkor szent volt és mint a király 
iránti jobbágyi hűség, ugy a haza iránti szeretet minden 
igazán magyar szívnek jellemvonása. Szeressétek az 
apáink vérével megszentelt drága földet, mely ápol és 
eltakar, mely bölcsőnk és majdnem siiunk is, melyhez 
hiven ragaszkodni, melynek javát mindenben előmozdí-
tani, melynek épségét és sértetlenségét, ha kell, szivünk 
vérével is védelínezni soha el ne mulasszátok. Igen, is-
métlem az apostollal: „Istent féljétek, a királyt tisz-
teljétek." 

K. H. Isten kegyelméből ma vettem itt hivatalosan 
először kezembe azon főpásztori botot, melyhez annyi 
dicső előd emléke fűződik, melyet én előttem annyi 
méltó főpap vett kezébe és tartott Isten dicsőségére és 
kedves magyar hazánk javára ; ünnepélyesen ígérem és 

mondom : hogy komoly elhatározásom azt erélylyel és 
hűséggel tartani, kezemben tartandom azt igazságban 
és szelídségben, főpásztori tisztem önzetlen szolgálatában. 
Engem az evangelium nevelt, annak szellemében fogok 
élni, útjaim egyenesek lesznek, minden igazság és jog 
szeretetének, minden gonoszság gyűlöletének, a gyarló-
ság iránti szelid türelemnek utjai ; irgalmam a szegényé, 
gyenge világosságom a tudatlané, határ t nem ismerő 
szeretetem minden különbség nélkül mindenkié. Tági-
tandom, ha kell, önmagamon való erőszakkal tágitandom 
e szivet, hogy annak mélyében beférjen mindenki. Ün-
nepélyesen ígérem itt az Isten szine előtt, előttetek sze-
retet t hiveim! arra a sirra esküszöm, mely engem va-
lamikor, ugy hiszem köztetek, befogad, hogy a besz-
terczebányai megyének jó pásztora leszek és félelem 
nélküli hü főpapja, az egy élő Isten dicsőségére, szent 
egyházunk javára, szeretett kedves magyar hazánk bol-
dogságára, leikeitek üdvösségére. Isten engem ugy se-
géljen ! Amit adjon Isten az 0 egyszülött fia Jézus 
Krisztus által a Szent .Lélek kegyelmében. Amen ! Adja 
Isten ! Amen. 

A püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 
Ir ta ifj. Bobok József. 

VII. 
A püspöki ált. helynök a közönséges egyházjog 

szerint a püspökkel unitatem personae és egy forumot 
képez,3) vagyis a ket tő egygyé forr össze ugy, hogy a 
helynök eljárása a püspök eljárásának tekintetik, Ítélete 
olyan, miutha maga a püspök hozta volna, következő-
képen ítéletétől nem a püspökhöz, hanem a püspök 
metropolitájához történik a felebbezés. Ezen az egy-
házjogban világosan benfoglalt szabályt különben már 
maga a felebbezés fogalma követeli. Felebbezni ugyan-
is annyit tesz, mint a felsőbb bírónál kérelmezni, 
hogy ez az alsóbb biró ítéletét megváltoztassa vagy 
megsemmisítse. Mivel azonban az ált. helynök és a püs-
pök egy birói széket képeznek, tehát a püspök a hely-
nökre nézve nem felsőbb biró, azért, mint világos, nem 
ekez, hanem azon hatósághoz történhetik csak a fel-
lebbezés, a mely a püspök fölött áll és ez az érseki 
hatóság, ellenkező esetben ugyanattól ugyanahhoz tör-
ténnék a felebbezés, a mit pedig a felebbezés termé-
szete meg nem enged, mivel sz alsóbb biró hozott vég-
itéletét többé meg nem másíthatja, meg nem semmisít-
heti. Ezen szabály pedig még akkor sem enged kivételt, 
ha a perlekedő felek közösen egyeztek volna meg, hogy 
a helynöktől a püspökhöz felebbeznek, vagy ha az 
úgynevezett appellatio extrajudicialis esete jönne létre. 
De nem történhetik ez alól kivétel akkor sem, ha ezen 
szabálylyal bármily régi ellenkező szokás divnék valahol, 
mert ismét egyházjogi elv, hogy az olyan szokás, quae 
est contra substantiam rei, de jure impossibilis atque 
irrationabilis judicari debet.2) 

0 Ferraris, i. m. Art, 1. n. 42 és 43. 
2) Leuren, i. m. Cap. 11. Par. IL qu. 74. 
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Yannak azonban esetek, melyekben ezen szabály 
némi kivételt megenged. 

Ez mindenekelőtt azon esetekre vonatkozik, me-
lyekben a püsp. ált. helynök nem mint ilyen, hanem 
mint judex delegatus jár el, vagyis midőn a püspöktől 
valamely kivételes eset elintézésére rendeltetett ki ; ily 
esetben a felebbezés, quantumcunque delegatus ad uni-
versitatem causarum (t. i. a helynök), a püspökhöz tör-
ténik, mert a kirendelttől mindenkor a kirendelőhöz 
történik a felebbezés. *) 

Másodszor, a püspöki ált. helynök közbeszóló íté-
letétől (sententia interlocutoria), mig az non sit man-
data executioni, tehát a törvényes időn belül, az általa 
sértett fél kérelmezheti a püspöknél ennek megváltoz-
tatását, mert miután az alsó biró e nemű Ítéletének meg-
változtatásához vagy visszavonásához fel van jogosítva, 2) 
ugy a püspök is, ki helynökével egy bíróságot képez, a 
sértett fél kérelmére, ennek közbeszóló ítéletét megvál-
toztathatja vagy visszavonhatja. 

Epen ugy nyújtható be kérvény a püspöknél a 
helynöktől az előbbi állapotba való visszahelyezés (res-
titutio in integrum) vagy a semmisségi panasz (quaerela 
nullitatis) esetében, a ki azt, ha elegendő okok támo-
gatják, figyelembe veheti ép az előbb emiitett ok miatt, 
vagyis mivel erre a püsp. ált. helynök is jogosított. 3) 

Hogy lehet-e a püsp. ált. helynök ítéletétől az 
úgynevezett supplicatiót vagyis kegyelem kérvényt a 
püspöknél benyújtani, melynek akkor helye van, midőn 
a fellebbezés már lehetetlen, az egyházjogban mitsem 
találunk, azért a kanonistáknak vitatárgyát képezi. Egye-
sek, mint Kober, Reiffenstuel nyomán azt mondják, hogy 
ha a római jog minden alattvalónak megengedhette a 
praefectus praetorii ítéletétől, a ki pedig a császár nevében 
itélt, ez utóbbihoz ily kérvényt benyúj tani : ugy a mél-
tányosság megkívánja, hogy a hivők is ezen kiváltságban 
részesüljenek és a püsp. ált. helynök végitéletének meg-
változtatását az egyházmegye legfőbb bírójánál, a püs-
pöknél kegyelemkérvényben kérelmezhessék. 4) Ugy látszik 
azonban, hogy ezen már Justinián császár által eltörölt 
supplicatónak, mely némileg az aperitio oris (szájnyitás)-
hoz hasonlít, mely a pápától kéretik, ha valaki már a 
pápa által is helybenhagyott Ítéletet ostromolni kivánja, 
a püspöki ált. helynök Ítéletétől a püspöknél helye nem 
lehet. 

Jóllehet a püspök helynökével egy személyt és 
egy forumot képez, ugy mégis lelkiismeretbeli köte-
lessége helynökére felügyelni, hogy az a reábízott jog-
hatóság keretén belül lelkiismeretesen jár jon el. De 
azért, ha a püsp. ált. helynök a kellő ellenőrzés mellett 
a reábízott joghatóság gyakorlásában esetleg visszaélése-
ket követne el, azért a püspököt felelősség nem terheli, 
mert senki sem lehet felelős azért, a mi a szükséges 
intézkedések daczára, tudtán kivül történt. A püspököt 
csak akkor érheti a felelősség, ha az előirt kellékekkel 

») C. 27. §. 1. X. de offic. judic. delegat. 1. 29. 
2) L. 14. Dig. de re judic. 42. 1 ; c. 60. X. de apellat. 2. 28. 
3) Barbosa i. m. Pars. III. Alleg. 54. n. 49. v. ö. Tüb. Quar 

talsch. 576. 1. és Leuren i. h. 
4) Reiffenstuel, 1. 1. tit. IV. §. 3. n. 77 és 78. Tüb. Quart, i. h. 

nem biró helynököt nevezne ki vagy a vétkes helynök 
visszaéléseit palástolná ; különben ált. helynöke tetteiért 
nem felelős. Azért téves a felfogás egyes kanonisták 
részéről részéről, kik az ellenkező nézetet vallják. Kü-
lönben a hivatalával visszaélő helynökről alább. 

# * 

A püspöki ált. helynök, mint a püspök alteregója, in 
dignitate constitutus-nak tekintendő, tehát méltóság,*) 
de nem praelatura, mert mint de Luca biboros mondja 
(Miscell. d. 1. num. 21.): „Quamvis autem alii adsint 
ecclesiasticam jurisdictionem exercentes, ut sunt Vicarii 
generates vei capitulares, atque cathedralium et colle-
giatarum Capitula sede vacante : attamen non nativa, 
sed dativa, vei accidentalis est haec jurisdictio, vicaria 
vei provisionalis, adeoque praelatura nomen eis non 
congruit ." 2) 

A mi pedig rangfokozatát (praecedentia) az egy-
házmegyében illeti, erre nézve igen bajos határozott 
véleményt mondani, mert majdnem azt mondhatjuk, 
hogy e kérdés körül quot capita, tot sensus : azért rö-
viden csak azt mondjuk, hogy ő az egyházmegyében 
ugy a megyei zsinaton, mint azon kivül minden méltó-
ságot és kanonokot megelőz (Bened. XIY. i. m. L. III. C. 
X n. 2.) és Ferraris szavait idézzük: „De praecedentia 
Yicarii Generalis non conveniunt Doctores. Et quod 
notandum est, quisque pro sua opinione Resolutionem 
allegat Sac. Congregationum. Id ex eo venit, quod in 
obscuro est, an quae allegatur Resolutio, ea innixa sít 
nudae juris dispositoni, an peculiari illius Ecclesiae 
consuetudini. Mihi autem ea semper arrisit sententia, 
quod Yicarius Generalis in iis actibus praecedentiam obti-
nere debeat super ipsas ecclesiasticas Dignitates, in qui-
bus uti Yicarius Generalis intervenit. Caeterum sí res 
sit de actibus, in quibus ita non intervenit, nulla ipsi 
praecedentia debetur. Atque hinc quod sí Yicarius Ge-
neralis sít Canonicus, et divinis Officiis uti Canonicus in-
terveniat, nullám obtinet praecedentiam ratione muneris 
Yicarii Generalis. Dubitari vero contingit, an Yicarius 
Generalis in illis -actibus, in quibus intervenit uti Vic. 
Generalis, praecedentiam debeat obtinere praesente etiam 
Episcopo ? Magis vero in hac quaestione variant Doc-
tores." 3) 

* * * 

A püspök köteles ált. helynökét fáradozásaért, 
mint a ki egyedül személyének kisegítése miatt rendel-
tetett ki, illő tisztelet-dijban részesíteni, vagy ha az nem 
kanonok avagy más jövedelmet nem élvez, annak ellátá-

*) Ezt a kánonok világosan kimondják. VIII. Bonifácz (c. 
11. de rescript. VI. 1, 3.) ugyanis elrendeli, hogy pápai judices 
delegati csak a dignitáriusok és kanonokok lehetnek, de a klemen-
tinák (c. 2. de rescript, in Clement. 1, 2.) szerint a püspöki ált. 
helynökök is megbizhatók a pápa által ezen tisztséggel. Mivel pedig 
az ált. helynöknek nem kell okvetlenül kanonoknak lennie és 
mégis kirendelhető pápai judex delegatus-nak, világos, hogy a 
dignitáriusok közé soroztatik. 

2) Idézve Leuren i. m. Cap. II. Parag. I. qu. 58. 
3) I. m. Art. III. Novae additiones. 
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sáról gondoskodni. Ezen kötelezettség alól még az eset-
ben sem mentetik fel a püspök, ha a díjazásra nézve 
helynökével ennek kirendelése alkalmával egyezést nem 
kötött volna. A püspök halálával a püspöki ált. hely-
nöknek jogában áll tisztelet-dijának esetleges hátralékát a 
püspök hagyatékából a káptalan által kiutalványoztatni.*) 
A dij nagysága nincsen megállapítva ; az az országok 
vagy körülmények szerint különböző. Bajorországban 
például a Concord. III . pontja szerint a püspöki ált. 
helynökséggel megbízott kanonok évi 500 fr tot huz ; a 
rottenburgi ált. helynöknek a Provida solersque bulla, 
na kanonok, évi 1100 fr tot rendel.2) Hazánkban a leg-
több püspök maga gondoskodik helynöke díjazásáról, 
egyes megyéket, péld. a pécsit kiyéve, hol a püspöki ált. 
helynök díjazására a káptalan vagyonához tartozó Garé 
nevü birtok jövedelmei engedtetnek á t . 3 ) A S. Congr. 
Epp . elrendelte, hogy az évi dijnak 50 aranynál kisebb-
nek lenni nem szabad 4 ) ; de a díjazásra nem szabad az 
irodai jövedelmeket vagy a bündijakat fordí tani , ut 
evitentur fraudes. ä) 

Bár a püspöki helynököt az évi tisztelet-díj jogosan, 
illeti meg és azt hivatala után, fáradozásaért kapja, 
azért mégis az ált. helynöki tisztség nem sorozható a 
javadalmak (bénéficia) közé. Mert a javadalmas az évi 
jövedelmet állandóan huzza, attól kanonikus ok nélkül 
meg nem fosztható, mig a püsp. helynöki hivatal nem 
bir az állandóság czimével, mert mint már említve volt, 
a püsp. helynök hivatalától bármikor, minden ok nélkül 
megfosztható. De a manuale beneficium természetével 
sem bir. Mert ámbár ettől is annak élvezője a püspök 
tetszése szerint bármikor elmozdítható, mégis ily esetben 
a javadalom üresedésbe jön, üresnek tekintetik ; mig a 
püsp. ált. helynöki tisztségben a rendes körülmények 
szerint üresedés soha sem jön létre. 6) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 8. A pápaság és Olaszország. — 

Tény, hogy a római kérdés, mely ugyan sohasem tünt 
le a láthatárról, ma valóban napirenden van. Szentséges 
atyánk utolsó allocutiója óta folytonos discussio tárgyát 
képezi ezen valóban égető kérdés. A véleméyek és ja-
vaslatok nagy halmazában talán nem lesz érdektelen 
egy a Vatikánhoz közel álló újságnak, a „Le Moniteur de 
Rome" felfogását ismerni, mely a fenti czim alatt má-
jus 31-én kelt számában ezen kérdéssel behatóan foglal-
kozik. 

Mi a hosszabb czikkből csak a nevezetesebb rész-
leteket akarjuk reprodukálni azon véleményben, hogy t. 
olvasóink egy kétségkívül illetékes közlöny felfogását 

') Barbosa i. m. n. 178. és Pellegrinus, Praxis Vicariorum. 
P. 1. Sect. II. Subsect. 1. n. 21. 

2) Tüb. Quart. 563. 1. és Müller i. m. 32. és 33. 1. 
3) Szeredy i. m. I. k. 560. 1. 
4) In Ventimilien. 8. Mártii. 1606. „Vel centenae." In Caje-

tana. 5. Febr. 1616. 
*) Sacr. Congr. Epp in Senogallensi 16. Oct. 1604. 
fi) Leuren i. m Cap. II. Parag. I. qu, 1. 

ezen most annyira szellőztetett kérdésben közelebbről 
ismerni nem minden érdek nélküli dolognak tart ják. 

A „Moniteur" először ama nézettel foglalkozik, 
hogy a tervbe vett kibékülés legyen tulajdonképen a sta-
tus quo elismerése a pápa részéről. Ezen javaslatra az 
idézett lap ezeket mondja : „Ezen álláspont legalább is 
különös. A kibékülés lehetősége a két alkudozó fél lé-
nyeges érdekeinek tiszteletében és oly alkuban rejlik, 
mely a jog és a méltóság tiszteletben tartása mellett 
kölcsönös áldozatokat követel; ez senkitől alárendelést 
vagy vereséget- nem kiván. Ha ellenfeleink az alku-
dozás ezen legelemibb eszméjét sem akarják megérteni, 
haszontalan velük tovább foglalkozni egy oly nagyje-
lentőségű vitában Szentséges atyánk egészen és iga-
zán szabad óhajt lenni ; ez az ő joga és ez másnak a 
jogát sem nem sérti, sem nem gyöngíti. Ellenfeleink 
mire gondolnak ? Csak nem akarhat ják azt, hogy a pá-
pára reádiktálják azt a megaláztatást, mely a status 
quoban rejlik, mert ez valóságos szolgaság." 

Áttér a „Mon." az ugyn. garantia-törvény módo-
sítására és tökéletesítésére és igen világosan megjegyzi : 
„ Változtassátok, javítsátok ezt az egyoldalú törvény-
hozást, bármennyire is tetszik, a pápa ez által nem lesz 
sem szabadabb, sem jobban megvédve az ő magasztos 
hivatalában. Feltéve azt a lehetetlenséget, hogy a pápa 
elfogadja a garantia-törvényt, ez által de jure et de 
facto függni fog az államtól, mely ezt a törvényt hozta, 
mely ezt a törvényt a politikai fluctuatiók szerint kü-
lönféle módon fogja alkalmazni. Valóban a parlamenti 
alakulások játékszere lesz. A helyett hogy a Vatikán 
ama eltávolíthatatlan gránit-szikla legyen, melyre a vi-
lág bizalommal támaszkodik, ezen eshetőségben a Vati-
kán nem lesz több mint a földnek egy kis zuga, hová 
minden belforrongás és minden külforradalom tisztátalan 
habjait sodorja. A pápa többé nem lenne a lelkek mes-
tere, a tisztelt souverain, a világ vallási erőinek moz-
gatója. Az ő legfőbb hatalma lesülyedne egy kerékrend-
szer szerepére az állam mechanismusában." 

Egy harmadik eshetőséget vesz ezután szemügyre, 
és ez a több oldalról hangoztatott javaslat, hogy a 
garantia-törvénynek nemzetközi jelleget és érvényt kell 
szerezni. Azt mondják, ily módon meg lesz mentve a 
pápa a parlamentaris élet hullámzásaitól és a többi ha-
talmak védelme alá lesz helyezve. De ezt a javaslatot 
sem tar t ja helyesnek a „Mon. de Roma" és igen talpra-
esetten erre igy válaszol: „Ezen feltevésben — igy 
mondja — a római pápa többé már nem egynek, de 
mindannyinak lesz foglya. Ez nem lenne szabadságának 
nagyobbitása, hanem morális rabszolgaságának súlyos-
bítása. Ez által ti nem veszitek el a rablánczokat, ha-
nem ellenkezőleg azokat csak szaporítjátok és ti ez 
által alárendelitek a pápát nem csak az olasz forradal-
mak befolyásának, hanem az egyetemes és általános 
politika hullámzásainak, hibáinak és bizonytalanságainak. 
Ez által a pápa, a keresztfán született szabadságnak 
halhatatlan fia, vagy a fejedelmek szeszélyeinek és am-
bitióinak lesz alávetve, kik diadalmas kardjukat Európán 
keresztül villogtatják, vagy alá lesz rendelve a Machia-
velliek cselfogásainak, kik politikai tervük mélységével 
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kormányozzák Európát . A pápa — ily esetben — a 
legerősebbnek lesz foglya, ma egy Napoleonnak, holnap 
egy Metternichnek, vagy akármely Gortschakoffnak. 

Es ez a mindenkor fenyegető morális interventio 
vájjon Olaszországra dicsőséget és nagyságot fog-e hozni ? 
Valóban mi azt értjük, ha idegen államférfiak ezt az 
ajánlatot teszik, de hogy felvilágosodott olaszok ezen 
terv előtt meghajtsák fejüket , ezt a vakságot valóban 
csak bámulattal észlelhetjük.41 „Ezen eshetőségeken kivül, 
melyek elfogadhatlanoknak látszanak, — igy fejezi be a 
„Mon. de Rome" ezen czikk első részét — ugy látszik 
csak egy megoldás lehetséges még : a szentszék valódi 
és anyagi souverainitdsa és függetlensége.* 

Hogy mily világításban mutatja be a „Mon. de 
Rome" ezt a valóban egyedül helyes és a szentszék mél-
tóságának és állásának megfelelő megoldást, ezt legköze-
lebbi czikkemben fogom fejtegetni. ? 

VáCZ, jun. 5. 1887. A bérmautról hazatérő föpász-
tor fogadtatása. — Schuster Konstantin püspökünk ő 
exclja tegnap érkezett haza legelső apostoli útjáról. Rit-
kán történik, hogy oly kiváló kitüntetés és hódolat érné 
az ily útról megtérő topásztort, mint a minőben ő exclja 
részesült. — A Váczhoz közel eső Sződ volt az utolsó 
hitközség, hol kegyelmes püspökünk a paterna visitatio 
magasztos tisztét teljesítette. A mint ismét tegnap dél-
után hazafelé indult volna, lovas bandérium és tizenhá-
rom uri fogat, melyeken előkelő urak ültek, csatlakoztak 
hozzá, és egész Váczig elkísérték őt. Váczon a püspöki 
palota tornáczában a székes káptalan nevében Tanács 
János és Csávolszky József kanonokok, a politikai ható-
ság részéről pedig Kemény Gusztáv szolgabíró fogadták 
üdvözlő beszéddel ő exclját, kit láthatólag meghatott a 
szép hódolat, s meleg szavakban köszöné meg az irányá-
ban tanúsított figyelmet. — A 14 hitközség lelkészei és 
lakói, kiknél ez útban főpásztorunk megfordult, — mind-
annyian lelkesedéssel szólnak ő excljáról, ki tekintélyt 
parancsoló külseje, rendkívül nyájas modora és atyai ke-
gyessége által mindannyiukat meghódította. — Emléke-
zetes marad a szigorú gondosság, melylyel ő exclja min-
den egyes helyen a templomi ruhákat és egyéb készleteket, 
az anyakönyveket és a plébániai irat tárt szemlélet alá 
vette ; megható vala a mód, melylyel a nép elöljáróitól 
a plébános hivatalos viselkedése felől és viszont a plé-
bánostól a hivek erkölcsisége felől kérdezősködött. — Az 
iskolát is mindenütt felkereste, hosszabb időt töltve ott, 
nagy paedagogiai szakavatottsággal és kitűnő tanférfiui 
képzettségre valló módszerrel kérdezve az iskolás gyer-
mekeket s tanácsokat adva a tanítóknak. A mint halljuk 
ő exclja ez év folyamában még egy másik apostoli utat 
is tervez, — melyben az alföldi népes hitközségeket 
óhajt ja magas látogatásával szerencséltetni. —y—e. 

Róma. Az uj államtitkár. — 
Aránylag hosszú időköz után. a mint az már ismé-

telve felemlittetett, Rampolla érsek, az eddigi madridi 
nuntius államtitkárrá neveztetett ki. Marino Rampolla 
del Tindaro, Polizziben, Szicziliában született 1843. évi 
augusztus 17-én, s igy még csak 44 éves. Tanulmányait 

a római „Collegium Romanum"-ban végezte. Msgr. Ram-
polla diplomácziai tanulmányai befejezése után Madridba 
küldetett. 1877. Madridból Rómába hivatván, a keleti 
ritus-ügyek és később a rendkívüli egyházi ügyek secre-
táriátusával bízatott meg. 1882-ben msgr. Rampolla a 
madridi nuntiaturával bízatott meg, mely állásában rend-
kívüli diplomácziai jár tasságot és finom tapintatot tanú-
sított. Kineveztetése azonnal az „Osservatore Romano" 
junius 2-ki számában közhírré tétetett. E hir a legtöbb 
katholikus lappal is közöltetett ama hozzáadással, misze-
rint az érseknek három óráig tartó beszélgetése volt a 
sz. atyával. Egy államtitkár helyzete minden időben fon-
tos és terhes, kiváltképen pedig napjainkban. Először is 
megoldásra vár a római kérdés, másrészt pedig a porosz 
kulturharcz sincs egészen befejezve. 

A nemkatholikus és antikatholikus sajtó még Ja -
cobini biboros érsek életében sokat foglalkozott Ram-
polla érsek személyével, azonban egyöntetű vagy csak 
következetes Ítéletet még egy és ugyanazon lapban sem 
lehetett olvasni. Majd azt írták róla, hogy az érsek a 
„jezsuiták tanítványas azért ugy tettek, mintha félné-
nek tőle ; majd ismét kiemelték ügyességét, melylyel az 
érseknek mint madridi nuntiusnak a német koronaher-
czeghez sikerült közelitnie, midőn az utóbbi Spanyolország-
ban tartózkodott; majd ismét kitűnő viszonyait Solms, 
a német madridi követhez említették fel ama hozzáadás-
sal, hogy Solms épp abban az időben neveztetett ki Olasz-
ország német nagyköveté, midőn Rampolla nuntius állam-
titkárrá szemeltetett ki ; mások ismét avval álltak előT 

hogy Rampolla kineveztetése semmi különös fontossággal 
nem bir, miután a sz. atya személyesen végzi a teendők 
legnagyobb részét anélkül, hogy bárki által is befolyá-
soltatná magát stb. Mi részünkről ő eminencziájára ál-
lamtitkárrá történt kineveztetése alkalmával a Szentlélek 
bő áldását kívánjuk, hogy sz. atyánknak e valóban sokra 
nézve döntő napjaiban mint legközelebbi tanácsadója szó-
val és tettel segitségére legyen. Ad multos annos ! 

Május 29-ének éjjelén fogatott el Chiassoban Sbar-
baro, a sokat emiitett hajdani olasz képviselő, ki mint 
szökevény Tessinben tartózkodott . Sbarbarot az olasz tör-
vényszék hét évi fogságra ítélvén, Luganoba svájczi terü-
letre szökött. Az illető a carabinierik által elfogatván, 
Comoba kisértetett. Egy hölgyet kisért a határig, mely 
alkalommal hintajának lovai megbokrosodván, olasz ha-
tárra átszöktek. Svájczban ama gyanú támadt , hogy 
Sbarbarot az illető hölgy szándékosan csalta át a hatá-
ron, s igy elfogatása politikai jelentőséget nyert. A sváj-
czi lapok már is ama kérdéssel foglalkoznak, vájjon hogy 
viselték magukat ez esetnél a tessini csendőrök, s vájjon 
nem jártak-e el egyetértőleg az olasz rendőrökkel. Ily 
eljárás jogsértést idézne elő s azért szigorú vizsgálat 
rendeltetett el. Közli dr Ott Adám. 

London. Diplomacziai összeköttetés a st. jamesi ka-
binet és a Vatikán között. — 

E régóta napirenden levő tárgyban a „Times" 
emlékezetes czikket közölt, melyben melegen pártolja a 
diplomacziai összeköttetés visszaállítását. A „Times" czikk-
irója erősen hiszi, hogy, ha Angolország a pápasággal 
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rendes diplomacziai összeköttetésben volna, a Vatikán 
egészen más állást foglalna el az ir kérdésben. Szeren-
csétlenségre, — igy folytatja, — „fanatizmusból vagy a 
fanatikusoktól való félelemből,* az egymást követő kü-
lönféle kabinetek nem birtak eddig elég bátorsággal 
állandó hivatalos összeköttetésbe lépni a Vatikánnal. A 
„Times" czikkirója azután igy fejezi be felszólalását:. 

„Angolország, meglehet, abban a meggyőződésben 
él, hogy részéről bölcs eljárás, ha gondosan kikerül 
minden alkalmat egész a legcsekélyebb látszatig, ne-
hogy valamiképp a Pápá t és az Egyházat, melynek a 
pápa feje, elismerje. A mi engem illet, én egyenesen 
eszelősségnek tartom nem látni,- hogy a pápa politikai 
tényező, és hogy a Vatikán, ha soha sem lesz is egyéb, mint 
csupán csak Vatikán, mindig nagy középpontja lesz a 
világ minden részéről szóló értesüléseknek. Igazán, a 
mit az atheus f rancziaország és a protestáns Német-
ország megtesznek, azt Angolország is megtehetné, a 
nélkül, hogy veszedelmes kedvkeresésről vádolhatná őt 
valaki a pápasággal szemben." 

A mint látjuk, a Vatikán és Angolország közötti 
hivatalos összeköttetés eszméje tért hódit az angol pro-
testáns szellem körében. A XVI. század fölösleges és 
átkos hitújításának legkonokabb védői sem zárkózhatnak 
el a varázs elől, mely a pápaságból kisugárzik. 

IRODALOM. 
4- Ünnepi és alkalmi szent beszédek. (Második 

gyűjtemény.) Irta dr Karsch LoUion. Nagyvárad, 1887. 
n. 8-r. 268 l. Ára 2 frt, 

E becses kötetben van 21 ünnepi és 13 alkalmi 
beszéd, amazok következő sorrendben : karácson első és 
második ünnepére, újévre, vízkeresztre egy-egy, nagy-
péntekre kettő, husvétvasárnapra, húsvéthétfőre, áldozó-
csütörtökre, pünkösdvasárnapra, pünkösdhétfőre, szenthá-
romság napjára, űrnapra, a b. Szűz szeplőtelen fog., 
gyümölcsoltó B. A., Kisasszony ünnepére, Mária neve-
napjára, sz. Péter és Pál napjára, az István király ünne-
pére, mindenszentek napjára ; emezek : bérmáláskor, jubi-
leumra, első szentmisére, ünnepélyes fogadalomtételre, 
esketéskor, templomszenteléskor, egyháznapjára kettő, 
halotti szózat, halottak napjára, kolerakor, zászlószente-
léskor, év utolsó estéjére. 

Örömmel ajánljuk t. olvasóink figyelmébe Karsch 
tanár ur e legújabb irodalmi termékét, mert az méltóan 
sorakozik számos és többféle elismerés által megkoszo-
rúzott dolgozataihoz, melyeket valamennyit, tudvalevőleg, 
alaposság és mindenre kiterjedő műgond jellemeznek. 
Szívesen teszünk tanúságot a mellett, hogy szerző min-
dig emelkedőben van az irodalom lelkiismeretes műve-
lőire váró dicsőség zenithje felé. Müveit többszörös uj 
kiadások igénylésével tünteti ki a m. t. közönség. Óhajt-
juk, hogy ezt a kötetet is mielőbb ily, már megszokott 
szerencse érje. 

-f- Hódoló tisztelettel vettük a beszterczebányai fő-
pásztori irodából a következő ünnepi szózatokat: 

1. Sermo pastoralis, quem occasione canonicae 
suae in Sedem Episcopalem introductionis die 25-a Maji 

anno Domini 1887. ad Clerum dioecesauum habuit Eme-
r icus Bende Dei et Apostolicae Sedis gratia Ecclesiae 
Neösöliénsis Episcopüs. Budapéstini, 3 SB7. 4-r . 35 1. 

2. Főpásztori beszéd, melyet püspöki székének 
ünnepélyes, elfoglalása alkalmával Krisztusban szeretett 
híveihez intézett Bende Imre beszterczebányai püspök, 
Beszterczebányán, 1887. május hó 25-én. Budapest, 1887. 
8-r . 12 1. 

3. Hirtenrede, welche aus Anlass seiner feierlichen 
Inthronisation än seine im Herrn geliebte Gläubigen ge-
halten Emerich Bende, Bischof von Neusohl, in Neusohl 
den 25. -Mai des Jahres 1887. Budapest, 1887. 8-r. 10 1. 

4. Arcipastrierska rec ktorú pri slávnostnom zau-
ja t i biskupskej stolice Emerik Bende biskup baiisko-
bystricky ku svojim milym veriacim v Kristu drzal v. 
B.-Bystrici dna 25. Mája, 1887. Budapest, 8-r. 7. 1. 

5. Sermo, quo illmum et rssmum Dominum Emeri-
cum Bende, Dei et ap. Sedis gratia Episcopum Neoso-
liensem, in Ecclesia parochiali Neosoliensi ad Assumptam, 
Episcopatus sui Cathedram capessentem, die 25-a Maji 
1887. Francisons Berlica Cathedr. Eccl. Neosol. Prae-
positus Major salutavit. Neosolii, 1887. 8-r. 7. 1. 

= Beküldettek: l. Biblische Geschichte des alten 
nnd neuen Testamentes für allgemeine Volksschulen 
und für Bürgerschulen. Von Johann Panholzer, Welt-
priester der Wiener Erzdiöcese. Neue, durchgesehene 
Ausgabe. Wien, 1887. 8-r. 275 1. Ára 44 kr. 

A szó teljes értelmében nagy műgonddal kidol-
gozott és 100 gyönyörű képpel illusztrált tankönyv, 
mely egyházmegyei hatóságaink és tanférfiaink figyelmét 
teljesen mértékben megérdelmi. Olcsóságát, a művészi 
becscsel biró 100 metszet daczára, csakis az magyarázza 
meg, hogy a bécsi cs. kir. iskolai tankönyvek kiadó 
hivatala adta ki. 

2. Wissen und Glauben. Was ist schön? Zwei 
philosophisch-kritische Vorträge, gehalten von dr Philos. 
Eugen Kaderdvek, Gymnasial-Professor und Docent an 
der theol. Facultät in Olmütz. Bécs, 1885. Kiadta a 
Panholzer pápai kamarás által szerk. „Christi, paedag. 
Blätter," 8-r. 55 1. Ára 30 kr. 

3. Der Atheismus. Von dr. Philos. Eugen Kade-
rdvek stb. Bécs. u. o. 1884. 8-r. 15 1. Ára 12 kr. 

4. Das blinde Kind in der Volksschule der Sehen-
den. Von Wenzel J. Binder, Religionsprofessor, Lehrer 
der Gesch. und Naturgesch. u. Director-Stellvertreter im 
k. k. Blinden-Erziehungs-Institute in Wien, Bécs, 1883. 
8-r . 19 1. Ára 12 kr. 

Magvas, igen tanulságos füzetek. Melegen ajánljuk. 

H I V A T A L O S . 
A fölvételi vizsgálat a pécsi papnevelő-intézetben 

f. é. julius hó 1-én reggeli 9 órakor fog megtartatni. 
Fölvétetnek a gymnasium negyedik osztályát jelesen 

végzett ifjak, esetleg egyesek, ha kitűnőek, a felsőbb 
osztályokból is. 

A jelentkezők előtte való napon, junius 30-án 
reggeli 8 órakur adják be bizonyítványaikat a papnevelő 
intézet aligazgatójánál, kitől utasításaikat veendik. 

Az igazgatóság. 
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VEGYESEK. 
— Szent-István- Társulat irodalmi és tudományos 

osztályának minap választott tagjait — mint örömmel 
értesülünk — Magyarország bibornok-herczeg-primása ö 
eminentiája kegyesen megerősítette és a hivatalos érte-
sítés, mint halljuk, már e napokban fog szétküldetni. A 
megalakulás kezdetén tehát szerencsésen tul volnánk. 
Teljesüljenek a szép remények ! 

— A szent atya levelet intézett d'Hulsthöz, a pá-
risi katholikus egyetem rektorához, mint a kath. nem-
zetközi apologiai congressus előkészitő bizottságának el-
nökéhez. 0 szentsége a congressus eszméjét és programm-
ját helyesli és áldását adta a franczia kath. tudósok fára-
dozásaira. 

— A Lyonban székelő hitterjesztö társulat legutóbbi 
budgetje következő számokat tüntet fel : bejött össze-
sen 6.649,952 frank. Az 1885-iki évhez képest 20,000 
frank a szaporulat. A fenti összeghez j á ru l t : Franczia-
ország 4.355,683 fr , Németország 400.721 fr, Olaszor-
szág 382,214 fr, Belgium 385,797 fr , Elszász-Lotharingia 
286,907 fr, Spanyolország 97,522 fr , Ausztria-Magyar-
ország 88,402 fr, Németalföld 112,251 frankkal stb. 

— Angol ajkú püspök a trienti zsinaton 1535 — 
1563-ig csak 4 volt, a vatikáni zsinaton már 120 angol 
ajkú püspök jelent meg. Számuk jelenleg már 170-re rug. 
Századunk végén az angol népfajok 200 püspököt fognak 
felmutatni. Csupán Ausztráliában, melyet nem is egy 
század óta népesit Anglia, már 1 bibornok, 3 érsek és 
18 püspök kormányozza a kath. egyház virágzó részét. 

— „La Concilia zioneu czim alatt Tosti benczés 
röpiratot irt a római kérdés megoldásáról, de oly gio-
bertinus Ízlésben, hogy általános volt a megbotránkozás. 
Minek is akar valaki tanácsokat osztogatni XIII. Leónak, 
mikor a pápa legjobban tudhatja és tudja is, hogy mit 
lehet és mit kell Olaszországgal szemben tennie. A „Mo-
niteur de Rome" 4 sorban végzett a botrányos röpirat-
tal, az „Osservatore Romano" még csak fel sem emii-
tette. A „Courr. de Bruxelles" római levelezője szerint 
Tosti atya, a Vatikán archivariusa, a mint illett, teljesen 
alávetette véleményét a pápa Ítéletének. 

— A főváros plébánia-templomainak némi restaurá-
lására szükséges 40.000 forintot kerületenkint követke-
zőleg osztották fe l : Az I. kerületi plébániatemplom ja-
vítására 3700 frt, a IV. ker. plébániára 8000 frt , a VI. 
ker. plébániára 20.000 frt, a VII. ker. plébániára 300 
frt, a VII. ker. Herminakápolna helyreállítására 400 frt, 
a tabáni plébániára 3300 f r t és az ó-budai plébániára 
4000 frt . 

— Collegiatus doctor. A budapesti egyetem hittud. 
kara dr Kazaly Imre váczi theol. tanárt bekeblezett tu-
dorai körébe igtatta. 

— A zirci cist, rend egy jeles ifjú tagja, Szvetics 
Anzelm zirczi hittanár ur, f. hó 4-én hittudori koszorút 
nyert. 

— Victoria angol királynő minap a szárazföldön 
utaztában meglátogatta a karthauzi szerzet nagy zárdáját 
(Grande Chartreuse) is Grenoble mellett. A pápa, tekin-
tettel arra, hogy Victoria királynő a karthauziaknak, 
midőn őket Francziaországból kiűzték, nagylelkűen me-
nedéket engedett országában, a karthauziak rendfőnöké-
nek engedélyt adott, hogy a királynő előtt a clausurát 
megnyithassa. Női kíséretéből azonban senkinek sem volt 
szabad a királynőt kisérni. A királynő több angolt is 
talált a zárdában, kiknek ezelőtt magas állásuk vala 
Angolországban. O felsége nyájasan szolgált nekik tudó-
sításokkal családjaik köréből. O felsége végül karthauzi 
recept szerint készített eledeleket kapott s azokat jó-
ízűen elköltötte. A világ leghatalmasabb birodalmának 
uralkodója meghatottan távozott a szent silentium ha j -
lékából. 

— Amerikai hirek szerint az ezidei bevándorlók, 
illetőleg Európából kivándorlók száma 1 millió főre fog 
felrúgni. A növekvés azonban nem az angolok és 
irek köréből származik, hanem Ausztria-Magyarországból, 
Olasz-, és Oroszországból. Mi Magyarországból, honi 
kormány alatt, el lehetünk készülve 30,000 kivándorló 
magyar honfi távozására. O quam parva sapientia regi-
tur mundus ! Oh magas politika, mely ily fényesen meg-
czáfolod őseink közmondását : „Extra Hungáriám non 
est vita!* 

— A szeretet találékony. Lävigerie bibornoktól a 
franczia törvényhozó testület megtagadta a segélyt, 
melyre missiója területének egyházi és iskolai intézetei 
oly igen rászorulnak. Lavigerie bibornok nem jöt t za-
varba. Néhány missionarius papjával Párisba ment s 
ott egyik templomból a másikba mennek missió-beszé-
deket tartani és — alamizsnát gyűjteni. Lavigerie bibor-
nok maga hordozza körül a templomban a perselyt. 
Es most már többje van, mint a mennyit a kormány adni 
szokott. 

— Tehát mégis magyarázóra szorul a szentirás és 
nem elég biztos magyarázója ő önmagának, mint a pro-
testantizmus elve tar t ja . Erre nézve igen érdekes vallo-
mást kaptunk a Luther-féle fordítás legújabb fordításá-
nak a német császár által kedvelt „Voss. Zeitung"-ban 
közölt birálatos ismertetésében. I t t világosan ki van 
mondva, hogy Luther fordításának hibáit kiigazítani a lel-
kipásztorok feladata, „a kiknek közreműködése nélkül a 
szentirás általában a legtöbbeknek érthetetlen maradna," — 
„ohne deren (der Geistlichen) Zuthun die Schrift überhaupt 
den Meisten unverständlich bliebe." íme protestáns 
vallomás szerint, a szentirás érthetetlen a papság ma-
gyarázata nélkül ; és mégis protestáns elv szerint a 
szentirás maga magának elég a magyarázatra s egymaga 
hitforrás „ohne Zuthun der Geistlichen." Ilyen chamae-
leon az a protestáns elv: egyszer „ohne Zuthun der 
Geistlichen" nagyon is érthető, máskor — érthetetlen a 
szentirás ! Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes. 
Boldogtalan következetlenség ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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szenteltetése ünnepélyének sorrendje. — Vegyesek. 

„Keresztény nép-párt." 
TJqcc^s hnißctoig &£cûqîccç. 

Naz. sz. Gergely. 

I. 

Csak nem rég hirdettük boldognak, a ki 
távol tar that ja magát a politikai küzdelmektől, 
s a ki procul negotiis, paterna rura bobns exer-
cet suis, vagy pedig hozzá még : 

recubans sub tegmine fagi 
tenui Musam meditatur avenâ. 

Hajh, de ki lehet a gondtalanság ily sze-
rencsés otiumában vagy plane far nientejében 
most, a midőn Magyarország ege minden oldal-
ról beborult és ez anyaföld alapjai bűneinknek 
súlya s Isten ostorainak csapásai alatt nyögve 
ingadoznak ! 

Idegen embert kalauzolva, a képviselőház 
nagy üléstermében fordultam meg e napokban. 
Jobbra, balra, mindenfelé megnéztük a volt hon-
atyák elhagyatott, hült helyeit. Mintha valamely 
temetőben járnék, ugy érzém magamat, midőn a 
sok üres széken végig tekintettem. Mindenünnen 
a mulandóság, a halál e szelid lehelete éreztette 
velem hidegségét. I t t volt, de már nincs többé, 
s ki tudja lesz-e még: igy látszott megszólalni 
egyszerre vagy 500 üres hely és az egész terem 
viszhangoztatta az ürességet, a halálcsendet, a 
fatalis „nincs"-et. Mert hát Magyarországnak 
jelenleg csakugyan nincs ám képviselőháza. A 
királyi trónbeszéd szépen megköszönte a volt 
honatyáknak a háromévi fáradságot és ad acta 
tévén a souverainitásban résztvevő nép által ki-
állított mandatumot, haza küldte őket, hogy be-
számoljanak a népnek, hogy korteskedjenek, s ha 

lehet ismét feljöjjenek az ország szivébe — kép-
viselőnek öt esztendőre ! 

Tehát Magyarországnak e pillanatban nincs 
képviselőháza. Az épület kihalt, üres, néma, mint 
egy temető. Minden szék mintha sírbolt volna 
s a volt képviselő névjegye, mintha epitaphium 
akarna lenni. S a semmiségbe, jobban mondva 
az ország óriás deficitjébe lefolyt három éves 
ülésszakra nézve valamennyi képviselő név-
jegye igazán beillik epitaphiumnak. Csak a szü-
letés és halál datuma hiányzik róla. De ezt 
nem nehéz dolog minden névhez oda gondolni. 
Mert hiszen — ad notam „született Debreczen-
ben, meghal t , hasrágásban" — a mi országyü-
lésünk volt t. háza született akút és meghalt 
„krónikus" deficitben. Persze, hogy más a fele-
lősség súlya azokra nézve, kik a deficit ragályát 
meghonosították, és más azoké, akik annak áldo-
zatul estek. 

A mulandóság és gyarlóság fölött való iiy 
merengésben különös hatással volt reám a Deák 
Ferencz széke helyén levő üresség. A hol a haza 
bölcse ült vala, ott egészen hiányzik az ülőhely. 
Az ülőhelyet lemetszték a padról s a piczi 
asztal névjegytartó keretében ezüst lemezbe ezt 
vésték be: „Deák Ferencz." 

Semmi kifogásunk sincs a tekintély tisz-
telete ellen, sőt mint a keresztény világnézet 
hiyei s a katholikus szellem engedelmes tanít-
ványai csak örömmel üdvözölhetünk minden 
jelenséget, mely hazánkban, a féktelenségre haj-
landó szabadság e klasszikus honában, a tekintély 
tiszteletének virágzását tanúsítja. Tekintély és 
szabadság, rendtiszteletet és alkotásvágytól duz-
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zadó akaraterő — két sarkpontja minden hala-
dásnak és jólétnek a társas élet valamennyi 
fokozatán. A családtól kezdve fel az államok és 
az egyház szervezetéig, minden a tekintély el-
vére van fektetve és a szabad akarat tetterejé-
nek lelkes alkotásaiban birja boldogulásának 
emeltyűjét. Azért mi, ismételve mondjuk, csak 
örvendeni tudunk a fölött, ha Mag}rarországban 
oly férfiaknak mint Deák Ferencz a politika 
terén, tisztelettel adózik a közvélemény. 

Ámde a társas élet éppen ugy mint az 
egyes emberek élete bizonyos tekintetben ha-
sonló a kötélen járó művészetéhez. Ha zavarba 
jön az egyensúly, zavarba jő minden ; ha elvesz 
az egyensuty, veszve van minden. Minden attól 
függ itt, hogy az egyensúlyt a két véglet között 
az erőművész meg tudja tartani. 

Igv vagyunk az emberi tekintélyek tiszteleté-
vel is. Ahol lábra kap a „providentialis embe-
rek" rendszere és meggyökeresedik a szellemek-
ben az a meggyőződés, hogy minek törnők mi 
az eszünket a közjó érdekeivel, hisz ott van X., 
oly lángész több nincs és nem is lesz, majd 
megmenti ő a hazát és ad nekünk is kenyeret: 
Ott a közélet egyensúlya kizökkent a tekintély 
és eg}^éni kötelességérzet nyugpontjából, ott 
fluctuatiók, magán- és párt-érdekharczok kelet-
keznek, melyek elmérgesedvén s mintegy „bel-
lum omnium contra omnes"-szé változtatván 
a „res publica bene ordinatá"-t, végveszélybe 
képesek sodorni a hajdan, sőt a még nem régen 
is virágzó társadalmakat és államokat, melyek-
ben minden szépet, nemest és becsületest fel-
emészt az önzés Molochja, ugy hogy nyomát 
sem lehet találni többé annak a gyönyörnek, 
melyet Cicero oly szépen jellemzett, igj- i rván: 
„Fructus ingenii et virtutis omnisque praestan 
tiae tum maximus capitur, quum irt proximum 
quemque confertur."1) Donoso Cortès nagy, de 
következményeiben rettenetes igazságot mondott 
a tekintély tiszteletének elfajulásáról, midőn igy 
i r t : „Jaj, ezerszer j a j azoknak a népeknek, me-
lyek sorsukat ember kezébe tettek le, megszök-
vén az elvek kultuszától."2) 

Tehát ebben is megárt a túlzás, itt is a „ne 
quid nimis" elvéhez kell szabni egyeseknek s 

1) De amic. c. 19. 
2) „Malheureux donc mille fois les peuples, qui ont 

remis leur 9ort entre les mains de l'homme, en désertant 
le culte des principes.« La France en 1842, lettre 1. 

egész nemzeteknek eljárásukat s egész életüket. 
A Providentia lis emberek igen-igen ri tkák; az em-
berek mind csak rendes, jó ha átlag emberek, kik 
„parva sapientia" kormányoztatnak és kormá-
nyozzák a világot, ha gyeplőhöz jutniok sikerült. 
Ugyan milyen volna Magyarország képviselőháza 
— tekintve, hogy országos tanácsunk ezer év 
óta van — ha minden évtized „providentialis" 
embert termett volna s helyét e czimen Deák 
Ferenczéhez hasonlóan üresen hagyják vala! 

Ámde Deák Ferencz üres széke más egyébre 
is figyelmezteti a gondolkodó szemlélőt. Azt 
hinné az ember, hogy az eszmék ama kultuszá-
nak, a mely a Deák-korszak egyik főjellemvonása 
vala, teljes érvénybenjkell lennie és törhetetlen tisz-
teletben kell részesülnie akkor, midőn az eszmék 
kultuszának ol}7 világhirü férfia, mint Deák Fe-
rencz, oly tiszteletben részesül, mint a milyenben 
még magyar államférfiut az országgyűlés soha 
nem részesített. 

Csalódás, végzetes csalódás! Deák Ferencz 
széke helyén az eszmék kultusza, a tekintély 
tisztelete helyett — nagy üresség tátong ! 

Egy szabadelvű, igen olvasott lap, f. hó 
8-án, a 20 év előtt végrehajtott koronázás év-
fordulóján igy kiáltott fel: 

„ Adjatok eszmét, hitet és illusiót!u 

Persze, hogy érdemes laptársunk az illusió 
helyett phantasiát akart mondani, mely az eszme 
és hit szárnyain felemelkedve az igazság fény-
özönéből s a meggyőződés tüzes aczéljából ra-
gyogó jövőt alkosson Magyarországnak. 

De bármily értelme legyen az illusiónak az 
idéztük szavak szövegében : maga az a tünemén}7-
szerü felsóhajtás, a fényes, eszmében, hitben és 
„illusió"-ban oly gazdag király-koronázás évfor-
dulóján, világosan mutatja, hogy nálunk, a naz. 
szent Gergely bölcsesége által fogalmazott elv-
vel ellenkezőleg, a gyakorlat, vagyis a köz- és 
magánélet, nem felemelkedés, nem „enißccaig* az 
elmélet, az eszmék és elvekhez, hanem ^ardßa6tg,a  

messze jutott sülyedés azok alá. 
Vájjon a jelen választási küzdelmek alatt 

felmerült „keresztén}7 nép-párt" neve alatt mu-
tatkozó próbálkozás rejt-e magában valami esz-
mét, hitet és „illusió"-t, a mely emelkedést 
jelezne az elvek kultuszában: erről jövő alka-
lommal. 
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A püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 
Irta ifj. Bobok József. 

VIII. 
A püspöki ált, helynök jogi meghatározását kö-

zelebbről szemügyre véve, abban kivált három dolog 
domborodik k i : a) hogy ö a püspöki joghatóság gya-
korlásában püspökének helyettese, b) hogy a jogható-
tóságot cum generali potestate és c) a püspökkel egy és 
ugyanazon helyen gyakorolja. Ezekből folyólag meg-
jegyzendő : 

a) Hogy a püsp. ált. helynök csakis a joghatóságot 
illető dolgokban helyettese püspökének és nem a püs-
pöki renddel járó egyházi működésekben, milyenek péld. 
a bérmálás kiszolgáltatása, az áldozár szenteles, a kely-
hek, sz. olajok, templomok, oltárok stb. szentelése még 
akkor sem, ha fölszentelt püspök is lenne, kivéve, ha 
erre a püspöktől külön felhatalmaztatik (Benedek XIV. 
i. m. IL 8. 2.) ; épen ugy nem engedélyezhet külön 
püspöki meghatalmazás nélkül bucsvt, mivel ez szintén 
a püspöki rendet illető egyházmüködés és mivel erre 
még a káptalani helynök sem bir joggal, a ki pedig 
sede vacante, az egész püspöki joghatóságnak tulajdo-
donosa (Bened. XIV. i. m. L. II. c. 9. n. 7.). 

b) Hogy a püsp. ált. helynökre bizott joghatóság-
nak mindig oly terjedelműnek kell lennie, hogy az ge 
neralis jelleggel birjon, következőleg a püspöknek soha 
sem szabad a joghatóságból annyit a maga számára fen-
tartani, hogy a helynökre bizott joghatóságon a gene-
ralis jelleg megszűnjék, máskülönben kirendelt (delegált) 
és nem ált. helynököt nevez k i . x ) Es végre, 

c) hogy az ált. helynök ad residentiam tenetur, 
vagyis a joghatoságot a püspök székhelyén köteles gya-
korolni. 

Ezeket szem előtt tartva, áttérhetünk a püsp. ált. 
helynök jogkörének tárgyalásához. 

A püsp. ált. helynök jogköre a püspöki megbí-
zástól függ, azon hatalomkörrel bir, a melylyel a püs-
pök felruházza. Ha a megbízás általánosan szól: „Te 
nostrum in Spiritualibus et Temporalibus vicarium ge-
neralem constituimus, nominamus et deputamus," — ak-
kor őt az egész püspöki joghatóság gyakorlása illeti 
meg, kivéve azon teendőket, melyeknek jogos gyakor-
lásához az egyházjog szerint különös és névszerinti püs-
pöki megbizás kivántatik, és ez még akkor is áll, midőn 
a kinevezés ily záradékkal történik : „dantes et conce-
dentes tibi plenam et liberam potestatem." — Midőn 
pedig a kinevezésban az egyes különös és névszerinti 
püspöki megbízást igénylő esetek elősorolásához ezen 
záradék csatoltatik: „ad omnia et singula faciendi et 
committendi, etiamsi majora fuerint, et quae mandatum 
exigant speciale, prout ad ipsius Vicariatus, et Officia-
latus Officium noscitur quomodolibet pertinere etc." vagy 
egyszerűen: „et omnia alia, quae ego possum, quamvis 
mandatum exigant speciale," — akkor a helynök mind-
azon teendők végzéséhez jogosított, melyekhez névsze-

Moy-Ver. i. m. 358. 1. 

rinti megbizás is szükséges, dummodo non sint graviora 
vei majora expressis. x) 

Azon teendők, melyeknek gyakorlását az ált. hely-
nök jogosan csak akkor foganatosíthatja, midőn azokra 
a püspöktől külön és névszerint megbízatott, a követ-
kezők : 

1. A megye látogatása, mivel ezt a püspök min-
dig személyesen köteles teljesíteni és csak az esetben 
bizhatja ezt másra, tehát ált. helynökére is, midőn an-
nak teljesítésében törvényesen akadályozhatik.2) 

2. A megyei zsinat egybehivása. Kivételt képez a 
római ált. helynök (Cardinalis in Űrbe Vicarius), a ki 
XIV. Benedek szerint (i. m. 1. 2. 3. n. 3.) külön meg-
hatalmazás nélkül is összehivhatja zsinatra a római klé-
rust ; III. Pál constitutiója (36. f . 10. Bull. tom. 1.) 
folytán ugyanis a Card, in Urbe Vicarius kiváltsággal 
b i r : „ S y n o d u m in Romano Clero pro correctione malo-
rum morum, et pro necessitate, juxta temporum oppor-
tunitates in Clero occurrentes, ubi et quando libuerit, 
celebrandi, congregandi etc." Midőn pedig a püspök 
törvényes akadályozás esetén az ált. helynököt a zsinat 
egybehivásával meghatalmazza, akkor ez a zsinaton el-
nököl és mindazon jogokkal és kiváltságokkal bir, a 
melyekkel a püspök. Midőn a püspök személyesen el-
nököl a zsinaton, akkor az ált. helvnöknek az ügyek 
gyorsabb elintézése végett szintén jelen kell lennie, köz-
vetlen a püspök után, a jelen levő dignitariusok és ka-
nonokok előtt foglal he lye t ä ) és rendesen a püspöktől az 
ily esetre kinevezni szokott Indices Synodales mellé 
rendeltet ik.4) A megyei zsinaton hozott határozatokat 
az ált. helynök önhatalmúlag meg nem változtathatja : 
az azokon való változtathatás minden egyes esetére kü-
lön püspöki meghatalmazásra van szüksége.5) 

4. Elbocsátó levelek (dimissoriae) kiállítása. t í) Azért 
az erre felhatalmazást kapott hely nőknek azokat mindig 
e záradékkal kell ellátnia: „ex speciali mandat o etc." 
Midőn a püspök megyéjétől távol van, akkor az ált. 
helynök külön meghatalmazás nélkül is állithatja ki az 
elbocsátó leveleket. Hogy mily hosszú időtartam szük-
séges ahoz, hogy a püspök megyéjétől távollevőnek te-
kintessék, különféle nézet uralkodik a kanonistáknál : 
némelyek azt mondják, hogy a püspöknek külföldön 
kell lennie, mások két napot vesznek, az idézett decre-
tálishoz irt glossa pedig mondja : hoc esse arbitrarium, 
scilicet pro majori vei minori difficultate conveniendi 
Episcopum 7) 

4. A szabálytulanság (irregularitas), a titkos vét-
ségek miatt való felfüggesztések és a római szék által 
fentartot t azon titkos vétségek alól való felmentés, a 
melyek alól a püspök a tridenti zsinat (sess. 24. c. 6. de 

*) Ferraris i. m. Art. II. n. 2. és 84. Tüb. Quart. 564 és 
köv. 1. 

2) C. 6. de offic. ordinär. VI. 1. 16. Cone. Trid. sess. 24. e. 
3. de ref. 

3) Bened. XIY. 1. c. L. III. c. 3 n. 3. és c. 10. n. 2. 
I. m. L. IV. c. n. 2. 

5) Sacr. Congr. Bit. 25. Febr. 1606. v. ö. Tüb. Quart. 571. 1. 
.«) C. 3. de tempore Ord. (1, 9.) in VI-o. 
7) Tüb. Quart. 566 és köv. 1. 

52* 
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réf.) szerint maga menthet fel, mert ezen zsinat szerint 
ezek alól csak maga a püspök vagy az erre külön meg-
bízott helynök adhat felmentést , Az eretnekség bűne alól 
azonban csak maga a püspök menthet fel. 

5. A bűnvádi esetek nyomozása és az egyházi fe-
nyítő hatalom in causis majoribus, milyenek ; a kiközö-
sítés, a javadalom- vagy hivataltól való felfüggesztés, meg-
fosztás, letétel vagy a papi állásból való kivetkőztetés. l) 

6. A püspöki szabad adományozás alá eső javadal-
mak (liberae episcopal is collationis) adományozása,2) 
mivel ezek sunt merae liberalitatis et gratia (XIY. Be-
ned.), már pedig a kánonjog szerint ea, quae sunt vo-
luntariae jurisdictionis et sapiunt gratiam, regulariter 
non censentur translata in Gen. Vicarium.3) De midőn 
a püspök ilyen javadalmak adományozását maga végezni 
nem akarná, akkor az adományozási jogot csak is ált. 
helynökének adhatja 4) A praesentált javadalmast az ált. 
helynök külön felhatalmazás nélkül erősítheti meg ká-
nonszeriileg. 5) 

7. U j javadalmak alapítása, a javadalmak felosz-
tása, egyesítése vagy megszüntetése. 

8. A javadalomnak nyugdíjjal való megterhelése. 
9. Valamely egyházi méltóság alapításának hely-

benhagyása. 
10. A hivatalát kellően betölteni nem képes plé-

bános mellé a tridenti zsinat (sess. 21. c. 6. de ref.) 
rendelete folytán kirendelendő helyettes kinevezése. 

11. A javadalmakról való lemondás elfogadása 
vagy a csere helybenhagyása. 

12. Az egyház javainak elidegenítése vagy az el-
idegenítésre megkívántató engedélyadás. 

13. U j kolostorok, conventek vagy congregátiók 
alapítására szükséges engedélyezés. 

14. A püspöki oekonomus kirendelése. 
15. Az interdictum megszüntetése. 
16. A asi quis suadente diabolo" kánon folytán 

történt kiközösítés alól való felmentés. 
17. Más püspöknek a pontificaliák gyakorlásához 

való engedélyezés. 
18. A jámbor hagyományok elfogadása és elintézése. 
19. A testi büntetésnek pénzben való kiváltása. 
20. A klerikusoknak száműzéssel való büntetése 

vagy a száműzöttek visszahívása. 
21. A restitutio in integrum kérelem megvizsgálása. 
22. Az okmányok másolatainak hitelesítése. t í) 
23. A helynökre ruházott egész joghatóságnak másra 

való átruházása. De akkor is, midőn a helynök erre 
külön engedélyben részesült, joghatóságát csak tövényes 
akadályozás esetén és csak rövid időre ruházhatja át 
másra (c. 4. de off. Vicar. X. (1, 28.). Az olyan, kire 
az ált. helynök egész joghatóságát átruházza, Vicarius 

') C. 2. de offic. Vicar. (1, 13.) in VI-o. 
2) C. 3. de oft'. Vicar. (1, 13.) in VI-o. 
3) Fagnani, Comment, ad. c. 1. X. de instit. 3, 7. n. 35. és 

Bened. XIV. i. m. II. 8. n. 2. 
4) Glossa in c. 3. de offic. Vicar. (1, 13.) in VI-o verb, com-

missa. Tüb. Qu. 566. 1. 
5) C. 3. de institut. X. (III. 7.). 
') Lásd ezeket különösen Ferraris i. m. Art. II., Moy-Vering 

• -tm 362 és köv., Bar'oosa i. m., Bened. XIV. i. m. lib. 2. cap. 8. 

locum tenens-nek, nálunk pro-vicarius-nak neveztetik x) ; 
a püspök által ily esetre kirendelt helynök pedig Vices-
gerens nevet visel. A megbízott joghatóság egyes ese-
teire az ált. helynök külön meghatalmazás nélkül is biz-
hat meg mást . á) 

24. A házassági akadályok alól való dispenzácziók 
adományozása, a háromszoros kihirdetés alól való dis-
penzácziót sem véve ki. 3) Bár az utóbbi dispenzáczióra 
nézve, — mint Barbosa megjegyzi, 4) — mely gyakran ké-
relmeztetik és a kevésbbé fontos "dispenzácziók közé tar-
tozik, a gyakorlatban az az elv divik, hogy azt az ált. 
helynök külön meghagyás nélkül is adhatja, kivéve, ha 
azt a püspök külön és névszerint a maga számára tar t ja 
fen. Az ált. helynök különben minden püspöki megbízás 
nélkül kiszolgáltathatja a házasság szentségét és arra 
más papnak is engedélyt adhat, még akkor is, ha a 
helynök csak klerikus (kisebb rendekkel biró) és nem 
áldozó-pap. 5) 

25. Azon jogoknak gyakorlása, melyeket a püspök 
külön pápai engedélyezés vagy kirendelés folytán kapott. 
Szem előtt tartandó ezeknél, a) hogy azon pápai enge-
délyezést vagy megbízást, melyet a püspök oly záradék-
kal kapott , hogy azt személyesen elintézni köteles, a 
helynökre át nem ruházhat ja ; b) midőn a püspök vala-
mely ügy elintézését a tridentinumtól mint pápai delega-
tus kapja és ezen ügy jogos elintézésére való jogot az-
előtt a tridentinumtól nem kapta volt, akkor mint egy-
szerű pápai delegatus jár el, tehát subdelegálhat, vagyis 
ezen ügyre nézve helynökét külön meghagyás által sub-
delegálhatja ; c) de hogy ha a püspök azon ügyet, melyre 
kirendeltetett, már azelőtt a tridentinumtól jure ordinario 
birta, akkor azon ügy a rendes püspöki joghatósághoz 
tartozónak tekintetik, s igy azt a helynök külön és 
névszerinti püspöki meghagyás nélkül intézheti el.ö) 

26. Végre az érsek ált. helynöke a suffraganeus 
püspök vagy ennek helynöke fölött semmi joghatóságot 
nem gyakorolhat .7) Egyes kanonisták erre nézve meg-
engednek kivételt, mint péld Ferraris, a ki mondja : 
„Vicarius Generalis Archi-Episcopi ipso AEppo absente, 
et sua provincia distante potest interveniente justa aliqua, 
et gravi causa Episcopos Suffraganeos suspendere, in-
terdicere et excommunicare," 8) éppen igy Ventrigl ia9) 
és mások ; de ezen ezen nézet téves, először, mert ilyen 
jogok gyakorlásához manap maga az érsek sem jogosult 
többé,1 0) másodszor, mert, mint Szeredy helyesen meg-
jegyzi, X1) az érseki helynök nem az érseki, hanem a 
püspöki hatóságot képviseli. 

* * * 
') Szeredy szerint i. m. I. 559. 1. 
ä) L. 11. Dig. de judiciis. 5, 1. 
3) Sacr. Congr. App. 22. Apr. 1616. 
4) I. m. P. II. Alleg. 32. n. 28. 29. 
5) Ferrar. i. m. Art. II. n. 12. 
6) V. ö. Tüb. Quartal. 569 és 570. 1. 
7) C. Romana §. si Officiales de oft'. Ind. ord. in VI-o és 

Laym. in c. Romana, de oft. Vicar. in VI-o. n. 8. 
«) I. m. Art. II. n. 18. 
9) Idézve Leurennél i. m. Cap. II. Paragr. II. qu. 86. 
>9) Leuran i. h. 
n) I. m. I. k. 559. 1. 
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Kérdés már most, hogy vájjon, midőn az ált. hely-
nök az elősorolt esetek jogos gyakorlásával megbízatott, 
ilyenkor lehet-e tőle a püspökhöz felfolyamodni vagy 
sem ? Mielőtt e kérdésre felelnénk, előbb egy másik 
kérdésre kell választ adnunk, t. i. hogy az ilyen külön 
meghatalmazást igénylő teendőkre nézve milyen termé-
szetű az ált. helynök joghatósága ? 

Egyesek erre nézve különbséget tesznek, hogy 
vájjon a helynök ezen teendők elintézésére a megha-
talmazást mindjárt kinevezése alkalmával kapta, vagy 
pedig avval csak később ruháztatott fel ; ez utóbbi 
esetben, mondják, a helynöknek ezen teendőkre nézve 
csak kirendelt (delegata) joghatósága van. 

Mások nem teszik ezt a megkülönböztetést, hanem 
csak azt nézik, vájjon a helynök ezen meghatalmazást 
mint ilyen, azaz mint ált. helynök kapta vagy sem. 
Első esetben a külön meghatalmazást igénylő jogható-
sági tények az ált. helynök már meglevő joghatóságának 
toldalékát képezik, mivel pedig jogi elv (c. 42. de regül, 
jur . in YI-o. 5, 12.) : accessorium naturam sequi congruit 
principalis, azért ezekre nézve is az ált. helynök jog-
hatósága mandata, tehát ezeknél is az ált. helynöktől a 
püspökhöz nem történik a felfolyamodás ; a másik eset-
ben, vagyis midőn az ált. helynök a meghatalmazást az 
egyes esetekre egyenkint és nem mint ált. helynök kapja, 
ezen külön meghatalmazást igénylő tényekre nézve az 
ált. helynök joghatósága kirendelt (delegata), ezekre 
nézve tehát felfolyamodhatni az ált. helynöktől a püs-
pökhöz. Midőn pedig kétes, vájjon az ált. helynök ezen 
esetekre nézve a meghatalmazást mint ilyen kapta vagy 
sem, akkor mindig az utóbbit kell feltételezni, vagyis 
hogy az ált. helynök csak kirendelt joghatósággal bir, 
s igy ily esetben mindig a püspökhöz történik a felfo-
lyamodás. l ) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 10. A pápaság és Olaszország. II. — 

A „Moniteur de Rome" nyomán legutóbbi levelemben 
ama javaslatokkal foglalkoztam, melyekkel az égető kér-
dést a római szentszék tekintetében megoldani akarják, 
— kik Olaszországnak érdekeit egyedül szem előtt tartva, 
megfeledkeznek a szentszéknek ugy méltóságáról, mint sza^ 
badságáról. Kimutattuk az emiitett lap nyomán, hogy 
ama három javaslat egyike sem képes teljesen és egé-
szen megoldani a kérdést, amint az igazi és tartós béke 
érdekében szükségesnek látszik. 

A „Mon. de Rome" kivánja tehát, hogy „a szent-
szék valódi és anyagi souverainitása állittassék vissza." 

Ez persze az olaszok szemeiben roppant merénylet 
a nemzeti egység és nagyság ellen, és azért raj ta van a 
„M. d. R." hogy ezt a szempontot kellőleg felderítse és 
teljes világitásba helyezze, hogy mit jelentene ezen va-
lódi és anyagi souverainitás, melyet a pápa visszanyerne, 
Olaszország számára. Azt mondja, hogy ezen souveraini-
tás visszaállítása nem zavarná Olaszországnak sem füg-
getlenségét, sem territoriális integritását. És pedig sem 
anyagilag, sem politikailag. És itt a „M. de R." oly einel-

') V. ö. Moy-Vering i. m. 364 és 365. 1. 

kedett és meleg hangon ir, hogy meg nem tagadhat juk 
magunktól, hogy in extenso közzé ne tegyük az ő ala-
pos és kifogástalan érvelését. 

Azt mondja : „Anyagi lag Olaszországnak nem volna 
kárára a pápa függetlensége. Ezt a souverainitást ugy 
lehetne berendezni, hogy ez egységet képezne a többivel 
és összhangzásban lenne az egyetemes organismussal. 
Valóban, vájjon 28 millió lakost felölelő nagy országban 
egy kis területnyi szabad föld igazi veszélyt képezhetne a 
hazára ? Vájjon nincsenek-e más országokban, az ország 
közepén és határán területek, fejedelemségek, melyek 
szabadok, függetlenek anélkül, hogy valaki azért abban 
veszélyt látott volna az egység számára, vagy a nemzeti 
erők kisebbítését? Nemde éppen ellenkezőleg bámulattal 
szemléljük a történetben ama termékeny és fokonkinti 
fejlődést, mely dicsőségre és boldogságra szolgált ama 
országoknak, melyek saját kebelükben mint a szabadság 
és függetlenség szigeteit őrizték a szabad városokat és 
önálló tes tületüket? Ha lehetséges volt a múltban egye-
síteni e dolgokat, ha tényleg ma is ezen együttlét fenn-
tar t ja és megőrzi az érdekeket és jogokat, miért nem 
lehetne a pápaságot is hasonló kedvezményes sorsban 
részesíteni, melyre annyi ragyogó előzmény és előző eset 
van ?" 

A „Mon. de Rome" érvelése csakugyan kifogásta-
lan. Németországban a szabad városok : Bréma, Lübeck 
stb., a királyságok, Lichtenstein herczegség, és Olaszor-
szágban Monaco stb. a jelenben épp ugy, mint még szá-
mosabb eset a múltban valóban kézzelfoghatólag mutat-
ják, hogy kisebb területek teljes souverainitással és füg-
getlenséggel létezhetnek és léteznek a nemzeti egység 
vagy nagyság sérelme nélkül. 

De tovább megy a „M. de R." és a politikai szem-
pontot is feltünteti egész nyíltan és őszintén. „Tessék 
elolvasni az „lmmortale Dei" apostoli körlevelet és meg-
látják, hogy az anyagi souverainitás sem az uralom 
eszköze, sem pedig valami nagyhatalom kezdete nem 
akar lenni, hanem csak a pápaság szellemi függetlenségé-
nek egyszerű biztositéka. Hagyjanak fel elfogult néze-
teikkel. Egy körülzárt terület csak nem lesz ama hely, 
hová ellenséges hadsereg fog bevonulni a hódítás és 
leigázás czéljából. Ily félelem csak beteges aggodalom, 
vagy hiú ürügy és igazságtalan, kétszínű mentség, me-
lyet komoly és alapos okokkal szembe állítanak. 

Egy erős és fiatal nemzetnek semmiképp sem kell 
félni egy kis földterülettől, mely szegény, fegyvertelen, 
tehetetlen másokkal szemben, hol a lelkiismeret legfőbb 
ítélőszéke van, egy szentelt terület , honnét az egész vi-
lágra teljes és egész erejével elterjed a keresztény vi-
lágosság és szabadság. Nem, ezerszer nem ; távol attól, 
hogy a pápa anyagi függetlensége az egyenetlenség 
magva lenne, vagy a gyengeség és veszély oka : éppen 
ellenkezőleg Olaszország számára egy u j és hatalmas 
védbástya leend. Csak egy mély sebnek gyógyítása lesz 
az, melyből Olaszország legjobb fiainak vére folyik, oly 
viszálynak vége, mely minden szempontból Olaszország-
nak kárára van." 

Ily módon folytatja a „M. de R.," különösen az 
olaszokhoz intézett magvas és erőteljes felszólitásban 
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talpraesett fejtegetéseit, melyek valóban minden elfogu-
latlan biráló előtt világossá teszik, hogy a pápának 
anyagi souverainitása Olaszország politikai állásán sem-
minemű csorbát nem ejt. 

Kitűnő fejtegetését igy fejezi be : „Tűnjenek el tehát 
az előítéletek. Az eltévedt vagy elromlott képzelem 
szüleményei engedjenek helyet a dolgok termékeny va-
lóságainak. A világ legfőbb tekintélye, Olaszország leg-
első intelligentiája kijelölte az utat. Mindnyájan kövessék 
ezt elhatározottsággal." 

A szőnyegen levő kérdés actualitása és nagy fon-
tossága mellett mi érdekesnek tar tot tuk főbb vonásaiban 
ezt a czikket bemutatni annál is inkább, mivel minden 
alaposság és világosság mellett a „M. de R. u viszonya a 
Vatikánhoz sokkal ismeretesebb, mint hogy e lap állásfog-
lalásában csak egyszerű hírlapi véleményt kereshetnénk. 

Vajha sokak elméjére hatna az igazság világa ugy, 
hogy megismerjék — quae ad salutem sunt! — Oremus 
pro Pontifice nostro Leone ! ? 

A nagyváradi egyházmegyéből , junius 8. Az uj 
püspök. — T. szerkesztő ur ! 

Szokásba jött napjainkban, hogy valamely püspöki 
szék megürülésével a leghivatatlanabb elemek is hozzá-
szóljanak az egyház és a nemzetre oly fontos püspöki 
állomások betöltéséhez, dicsőítve részint, lealázva más-
részt egyeseket, kik esetleg szóba jöhetnének, A nagy-
váradi püspöki szék betöltésénél tudtunkkal ez a mód 
elől egesen ugyan elmaradt ; utólagosan azonban elég 
nemtelenül lőn „egy világi katholikus" aláírással a 
„Pesti Napló" mult havi egyik esti számában felhasználva. 

Szigorú elitélést érdemel az illető, hogy irta, a 
„Napló" hogy kiadta, amaz ízetlen levelet. Vártam, hogy 
hivatottabb toll fogja visszautasítani a „Napló" minden 
illemet, a tisztesség minden korlát ját féktelenül túllépő 
e hírhedt sorait, nem azért, hogy védje u j főpásztorun-
kat, kinek országos neve, főpapi jelleme, tudományossága, 
műveltsége, a haza, a nemzet, az egyház körül szerzett 
érdemei, beszédeiben nyilatkozó egyházi szelleme a leg-
hatalmasabb vértet szolgáltatják, hogy az ellene intézett 
minden támadás annak fejére hulljon vissza, ki azokat 
intézni jónak látja : hanem, hogy Várad uj püspöke, 
azokon kivül is, miket a váradi küldöttségtől hallott, ér-
tesüljön a hamisítatlan közvéleményről, amaz érzelmekről, 
melyekkel ő a megyében fogadtatni fog. 

Szemben ez egy világi katholikus-sal, kinek tudat-
lanságát, az egyházi-ügyekben járatlanságát, a kath. 
szellem hiányát, saját sorai kellőleg documentálják, az 
egyházmegyei papság hangulatáról szólani annál szentebb 
kötelesség, nehogy a bizalom, mely egyik főfeltétele a 
sikeres működésnek, melyre tehát a püspök és papság 
közt mulhatlanul szükség van. előre meghidegüljön, vagy 
éppen kihaljon és nehogy a hallgatással az egyházme-
gyei papság osztozni látszassék a „Napló" qualificálhatlan 
eljárásában, melyet elitéi, viszautasit. 

A n.-váradi egyházmegyei papság hangulata az ő 
szentsége és ő felsége közös megegyezésével történt ki-
nevezést nem csak megnyugvással, — ami nem helyesen, 
mert nem tökéletesen fejezné ki e hangulatot — hanem 

örömmel is fogadta, örömmel fogadta nem csak azért, 
mert vallásos hiténél fogva az egyház isteni constitutió-
jában letett püspöki méltóság fönsége előtt szivben, lé-
lekben meghajlik és annak mint isteni intézménynek 
hódol ; nem csak azért, mert a püspöki kinevezéssel az 
egyházmegye gyásza véget ért ; hanem örömmel fogadta 
a kinevezést a személyiségre vonatkozó tekintettel is, 
mely öröme csak fokozódott ama fenkölt egyházi szel-
lemű nyilatkozatok által, melyeket dr Schlauch Lőrincz 
ur ő excja ugy a nagyváradi küldöttséghez intézett, va-
lamint magán beszélgetései közt elejtett, melyek ma már 
a megyei papság előtt ismeretesek. 

Igen örömmel üdvözli e papság dr Schlauch ur ő 
excját, mint püspökét és teljes bizalmát helyezi benne 
kétszeresen is, mert e bizalmat ő excja a váradi küldött-
séghez intézett szavaiban már előlegezte, mi pedig fiuilag 
mint atyánknak viszonozzuk ; nem — nem lesz ő ,idegen' 
köztünk, mi nem ilyennek tekintjük őt, sem püspöki 
állásánál, sem neve, tettei, működésénél fogva, ő a mienk 
és mi az övéi vagyunk, fel fogja köztünk találni azt, 
mit mondott, mire e papság büszkén hivatkozhatik, hogy : 
„itt buzgó, lelkes, egyházához és hazájához melegen 
ragaszkodó, és mi hozzá teszük, püspökének hódoló, őt 
tisztelő papság" van, mely ő excját, hogy ismét saját 
szavaival éljünk „mint elsőt a küzdelemben" mindig kö 
vetni fogja, bármit hirdessenek is egész a legfelsőbb he-
lyig e papságról roszakarói, vagy önérdek hajhászói. 

Ismételjük, hogy ő excját mint püspökét örömmel 
üdvözli e megye papsága, öt egész bizalommal fogadja 
és semmi „Napló"-féle izetlenség sem lesz képes megla-
zítani a hűség, az odaadás, a bizalom, a tisztelet és 
szeretet kötelékeit, melyek bennünket ő excjához fűznek 
és a fiúi érzelmeket, melyeket iránta táplálunk, mert 
érezzük ő excjával, hogy „az idők nehezek, a küzdelmek 
melyeknek eléje nézünk vészteljesek," és igy tudjuk, 
hogy győzelmünket e küzdelemben csak is a főpászto-
runk iránt tanúsítandó hűség és ragaszkodás által biz-
tosithatjuk. Isten hozza őt mielőbb hozzánk, nemes szive 
hálás, odaadó fiúi szivekre talál, találja köztünk boldog 
otthonát, legboldogabb napjait. Hogy ezt elérhesse, mi,, 
mint fiai, e czélból mindent megteszünk. x. 

Sopron megyéből , junius havában. A hitélet nyil-
vánulásai. — 

Kezdjük a megye székvárosán. Egy alkalommal 
már emlitve volt e lapokban, hogy a soproni kath. hit-
község képviselete ujiskolaház építését határozta el. Ez az 
iskola immár készen van; május hó 8-án , éppen 
sz. Mihály megjelenése napján, lőn ünnepélyesen föl-
szentelve ő exja, dr Zalka János püspök atyánk által. 
Nem volt könnyű dolog, iskolának alkalmas tért találni ;. 
azért e czélból megváltotta a hitközség a plébánia tulaj-
donát képező zsellérházat s néhány Q m. területet a 
plébános kertjéből s ezen épült igen csinos modorban 
az uj ház. Van benne négy akkora tanterem, hogy min-
denikben igen kényelmesen elfér 80 tanuló, azonkívül 
van lakás a szolga számára és gyülés-szoba A tantermek 
korunk igényeihez képest minden szükséges taneszközzel 
szépen vannak berendezve. Mintegy 20.000 (húszezer) 
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fr tba került az egész. Létrejötte körül legtöbbet fára-
dozott ngs. Póda Endre városplebános és tek. Hahnen-
kamp József, őszbeborult aranyérdemkeresztes népisk. 
igazgató. 

Méltányolva a soproni hitközségnek ez alkalommal 
tanusitott áldozatkészségét, megyés püspökünk személye-
sen lefáradt körünkbe, hogy az u j iskolát beszentelje. 
Talpon is volt az egész város. Az ünnepélyes receptio 
után sz. beszédet mondott a városplebános, amelyben a 
város múltjából vett archivumi adatok nyomán kiderí-
tette, hogy volt Sopronnak már a reformatio előtt jól 
javadalmazott schola germanicdnak mondott népiskolája, 
melynek tulajdonához tartoztak tágas házak (amplissima 
domus) és több kisebb ház kis kertekkel ; tartozott pedig 
ezen iskola a sz. Mihályról cz. plébániához. Nem ok 
nélkül emiitette ezeket a szónok ; mert itt is Sopronban 
a protestánsok által erősen vitatott állitás, hogy ők ala-
pítottak első népiskolát ; holott az ő alapításuk egysze-
rűen csak confiscatiója volt a mi régi iskoláuknak. Cso-
dálatos, hogy akkor is oly formán jár tak el, mint manap 
láttuk nem egy helyen, hol a kath. iskolából községit vagy 
államit csináltak. Láttuk egy conventiónak a szövegét, 
ahol egyszerűen az mondatik, hogy mivel városi iskola 
a sz. Mihály-templom melletti iskola (s persze mivel a 
város tanácsa akkor protestáns volt), ezentúl benne csak 
az ágost. hitvallás szerint taníttassanak a gyermekek. Csak 
vizsgálgatni kell a levéltárakat, majd lesz világosság 
sok felé. Mintegy száz éven át nem volt kath. népiskola 
Sopronban. Segített e hiányon Vittnyédy nevű plébános, 
ki a 17. század közepe táján sajátjából alapított egyet s azt 
a templom tulajdonát képező házba helyezte el, amely-
ről mivel a Pflasternek nevezett téren fekszik, az iskola a 
nép száján egyszerűen Pflasteriskólának hivatott manapig. 

Sopron szomszédságában s a város patronatusához 
tartozó Balf község is befogadta annak idején a „tiszta 
evangelium"-ot ; de miután az ellenreformatio nem elég 
erélylyel történt s a falusi nép mindig szivósan ragaszko-
dik a hagyományokhoz, a község nagy része most is protes-
táns ; a kath. hivek száma mindössze mintegy 180. A 
község plébániatemploma sz. Wolfgangnak, ki a hagyo-
mány szerint e vidéken is prédikált, tiszteletére van 
szentelve, (e szentről neveztetett régen a helység Sanct 
Wolfs-nak, most is német neve Wolfs, melyből lett a 
magyar Balf) a Fertő part ján emelkedő dombon fekszik, 
mintegy őre a környéknek. Régen szépen lehetett do-
tálva és fölszerelve. Midőn I. Lipót alatt a protestánsok 
kénytelenittettek kiadni, egy prot. nő elrejtett belőle egy 
antipendiumot s azt a prot. templomnak hagyta ; csak 
imént adta el a prot. hitközség régiség gyanánt kétszáz fo-
rinton. Protestánsok nem szoktak igen költeni antipendiu-
mokra ; azért világos, hogy a protestantizmus beho-
zatala előtt az a balfi templom tulajdona volt. Pár hete, 
hogy ezt a prot. lelkész elmondta a kath. lelkésznek, kinek az 
antipendiumról tudomása volt ugyan, de soha sem láthatta. 

A balfi kath. templom főoltára kétségbeejtő álla-
potba került az idő vasfoga által. Segitett e bajon a 
-Gondviselés. Egy soproni uri ember, ki Balfon született, 
emléket akart a templomnak venni. Tudakozódott, mire 
volna szükség. A szerény plébános oda nyilatkozott, 

hogy paramentum jótékony egyletek kegyéből van, ha-
nem adna inkább valamit első adománynak uj főoltárra. 
ü. jó ember erre fölajánlott 500 fr tot ; ezen már a nem 
tágas templom számára gyönyörű oltárt lehetett szerezni ; 
gót stilben készült Sopronban, a képet Kastner festette 
Bécsben, az egész oltár felszerelésestül hatszáz forintnál 
többe került s az egész költséget a megneveztetni nem 
akaró jótevő födözte. Mielőtt az oltárt fölállították, 
a plébános buzgólkodása folytán a templom ki is lett 
festve: az oltár fölavatása történt máj. 22-én a kerületi 
esperes-plebános által. A szomszéd falukból is jöttek 
hivek s igy tisztes kis processio indult föl a dombra a 
sz. Wolfgang szentélye felé. A fődolog (s emiatt emiit-
jük e dolgot) az a satisfactio, melyet a szegény, sokat 
zaklatott kis hitközség plébánosával együtt nyert az által, 
hogy a régi templom u j diszben ragyog. Éljen az isme-
retlen adakozó ; példája inditson másokat is hasonló cse-
lekedetekre ! 

Örömmel jelentjük még, hogy több helyen is van egy-
házi épitkezés folyamatban. Magában Sopronbvn már ké-
szen áll in crudo az irgalmas apáczák megnagyobbított, 
román stílű temploma. Storno fáradozik most benne, hogy 
a stílhez illő modorban szinpompával ékesítse ; az őszre 
várjuk elkészülését. Künn a megye területén épül Egy-
házasfalvn román stilben ujdonat u j plébániatemplom ; 
Faradon megnagyobbítják a régit oiy módon, hogy a 
réginek a hajójához igen leleményes terv szerint toldást 
alkalmaznak, minek következtében az uj templom kereszt 
alakot fog nyerni, kupolával a kereszt csomója fölött. 
Ez is elkészül pár hó alatt s van remény, hogy ez év-
ben megint három templomconsecratiót fog püspökünk 
tarthatni, miáltal az általa fölszentelt templomok száma 
eléri a 42-öt. — Mint ékes mezei virág, ugy tűnik sze-
mébe a rábaközi vasútvonalon utazónak az a csinos kis 
kápolna, mely a vrszkényi határon megyés püspökünk 
bőkezőségéből szülőföldje híveinek épülésére emelkedik. 

Nem tudom, van-e még hazánkban püspöki megye 
olyan mint a győri, melyben a lourdesi Boldogasszony 
tisztelete annyira tért foglalna. Ami különösen Sopron-
megyét illeti, annak minden irányában találni lourdesi 
szobrokat templomokban, önállóan vagy oltárokon, zárdák-
ban, a mezőkön és a magánházakban. Legújabban Csor-
nán épül a hivek adakozásából a plébániai templomnak 
is használt (premontréi) prépostsági templomban lourdesi 
barlang s még e hó folytán lesz a B. Szűz szobra föl-
avatva. „Gaude, Virgo Mária!" H. 

Róma. A malabári vicariatusokra vonatkozó hreve 
szövege : 

LEO P A P A XIII. 
Ad futuram rei memóriám. 

Quod jampridem Praedecessoribus Nostris in votis 
fuit, ut ecclesiastica hierarchia in Indiis Orientalibus 
constitueretur, id ex Apostolico munere, quo licet im-
meriti fungimur, efficere aggressi sumus. Quod cum 
praestiterimus Apostolicis Litteris, quarum initium »Hu-
manae salutis Auctor" Kalendis Septembribus anno su-
periore datis, pro sollicitudine Ecclesiarum omnium No-
bis divinitus commissarum, peculiarem curam Catholicorum 
rit.us Syro-Malabarici habere voluimus, eaque in re eorum-
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dem Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaesimus, qui ni-
hil intentatum reliquerunt, ut praedicti ritus fideles in lisdem 
regionibus commorantes ad Catholicam veritatem et uni-
tatem reducerentur, neque ullis postea conatibus haere-
ticae vel schismaticae pravitatis ab ea se paterentur 
avelli. Quocirca ad eorumdem fidem, obedientiam et de-
votionem erga Apostolicam Sedem eo potiori modo re-
munerandam, quo in praesens rerum circumstantiae fieri 
posse suadebant, atque ut penes ipsos vera Christi Ec-
clesia majora in dies incrementa suscipiat, auditis et as-
sentientibus Archiepiscopis et Episcopis Indiae Centralis 
et Meridionalis in Civitatem Bangalorensem synodaliter 
convenientibus, praeside Yenerabili Fratre Apostolico 
Indiarum Orientalium Delegato, deque consilio Venera-
bilium Fratrum Nostrorum S. R. E . Cardinalium Con-
gregationi Fidei Propagandae pro ritus Orientalis negotiis 
praepositorum, haec quae infrascripta sunt, constituenda 
censuirnus. Itaqae Motu proprio, atque ex certa scientia 
ac matura deliberatione Nostris, praesentium vi mandamus, 
ut peracta rituali separatione Catholicorum Syro-Mala-
barensium a Latinis, duo pro illis constituantur Vicaria-
tus Apostoliéi committendi Episcopis Latinis, qui sibi 
assumant Vicarium Generalem Syro-Malabarensem. pri-
vilegio condecorandum exercendi propiio ritu pontificalia 
et Confirmationis Sacramentum, Chrismate tarnen ab 
Episcopo consecrato, conferendi ; nec non alios quatuor 
viros ecclesiasticos ejusdem gentis et ritus eligant, quo-
rum consilio in omnibus ecclesiasticis negotiis utantur. 
Insuper praecipimus ut praedictorum Vicariatuum Apos-
tolicorum territoriális divisio fiat per naturales limites 
íluminis Aluvay, quod ab urbe Maleatur Malabarican 
regionem intersecat usque ad mare prope urbem Cochin 
ita ut primus Vicariatus sit septentrionalis cum ordi-
naria residentia Apostoliéi Vicarii in urbe Trichoor, 
unde apellationem sumet, alter sit meridionalis cum or-
dinaria residentia proprii Yicarii Apostoliéi in urbe Cot-
tayam, a qua nomen accipiet. 

Decernentes praesentes Literas firmas, validas et 
efficaces existere ac foro, suosque plenarios et integros 
effectus sortire atque obtinere, illisque ad quos spectat 
et in futurum spectabit in omnibus et per omnia plenis-
sime suffragari ; sicque in praemissis per quoscunque 
Judices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii 
Apostolici Auditores, Sedis Apostolicae Nuncios, S. R. 
E. Cardinales etiam de latere Legatos, et alios quoslibet 
quacumque praeemiuentia et potestate fungentes et 
functuros, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter 
judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judi-
cari ac definiri debere, atque irritum et inane si secus 
super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ig-
noranter contigerit attentari. Non obstantibus. Constitu-
tionibus Apostolicis, nec non Benedicti XIV Praedeces-
soris Nostri recol. mem. super Divisione Materiarum, 
aliisque speciali licet atque individua mentione dignis in 
contrarium facientibus quibuscumque. Porro praecipimus 
ut praesentium Literarum transumptis seu exemplis 
etiam impressis, manu alicujus Notarii publici sub-
scr ipts et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate 
constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae 
adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel 
ostensae. Datum Romae apud S. Pe t rum sub Annulo 
Piscatoris die 20 Maji 1887 — Pontificatus Nostri anno 
decimo. M. Card. Ledochowski.x) 

') Hiteles, hibátlan szöveg. A szerk. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A Kósa-Schopper árva- s kórház felszenteltetése 

ünnepélyének, sorrendje : 
Reggeli 8 órakor ünnepélyes szent mise a szé-

kesegyházi templomban. Mise után ének „ J ö j j el Szent-
lélek" (1 vers.) Ima. Körmenet a „Mindenszentek litá-
niát- já t énekelve. 

Az intézeti kápolna aj taja előtt szent beszéd és a 
kulcsok átadatnak a káptalannak. 

A kápolna megáldatása után a püspök a segédlet 
és papság kiséretében, az árva- és kórház helyiségeit 
beszenteli és az irgalmas nővéreknek átadja. Az alatt 
ének: „Máriá t dicsérni hivek" .. . 

Szent mise. E n e k : „Áldozattal járul hozzád" . . . 
Urfelmutatás u t á n : „Most lett a kenyér" . . . 

A körmenet az „Oh örök szeretet" . . . -et énekelve 
visszatér a székesegyházba. 

Hálaadás (Te Deum laudamus.) Áldás. 
• M. I. N. D. 

VEGYESEK. 
— A római kérdés egészen uj stadiumba jutott az 

által, hogy Olaszországnak saját népe és az egész világ 
közvéleménye kötelessségévé teszi a megalkuvást, jobban 
mondva: a kibékülést a pápasággal. Erre lehet aztán 
igazán alkalmazni Vilmos császár mondását: Welche 
Wendung durch Gottes Fügung! A szellemek bámulatos 
átalakuláson estek keresztül, mióta XIII. Leo pápa paci-
ficatori működése érvényre emelkedett. Csak egy példát 
emiitünk: Mivelhogy Cnspi a pápabarát Depretis-szel 
egy minisztériumban visel tárczát, az olasz szabadkőmű-
vesség sietett őt kebeléből kizárni. 

— Megtérés. Mecklenburg-schwerini Pál hg, az ural-
kodó nagyherczeg fivére, a Moniteur de Rome egy ber-
lini távirata szerint a kath. egyház kebelébe visszatért. 
Neje, Windischgrätz hgnő, katholikus vallású és pápai 
dispensatióval, a gyermekek kath. neveltetésének kikö-
tésével, ment férjhez. Most már e nevezetes házasságnak 
megadta Isten a szivek és lelkek teljes öszhangját. 

— Furcsa kultusminist ere van a katholikus Bajor-
országnak Lutz ur személyében, u exciája e napokban 
házasságra lépett egy gazdag prot. özvegygyei. Az esketés a 
minister ur lakásán történt Fikenscher protestáns lel-
kész ur által. Jbis Lutz ur vallásügyi minister a katho-
likus Bajorországban és protestáns esketése daczára jó 
katholikus hirében akar élni. 

— Rozsnyó városa mélt. és ft . dr. Schopper György 
püspök urat díszpolgárává választotta. 

— Érdekes tudni, hogy Uhland a híres német lyri-
kus, bár proteífans vallásban született, a katholicizmus 
iránt nem csak rokonszenvvel viseltetett, de egyes köl-
teményei valóságos dicsőítései a katholikus szellemnek. 
„Selten hat, hogy csak egy példát idézzünk, ein von 
Haus aus katholischer Dichter so schöne, so begeisterte 
Strophen auf die selige Jungfrau gedichtet, wie er in 
seiner Ballade „der Waller. . . . Das ganze Gedicht ist 
zugleich eine glänzende Verherrlichung der katholischen 
Wallfahrten." Ilyen volt Uhland. Ellen ben ismeretes 
Goethe mondása: „Nichts ist mir verhaszter als Tabaks-
qualm, Hundegebell und Christenthum." Schiller is val-
lástalan volt. Vallási elve a következő sorokban van : 
letéve : 

„Welche Religion ich bekenne ? Keine von allen, 
Die du mir nennst. — Und warum keine? — Aus Religion." 

(Grimme után az Augsb. Postz ) 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdin és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

N E G Y V E N H A T O D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; I 
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tőnél, és Rudnyánszky | 
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bérmentes nyitott levél- g 
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Budapesten, junius 15. 48, I. Félév, 1887. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: „Keresztény nép-párt." — A püspöki általános helynök. — Egyházi Tudósítások: B u d a -
p e s t : A budai kapuczinus atyák kétszázados jubileuma. — P á r i s : XIII. Leo beszélgetése egy franczia kath . publicistával a napi-
renden levő nagy kérdések felett . — Irodalom : Katholikus Szemle. — Divény ha jdan és most. — Vegyesek. — Fölhivás előfizetésre. 

„Keresztény nép-párt." 
Il est surprenant , qu'au fond de 

notre politique nous trouvions tou-
jours la théologie. 

Igazán meglepő dolog, hogy po-
l i t ikánk alapjában mindig ot t talál-
juk az Istenről szóló tudományt . 

Proudhon. 
IL 

A szabadkőműves nagymester Pulszky Fe-
rencz német napilapja, a választások „tizenegye-
dik órája "-ról szólva, nem valami nagy örömmel, 
de annál világosabban bevallja, bogy a jelen 
választási mozgalmak, melyekben a szenvedély 
már oly magasra verte fel hullámait, „egyetlen 
egy hatalmas eszmét sem érleltek meg, a mely 
képes volna lelkesedést kelteni és a jövő számára 
egy uj> bátorító kilátást megnyitni." *) 

A zsidó-szabadkőműves lapnak részben tö-
kéletesen igaza van. Teljesen kiforrott uj eszmét 
a jelen választási mozgalmak még nem mutat-
hatnak fel. Ámde hiszen 1 — 2 hetes választási 
idő se nem oly hosszú, se nem oly mennyeileg 
kiváltságolt idő, hogy ennyi idő alatt rögtön 
éretté legyenek azok a „hatalmas" honmentő 
eszmék, melyek évek sőt évtizedek hosszú ideje 
alatt is vagy nem tudtak megérni, vagy talán 
nem is mutatkozának. 

Abban azonban határozottan ellene kell 
mondanunk Magyarország legolvasottabb (!) né-
met lapjának, mintha „hatalmas eszmék," és pe 
dig rég óta érett hatalmas eszmék, a jelen vá-

*) D a b e i k a n n m a n es s ich n i c h t v e r h e h l e n , d a s s d ie 
g r o s s e B e w e g u n g ( d e r W a h l e n ) keine einzige mächtige Idee 
g e z e i t i g t h a t , die im S t a n d e w ä r e , B e g e i s t e r u n g a n z u -
f a c h e n , f ü r die Z u k u n f t e i nen n e u e n A u s b l i c k zu e r -
ö f f n e n . P e s t . J o u r n a l , j u n . 11 . 

lasztási campagne alatt egyátalán nem muta t -
koztak volna. Mutatkoztak biz ilyenek, édes lel-
kem, csak — uti figura docet — emberek nem 
igen mutatkozának, kik azokat a mái ezer év 
előtt érett eszméket megérteni képesek és szí-
vökre venni hajlandók volnának. 

íme, hogy messzire ne menjünk, itt van „a 
keresztény nép-párt" eszméje, a hatalmas, lelke-
sítő és szebb jövőt biztosító eszméknek avval a 
tengernyi tömegével, mely e szóban „keresztény," 
Krisztus Urunk keresztjéből kifolyólag, az embe-
riségre kiárad. 

Igen, de hát van-e már csakugyan „keresz-
tény nép-párt"-unk, kik az ő zászlóvivői, s mi e 
párt „keresztény" programmjának a veleje? 

Megvallva az igazat, a „keresztény néppárt" 
még csak a terv, még csak a próbálkozás, még 
csak a zászlóbontás állapotában vagyon. .Ott a 
hol e pár t harczias zömének ereje nyilatkozik, 
ott még ködfátyol borí t ja mind az előzményeket, 
mind az eseményeket, mind a jövő esélyeit. 
Szűklátkörü antisemitizmus és magasztos ke-
resztény világnézet még — persze, hogy csak 
az alanyokban — nem váltak szét elég vilá-
gosan, a csatasor egész hosszában. 

A Religio m. t. olvasóközönsége emlékezni 
fog reá, hogy midőn évek előtt az antisemi-
tizmus avval az óriás igénynyel lépett fel, bogy 
ő legyen vezérpárt az országban, a kath, egy-
ház pedig okvetetlenül adja áldását az „üsd 
a zsidót"-féle elvű emberek zászlójára: mi itt a 
„Religio"-ban siettünk kifejteni az egyház ál-
láspontját, mely tökéletesen azonos, mint min-' 
dig, ugy ebben a kérdésben is, a józan ész séa 
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bölcs hazafiság álláspontjával. Ismervén fajunk hi-
báit s emlékezetünkben felidézvén hazánk ezeréves 
történetét, lehetetlen volt nem látnunk, hogy 
az antisemitizmusban újra csak egyike ismétlődik 
azoknak az „optikai csalódások"-nak, azoknak az 
„illusio"-knak, melyek a magyart, azért mert „szív-
politikát" űz észpolitika helyett, — mint bolygó-
tüzek annyiszor leterelték a józan számitás útjáról, 
s oly végzetes helyzetekbe sodorták már nem egy-
szer. Történetünk tanúsága szerint, ha a ma-
gyart valami baj érte, rendesen másban kereste 
a baj valódi okát s nem magában ; bűnbakot 
állított fel és azt ütötte — az önjavítás helyett. 
Eddig, háromszáz év óta, mindennek a „hunczut 
német" volt az oka; most, hogy a némettel szem-
ben ugy a hogy önállóvá lett magyar hazánk, 
ezt a szomorú dicsőséget a „német" kénytelen 
megosztani a „zsidó"-val, az ütlegek nagyobb 
része a zsidóra jutván, — magyar mellre pedig 
egyetlen egy őszinte, igaz ismeretből és becsü-
letes bünbánatból származó „énvétkem"-es ököl 
sem esvén. Pedig hát napnál világosabb, hogy 
annak, mivel Magyarország erkölcsileg, anyagilag 
deficitbe esett azaz elzsidósodott vagyis a keresztény 
civilizáczió rendes vonala alá mélyen lesülyedt, 
annak nem a 700,000 zsidó a főoka, hanem az 
a 15.000,000 keresztény, a ki az országot, óriási 
többsége, töméntelenül nagyobb ereje daczára 
sülyeszteni és sülyedni engedte, sőt segitette. 

Elkereszténytelenedtünk! Ez az .oka, hogy 
sülyedtünk. A mi elkereszténytelendésünk lej-
tőjének fokozatai, fokozatai egyszersmind annak 
a zsidós, csiri-biri, handlé világnézet és életkifejlő-
désének is, a mely a mi elkereszténytelenedé-
sünk hátán emelkedett fel az ország nyakára. 

Legyünk tehát ismét egészen, testtel-lélek-
kel, a magán- és közéletben — keresztények ! Más 
ut nem vezet ki abból a sülyedtségből, melybe 
országos ügyeink jutottak, — mint ez. A ki más 
uton akarja közügyeinket az elposványosodás 
fertőjéből kivezetni, az, ha még oly lángész is, 
hogy kupából issza az államférfiúi eszélyességet, 
sisyphusi erőködésben fogja felemészteni erejét, 
szentül meg lehet győződve. 

Ugyan de mi köze lehet a nemzet-gazdaság-
nak, az egészségnek, gazdagságnak és műveltség-
nek, vagyis megforditva, a mint jelenleg mon-
dani szokás, az erkölcsi és anyagi deficitnek, a val-
láshoz, a kereszténységhez ? Igen, mi köze, mond-
hatná valaki. 

Gratry val ezt feleljük : „A politikai gazdálko-
dás támaszkodik a társadalmi tudomány ra, a 
társadalmi tudomány a morálra, a morál a val-
lásra." Minden országnak támasza, talapköve — 
egészségben, gazdagságban, műveltségben, minden-
ben — az erkölcsösség. Ez pedig szentesítését, a 
veszélyben menedékét, az érzékiség bódításai el-
len támaszát, és nagy pillanatokban nagy elhatá-
rozásokra emeltyűjét — a vallásosságban birja 

Ha valaki oly filozóf, hogy ezt igaznak tartani 
a mi szavunkra nem akarná vagy saját tapasz-
talásából nem bírná, forduljon Rousseauhoz; majd 
meghallja tőle, a minek szózatát saját szivében 
elfojtotta: „Philosophe! Bölcs, „erkölcsnemesitő" 
uram ! A te erkölcsi eszméid és elveid igen-igen 
szépek; de hát mutasd meg nekem, kérlek, hol 
van sanctiójuk !" 2) 

Tehát Magyarországot népe minden rétegé-
ben : kormányában, arisztokracziájában, értelmi-
ségében, polgári, iparos és földmivelő osztályában, 
mélyen és erősen vallásossá,3) elméletben és gya-
korlatban kereszténynyé kell tenni ismét : ez a 
legfőbb szükség, ez az első politikai feladat min-
den államférfiura nézve, a ki az ország regene-
rácziójában nem kontárkodni vagy pláne zsebel-
ni, hanem használni és nevének az utókor előtt 
hálás tiszteletet szerezni kíván. 

Példában világosabb, kézzelfoghatóvá lesz, 
hogy ennek igy kell lennie. 

Kezünk között van egy levél az Egye-
sült-Államokból, melyet tudvalevőleg az angol 
szellemnek komoly erkölcsei és szigorú vallá-
sossága jellemeznek. Egy kivándorolt hazánkfia, 
iparos, azt irja benne, hogy Amerikában „nem 
tart ják eléggé becsületes, megbízható embernek" 
azt, a kit vasárnap és ünnepnapon, ha tem-
plomba nem mehet is, — nem látnak imád-
kozni. Kérése tehát az vala, hogy küldjek neki 
magyar imakönyve t . . . íme mily jellemző ez 
esetben a józan és erkölcsileg magasztos angol 
szellem javitó hatása egy Magyarország vallási-

x) L'économie politique se ramène à la science so-
ciale, la science sociale à la morale, et celle-ci à la reli-
gion. Gratry, Sources. 

2) Philosophe ! Tes morales sont très belles ; mais 
montre m'en, de grace, la sanction. Rousseau, Emil, 
Oeuvr. t. 3. p. 202. 

3) Jules Simon az erős vallásosság szükségességének 
tekintetében következő meggyőződésre j u to t t : „II n'y a 
que les fortes croyences (erős vallásos hit) et la pleine 
possession de soi-même (teljes erkölcsi önuralom) qui 
fassent les grandes citoyens et les grandes peuples." 
Dieu. Patrie, Liberté, VII. 1. 
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l£g dermesztő ege alat t született csélcsap ember 
regenerácziójára! 

A regeneráczió ugyané processusán kell át-
vezetni — egész Magyarországot, itthon, saját 
erőnkből, a nélkül, hogy Amerikába vándorol-
tatnék embereinket. Ha a kath. papság 9 millió 
katholikust erre a magaslatra felemelni nem 
képes, — megérett nagy társadalmi felforgatások 
tisztitó tüzére. 

A fenti levél Írójának nem hittem volna el 
oly könnyen, hogy az amerikai szabad köztár-
saság területén élő nép oly magas fokú vallá-
sosságban él, hogy ott vallásosnak lenni valósá-
gos erkölcsi kényszerűség, — nem hittem volna, 
mondom, ezt oly könnyen el, ha nem állna 
rendelkezésemre száz ily tanúság. A sok közöl 
csak egyet említek még fel. Abbé Domenech, a 
napoleoni diplomáczia termeiben is járatos fér-
fiú, ki Amerikában egyideig missionarius vala, 
azt mondja, hogy az Egyesült-Államok népe a va-
sárnapnak koránsem elmulatozásához, hanem meg-
szenteléséhez oly szigorúan ragaszkodik, hogy kész 
volna azonnal meglynchelni, azaz stante pede 
felakasztani azt a lelkipásztort, a ki vasárnap a 
munkát megengedné.*) 

Világos, hogy ez utóbbi jelenségben egy kis 
protestáns vakbuzgóság nyilvánul ; mert hiszen 
vannak esetek, a melyekre nézve a kath. egyház 
a vasárnapi munkát tiltó törvényt felfüggeszti. 
Ámde maga ez a specialis amerikai vakbuzgóság 
Is mire vall másra, mint arra, hogy az E.-Államok-
ban a vallásosság, vagyis a vallási kötelmed lelkiis-
meretes és pontos teljesítése — a közbecsülésnek 
nélkülözhetetlen föltétele. Vallástalan, vallását 
nem gyakorló, hanem legfölebb annak csak phra-
sisait ajkán hordozó ember ott nem eléggé 
qualifikált arra, hogy közbizalomban és becsülés-
ben részesüljön. 

Ebből, ugy hiszem, kézzelfoghatóan folyik 
a tanulság. 

Minthogy mi itt Magyarországban épp az 
ellenkező végletben eviczkélünk; minthogy ná-
lunk majdnem mindenki azon van, hogy abból a 
vallásosságból is, melylyel bir, minél kevesebbet 
lásson a világ; minthogy nálunk nem p. a vasár-
napi munkát megengedő, hanem az azt soha meg 
nem engedő, arra soha szemet nem hunyó papot 

3) „Aux Etats-Unis, un prê t re qui permet t ra i t le 
travail du dimanche, serait aussitôt 'lynché, c'est à dire 
pendu par le peuple." Les confessions d'un curé de cam-
pagne. Paris, 1888. 173. 1. 

kész az egyeduralmu „felvilágosult" közvélemény, 
ha lehetne erkölcsileg meglynchelni, azaz mint mon-
dani szokás, lehetetlenné tenni ; minthogy nálunk a 
vallástalanság valakinek társadalmi közbecsülésén 
jelenleg semmit vagy majdnem semmit sem vál-
toztat, ellenben valakinek vallásossága, mély, jel-
lemes, tetterős, bátor, szókimondó vallásossága — a 
polgári élet több irányában még ártalmára is lehet, 
ugy hogy már-már legjobbjaink is mennél kevésbbé 
„papos," „pápista," „ultramontán," — sőt már 
mennél kevésbbé „katholikus" színben igyekeznek 
a világ előt látszani, hogy a polgári élet terén 
bizonyos czélokat elérjenek: azért itt nálunk 
arra való nézve, hogy ebből az abnormis hely-
zetből kimeneküljünk és oly köztevékenység csa-
pására kerüljünk, a melyen nagy polgári és ha-
zafi erények érlelődnek s a melyen Magyarországot 
ismét igazán függetlenné és nagygyá lehet tenni, 
— Isten bizony nincs más mód, mint ha e bol-
dogulás legnagyobb és legveszedelmesebb ellen-
ségére, a vallástalan léhaságra kimondjuk a 
„delendam esse Carthaginemu-et és ismét keresz-
ténynyé tesszük Magyarországot szellemében, aspi-
ráczióiban, tetteiben, — in capite et in membris. 

Nem antisemitáknak kell nekünk lenni, ha-
nem keresztényeknek, elveinkben és egész éle-
tünkben : akkor legjobban lesz megoldva a 
zsidó-kérdés is. Ezt mondtuk mi egy lustrum 
előtt az antisemita mozgalomnak egyfelől, és az 
attól tartózkodó elemeknek másfelől. És ma már 
ott állunk, hogy az antisemita mozgalom kezd 
átvonulni a kereszt alá1) és az „antisemita párt" 
készül magát alávetni egy „keresztény néppárt" 
magasztos kötelességeinek. 

Igy halad a „Religio" — nem az esemé-
nyek után, hanem az események előtti 

(Vége köv.) 

Ä püspöki általános helynök 
(Vicarius Episcopi Generalis) 

eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 

Irta ifj . Bobok József. 

IX . 
A püspöki ált . helynök joghatósága a következő 

esetekbe» szűnik meg : 
1. Ha a helynök hivataláról lemond. Ezen lemondás 

lehet világos vagy hal lgatag. Ez utóbbi akkor jön létre, 
midőn a helynök megyéjét e lhagyja azon szándékkal, 
hogy abba többé vissza nem tér. Azonban, jóllehet a 

!) Egy antisemita lap már „Keresztény Magyaror-
szág" czimet vett fel. 

52* 
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helynök hivataláról bármikor szabadon lemondhat, mégis 
a viszonosság elve, melynél fogva őt a püspök is csak 
fontos okoknál fogva mozdítja el, megkívánja, hogy le-
mondását kellő okokkal támogassa. 

2. A püspöki megbízás visszavonásával. A püspök, 
a mint szabadon rendeli ki helynökét, ugy azt sza-
badon, tetszése szerint el is mozdíthatja, és az elmoz-
dítás érvényes még akkor is, ha az ok nélkül történt 
volna. Ezt a kánonjog világosan k i m o n d j a . A gyakor-
latban azonban ez az elv nem igen vihető ki. Mert, 
mint Ferraris helyesen megjegyzi : „In tali remotione 
est semper habenda ratio honoris ipsius, unde facienda 
est cum magna circumspectione, et cum gravi, et justa 
causa ; alias reintegrari potest per Sacram Congregationem 
Episcoporum 2), a mint ezt ez a Congregatio nem egy-
szer el is rendelte.3) Azért a püspöknek az elmozditási 
szándékot helynöke tudomására kell hoznia, még pedig 
világos szavakkal, hogy ez magát esetleg igazolhassa; 
különben felfolyamodbatik a Sacr. Congr. Epporum-hoz, 
a mely őt, ha az elmozdításhoz megkívánt okok hiány-
zanak, állásába visszahelyezheti. Egyes kanonistáknak 
azon nézete, mintha elegendő volna a hallgatag tudo-
másul adás a püspök részéről az által, hogy más ált. 
helynököt nevez ki és ezen kinevezésről előbbi hely-
nökét tudósít ja,4) már csak azért sem fogadható el, mert 
az ált. helynök joghatóságának mindazon tényei, me-
lyeket eszközölt, mielőtt elmozdittatását a püspök akár 
maga, akár megbízottja által világos szavakkal tudomá-
sára adta volna, jogosak és érvényesek. s) 

Azon jogos okok, melyek miatt az ált. helynök 
elmozdítható, a Sacr. Congr. E p p o r u m 6 ) szerint a kö-
vetkezők : a) ha ellene sok panasz hallható : b) ha nem 
jól kormányozza a megyét és nem tudósítja a Sacr. 
Congregatiót a nagyobb fontosságú ügyekről a püspök 
alkalmatlansága vagy távolléte esetében ; c) ha tiszte-
letlenül ir a S. Congregatio-nak vagy a S. Congr. hi-
vatalnokainak ; d) ha a római sz. szék valamely bibor-
nokának a kellő tiszteletet meg nem adja e ;) ha kellő 
körültekintést és eszélyességet (okosság) nélkülöz, habár 
különben alkalmas ; f) ha kiközösittetett ; g) ha a Sacr. 
Congregatio rendeleteinek nem engedelmeskedik ; h) ha 
a püspöki városnak vagy az egyházmegyének szülöttje, 
és végre i) ha szerzetes. 

Ha az elősorolt okok valamelyike fenforog, akkor 
a püspök teljes joggal mozdíthatja el ált. helynökét, 
de sőt köteles őt ily esetben elmozdítani még akkor 
is, ha kirendelése alkalmával esküvel ígérte meg, hogy 
soha elmozdítani nem fogja ; mert a kánonjog szerint 
(c. 27. 28. X. de jure jurand. 2. 24.) az olyan ígéret-
eskü, mely által valamely harmadiknak (itt az egyház-
megyének) jogai csorbittatnak, magában véve érvény-
telen és semmis ; csakhogy ilyenkor a püspöknek a 

*) In Clement. Etsi principalis. 2. (I. 2.). 
2) I. m. Art. III. n. 29. 
3) ü. o. 
4) Tüb. Quartalsch. 578. 1. 
5) Schmalzgr. i. m. n. 25-
6) Lásd ezeket idézve Ferraris i. h. 

római sz. széktől az eskü köteléke alól való felmentést 
kell kérelmeznie.*) 

Az ált. helynök nemcsak püspökétől, de a Sacr. 
Congregatio-tól is elmozdítható. Azért a Sacr. Congr. 
is elfogadja a helynök elleni panaszokat, melyeknek 
megbirálásánál az általa imént megjelölt okokat veszi 
zsinórmértékül.2) 

3. A püspök természetes (megkülönböztetésül a 
polgáritól) halálával. Az ált. helynöknek joghatósága 
ugyanis püspökével közös, azért ennek halála az ált. 
helynök joghatóságának megszüntetését vonja maga után 
azon jogi elv alapján : accessorium naturam sequi con-
gruit principalis. Kivételt képez a Card. Vicarius, a 
kinek joghatósága sede vacante is fennáll.3) Érvényes 
azonban az ált . helynök mindazon joghatósági eljárása, 
melyet a püspök halálának tudomásul vétele előtt vég-
zett, péld. midőn a püspök a székhelyen kivül vagy a 
külföldön halt meg és a helynök annak haláláról szóló 
hírt csak később tudta meg. 4) A püspök halálának hirül 
vétele után a püspöki joghatóság a káptalanra száll át, 
mely a tridenti zsinat (sess. XXIV. c. 16. de ref.) hatá-
rozata szerint nyolcz nap lefolyta alatt káptalani hely-
nököt választani köteles, a ki sede vacante az egész 
püspöki joghatóság tulajdonosa. Ezen állásra az elhalt 
püspök ált. helynöke csak az esetben tarthat igényt, ha 
az illető káptalannak tagja és az egyedüli a káptalanban, 
a ki kánon jog-tudor. 5) 

4. A püspöknek más megyébe való áttétele (trans-
latio) után és pedig azon pillanattól kezdve, melyben az 
áthelyezésről hiteles hir vétetett, tehát már az áthelye-
zési bulla megérkezte vagy a püspöknek u j megyéjébe 
való menetele előtt. 

5. A püspök letétele után. 
6. A püspöknek hivataláról való lemondása után, 

mihelyt ez Rómában elfogadtatott. 
7. Ha a püspök szerzetbe lép. 
Ez utóbbi öt esetben a püspöki joghatóság a káp-

talanra, illetőleg a káptalani helynökre száll át. 6) 
8. Ha a püspök a keresztény közösségből kizáratik 

(excommunicatio), felfüggesztetik (suspensio) vagy inter-
dictum alá jön. Ily esetben az ált. helynök joghatósága 
ugyan végleg meg nem szűnik, de azon időig szünetel, 
mig a püspök újra joghatóságát vissza nem kapja . 7 ) 

J) Rebuft'us, Praxis Beneficior. de Yicario Episc. n. 193. v. ö. 
Tüb. Quart. 580. 1. 

2) Analecta Iur. Pontif. torn. II. p. 921. v. ö. Moy-Ver. i. m. 
366. 1. 

3) Bened. XIV. i. m. lib. II. Cap. III. n. 2. 
*) Ferrar. i. m. tit. 3. n, 40. 
5) Kitter, Der Kapitularvicar. Münster. 1842. S. 60 és Ferrar. 

i. m. Art. IV. Novae additiones. — Pignatelli szerint az ált. hely-
nök az olyan ügyet, melynek elintézését a püspök életében kez-
dette meg, ennek halálával jogosan elintézheti. Azon esetben azon-
ban, melyre Pignatelli hivatkozik, az ált. helynök (a Sacr. Congr. 
Rit. approbálta eljárását) nem mint a püspök megbizottja, hanem 
mint a pápa kirendeltje járt el. Leuren i. m. Cap. V. Parag. II. 
qu. 290. n. 6. 

6) Lásd ezeket Ferrar. i. m sub Capitulum. Art. III. n. 31, 
33, 34 és 35. 

?) C. Romana 1. de oft'. Vicar. (1. 13) in VI-o. 
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Ilyenkor a pápa valamely ideiglenesen kinevezett helyet-
tessel kormányozta t ja a megyét . Ezen büntetések azon-
ban csak akkor érvényesek, ha a püspök ünnepélyesen 
függesztetett fe l ; a censurae latae sententiae által a 
püspök nem tekintetik kiközösitettnek, s az ált. helynök 
joghatósága sem szünetel. 

Megjegyzendő itt, hogy azon ügyeket , melyeknek 
foganatosítását az ált. helynök mint kirendelt (delegatus) 
a püspök kiközösítése előtt kezdette meg, a kiközösítés 
után elintézheti, mert a kirendelt nem képez egy foru-
mot a kirendelővel, tehát joghatósága sem fűggesztet ik 
fel a kirendelő felfüggesztésével (c. 19. 20. 30. X. (1. 
29.).2) 

9. Ha az ált. helynök kiközösittetett , felfüggesz-
t e t ek vagy interdictum alá jöt t , ilyenkor ugy az ált. 
helynök, mint a locum-tenens-nek vagyis azon helynök-
nek is joghatósága szünetel, a kit az ált. helynök kü-
lön püspöki meghatalmazás folytán joghatóságával egy 
időre felruházott (c. 1. de off. Vicar. (1, 13 in VI-o.) ; de 
nem szünetel a joghatósága a Vicarius Vices-gerens-nek, 
vagyis azon helynöknek, a kit a püspök ált. helynöke 
betegsége vagy távollétének idejére az ált. helynök 
joghatóságával bizott meg.3) 

10. Vita tá rgyát képezi : megszünik-e az ált. hely-
nök joghatósága akkor, midőn püspöke az ellenség által 
fogságba ejtetik. Ezen vitára okot szolgáltat ama, a római 
jogbán foglalt és a kánonjogban is némileg alkalmazást 
nyer t elv, hogy az, aki az ellenség fogságába kerül, pol-
gári lag halottnak tekintetik (L. 10. 18. Dig. de captivis. 
49. 15.) E r r e nézve megjegyezzük, hogy különbséget 
kell tenni, midőn a püspök 1. a pogányok (pagani, schis-
matici) fogságába kerül, és pedig a) a visszatérés re-
ménye nélkül ; b) a visszatérés reményével ; és 2. midőn 
valamely keresztény hatalom ejti fogságba. 

1. Az első esetben a) megszűnik az ált. helynök 
joghatósága, mer t megszűnik a püspök joghatósága is, 
a mennyiben halot tnak tekintetik ; s ilyenkor a püspök 
joghatósága a káptalanra, illetőleg a káptalani hely-
nökre száll át. b) Midőn a püspöknek a visszatérésre re 
ménye van, ismét két eset különböztetendő meg : a) 
midőn a püspök oly szoros fogságban van, hogy megyé-
jével még levél ut ján sem közlekedhetik és ß) midőn 
megyéjével levelezésben állhat. Az előbbi esetben a püs-
pök joghatósága nem szűnik meg ugyan, de szünetel 
vagyis habitualiter retinet jurisdictionem et ea solum 
quoad exercitium suspenditur3) , mint ez VIII . Boni-
fácznak „ASi Eppusu decretumából világos ; 4 ) szünetel 
tehát az ált. helynök joghatósága is és a megyének 
ideiglenes kormányzása a káptalanra száll át, hacsak a 
római szék külön intézkedéseket nem tesz. — A másik 

') Barbosa i. m. n. 147. Tüb. 585.1. 
2) Moy-Ver. 367. 1. 
3) Fagnani Leurennél i. m. C. V. Paragr. II. qu. 291. 
4) Ezen Decretum igy szól : „Si Eppus a paganis aut schis-

maticis capiatur : non Aeppus, sed capitulum, ac si sedes per mor-
tem vacaret illius, in spiritualibus et temporalibus ministrare de-
bebit : donec eum ULertati restitui, vel per sedem apostolicam (cui 
interest Ecclesiarum providere neccesitatibus) super hoc ipsum per 
capitulum quam cito commode poterit consulendam, aliud contigerit 
ordinari." (3. de suppl. negl. prael. (1. 8.) in VI-o). 

esetben nem szünetel a püspök joghatósága, tehát az 
ált. helynöké s e m x ) ; és a püspök levelezés ut ján ált. 
helynökével kormányozza egyházmegyéjét . 

2. A második esetben, vagyis midőn a püspök 
valamely keresztény hatalom által ejtetik fogságba, szin-
tén ez utóbbi eset nyer alkalmazást, vagyis a püspök 
ált. helynökével levelezés által kormányozza megye jé t ; 
föltéve, hogy a levélváltásban semmi akadály sincsen. 

X. 

Végre még két kérdésre kell választ adnunk : 
a) Vonható-e az ált. helynök a püspök utédja által 

működéseiért számadásra ugy, mint a káptalani helynök, 
a ki a tridenti zsinat (sess, XXIV. c. 16. de ref.) hatá-
rozata szerint erre az u j püspök által vonható még 
akkor is, mikor az a számadást már egyszer a káptalan-
nak átadta ? — Er r e a válasz : hogy az ált . helynök ily 
számadásra nem vonható. Mert az ált. helynök nem mű-
ködik önállóan és függetlenül , mint a káptalani helynök, 
működéseiben püspökétől ellenőriztetik és általa bár-
mikor számadásra vonható vagy e lmozdí tható; ő püspöke 
felügyelete alatt működik, joghatósági tettei ugy tekin-
te tnek, mintha azokat maga a püspök végezte volna: 
tehát sem ennek utódja, sem érseke által számadásra 
nem vonható. Ez XIII . Gergelynek 1578-iki, a tarenti 
klérushoz és hitközséghez intézett bul lájában világosan 
k imondato t t : „Statuimus et mandamus, quod Vicarii 
et Officiates, sive Generales, sive particulares, etiam 
Foranei nuncupati, per eundem Aeppum, sive ejus pro 
tempore Successores in dicta Ecclesia Tarentina, sive ejus 
Dioecesi deputat i vel deputandi, ad aliquem Syndicatum 
nullo modo teneantur, aut eidem sub quovis praetextu 
sint obnoxii." 2) 

b) Ezen kérdésből egy másik következik, t. i., hogy 
miután az ált. helynök püspökétől működéséért szám-
adásra vonható, vájjon általa a hivatalában elkövetett 
vétségekért megbüntethető-e ? — Er r e nézve a kano-
nisták megegyeznek a b b a n , hogy az ált . helynök a 
hivatalán kivül elkövetett vétségekért a püspök által 
megbüntethető, mert ő püspökével csak joghatósági mű-
ködésében egy, azon kivül a püspök reá nézve az egy-
házmegyében a legfőbb biró ugy, mint bárki másra a 
megyében. De már a helynöki hivatalában elkövetett 
vétségek megfenyitésére nézve nem egyező a kanonisták 
nézete. Sbrozzi, Laymann, Rebujfus stb. azt állítják, hogy 
ha a püspök nem részese ált. helynöke valamely hiva-
talbeli vétségének, akkor ezt azért megbüntetheti , kü-
lönben, ha részes a vétségben, akkor az ált. helynök 
csak a metropoli ta által fenyíthető meg . s ) De-helyesebb-

') Ez a Sacr. Congr. Conc. (in Hibern. 7. Aug. 1683.) ezen 
kérdésre : „An casu, quo Episcopus ab haereticis captus detineatur, 
non ita tamen arete custuditus, ut ipsi ejusque dioecesanis facile 
non sitT"saltern per litteras inter se agere, ejusdem Episcopi juris-
dictio intelligatur suspensa, et ad Capitulum Ecclae cathedralis 
devoluta?" — adott feleletéből : „ Jurisdictionem non esse suspensam 
világosan következik. Idézve : Bened. XIV. i. m. lib. XIII. cap. 
16. n. 11. 

2) Barbosa i. m. alleg. 54. n. 183. id. Ferraris i. m. Art.-
IV. n 11 

Leuren i. m C. II. qu. 86. n. 4. 
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nek látszik azon nézet, hogy az ált. helynök a jogható-
sági működésekben elkövetett vétségekért csali a metro-
polita által fenyíthető meg, mert a joghatósági műkö-
désekben az ált. helynök a püspökkel egynek tekintetik, 
egy bíróságot képez, következéskép, ha az ezekben el-
követett vétségekért a püspök fenyítené helynökét (ter-
mészetes, az elmozdítás büntetésén kivül), akkor saját 
ügyében bíráskodnék, a mi pedig a kánonjog elveivel 
ellentétben áll. Ez különben a Sacr. Congr. Conc.-nak 
is nézete. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 14. A budai kapuczinus atyák kétszá-

zados jubileuma. — Még nem mult vala el egy éve annak, 
hogy ismételt sikertelen kísérlet után ős Buda vára fel-
szabadittatott a félholdtól, és már is ott látjuk a szerzetese-
ket, hagyományos feladatukhoz képest, anyagi és szellemi 
romokat eltávolítani, építeni, a fejlesztéshez szükséges 
alapokat lerakni, a rendezett állapotokat mintegy bevezetni, 
hogy ezeken épitsen egy kor, mely megfeledkezve a ré-
giek fáradságairól és érdemeiről kicsinylőleg, — ha nem 
megvetőleg — tekint vissza a fejlődés lépcsőzetének fokaira, 
melyek azonban annál nagyobb becsülésre méltók, men -
tői inkább bizonyos, hogy nélkülök sem akkor, sem ta-
lán most — egészen és teljesen legalább — el nem ér-
hető lett volna az a fejlődés, melynek mámorító dics3sé -
gében elkábulva sok ember mást nem is lát, nem is ismer. 

Mi egyházi szempontból tekintvén a dolgot, e 
helyütt a szerzetes rendekre gondolunk, melyeknek ha 
a múltban nagy volt az érdemük, a jelenben nem cseké-
lyebb a szükségességük. A történelem tényeit a ki tagadja, 
önmaga felett mondott Ítéletet, oly ítéletet, mely midőn 
igazságtalan, sújtó is egyszersmind, nem annyira arra, ki 
felett hozatott, mint arra, ki hozta. Tájékozatlanság vagy 
egyoldalúság, felületesség vagy rosszakarat különösen 
egyháziak részéről a szerzetesrendek érdemétől megtagadni 
az elismerés és hála adóját. Foltok még a napon is ész-
lelhetők és azokban kiválóan, kik oly nagyon meglátják a 
szálkát felebarátaik szemében. Ha fény és árny ugy el 
volna osztva, hogy a fény csak az egyik, az árny csak a 
másik oldalon volna, akkor érteném azt, ha a fény jog-
gal kárhoztatja az árnyat. De ha fény és árny vegyest 
mindenütt észlelhető, nem tar t juk okosnak és jogosult-
nak, ha csak az árnyat veszik észre onnét, hol talán nem 
nagyon sok a fény. 

A szerzetes rendek működése korunkban sem ve-
szité el jelentőségét. Ha valahol, itt a fővárosban érez-
zük mi azt nagyon, hogy hivatáshü szerzetesekre nagy 
szükségünk volna. A papságnak épp ugy, mint a hivő 
népnek áldása gyanánt tekintenök néhány szerzetes-rend-
nek letelepedését és terjedését a fővárosban. De mig 
ez a pia desideriák hónába tartozik, addig tisztelettel és 
hálával illik megemlékeznünk azokról, kik jelenleg közöt-
tünk működnek. S most kiválóan a budai t. kapucinusokról 
szólunk, kik immár kétszáz esztendő óta a főváros te-
rületén szt. Ferencz szellemében oly buzgóan működnek. 

Széchenyi György, a nagynevű primás és esztergomi 

In Favent. 25. Febr. 1642. ide'zi Szeredy i. m. I. k 560. 1. 

érsek, kiről joggal mondják, hogy sanctus, sapiens et 
senex volt, felismerte, hogy a teljesen tönkre jutott Bu-
dának első sorban oly szerzetesekre van szüksége, kik 
maguk is szegények, a szegénységhez és nélkülözésekhez 
hozzá vannak szokva. A kapuczinusokra esett választása, 
kiknek egyik tagja, a hírneves Marco d'Avendano atya 
Buda ostrománál oly tevékeny részt vett, másik tagja, 
brindisi szt. Lőrincz pedig Székesfehérvárig jutot t a 
győztes keresztény hadakkal. S a kapuczinusok engedvén 
a primás parancsának, hazánkban először a fővárosban 
telepedtek le és innét lassan elterjedtek az országban. 

Kétszáz évnek viszontagságai és bajai között ren-
dithetetlenül állottak meg helyükön, testvérileg osztozván 
a hivő néppel a legszomorúbb napok súlyos bajaiban. S 
abban a jó szellemben, mely őket folyton-folyvást éltette 
és élteti napjainkig, becsülettel töltötték be helyüket, 
egyházi elöljáróik megelégedésére, a hivő nép szeretete 
és ragaszkodása által környezve. Legszebb bizonyítékát 
láttuk ennek a most tar tot t jubileumi ünnepélyek al-
kalmával, mikor a szó legszorosabb érlelmében szűknek 
bizonyult a templomuk és naponként százan meg százan 
állották körül a gyóntató székeket és járultak az Ur 
asztalához. 

A derék szerzetes atyák, kik nyugodtan tekinthetnek 
vissza szerzetük kétszázados működésére, folytassák buzgó 
apostolkodásukat és haladjanak országszerte ismeretes és 
tisztelve szeretett főt . rendfőnökük P. Steiner Richard 
atya jóságos vezetése mellett kitartással az eddigi uton, 
hogy a harmadik centennarium alkalmából az utódok 
épp oly megelégedéssel és örömmel tekinthessenek vissza 
az elődökre, mint ez most — a második évszázad után 
— történik ! ? 

Paris. XIII. Leo beszélgetése egy franczia kath. 
publicistával a napirenden levő nagy kérdések felett. — 

Rendkivül érdekes tudni, mint gondolkodik s mit 
beszél a pápa magánkihallgatások alkalmával. Egyike 
talán a legérdekese'bb pápai beszélgetéseknek vala az, 
melylyel XIII. Leo Rendu Jenő hírneves franczia kath. 
írót megtisztelte. Az itt Párisban megjelenő s bizonyos tekin-
tetben, egyházi részről, hivatalosnak mondható „Obser-
vateur Français "-ban egy magas állású római tudósitó 
f. hó 2-án kelt levelében következőleg ismerteti e beszél-
getést, melyben igen érdekes, mondhatni legintimebb jel-
legű nyilatkozatok vannak a római kérdésről, a német 
katholikusok világhírű Centrum-pártjáról, az iskolakér-
désről, a munka lovagjairól, Manning és Gibbons bibor-
nokokról és sok más napi renden levő ügyről. 

Az emiitettem római tudósítás igy kezdődik : „Rendű 
Jenő ur utolszor május 29-én volt szerencsés igen hosszú 
kihallgatásban fogadhatni a szent atya által. Fogadtatása 
fölöttébb szívélyes vala. XIII. Leo a publicistát ritka 
kegyességgel halmozta el. Üdvözlé őt a Bonghi s ennek 
barátjai ellen a legutóbb lefolyt olasz antiklerikális moz-
galmak alkalmából indított tollnarczáért. Természetesen 
ezzel a társalgás a római kérdésre került. XIII. Leo 
jogának egész hajthatatlanságát fenntartotta. En, igy 
szólt a pápa, beszédemben (legutóbbi allocutióját érti) 
tanúságot akartam tenni^ óhajomról, hogy őszinte és kc>-
moly béke jöjjön létre. En az én jogomat fentartom. Es 
e nyilatkozatát erőteljes, jelentős taglejtéssel kisérte. 
De hogyha Olaszország nyilatkozatot tesz, mely az én 
jogomat elismeri, én tudok concessiókat tenni. A szent 
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atya szavain keresztül lehetett látni azt a gondolatát, 
hogy ő Róma felszabadítását követelné. 

A szent atya tudakozódni kezdett Fazzari ur sze-
mélyéről és eszméiről is. Rendu ur közié vele a mit ta-
pasztalt. Beszélt az értekezletről, melybe a volt garibal-
dianus képviselővel bocsátkozott. Rendu ur Fazzari ur 
nyilatkozatát következő szavakban terjeszté elő: „En 
csak XIII. Leóban bizom, a ki nagy pápa és nagy ál-
lamférfiú. Csak ő képes a római kérdést megoldani. A 
mostani (olasz) ministerek nem állanak hivatásuk magas-
latán. Azon a napon, melyen valamely szerencsétlenség 
következtében a királyság elveszne, a pápaság volna 
Olaszország egységének egyedüli összekötő kapcsa." 

XIII. Leo buzditotta Rendu urat, hogy propagan-
dáját (eszméinek terjesztését) folytassa. De ő (a pápa) 
a római kérdést még nem tar t ja érettnek. Mindazonáltal 
bizik a nemzeti és békeszerető ébredésbe, mely Olaszor-
szág minden részén elömlik. 

„A mi a katholikusok részvevését a politikai válasz-
tásokban illeti (ezt tekinti Fazzari is a kibékülés egyik 
eszközének), XIII. Leo fentartotta tagadó válaszát. Sze-
rinte még semmi sem kész ebben az irányban. Minde-
nek előtt, veté hozzá, a titkos társulatok befolyását kell 
gyengíteni." 

Ennyit a római kérdésről.- Azután más ügyekre 
ment át a beszélgetés fonala. A többi közt Francziaor-
szágról a pápa nyilatkozatai következőleg vannak ösz 
szegezve : 

,A mi Francziaországot illeti, a pápa bosszankodó 
erélylyel tiltakozott ama képtelen állítás ellen, mintha 
ő Németországnak Francziaország rovására kedvezett 
volna. En, mondá meghatottan, szeretem az önök hazá-
ját. Az ön nemzete lelkes, áldozatkész, nemes és ragasz-
kodó az egyházhoz. Ha az isteni Gondviselés megengedi, 
tenni fogok érte valamit. En békét kötöttem Poroszor-
szággal. A csatát a Centrum nyerte meg. Midőn a ked-
vező pillanat elérkezett, határoznom kellett, mert hiszen 
a pápa az egyedüli biró katholikus kérdésben." . . . 

Ekkor Rendu ur áínyujtá „A párisi szabad okta-
tásról" irt könyvét a szent atyának. 0 szentsége hosszabb 
nyilatkozatot fűzött Jules Simon következő szavaihoz, 
melyeket t. i. Rendu ur fent czimzett müvének czimén 
jelmondatul idézett: „A hitetlenek egykedvüeknek mu-
tatkoznak a hivők elnyomatásával szemben. Azt mond-
ják, hogy ez nem tartozik rájok, pedig hát rájok tar-
tozik. A jog bárkié legyen, mindenkire tartozik. Erre 
elég annyi, hogy — jog." Evvel kapcsolatban XIII. 
Leo óhaját nyilvánitá az iránt, hogy minden jóra való 
férfiú, eltekintve minden politikai véleménykülönbségtől, 
igyekezzék közeledni egymáshoz, hogy a társadalom val-
lásos és erkölcsi érdekeinek vállvetve védelmére kel-
hessenek. En, igy folytatá szórói-szóra, nagy figyelem-
mel kisérem a társadalmi és munkás kérdéseket. Rég 
óta elmélkedem e nehéz tárgy fölött. Talán lesz alkal-
mam a nemzeteknek tanácsokat adni. 

Es midőn Rendu Jenő ur a pápát a „munka lo-
vagjai" ügyében hozott határozatáért üdvözölte, XIII . 
Leo igy válaszolt : Ismeri ön Gibbous bibornokot ? 
— Szerencsés valék e napokban ő eminencziájával ebé-
delni Ozanam asszonynál, a hasonnevű apostolus tudós pél-
dájának méltó követőjénél. — Igaz, veté hozzá a pápa, mi e 
hölgynek nem rég egy brevét küldtünk egy könyv meg-
küldése alkalmából. Buzgalma e nőnek valóban nagy. A 
mi Gibbons és Manning bibornokot illeti, az ő eszméik 
a democratiáról helyesek és jók. Azt mondják széltében-
hosszában, hogy a jövő a democratiáé. Igen, de nem az 
önző democratiáé, hanem a keresztény democratiáé, a 
mely azon az igazságon és, szereteten alapszik, melynek 
világát a Megváltó a Kalvária hegyén gyújtotta meg. 

It t aztán XIII. Leo magasröptű elmélkedésekbe bo-
csátkozott sz. Pálról, a kereszténységről és a democra-

tiáról. Leirta a konservativek hivatását, kik a népet 
szeretik, hozzá szivesen közelednek és a tisztán politikai 
;pártok kötelékein kívül, a keresztény társadálom regene-
rácziójának alapjain dolgoznak." 

Nemde érdekes és tanulságos beszélgetés. Teljes 
keresztény katholikus programm foglaltatik benne — és 
a jövő kulcsa. Tükör az, melyben egész nagyságában s 
világos körvonalakban látjuk XIII. Leo bölcseségét és a 
katholiczizmus nagyra termett örök ifjú szellemét, mely 
nagy kérdéseket lassan ugyan, de mintegy játszva szo-
kott megoldani. 

Jegyezzük meg magunknak a pápa szavaiból külö-
nösen azt, hogy a „tisztán politikai pártok kötelékein 
kivül, a keresztény társadalom regenerácziójának alapjain" 
— kell dolgoznunk! 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osz-

tályának szervezete.2) 
I. 

A tudományos és irodalmi osztály feladata. 
1. §. A Szent-István-Társulat saját kebelében tudo-

mányos és irodalmi osztályt állit fel. 
2. §. Az osztály czime : „A Szent-István-Társulat 

tudományos és irodalmi osztálya." 
3. §. A Szent-István-Társulatban eddig fennállott 

irodalmi bizottság megszűnik, s annak minden teendője 
a tud. és irodalmi osztályra ruháztatik át. 

4. § A társulati választmány jogainak teljes fen-
tartása mellett a tud. és irod. osztály gondoskodik: 

a) a társulati tagoknak nyújtandó tagilletmények s 
minden egyéb, a társulat által közrebocsátandó müvek 
megírása- s kiállításáról ; 

b) szakbirálókról ; 
c) időnkint nyilvános fölolvasásokat rendez; 
d) a társulat által megindított „Kath. Szemle" czi-

ruü folyóirat, valamint minden ezentúl megindítandó tár-
sulati folyóirat számára folyton irodalmi készletet szol-
gáltat az illető rovatvezetők- vagy szerkesztőknek. 

5. §. A tud. és irodalmi osztály munkálkodásának 
minden terméke csak a társulati választmány jóváhagyása 
után s a társulat neve alatt bocsátható közre. 

II. 
A tudományos és irodalmi osztály tagjai. 

1. §. A tud. és irodalmi osztály tagjai választatnak. 
2. §. A tud. és irodalmi osztály tagjait választja a 

társulat választmánya s felterjeszti a főm. s nmgu véd-
nöki karhoz megerősítés végett. 

3. §. A tud. és irodalmi osztály tagjául választható 
a tudomány vagy irodalom bármely ágával foglalkozó 
egyházi vagy világi, a Sz.-István-Társulat kötelékéhez 
tartozó vagy azon kivül álló kath. férfiú. 

4. §. A tud. és irodalmi osztályba választott, a 
Sz.-István-Társulat kötelékén kivül álló tag, a tud. és 
irod. osztályba történt megválasztatása által a Sz. István-
Társulatnak rendes tagjává lesz. 

5. §. A tud. és irodalmi osztályba választandó ta-
gok ajánlását ezen osztály szervezésénél eszközli a vá-
lasztmány által az 1887. jan. 20-án kiküldött 30 tagu 
bizottság; a jövőben a már szervezett tud. és irod. 
osztály. 

6. §. A tud. és irodalmi osztály élén a társulati 
elnökség áll. 

') Mintha csak a mi „Religio" nk munkaprogrammját jelle-
mezte volna szentséges atyánk. A *zerk. 

2) Ezen szervezetet az 1887-ki nagygyűlés megerősitette, 
utóbb pedig a belügyminisztérium is jóváhagyta. Mi pedig közöljük 
még egyszer, abban a szövegben, melyet a belügyministerium lát-
tamozott. 
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7. §. A tud. és irodalmi osztály belügyéhez tarto-
zik : kebelében az egyházi s világi tudományok ágainak 
megfelelő alosztályokat szervezni, azokba tagjait szakkép-
szettségök szerint beosztani s az egves alosztályok élére 
vezérelnököket választani. Mind erről a társulati választ-
mány értesítendő. 

III . 
A tudományos és irodalmi osztály pénzügye. 

1. §. Minden a tud. és irodalmi osztály javára tett 
vagy teendő alapítvány, minden ugyanezen czélra történt 
vagy történendő hagyományozás, ajándékozás, segélyzés 
és ugy szintén a tud. és irodalmi osztály által kiadott 
müvekből befolyó jövedelem a Sz.-I.-Társulatot illeti, 
mint jogi alanyt s birtokost azon kötelezettséggel, hogy 
ezen pénzek külön kezeltessenek és az alapitók vagy 
adományozók szándéka szerint, de mindenesetre csak is 
a tud. és irod. osztály által — a társulati tagilletménye-
ken s a társulat által saját pénzereje szerint közrebocsá-
tandó kiadványokon felül kiadandó müvekre s a rende-
zendő felolvasások netán felmerülő költségeinek fedezésére 
fordittassanak. 

2. §. E végből a tud. és irod. osztály saját költség-
vetését a megjelölt jövedelmi források által nyúj tot t 
fedezet erejéig minden évre elkésziti s azt a választ-
mányhoz átteszi. A választmány pedig átvizsgálja és 
véleményes jelentéssel az általános költségvetés keretébe 
a nagygyűlésnek határozathozatal végett felterjeszti. 

3. §. Azon kiadványoknál, melyek a Szent-István-
Társulat tud. és irod. osztályának működésére szánt 
jövedelmekből (III. fej. 1. §.) és azoknak erejéig bo-
csáttatnak ki, ez a körülmény a kiadvány czimlapján 
érintendő. 

4. §. A Szent-István-Társulat feloszlása esetére 
ezek, a szervezet III. fej. 1. §-ban érintett alapok, a 
társulati védnökök határozata szerint, kath. irodalmi czé-
lokra fordítandók. 

IRODALOM. 
= Megjelent és beküldetett: Katholikus Szemle. Év-

negyedes folyóirat. Kiadja a Szent-István-Társulat. I. 
évf. II. füz. 209—384. Melléklettel, 48 1. 

Takaros tartalma a következő : Van-e már magyar 
Kempisünk ? (Kritikai összemérése a „De imitatione 
Christi libri IV." magyar fordításainak.) Dr. Kisfaludy 
Á. B-tól. — Malaspina pápai nuntius működése Erdély-
ben 1599-ben. Ambró Bélától. — A kánonjog tanulmánya 
hazánkban dr Bozóky Alajostól. — Boldog Csáki Móricz 
szent-domokosrendi szerzetes, Pór Antaltól. — Egy ke-
resztény eposz. (Befejezés.) Rosty Kálmántól S. J . — 
Könyvismertetések és bírálatok. Eszmék a középkor cul-
tur-életéből. Elnöki előadás. Dr Schlauch L. szatmári 
püspök. Ism. — a. — Két könyv a kath. legényegylet-
ről. Ism. — yda. — Alighieri Dante : A paradicsom, 
ford. Csicsáky I. Ism. — y. — Különféle. — Melléklet. 
1887-ki nagygyűlésünk. A nagygyűlés jegyzőkönyve. — 
A Bibornok-Herczeg-Prímás megnyitó beszéde. — Dr 
Steiner Fülöp alelnök előadása. — Emlékbeszéd n. Tár-
kányi Béla társ. alelnök fölött Maszlaghy F-töl. — Füssy 
Tamás, társ. igazgató jelentése. — Hummer Nándor, 
társ. titkár jelentése. — A Sz.-István-Társulat tudomá-
nyos és irodalmi osztályának szervezete. 

— Beküldetett \ Divény hajdan é s most. Ir ta 
Novak Lajos esztergom-főmegyei áldozó pap és kir.-fő-
gymnasiumi tanár. Budapest, 1887 16-r 54. 1. 

Két részből áll. I. Divény váráról. II. Divény váro-

sáról. AZ egész becses füzetet a Nóvák Lajosnál meg-
szokott alaposság és elegautia jellemzi. 

= A nemzeti zarándoklat Lourdesba 1881. Irta 
Zádori ev. János esztergomi kanonok. 2. bővített kiadás ; 
Esztergom, 1887. 197 1. Ára 1 fl. 10 kr, 

Nemzeti zarándoklatunk lesz nem sokára Rómába, 
dicsőén uralkodó szentséges atyánk XIII. Leo pápa ju-
bileumára. E kegyeletes nemzeti ünnep előkészítésére, 
illetőleg a siker biztosítására nélkülözhetetlen hangulat 
ébresztésére és ápolására igen alkalomszerűen jelent 
meg Zádori kanonok ur jeles tollábból ez a csinnáí. lel-
kesedéssel irt, minden részében áhítatot lehelő emlékköny. 
Melegen ajánljuk, mint ritka élvezetet nyújtó olvasmányt, 
t. olvasóink becses ügyeimébe. 

VEGYESEK. 
*** Szentséges atyánk dr Schopper György rozsnyói 

püspök urat pápai trónálló főpappá és római nemes 
gróffá nevezte ki. Rozsnyó város polgársága pedig a 
díszpolgári czim mellett fáklyásmenettel tisztelte meg ő 
mlgát . Egész Magyarország katholikusai részt vesznek 
a rozsnyói egyházmegye örömében. 

— Jubileum. A kapuczinusokat 1687-ben telepi-
tette le Budán Széchenyi György primás. A nagy-
érdemű rend e tény emlékének megszentelésére f. hó 
13., 14., és 15-ére ünnepélyt rendezett és arra meghívta 
Trefort minisztert és a főváros polgármestereit is. Az egy-
házi beszédek tartását dr Steiner Fülöp praelatus. Krothy 
József esztergomi kanonok és dr Wolafka Nándor közp. 
papn. tanfelügyelő vállalták el. Pontifikáltak e sorok 
keltéig Cselka Nándor prépost, budapesti esperes, és dr 
Hornig Károly v. püspök urak. Isten áldása legyen a 
derék szerzeten s engedjen neki sok százados jubileumot 
hazánk szivének nemcsak jobb, de nemsokára balolda-
lán is! 

— Nagy változás ! A budapesti kir. magyar tudo-
mány-egyetem f. hó 12-én tartot ta a folyó tanév szor-
galmi idejének Te Deum-át. A rektoron és 3 dékánon 
kivül 3 hit tudománykari tanár és 3 tanár a világi ka-
rokból képviselte a 200-nál több tagból álló tanárkart. 
A jelenvolt 3 világi tanár közöl is csak 1 volt ny. r. 
tanár. Az ifjúság távolléte által „tündöklött". Még jó. 
hogy vasárnapra volt kitűzve az ünnepély, mert a szép 
egyetemi templom köznapon csakúgy kongoit »olna az 
ürességtől. Pázmány a kath. vallásosság ápolása végett 
alapította egyetemünket. íme igy ápoltatik ott a kath. 
vallásosság! 1416, vallásilag magára hagyott katholikus 
ifjú mellett már 1061 zsidó élelmeskedik Pázmány nagy 
örökségében. A reformátusok 422, a lutheránusok 313 
hallgatóval vannak képviselve. Az 1887/8-iki isk. év 
pedig arról lesz majd örök időkre emlékezetes, hogy a ma-
gyarok letelepedésének körülbelül ezeréves évfordulóján 
a legnevezetesebb katholikus alapitványok egyikének, 
katholikus tudomány-egyetemünknek élén protestáns tu-
dós fog rektor lenni. Hunfalvy János, bölcseletkari 
ny. r. tanár a Pázmány-alapitotta egyetemnek első aka-
tholikus feje. Mélyen tiszteljük kitűnő egyéni tulaj-
donságaiért a személyt, de kötelességünknek tartottuk a 
kath. egyház álláspontját konstatálni. 

Fölhívás előfizetésre. 
Közeledvén a félév vége, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még hátralékban volnának, legyenek szivesek a 
tartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
hatók. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Lourdesba és Párisba. — Vegyesek. — Fölhívás előfizetésre. 

„Keresztény nép-párt." 
TIollù) t ó cpfjovslv svdcafioviccs 

TCQCOTOV vnàç^si. 

Longe prudentia felicitatis pri-
mas tenet. 

Sophocles, Antigone. 

III. 

„Keresztény nép-párt "-unk még nincs. A 
mi e név alatt a jelen választási küzdelem alatt 
mutatkozik, az mind még csak szárnypróbál-
gatás. Lesz-e a szárnypróbálgatásból rendes rö-
pülés, azaz lesz-e a jövő országgyűlésnek ke-
resztény néppártja, erre a választások néhány 
nap alatt megadják a választ. 

Mi egyszerűen konstatáljuk a mutatkozó 
mozgalmat és, mint az egyház nem csak pár-
tonkívüli, hanem pár tok fölötti magasztos állás-
pontjának a sajtóban képviselői, a tekintélyes 
hazafiak által zászlójukra kitűzött szent ke-
reszt jelvényére való tekintetből, a mint kö-
telességünknek ismerjük, bár az antisemitizmus-
sal való ölelkezés feljogosítana reá, tartózkodni 
az obligat kortes abzugolástól, épp ugy egy-
házunk fenséges álláspontjával semmiféle kortes 
éljenzést megegyeztethetőnek nem tartunk. 

Négy képviselőjelölt nyilatkozata, illetőleg fel-
lépése tekinthető eddig a keresztény néppárt nyilt 
homlokú zászlóbontásának : Lonkay Antalé, Lubrich 
Ágostoné, Tomor Ferenczé és Szemnecz Emilé. 

Lonkay, bár e három keresztény néppárti 
férfiú viszonya hozzá ország-világ előtt ismeretes, 
nem azonos módon lépett fel elv-társaival. Ezek 
az antisemitizmusból indultak ki; ő, bár szerves 
érintkezései vannak az antisemitizmussal, pár-
tonkívüli állást jelentett be, egyébkint pedig 

politikai vezérének deklarálván gróf Apponyi 
Albertet. Lubrich, Tomor, Szemnecz egyenesen 
és világosan a mint az antisemita párt köte-
lékeiből indultak ki, éppen ugy világosan kimon-
dották, hogy ők készek egy „keresztény néppárt" 
fegyelmének parlamenti müködésöket alávetni. 

A többi antisemitáról nem tudni határozott 
nyilatkozatot, hajlandó-e egy „keresztény nép-
nárt" kötelességeivel felcserélni az antisemi-
tizmus szenvedélyeit és velleitásait. Mint halljuk, 
Istóczy, az antiszemiták patriarkája, b. Andre-
ánszkival együtt, semmit sem akar hallani egy 
„keresztény néppárt" kötelességeiről. Melyik 
áramlat fog felül kerekedni, azt a választások 
eredménye fogja legelőször jelezni. 

Legtisztábban s valamennyi közt legelőször 
mondta ki a „keresztény néppárt" eszméjét 
Lubrich Ágost. Választóihoz május hó 30-án in-
tézett programm-beszédét igy kezdé: 

,Midőn mint keresztény néppárti mérsékelt 
ellenzéki képviselő jelöltnek először van szeren-
csém hazánk ezen kies részében, a nyitrai vá-
lasztó* kerület központjában, a tisztelt választó-
polgárok közt megjelenni : mindenek előtt kedves 
kötelességemnek tartom önöket a keresztény 
civilizáczió Istenének nevében üdvözölni. Igen, 
mert hiszen e föld, melyet apáink vére ezer 
éven át annyiszor öntözött, még keresztény ; 
ker. alapon, keresztény vallás, erkölcs és szokás 
tar tot ta fel annyi veszély között és tar that ja 
fel azután is e hazát. 

„De ha kiveti maga alól a ker. alapot és az 
idegen, istentelen, keresztényellenes erkölcsök 
terjedésének út já t nem állja, akkor menthetlenül 
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elpusztul. Mert országokat csak azon eszközökkel 
tarthatni fel, a melyekkel alapittattak ; már pe-
dig szent István, bölcs királyunk, ker. vallásra 
és erkölcsre alapitotta országát. Bármit mon-
dottak, bármit mondjanak is most és a jövőben 
az álfelvilágosultak, az értelem útvesztőjébe téve-
dett egyesek, ugy mint nemzetek is, csak a ke-
resztben találják fel az Ariadne-fonalat, és ke-
serű tapasztalások után újra és újra ahhoz tér-
nek vissza, mint az eltikkadt szarvas az üditő 
forráshoz. A kereszténység örök forrása marad 
minden igazi haladásnak !" x) 

Tomor Ferencz nyilatkozata a M. A.-ban 
keresztény néppárti, a „Keresztény Magyaror-
szág"-ban antisemita színezéssel és Ízlésben je-
lent meg. Éppen igy Szemnecz Emilt a „K. M." 
„függetlenségi és 48-as antisemitá"-nak mondja, 
a „M. A." jun. 13-iki egyik táviratában „ke-
resztény néppárti jelölt" czimmel mutatja be. 

Tomor Ferencz nyilatkozatából, a mint azt 
a „M. A." ismertette, idézzük mint a derék kath. 
tanférfiu és iró programjának sarkpontját , a kö-
vetkező declarácziót: „A magyar nemzet anyagi 
és szellemi jólétnek fog ismét örvendeni, ha oly 
kormánya lesz, mely — mint sz. István király 
— törvényeinek szerkesztésében Krisztus evan-
géliumát használja forrásul." 2) 

Programm, jelölt és választó közönség tehát 
egy „keresztény néppárt" keretének szerény bár 
és kezdetleges összeállításához megvolnának ; 
lesznek-e azonban a jelöltekből képviselők és 
azután sikerülend-e az antisemita pártot vagy 
annak egy töredékét egy „keresztény néppárt" 
kötelességeinek teljesítésére átvezetni, az mind a 
jövő titka. 

Nekünk ugy látszik, hogy még egy lustrum, 
még egy országgyűlési cyclus keserű tapaszta-
lataira lesz szükségünk a végből, hogy a keresz-
tény vallásosság emelésének eszméje, mint leg-
magasabb politikai eszme s mint legfőbb politikai 
szükséglet, a magyar országgyűlés képviselő há-
zaban akár egy önálló, uj pártnak, mondjuk 
„keresztény néppárt"-nak szervezetében meg-
testesüljön, akár valamely más fenálló párt vagy 
pártárnyalat által keserű tapasztalások hatásá-
ból merített okulás alapján felkaroltassék. 

Mert jegyezzük meg jól: Unum est neces-
sarium. Egy dolog feltétlenül szükséges Magyar-
országban: a vallásos szellem és élet befolyá-
sának és tiszteletének fokozása. A keresztény 

l) M. Á. jun. 10. 2) M. Á. jun. 2. 

szellem uralmát és a keresztény erkölcsös élet 
tiszteletét törvényekben, szokásokbau, erkölcsök-
ben izmosítani és biztosítani kell, ha azt akarjuk, 
hogy sz. István gondviseléses birodalmának, nem 
valószínűtlen nagy megrázkódtatások idejére, nagy, 
az esetleges katasztrófából is uj Magyarországot 
teremteni képes polgári és hazafi erények állja-
nak rendelkezésére. 

Erre föltétlenül szükségünk van. 
Arra azonban, hogy Magyarországban a ke-

resztény vallás szellemének uralma és a keresz-
tény vallásos életnek tisztelete s polgári nagyra-
becsülése emelkedjék: arra nem föltetlenül szük-
séges egy külön politikai párt alakítása. 

A vallásosság emelése voltaképen és első 
sorban az egyház feladata. Ha az egyházi fér-
fiak, az Isten által rendelkezésökre bocsátott, 
csodás ujjáalkotásokra képes természeti és ter-
mészetfölötti eszközök lelkes használatában a 

fennálló politikai pártok által nemcsak nem aka-
dályoztatnak, sőt talán egyik vagy másik párt 
vagy valamennyi részéről többé-kevésbé meleg, 
rendszeres támogatásban részesülnek: akkor az 
egyház hálával onnan fogadja el a segítő kart, 
a honnan azt nyújtják és nem fogja szükségét 
érezni annak, hogy hivei egy „keresztény nép-
pár t"- tá vag}^ esetleg egy külön „katholikus 
Centrum"-má sorakozzanak az ő védelmére. 

Ha ellenben az államférfiaink vezetése alatt 
álló eddigi pártok bármi okból vagy tekintetből 
akár csak tovább engednék sülyedni nemzetünket 
a vallástalanság fertőjében, akár pedig, és pedig 
annál inkább akkor, ha eszeveszett szenvedély-
lyel harczot indítanának az egyház ellen, a val-
lásosság, a politikai erények ez őre és ápolója ellen : 
akkor semmi emberi hatalom nem akadályoz-
hatná meg egy vallásvédő keresztény vagy ka-
tholikus néppárt megalakulását, az egyház és a 
vallás, a békés polgári élet isteni alapjának vé 
delmére. 

Németországban az egyházat és a kath. nép 
vallását ki akarta irtani a „kulturharcz." I t t kü-
lön katholikus politikai párt, a Centrum lépett 
sorompóba az egyház védelmére — és diadalt 
vivott ki Bismarckkal szemben. A pápa azután, 
mint az egyház feje, megkötötte a békét Bis-
marckkal. 

Olaszországban, bár élethalál-harcz folyik az 
egyház ellen, nincs katholikus politikai párt. Ott 
az egyház nemcsak nem akart eddig külön ka-
tholikus politikai pártot, sőt hiveinek arra a kér-
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désre, hogy részt vegyenek e a politikai választá-
sokban, egyenesen azt felelte, liogy — nem. 

Mi e kétféle eljárásnak az oka ? 
Az, hogy Németországban szükséges volt az 

egyház jogainak védelmére egy külön kath. po-
litikai pár t ; Olaszországban a pápa elég erősnek 
érzi magát, hogy az ellenséges hatalommal maga 
végezzen. Es valóban, sokkal imponzánsabb és 
sokkal erőteljesebb is a pápa birkózása az olasz 
forradalommal, midőn azt egy maga vivja, mint 
ha a jelen, még kedvezőtlen körülmények között, 
egy piczi kis katholikus párttöredék küzdene az 
olasz parlamentben egy, politikai fictio következ-
tében óriás alakban mutatkozó majoritás ellen. 

Bármit hozzon a jövő hazánkra és egy-
házunkra, azok a férfiak, kik egy „keresztény 
néppárt" alakítására tehetséget mutattak és aka-
ratot tanúsítottak, legyenek meggyőződve, hogy 
az egyház hálás figyelemmel kiséri nemes igye-
kezetüket; legyenek meggyőződve, hogy fárado-
zásaiknak a mint megvan az érdeme, ugy meg-
lesz a kellő sikere is, előbb utóbb, igy vagy 
amúgy. 

Államférfiamk, igaz, a mint rossz néven vet-
ték Istóczynak és társainak az antisemita párt ala-
kítását, bizonyára, habár talán kissé enyhébb alak-
ban, szintén prüsszögnének, illetőleg prüsszögnek 
és prüsszögni fognak egy „keresztény néppárt" 
keletkezésének és actióba lépésének láttáia. De 
ez se nem csoda, se nem akadály. Ok is bi-
zony csak közönséges emberek. Ok, az ő nagy 
vagy kis-szabásu államférfiúi program injaikban 
mindenre hisznek recepttel birni, tehát a társa-
dalmi kérdésre és a vallásra nézve is : azért bi-
zony nem valami hízelgő dolog reájuk nézve, 
ha egyszer csak támad egy egész, „antisemita," 
vagy „keresztény" vagy plane „katholikus" po-
litikai párt, mely azt süti fel homlokukra, hogy 
ime, a ti nagy okosan kifőzött és kiczirkalma-
zott programmotok rongyos, lyukas. I t t a lyuk 
n i ! . . . Az ily figyelmeztetés bizony nem valami 
kellemes dolog. De ez semmit sem változtat 
azon, hogy az ily correctiv pártok felmerülését 
éppen a fennálló és az események intézésénél 
levő pártok okozzák. Az ily correctiv pártmoz-
galmak az államférfiak tévedéseinek jól megér-
demlett ostorai és büntetései, s mint ilyenek nagy 
politikai szükségletek s igen hasznos tényezők a 
parlamentáris életben. Bismarck szövetkezett a 
vallástalan szabadelvűekkel a kath. egyház meg-
döntésére. Kapott tehát nyakára egy hatalmas 

minoritást a kath. Centrumban, melynek vexa-
tiói ellen a hatalmas kanczellár végre a pápánál 
keresett menedéket. 

Csak folytassák tehát, a kik a „keresztény 
néppárt"-nak hivei és vezérei, hazánk ügyeinek 
jobbra fordítására törekvő fáradozásaikat. Az 
egyház érdeklődő figyelemmel kiséri igyekezetöket. 

Kettőtől azonban mint Scyllától és Charib-
distől őrizkedjenek állhatatosan. Tartsák messze 
távol magoktól az oly szellemet, mely azt hiszi, 
hogy ő csinálja az isteni Gondviselés terveit, 
holott nem egyéb, mint — eszköz az Isten 
kezében. „Haszontalan szolgák vagyunk" mind-
nyájan ! A másik az, hogy mivel eszélyesség 
anyja, lelke, mindene a politikának: vigyázzanak, 
hogy a szent kereszt békéjének fehér zászlója 
valamiképp „vörös posztó11 ne legyen ám az egyház 
és vallás ellenségeinek, bőszült támadások és vég-
zetes felforgatások indítására. Mindent, a mire 
elfogultság és gonoszság kész, megakadályozni 
nem lehet; de elkerülni eszélyességgel igen sokat 
lehet. 

Igyekezetök, ha egyébre nem, jó lesz arra, 
hogy megtudjuk, menn}^ van még s keresztény 
szellemből a „keresztyénség"-ben. 

Ha, végül, valaki különösnek: találná azt, hogy 
katholikusok viszik elől a zászlót a „keresztény nép-
párt" mozgalmában, annak azt kell felelni Can-
ning-gel, hogy : „Uraim, a mi valódi szabadsá-
gunk mind azon korból valók, midőn még minden 
angol misére járt." Magyarország nagysága és 
önállósága is abba a korba esik, midőn minden 
magyar misére járt. Sz. László, Nagy Lajos, Cor-
vin Mátyás alatt Magyarország nagyhatalmasság 
volt Európában, — és katholikus. 

A p u l i a i e m i é k e k . 
Irta : Winter Ágoston, 

a P á z m á n y - i n t é z e t a l i g a z g a t ó j a . 

Manfredonia ! kiáltott túlságosan húzva az utolsó 
hangzót, esti hat órakor a kalauz, mire elhagyván a 
vasúti kocsit, a pályaudvar előtt álló fogatok egyikét 
lefoglaltam, hogy a közeli városba vigyen. 

Útközben megkérdeztem tizenhárom éves kocsi-
somat, vájjon kész-e elvinni San Angelo hegyére. 0 kész-
nek nyilatkozott, de azt ajánlá, hogy menjek reggel. 
Már a vasúton is két olasz ugyanezt tanácslá. Kérdésemre, 
hogy rablóktól kell-e tartanom, mindannyi azt mondá. 
hogy nem. Ha nem : menjünk azonnal, s félóra múlva 
csakugyan meg is indultunk. 

Boost-nál. Die Gesch. der Reform und Revolu-
tion in Frankreich cz. müvében. 
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A keskeny ut eleinte két fal közt vezetett majd-
nem egyenes irányban, mig a hegy alján levő cantiná-
hoz — olasz csárda — értünk, melynek oldalán egy 
barna kereszt, a kínszenvedés eszközeivel állott. „Az 
arczcsapások — mondja Jusztinián Sz. Lőrincz — a 
pökdösések, a szegek, a lándzsa, a csufolódások és ve-
rések kiáltanak, hogy teljes szivből és minden erővel 
szeressük azt, ki irántunk való szeretetből ilyeneket és 
annyit szenvedni méltóztatott." 

Nevezett csárda két meredek hegy között látszik 
állani, mely azonban, jó távolságban megette egyesül, 
ugy hogy egy patkó alakú hegyet képez. Utunk a csár-
dától kelet felé tartot t , és ott kígyózva vezetett fel a 
hegyre, melyen fogatom gyorsan haladt. Lovaim talán 
utódai voltak azon apuliaiaknak, melyekről Horácz igy szól : 

„— —, non ego circum 
me Satureiano vectari rura cabailo, 
sed, quod eram, narro." 

A hold, mely közel volt már töltéhez, ki-kibujva 
a felhők közöl, az alattunk elterjedő manfredóniai öblöt, 
kis városával, megvilágitá, melynek világító tornyában 
pislogó láng, némi életet kölcsönzött a tájnak. Az ut 
mentében levő számos kisebb nagyobb barlang Karmelre 
emlékeztetett, csakhogy azokban egykor remeték laktak, 
mig i t t legföljebb a zápor vagy a terhes napsugarak 
ellen vonja meg magát a zarándok. 

Fenn a hegytetőn, ott hol a két hegy egyesül, áll 
sz. Mihály arkangyal szentélye, hová a hatodik század 
első negyede (520—530.) óta zarándokolnak tisztelői. 

A két hegy között sziklás és meredek hegyi pa-
tak ágya látható. „A hegyi patak — mondja sz. Ágos-
ton — esővizből gyül össze, csordultáig megtelik, zúg, 
siet, és szaladva folyik le, azaz bevégzi pályájá t ; ilyen 
e halandó élet egész pályafutása. Az emberek születnek, 
élnek, elhalnak ; és ezek halálával mások születnek, és 
ismét, midőn ezek is meghalnak, mások támadnak, követ-
keznek, közelednek, távoznak, és meg nem maradnak. Mi 
marad itt vissza ? Mi az mi el nem fut ? Mi nem megy, 
mintha csak esőből gyűlt volna össze, a mélységbe ?" 

San Angelo városkája, mely sz. Mihály szentélye 
mellett épült, itt-ott feltűnt a kanyarulatoknál. Es mi-
nél inkább feljebb ér tünk, annál inkább szerettem 
volna már látni annak szentélyét, kiről sz. Pantaleon 
vértanú mondja, hogy: „Vezére volt az Isten népének, 
hogy azt az egyiptomi fogságból kiszabadítsa. Ugyanő egy 
éjen át Sennacherib assyriai király seregének száznyolcz-
vanötezer katonáját megölte. 0 , ölte meg az egyiptomi 
első szülötteket, és az üldözők hadseregét a vörös tengerbe 
temette. 0 jelent meg Mózesnek az égő csipkebokor 
alakjában ; ő hozta el neki az Isten ujja által irt táb-
lákat. 0 vitte át Dániel megvigasztalására Judaeából 
Babyloniába Habakuk prófétát. 

Gondolataim menetét Michele kocsisom e hirtelen 
tet t kérdése szakitá félbe : Van-e az Urnák forgópisz-
tolya ? — Nincsen. Miért ? — Csak kérdem, volt válasza. 

Három óra telt el, mig a számtalan kanyarulatokon 
ide-oda fordulva a hegytetőre értünk, a nélkül hogy a 
Horácz által ekkép megénekelt, tölgy vagy bikkerdőkre 
akadtunk volna: 

„Non semper — — 
— — Aquilonibus 
querceta Gargani laborant, 
et foliis viduantur orni." 

Kocsisom, mint mondá, a város legelső vendégfo-
gadójába vitt. Az utczáról meglehetős meredek lépcsőzet 
vezetett az első emeletre, testesebb embernek nem aján-
lanám, hogy ra j ta felmenjen, mert mig felér, oldalairól 
a fal lesúrolná ruháját . Benyitván fenn az ajtót, egy 
három láb átmérőjű tál mellett, mely a földön állott, 
és melynek közepén parázs volt, két nő ült : az egyik 
ősz és borzas volt, ez fogadott és vezetett egy szobába. 
Nem szándékom eme vendégfogadó nyomorúságáról szó-
lani, részint mert, mint szent Ágoston mondja : „quasi-
vero parva, vei alia miseria sit quam ipsa stultitia," 
részint mert talán saját publicuma nagyon is meg lehet 
vele elégedve. 

Zár hiányában szobám aj ta já t székekkel torlaszoltam el. 
Reggeli hat órakor hagytam el lakásomat, hogy a 

város nyugati részén levő bazilikát felkeressem. 
Egy négszög, három oldalról magas vasrácsozattal 

körülvett tér képezi a szentély udvarát, melynek a be-
járattal szemközt levő részén áll egy két ivü csarnok, 
melyből két kapun át juthat a zarándok ama ötven, 
hatvan lépcsőhöz, mely a bazilikához levezet. A szentély 
kapuja még el volt zárva ; lenn több nő állott és pedig 
szó nélkül, lesütött szemekkel. „Ha nyelvünket fékezzük 
— mondja sz. Ágoston — valljuk be, hogy az, az Isten 
irgalmasságából, Isten segítségével, Isten kegyelmével 
történik." E körülmény Hóreb hegyén mondott e sza-
vakra emlékeztetett : „A hely melyen állasz, szent föld." 

Kocsisom, ki árnyékkint követett, felém fordulva 
mondá : jöjjön a másik bejárathoz. Ugyanazon lépcsőkön, 
melyen jöttünk, felmenvén, a másik bejáratot, mely előtt 
több férfi és gyermek állott, szintén zárva találtuk. Kevés 
várakozás után, hét órakor eljött a sekrestyés a templom 
kulcsaival, de az aj tót maga után ismét bezárta és csak 
is miután a bazilikában mindent rendben talált, nyitá 
meg azt. Kocsisom az érez aj tókra figyelmeztetett, me-
lyek Konstantinápolyban készültek. 

Átlépvén a templom küszöbét, jobbról az ajtó mel-
lett szeráfi szent Ferencz oltárára akadtam. 

A kaputól azon lépcsőkig, melyek a hajót a szen-
télytől elválasztják, negyvenhat lépést olvastam, a szen-
tély hossza valamint szélessége, mely a bazilika ezen 
épült részével megegyez, szintén tizenöt lépés. 

Az itt álló magas oltár fehér márványból készült 
s különféle szinü márványnyal van ékesitve. A taberna-
culum felett szent József szobra áll, „kit — mint Ori-
genes mondja — a Szentlélek az atya névvel tisztelt 
meg, mert a Megváltót táplálta." „Miért nem monda-
tik szent József Cherubnak — kérdi szent Izidor — 
ki valamint e legszentebb szűz, ugy Krisztus őrének 
rendeltetett a halhatatlan Isten által;" mert, mint nagy 
szent Gergely páj>a mondja: Cherub az ismeretek teljes 
ségét jelenti ; ezen felsőbb karok pedig azért neveztettek 
Cheruboknak, mivel annál nagyobb ismerettel birnak, mi-
nél közeiebről nézik az Isten dicsőségét." Sz. József pedig 
nem csak közelről nézte Jézust, de karjain is hordozta. 
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Ezen az oltáron is őriztetik a legfelségesebb oltári 
szentség. Régi időben, mint nagy szent Gergely pápa 
irja, a szerpap e szavakkal hivta fel a híveket a szent 
áldozásra: „Accedite cum fide." Azok, kik velem a temp-
lomba jöttek, minden az felhívás nélkül ezt oltárt keresték 
fel, mert mint sz. Ambrus mondja : „A jó sasok az oltár 
körül vannak, mert a hol a test, ott vannak a sasok is." 

A templomhajó leczke oldalának fala egész hosz-
szában egy sötét kormos barlang nyílása felett áll. A 
barlang alakja egy fekvő 3-as alakjával bir. E bar-
lang bejárata előtt legelészett a fennebb említett években 
Garganus eltévedt barma, melyre ez haragjában egy 
megmérgezett nyilat lőtt el, mely azonban a levegőben 
visszafordult és a nyilast érte. „Fékezzétek a haragot — 
int sz. Ágoston, — mely benneteket a bosszúállásra izgat. 
A harag olyan, mint a scorpio. Ha téged belső hevével 
felizgatott, valami nagynak gondolod, ha ellenségeden 
bosszút álltál. Ha ellenségeden bosszút akarsz állani, for-
dulj haragod ellen, mert az a te ellenséged, mely lel-
kedet megöli." 

Belépvén a barlangba, balra volt tőlem szent Pé-
ternek, az első római pápának oltára, kit az angyal sza-
badított ki Heródes kezeiből. Azon eseményre vonatko-
zólag mondja Chryzost. sz. János : „Ha valaki nekem 
mondaná, mi szeretnél inkább lenni, vájjon angyal, ki 
Péter t meglökte, vagy Péter, kit megszabadított ? Inkább 
Péter kívánnék lenni, kinek kedvéért eljött az angyal." 
Ezen oltár leczke oldalán van a szent kereszt oltára, 
melynek „fája örömet gyümölcsözik, s melyből vigság 
szivárog." (Sz. Bernárd.) 

Előttem az egyik komoruságban álló oltár ker. sz. 
Jánosé. „Ez az az ember — mondja sz. Ágost, — ki az 
angyali szentségét fölülmulta." 

A másik homoruságban álló pedig, az előbbi leczke 
oldalán, sz. Mihály arkangyalé, kiről sz. János igy irt 
Pathmos szigetén L „Vidi — angelum descendentem de 
coelo, habentem potestatem magnam, et terra illuminata 
est a gloria ejus." It t kívántam a sz. misét mondani, ide 
térdeltem, hogy magamat erre előkészítsem. 

A sekrestye aj taja sz. Péter oltárának átellenében 
van. Ott is oly kályhát találtam, mint a vendéglőben, 
t. i. egy nagy, parázszsal megrakott tálat, mely körül 
három pap ült. Köszöntés után átnyujtám a celebretet, 
melyet, miután az egyik végig olvasott, vagy inkább 
tanulmányozott, megengedte a misézést. 

E napon, t. i. márcz. 9-én én mondám sz. Mihály 
oltárán az első szent misét azon szikla felett, melyen 
az arkangyal lábnyomát hagyta. 

A szent mise római sz. Francziskáról szólott, ki 
azon terhes szerencsében részesült, hogy folyton-folyvást 
maga mellett látta az angyalt. „Ezek őreink és védőink 
— mint sz. Bonaventura mondja — kik mindig és min-
denütt mellettünk állanak, s nem engedik, hogy meg-
sértessünk, hacsak magunk nem akarjuk." 

A segédlettel végzett énekes mise alatt különös-
nek tetszett, hogy az orgona a mise kezdetétől annak 
végéig folyvást játszott, és a miséző pap a nélkül, hogy 
az orgona elhallgatott volna, éneklé a Glóriát stb. 

A felajánlás után egy cappába öltözött ur közele-

dett felém és e szavakat intézte hozzám : Tu es tedesco ? 
Azután, Ad quid venisti? Videre mirabilia Dei, volt 
válaszom. Kevés hallgatás után a kanonok ur ajánlkozott, 
hogy a bazilika mirabiliáit megmuta t ja ; kérésemre, hogy 
majd mise végeztével mutassa meg azokat, távozott. Mise 
után pedig a sekrestyés kiséretében ismét eljött, és 
először is szent Mihály oltárának leczke oldalához veze-
tett , hol egy négyszög lábnyi ezüst ajtócskát felzárván, 
megmutatá azon sziklát, melyen sz. Mihály ballábának 
nyoma látható. E szikla-oltáron mondá sz. Lőrincz gar-
ganói püspök az első szent misét. 

Az oltár közepén a miséző pap előtt ezüst filigran 
kereszt áll, melynek üveghengerében a szent kereszt 
nagyobb ereklyéje van elrejtve. 

E kereszt megett négyszög kristály szekrényben 
áll sz. Mihály arkangyalnak „a szent seregek vezérének," 
mint sz. Sophronius őt nevezi, fehér alabastrom szobra. 
A talán három lábnyi magas szobor gazdagon van drága-
kövekkel és aranynyal ékesitve. De a mily szép az ar-
kangyal szobra, épp oly rut a lábainál fekvő Lucifer, 
melyhez hasonlót eddig nem láttam. 

Az oltár evangeliumi oldalán áll sz. Lőrincz sipontói 
püspök szépen faragot t fehér márványszéke. Sz. Lőrincz 
volt az, kihez Garganus a fennebb emiitett nyillövés 
után fordult, s kinek három napi böjt és ima után sz. 
Mihály kijelenté, hogy az a hely az ő védelme alatt áll, és 
hogy kivánja, hogy ott az Ur, angyalaiban tiszteltessék. 

Innen a sz. János oltára megett, zár alatt levő víz-
tartóhoz vezetett a kanonok ur, hol a sziklán átszivár-
gott és cseppenkint felfogott víz tartat ik. 

Végre assisi szent Ferencz oltárán egy ezüst aj-
tócskát zárt fel, s a sziklán megmutatá azon keresztet, 
mely akkor támadt, midőn a szeráfi szent zarándok 
homlokával a sziklát érinté. Talán akkor is e szavakra 
gondolt : „Da Domine amore amoris tui mori, qui, amore 
amoris mei dignatus es mori !" 

A sekrestyés ezután a kereszt oltár leczke oldalán 
levő mellék barlaugba vezetett, hol az emiitett víztartó 
számára a vizet fel szokták fogni. I t t néhány kövecskével 
is kedveskedett, melyet e bazilikában, az 1656-i dögvész 
óta használatban levő formula szerint meg szoktak áldani. 

E r re vonatkozólag következő felirás helyeztetett 
el a szentély pitvarában : „Midőn 1656-ban ragályos 
betegség pusztított, és majdnem egész Olaszország könnye-
zett, sz. Mihály arkangyal csodát művelvén, a menyben 
meghatározott kövek használata által a siponti egyház-
megye meg lett mentve és több város és helység meg-
szabadítva. Ily esemény szemtanuja levén, azt, hogy annak 
emléke soha el ne vesszen, luccai Puccinelli János Alfonz-
érsek márványba vésette 1658-ban." 

Nevezett érsek, VII. Sándor pápához irt levelében 
világosabban szól, és elmondja, hogy akkor, midőn Ná-
polyból a ragály mindenfelé elterjedt, és a hivek a 
legnagyobb félelem és rettegésben voltak, elhatározta, 
hogy a garganoi hegy szentélyében sz. Mihály közbenjá-
rását fogja kérni. Háromnapi böjt és könyörgés után a 
papság és nép kiséretében főpapi ruhában, kötéllel nya-
kában, sz. Mihály arkangyal barlangjában, annak oltára 
előtt leborulva irgalmasságért esedezett, imádság után 
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pedig irott kérvényt tett az arkangyal szobrának karjára, 
melyben közbenjárásáért a néppel együtt esedezik. 

VII. Sándor pápához irt e levél egyik része titkos 
betűkkel van irva, melynek jeleit Puccinelli érsek a pá-
pától kérte, ki azokat Rospigliosi Gyula tarsusi érsek, 
a későbbi IX. Kelemen pápa által küldé el. A titkos 
betűkkel irt részben leirja az érsek, hogy 1656-i szept. 
22-én éjfél előtt,_ kelet felől kerek alakú fényt látott, 
melyből e szavak intéztettek hozzá: „Tudd meg ezen 
nyájnak pásztora, hogy én Mihály arkangyal a szent 
Háromságtól megnyertem, hogy mindaz, a ki bazilikám 
köveit, házában, a városokban és más helyeken ájtatosan 
fogja tartani, a dögvésztől-megmenekszik. Hirdesd, mondd 
el mindenkinek az Isten kegyelmét." 

A kövecskéken, melyek megáldattak, ily alakban 
volt sz. Mihály neve vésve vagy karczolva: S. * M. 

Rövid idő alatt az egyházmegye szomorúsága öröm-
mé változott át. 

A barlang tetejéről folyton-folyvást csepeg a viz, 
ezért az itt levő oltárok mindegyikét négy oszlopon 
nyugvó tető védi. E cseppek szent Ágoston eme szavait 
jut ta t ják a zarándok eszébe: „Minden viz nem képes a 
pokol egyetlen szikráját eloltani ; de a tiszta és tökéle-
tes bánattal biró szivből származó egyetlenegy köny a 
pokol minden tüzét eloltja." A barlang nyílásával szem-
közt, a templom túlsó felén van a chorus, hol a bazi-
lika kanonokjai, szemben szent Mihály oltárával, végzik 
a zsolozsmákat, annak oldalán pedig, tőlünk jobbra, van az 
első Napoleon által megrablott, és ennélfogva kincsek nél-
küli kincstál'. S mire használta az imperátor ur az ott volt 
kincseket, melyek számtalan imameghallgatásról tanús-
kodtak s a zarándokban a bizalmat Isten iránt ébresz-
tették ? — Arra, hogy azok segélyével vért ontson. 

A városkában egy kis templomra akadtam. Michele 
azt mondá, ez a purgatoriumbeli lelkek temploma. A 
főoltár megett a bolds. Szűz képe zöld függöny n yel 
volt eltakarva. A főoltár mindkét részén tizenké t szék 
volt, melynek támlája felett halálfejek voltak festve, 
ugy hogy minden második biretummal volt fedve. E 
biretumos koponyák azon, különben ajtatos papra em-
lékeztettek, ki szent Lydvina előtt oda nyilatkozott, 
hogy kész századokon át a purgatoriumba menni, csak 
üdvössége legyen biztosítva: „Mit beszel u ram! — igy 
szólt a szent. — Ha tudná, hogy milyen hely a tisztító-
tűz, és hogy mikép szenvednek ott a lelkek, igy nem 
beszélne." Azért mondja sz. Ágoston : „Egy szempillantá-
sig a tisztító helyen lenni terhesebb, mint bármily ki-
gondolható földi büntetés." És szent Bernárd : „Állítom, 
hogy a tisztitóhely kínjai keménységre nézve felülmúlják 
minden vértanúnak és Krisztusnak kinjait is." És mégis 
„szünetnélkül sóhajtoznak ott a lelkek, és senki sincsen, 
ki rajtok könyörülne, — mondja sz. Cyrill — a mélység-
ből kiáltanak és jajveszékelnek és senki sem viseltetik 
részvéttel irányukban." — Oh mennyivel boldogabbak a sz. 
vértanuk, kiknek ereklyéi itt az oltárkövekben őriztetnek, 
kikről sz. Cyprián mondja: „Boldog szemek, melyek a 
földi dolgok számára elzáratnak, hogy a mennyeieket 
lássák !" 

Az idő dél felé járt . A hegy teteje ködbe volt 

burkolva, midőn szent Mihály szentélyét s nemsokára 
városkáját is elhagytam. Mielőtt kocsira szálltam, egy 
öreges asszony azt kérdé tőlem, hogy kalapomnak miért 
nincsen széles karimája. Mert esernyőm van, volt vála-
szom, melylyel az öreg meg volt elégedve. 

Mire a hegy derekára értünk, tökéletesen kiderült ; 
a csendes tenger kékellett, az apuliai tengerparti váro-
sok a távolban fehérlettek. Az uton itt-ott igen szegény 
emberekkel találkoztunk. 

Manfredonia egyik templomában sz. Leonardo ol-
tára lepett meg, kinek egészen aranyozott szobra üveg 
alatt az. oltár felett áll, az oltár mindkét oldalán pedig 
a falat a szó teljes értelmében rablánczok fedik el, me-
lyeket a szent imája által megszabadított rabok hála áldo-
zatul hoztak ide. 

Esti nyolczadfélkor sűrű esőben hagytam el Man-
fredoniát. Másnap déltájban azon urak egyikével talál-
koztam a pályán, kik Olaszhonban nem éppen nagyon 
ri tkák, kik nem tudom tudatosan vagy öntudatlanul 
túlságos tekintélyt affektálnak. Beszédközben a polgári 
házasságról is szóltunk. A szóban levő ur IX. Pius 
pápa által kárhoztatott eme állitásnak hódolt: „Iure 
naturae matrimonii vinculum non est iudissolubile, et 
in variis casibus divortium proprie dictum auctoritate 
ci vili sanciri potest." Mert szerinte kegyetlenség volna 
valakit arra kényszeríteni, hogy oly személylyel éljen, 
kivel bizonyos okoknál fogva élni nem akar. Ha ez áll, 
igy válaszoltam, akkor minden közlegény kívánhatja, 
hogy azon káplárját vagy társát, kit nem maga válasz-
tott s kivel bizonyos okoknál fogva lenni nem akar, 
tőle eltávolítsák. — Miért akarják az egyházba a zsidók 
libellum repudii-ját vagy a pogány rómaiak szokásait átül-
tetni ? A kik a házasság felbonthatóságát kívánják, azok 
az Istent a családból, és mivel az állam családokból áll. 
az államból akarnák kizavarni, mert mint sz. Ágostonnál 
találjuk : „Is habet Deum, qui Spirituui immundum non 
habet " 

A nemes római Fabiola az akkoriban a polgári 
törvények által megengedett spiritus immundusnak hó-
dolt, és tudatlanságból fér jét elbocsájtva máshoz szegő-
dött, mint sz. Jeromos ad Oceanum i r j a ; de megírja azt 
is, hogy mily szigorú poenitentiát tartott e miatt. 

Ily Fabiolák voltak okozói sz. Péter és Pál vérta-
nuságának. „Legantur Martyriologia — mondja de Lau-
rea bibornok, de Prado János boldoggá való avattatásá 
nak ügyében — legantur martyria Petri et Pauli, qui 
per novem menses in carcere detenti, redeunte Nerone 
ex Achaja, accusati, quod impedirent pellices, ne ad 
suos amasios redirent , quia christianae factae erant, 
occidi jussi sunt, nulla tunc facta Fidei quaestione." 

Útitársam ezek után megigazitá kucsmáját, kerek 
köpönyegének egyik végét vállára veté, horgas orrát 
pedig prémes gallérjára helyezve gondolatokba merült, 
ugy hogy akaratlanul is Minerva madara, melyet itt 
barbagini-nek neveznek, jutott eszembe. De mielőtt egyik 
kisebb állomáson kiszállt, jobbját nyújtva igen szivesen 
búcsúzott el tőlem. „Non vincit, nisi Veritas; — mondja 
sz. Ágost. — victoria veritatis est Charitas." 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 17. Mi nyugtalanítja s mi nyugtatja 

meg a „Nemzet"-et. — 
A .,Nemzet" tudvalevőleg a jelenlegi, protestáns 

hegemónia alatt álló kormány — félhivatalos közlö-
nye. Mint ilyenről igen érdekes tudni, hogy mik az ő 
aspirácziói, mik nyugtalanítják érzékeny kedélyét s mik 
szolgálnak annak megnyugtatására . 

Jun . 14-én közölte a félhivatalos lap a kultusmi-
nisteriumban történt legújabb változásokat. Tanárky a 
protestáns államtitkár, a szent-István-rend kis keresztjé-
vel, nyugalomba ment. Helyébe államtitkárrá a „katho-
likus" Berzeviczy neveztetett ki. Egyúttal azonban a 
protestáns Gönczy Pál, a „ministerium egy régi támasza", 
államtitkári czimmel és jelleggel ruháztatott fel. 

Ezt a félhivatalos „Nemzet" egy nappal a hivatalos 
lapban való kihirdetés előtt közölte, sietvén beschwich-
tigungs-hofráthkodni egy oly irányban, a mely teljesen 
le lesz leplezve az által, ha a „Nemzet* nyugtató meg-
nyugtatását szórói-szóra közöl jük. 

„A katholikus államtitkár mellett, u. m. a „N." lesz 
tehát egy protestáns is, a mely intézkedést mi igen meg-
nyugtatónak tartunk. Ezen királyi elhatározásokat egy ne-
gyedik zárja be, dr Markusovszky Lajos ministeri taná-
csossá előléptetésével." 

Igy a „Nemzet." 
Mi ezt az eljárást a „Nemzet" részéről — hogy 

saját szavával éljünk, „igen" jellemzőnek tar t juk. Addig 
mig a protestáns Tanárky — három minister alatt — 
egyedül volt államtitkár, azaz a kultusmister közok-
tatásügyi factotumja, addig a „Nemzet"-et és az ő urait, 
hiveit, nem nyugtalanította az, hogy katholikus többségű 
országban protestáns ember vezeti az iskola-ügyet, és 
nincs mellé rendelve ellensúlyozóul egy katholikus ál-
lamtitkár. Most, hogy a „katholikus" Berzeviczy került 
fel államtitkárnak, egyszerre oly „igen-igenu szükségessé 
vált a megnyugtatás. 

Az is „igen" jellemző dolog, hogy az egy „katho-
likus" Berzeviczy ellensúlyozására, vagyis egy „katholi-
kus" előléptetése miatt a protestánsok megnyugtatására két 
protestáns előléptetés vált szükségessé. Ugy látszik, csak 
igy lehet a megnyugtatás — «igen" megnyugtató. 

Ha ez igy megy, hogy mig a katholikusok csak 
egy lépést tesznek, addig a protestánsoknak két lé-
pést engednek előre tenni : akkor nekünk katholiku-
soknak nemsokára alig marad valami betölteni való az ál-
lami functiók terén. 

No de az ily kis vexatio nem árt ! Sed quousque 
tandem? ? ? 

Freiburg. (Svajcz.) A freiburgi katholikus egyetem 
ügyéről — Ritter genfi protestáns egyetemi tanár és 
bölcseletkari dékán a „Revue internationale de renseigne-
ment" -ben igen meleg hangon irt czikkben emlékezik 
meg. Nyilatkozatának veleje ez: „Mig a protestáns Svajcz 
egyetemekben és akadémiákban bővelkedik, a katholikus 
Svajcznak ily intézete jelenleg egy sincs. Az eszme, hogy 
abban a városban, hol ez a párt eminens tulsulylyal 

bir, egyetem alapítsanak, mely az országnak becsületére 
váljék, a külföldre pedig vonzó erejével hasson, oly 
egyszerű és helyes, hogy megvalósulásának csiráit ön-
magában hordja. Csak némelyes ügyesség a vezérfiak 
és egy kis jóakarat a sajtó részéről kedvező fogadtatást 
készíthetnek elő ez intézet számára. Nehézséget csupán 
a dotatióra szükséges óriás összeg okoz. . . . A mi a 
látogatottságot illeti, az bizonyára nagy leszen. Freiburg 
egyeteme az egyedüli lesz, mely katholikus jellege mel-
lett egyúttal állami intézet minőségével fog birni. ') Ez 
igazán oly szerencsés helyzet, mely páratlanul áll s ta-
gadhatatlan előnyökkel jár. Francziaország kétségkívül 
tömegesen fogja küldeni a tanulókat, épp igy Olaszhon, 
Spanyolország, a kath. Anglia és Amerika. A freiburgi. 
kath. egyetem e tekintetben hasonlitani fog a genfi 
protestáns jellegű, állami egyetemhez, Mind a kettőnek 
kozmopolitikus hatása lesz. További nehézség lesz Ritter 
tanár szerint egy egyöntetű, egységes szellemű irodalmi 
iskola, irodalmi szellem, irodalmi irány és hagyomány 
alkotása. De idő és jóakarat ebben is segíthetnek." 

IRODALOM. 
= Nyitráról Lourdesba és Parisba. Útirajzok, 

irta dr. Tóth János, nyitra e. m. áldozár. 207 1. Ara 
60 kr. Kapható Nyitrán a szerzőnél. 

Ezen czim alatt uj könyv jelent meg e napokban, 
melynek szerzője a szórakozni és a szórakozva tanulni 
vágyó olvasót az osztrák tartományokon, a szép Svájczon 
keresztül Francziaországba, a szellemi mozgalmak ha-
zájába vezeti. Lourdes és Paris, e két név sokszorosan 
és sokféle szempontból hangzik fel e század történetében ; 
a hozzájok kötődő események nem egy tekintetben for-
rásai voltak Európa társadalmi és vallási mozgalmainak, 
melyek az élet jelen alakulásait lényegesen befolyásolták. 
E két névben : Lourdes és Páris, az áhítatos momentum 
a tanulságossal ölelkezik. 

Mindkettő a fent czimzett útirajzok középpontját 
képezi, melyekhez a szerző akként vezeti az olvasót, 
hogy annak előbb azt az utat kell megtennie, melyet 
száz meg száz tourista beutazott már s mely jelentékeny 
darabot képez Európa földabroszán mind természetrajzi, 
mind történelmi s társadalmi szempontból. E tárgyú 
útleírások nem hiányzanak hazai irodalmunkban, s mégis 
a szóban lévő mű helyet kér s helyet érdemel hasonló 
tárgyú társai között, nem csak azért, mert egy befejezett 
ut élményeit tár ja az olvasó elé, hanem azért is, mert 
szerzője azon széles olvasottságáról ismeres dr. T., kit 
a kath. közönség két év előtt a „M. Állam" hasábjain 
megismert és megszeretett , a kinek szellemes s itt egy-
úttal humoros tolla elég kezesség arra, hogy könyvében 

') Ily intézetté egészitette ki Mária Terézia a mi budapesti 
egyetemünket. Magyar királyi katholikus jellegű intézet az de jure 
— és nem egy tekintetben még de facto is. Ott van például az 
egyetemi templom, ott vannak a rektori és kari jelvények s az 
egyetemi templomi ünnepélyek. -A szerk. 

2) Szerintünk ez nem lesz nehéz. A katholikus szellem ha-
tározott, egységes irányt fog adni a freiburgi egyetem iroaalmi 
tevékenységének. szerk. 



392 RELIGIO. 

az olvasó szórakozást és a jelzett útba eső helyek olyan 
ismertetését találja, a milyent rövid de mégis kimeritő 
vonásokban csak oly iró adhat, a ki jóval tul van a 
kezdő szárnypróbálgatásain. 

Az élmények, a benyomások, a mindennapi élet 
eseményei olyan szinben vannak feltüntetve, a mint 
azok a szerző lelkében visszatükröződtek, a mint azokat 
széles ismeretei egy egészszé érlelték s a mint azokat 
egy gyakorlott iró reprodukálni tudja. A történelmi 
mult helyett az érintett nemzetek és helyek jelenét emeli 
ki különösen, a mi felette tanulságos a jelen idő tör-
ténelmi mozzanatainak megítélésénél. Mind olyan kellé-
kek ezek, melyek a müvet, melyben összpontosulnak, 
ajánlásra méltóvá teszik, s azért dr Tóthnak ezen u j 
termékét ajánljuk a t. olvasók figyelmébe. 

Dr Maróthi J. 
— Ugyanazon szerzőtől megjelent s még néhány 

példányban kapható : Callista. Elbeszélés a kereszténység 
III. századából. Irta John Henry Newman bibornok ; 
angol eredetiből forditotta Tóth János. Budapest, 1883. 
8-rét, 314 lap. Ára 1 fr t . 

A katholikus, hitbuzgalmi szépirodalom e remekét a 
családok körében való terjesztés végett melegen ajánljuk. 

VEGYESEK. 
— Angliában egyre folynak a megtérések. A „Ca-

tholic Times" jelentése szerint legújabban hatfeldi és 
povereli sir Young Károly az English Church Union 
vagyis az angol prot. egyházi unió nevü szövetség volt 
t i tkárja, és dr Gladstone a hires zenész, tértek vissza a 
kath. anyaszentegyház kebelébe. 

— Newfoundland u j kormányzója sir Shea Ambrus 
lesz. Shea katholikus. Az angol világbirodalomban a 
katholikusok lassan de biztosan baladnak előre. 

— Az angol katholikus püspökök Victoria királynő 
uralkodásának félszázados ünnepe alkalmából együttes 
feliratban fogják hódolatukat és üdvözletöket nyilvánítani. 

— Idők jele. Mgr Nazzari-Calaliana milanói érsek, 
a ki a Vatikán és Quirinál kibékülésének nagy hive, az 
olasz királytól az Annunziata-rend nagy keresztjét kapta. 

•— Az angol katholikus papság, a mint már egy-
szer emiitettük, sajátos tapintatossággal érti, hogyan 
kell az Isten igéje hirdetésébe életrevalóságot lehelni. 
Fő és allelkipásztorok, világi és szerzetes egyházrendi 
szónokok mindig korszerű, megragadó tárgyakról szó-
nokolnak. Igy például Manning bibornok, a ki minden 
vasárnap és ünnepnap prédikál, f. hó 5-én a természet 
és kinyilatkoztatás rendjéről szólt és azt fejtegette, mily 
messze esnek egymástól az atheismus és a keresztény 
szellem. Praktikus applicatióban áttért azután a katho-
likus és rationalistikus irodalom ismérveinek fejtegetésére. 
Anderdon J . t. atya ugyanakkor Manchesterben az an-
glikán egyházirend ordinatiójának semmisségét fejtegette. 

— A katholikus missiók vázlatos képét nyújt ja a 
következő rövid kimutatás : Indiában van 26 érsek és 
püspök 1200 áldozópappal, Chinában és Japánban 50 
apostoli vikárius 1400 missionáriussal, Afrikában 2 érsek, 
12 püspök, 17 apostoli vikárius. 16 apostoli praefectura, 
a brit Amerikában 30 püspök 2000 áldozópappal, Ausz-
tráliában 23 püspök 900 áldozópappal. (Catholic Times.) 

— Abbé Monnier Názárethből jelentést irt a „La 
Croix"-nak arról, hogy neki sikerült kitalálnia azt a 
helyet, a hol, Egyiptomból visszatérvén, a szent család 
lakással birt. Hajdan e helyen, valamint az annuntiatio 
helyén, templom állott. Szent Jeromos és 670-ben Arculph 
mind a kettőt ismerték. Utóbb a lakóhelynek, „ubi nutri-
tus erat", t. i. az édes Udvözitő, a templommal együtt 
eltűnt nyoma és emlékezete. Azaz élt emléke annak, 
hogy volt ily hely Názárethben ; de hogy hol volt, azt 
nem tudta senki. Abbé Monnieré e szent hely megjelö-
lésének az érdeme. 

j A nagyváradi 1. sz. egyházmegyei papság a saját, 
valamint a rokonok nevében, őszinte részvéttel tudatja, 
hogy Krisztusban testvére, főtisztelendő Frint Mihály ur, 
nagyvárad-egyházmegyei 1. sz. aranymisés áldozár, sz.-
széki ülnök és a püspöki papnevelde nyugalmazott lel-
kiigazgatója, élete 79-ik, áldozársága 53-ik esztendejében, 
f. évi junius 14-én, délután 3 /á5 órakor, példás türe-
lemmel kiállott hosszas sorvasztó szenvedés után, sz. 
vallásunk mennyei vigaszában, az utolsó szentségekben' 
részesülten, az Urban csendesen elhunyt. Földi marad-
ványai e hó 16-án, délután 5 órakor fognak a nyugal-
mazott papok intézetében beszenteltetni és a várad-olaszii 
temetőben a feltámadás boldog reményében eltakarittatni. 
Az engesztelő szent miseáldozatot f. hó 17-én 10 órakor, 
a várad-olaszii plébánia-templomban mutatják be érette 
a Mindenhatónak. Volt tanítványait és ismerőseit kérjük, 
imádkozzanak érette ! Nagyvárad, 1887. junius 15. Az 
örök világosság fényeskedjék néki ! 

Nyugta. 
Az aradi siketnémák-iskolája fenntartására folyó 

tanévben a helybeli lapokban kimutatott adományokon 
kivül, következő adományok folytak még be : 
Nagym. s ft. Bonnaz Sándor csanádi püsp. úrtól 50 frt. 
A mélt. s főt. székesfehérvári sz. káptalantól . . 50 frt. 
A mélt. s főt. veszprémi sz. káptalantól 20 frt. 
A nagys. s főt. győri sz. káptalantól 25 fr t . 
A mélts. s főt. csanádi sz. káptalantól 10 fr t . 
Nm. s ft. Lönhart Ferencz erdélyi püsp. úrtól . 10 frt. 
A nagys. s főt. rozsnyói sz. káptalantól 10 frt . 
A kegyesrendiek nagyságos s főt. főnökétől . . . 15 fr t . 
A mélt?. s főt. kalocsai fsz. káptalantól 5 fr t . 
A nagym. s főt. nyitrai püspökségtől 10 frt. 
Főtiszt. Révfalvy Manó minorita áldozár úrtól . 10 frt. 

összesen 215 fr t . 
Mely nemeslelkii adományokért alulírott e helyütt 

is köszönetet mond, s az aradi siketnémák-iskoláját a 
haza áldozatkész főpapsága s a nagy közönség további 
pártfogásába ajánlja. Aradon, 1887. jun. 4-én. Dr Jánosy 
Demjén, minorita rendfőnök, az aradi siketnémák-iskolája 
felügyelő-bizottságának elnöke. 

Kegyeletes adakozás. 
A budapesti központi növendékpapok fiúi kegyeletök és 

hódolatuk jeléül a szent-atyának péterfiliérképp . . . 24 f t 20 kr. 

Fölhívás előfizetésre. 
Közeledvén a félév vége, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még hátralékban volnának, legyenek szivesek a 
tartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
hatók. 

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

Budapest, 1887. 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, VI I I . , József-körut 
)0., hova a lap szellemi 

részét illető minden kül-
demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK É V F O L Y A M . 

I Előfizethetni : 
minden 

I kir . postahivatalnál ; 5 
I Budapesten a szerkesz- | 
I tőnél, és Rndnyánszky ; 
: A. könyvnyomdájában, • 
: IV., Papnövelde-utcza : 
: 8. sz. alatt , hova a ne- 5 
: taláni reclamatiók is, | 
: bérmentes nyi tot t levél- § 
: ben, intézendők. s 

Budapesten, junius 22. 50, I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Yezéreszmék és Tanulmányok : Az alpapság s a képviselőválasztási mozgalmak. — Páskuj Lajos. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : A fővárosi IV. kerület orsz. képviselőjének beszéde. — B e r l i n : A legutolsó porosz egyházpolitikai törvény s annak 
társadalmi jelentősége. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat tisztelt tagjaihoz. — Az erdélyi római kath. irod. társulat. — 

Vegyesek. — Fölhivás előfizetésre. 

Az alpapság s a képviselőválasztási mozgalmak. 
Az egész ország Kárpátoktól Adriáig vissz-

hangzik az alkotmányos szabadság s választói 
jog gyakorlásának zajától, melybe a különféle 
politikai s nem-politikai szenvedélyek kiáltó zagy-
valéka elég disharmoniával vegyül, ez alka-
lommal inkább, mint valaha, ama nagy válság 
miatt, melyet az öt évi országgyűlés és ennek 
hosszú, a legbölcsebbektöl is beláthatatlan ese-
ményekkel terhes t a r tama okoz, eltöltvén az 
elméket s sziveket ama gondterhes érzéssel: vajh 
mit re j t méhében a jövő? 

Ily mozgalmak közepette az alpapság, a 
gondjaikra bizott hivek lelkipásztorai nem nézhe-
tik közönyösen a jelenleg folyamatban lévő és 
a jövőben készülődő eseményeket, lévén ők azon-
felül adófizetők is, még pedig a világiaknál ma-
gasabb adóval terhelt polgárai a hazának, akik 
joggal kivehetik a maguk részét az alkotmányos 
jogból, ha ngy akar ják és a viszonyok nem aján-
lanak egyebet. 

Épp ez alapon teljes szabadságot élveznek 
cselekvésükben s állásfoglalásukban : részt vehet-
nek a cselekvő és szenvedő választási jog gya-
korlatában, és csatlakozhatnak ama párthoz, mely 
iránt nagyobb bizalmat táplálnak. És ez elvet 
látjuk is minden választókerületben alkalmazva, 
annyira, hogy ezek némelyikében papokat szem-
lélünk papokkal szemben állani, sőt i t t-ott egy-
más ellenében külön-külön befolyásukat latba 
vetni akár valamely párt , akár pedig saját vá-
lasztási győzelmük érdekében. 

Ezúttal nem mérlegeljük, mennyiben van 
ennek jó vagy rossz oldala a hitélet, a papság 

tekintélye, az egyház s ország java körül : vitázni 
lehet pro és contra, de a kérdés fölött elhatáro-
zólag dönteni, az magasabb s illetékesebb forum 
joga s esetleg hivatása. Csak mint az alábbiak-
hoz szükséges alapvetést meg kell állapitanom azt, 
hogy az alpapság, mint „oldott kéve," elszórtan az 
összes politikai pár tok táborában található föl. 

Folytatva megfigyeléseinket a jelen képvi-
selőválasztások mozgalmai körül, második kima-
gasló jelenségül jegyezhetjük föl ama tényt, hogy 
az alpapság minden politikai pár t részén, akár 
mint képviselőjelöltek, akár ilyeneknek hivei, 
tekintélyes szerepet játszik. Ha széttekintünk az 
ötszáz egynehány kerületben, szinte megelégedés-
sel szemléljük, mint igyekeznek a képviselőjelöl-
tek megnyerni a lelkészek barátságát, mint teszik 
meg ezeket párt juk vezérei sorába, mint választ-
ják meg ezeket bizalmi férfiaknak vagy párt-
elnököknek, és végül mint iparkodnak az egyes 
pártok papokat fölruházni a választási actus ve-
zetésére hivatott elnöki tiszttel. 

Ez fölöttébb tanulságos jelenség ugy általános 
egyházi, mint különleges magyar szempontból. 

Amit Bismarck, a világi államférfiak e leg-
nevesebbje, a szeptennátus s egyéb politikai ter-
vei keresztülvitelére dicsőn uralkodó XIII. Leo 
pápánk közbenjárásától várt : azt igyekeznek a 
különböző pártok jelöltjei a hazai papságtól ki-
nyerni saját ambicziójuk kielégítése érdekében. 
Mindkét tünet fölötte jellegzetes tanúbizonysága 
az egyház mélyreható befolyásának, nemcsak az 
erkölcsi téren, de a közügyek mezején is. Ami 
különösen Magyarországot illeti, azt lehet mon-
dani, hogy a képviselőválasztások, a parlament 
megalakulása jó nagy részében a papság befo-
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lyásával történik,1) amennyiben a kerületekben a 
politikai pártszenvedélyek vagy egyéb csengő-
pengő argumentumok nem döntik el a választás 
kimenetelét . És pedig szemügyre veszszük i t t ugy 
a cselekvő részvételét a választási mozgalmak-
ban, mint szenvedőleges magatar tásá t bizonyos 
kerületekben, hol részint önkéntes visszavonulás, 
részint ráerőszakolt tét lenség a választások ered-
ményére sok esetben döntő hatással van. 

A polit ikai élet főkönyvének ez a „Követel" 
rovata, melylyel szemben áll a „Tartozik" lapja. 

A különböző pártok jelöltjei követelik, ké-
rik, esdik a pap, a lelkész részvételét, pár t fogá-
sát, — ha ezt nem nyerhet ik meg — ott leg-
alább távolmaradását kivánják, vagy, amennyiben 
tőlük telik, azt kierőszakolják. Mindkét eset arról 
tanúskodik, hogy a győzelem esétyeit eme befo-
lyásos tényezőktől teszik függővé. 

Ámde viszont, ha tekinte tbe veszszük, meny-
nyiben igyekeznek a jelöltek vagy a megválasz-
t o t t képviselők ezen tényezők valláspolitikai kí-
vánalmainak eleget tenni, kénytelenek vagyunk 
idült deficzitet bejegyezni a mérlegbe. 

Jó nekik, kell is nekik a pap a választások 
megejtéséhez, a győzelem eléréséhez; egekig ma-
gasztalják erkölcsi befolyásának jótékony hatá-
sát, a vallás üdvös és szükséges ápolását, az 
egyházi és hitközségi szervezet szabad és bizto-
sitott fejlődésének jogosultságát és jó té teményei t ; 
— de legyenek egyszer megválasztott honatyák, 
vagy reményeikben csalatkozott bukot t jelöltek, 
egyszerre elfeledkeznek mindenről, amit nem győz-
tek eléggé ismételni, mintha ma a politikai Ígéret, 
a közélet férfiujának adott szava kevesebbet érne, 
mint a kavics, melyet a mélységes tó vize elnyel. 

Tisztelettel adózunk a kivételeknek; mégis 
föl kell említenünk azt, hogy a pártfegyelem 
nyűge még ezek a j aká ra is l aka to t tett , és pe-
dig nemcsak a kormánypár t , de az ellenzéki s 
antiszemita pár t körében is. 

Ez a múltból mer í te t t tapasztalás. Szabad 
talán remélni, hogy a jövő meg fog kimélni a 
fönebb ecsetelt deficzittől ? 

Mindenesetre megfontolás tá rgyát képezhe-
tik a képviselőválasztási mozgalmak jelzett tüne-
tei, melyek egészséges vérlüktetést tételeznek föl, 
és az ellenkező par lament i kóros állapot, mely 
természetellenesnek mondható. 

') J ó nagy részben" ő, mint az értelmiség első osztálya, lesz 
majd első sorban felelős is, ha az egyházat és hazát a csélcsap 
liberalizmus válságokba dönti. A szerk. 

Hol rejlik a hiba? Csak az egyik félnek volna 
benne része? 

Erre adjon más választ, akinek könnyű lesz bebi-
zonyítani, hogy „peccatur in t ra et extra muros. . . ' -

A papságnak jobban kellene szorítani a kép-
viselőjelölteket, hogy szavukat adják a vallás ér-
dekeinek ápolására, és a képviselőket — szavuk 
megtar tására . Ez bizonyos. 

Mert denique ugy van gondoskodva a val-
lás érdekeiről, a hogy a papság gondoskodik. 

Az ő kezéből"követeli Isten a le lkeket! 
Fr. Laicus. 

P á s k u j L a j o s . 
1824—1887. 

Irta : Bodnár G - á s p á r . 

Szilágy-Somlyón 1824. szeptember 8-án született. 
Gyermekéveit, valamint tanulói pályájának jó részét Í3 
itt töltötte el. — A vidék szépsége, regényes fekvése 
már korán hatással lehettek az ifjú képzelmére s nem 
kevésbé nemesitheté bedélyvilágát az az egyszerű, de 
vidám kör, melyben ifjú éveit tölti vala. 

A tanulmányaiban mindinkább előbbre halandó ifjú-
nak képzélmi világa még inkább tágult, midőn a „Phy-
sica és Logika" végzésére Kolozsvárra ment. — Erdély 
borított hegyeivel, regényes völgyeivel, bus omladékai-
val, de maga Kolozsvár is a meszsze múltra emlékeztető 
épületeivel, gyöngéden érintették fogékony keblét. 

Minden ember életében megjön az az időpont, 
mikor a mult és jelen csak azért szorulnak háttérbe, 
hogy a jövő kérdése annál nagyobb helyet foglalhasson 
el. — A tanulmányaiban megállapodott ifjú is ez idő-
pont küszöbén vette magát észre. — A jövő ? Ki nem 
ismeri e szónak varázshatalmát? 

A koczka el lőn vetve. — Páskuj a papi pályát 
választá. Br Bémer nagyváradi püspök igéretét adá, 
hogy őt növendékpapjai sorába fölveszi. — Addig is, 
mig ez a körülmények változásaival lehető lesz, szor-
galmasan végzi vala az első évi theologia tanfolyamát 
— Ámde a püspök hirtelen bekövetkezett halála a do-
lognak más fordulatot adott. — Az ifjú Szatmárra jött, 
hol többszöri concurrálás után végre a papnövendékek 
közé felvétetett. 

Az idő, midőn a papnövelde falai közé lépett, izga-
tott és viharos vala. — A szabadságharcz, nemzeti ön-
érzetünk e hatalmas postulatuma, már - már kezdetét 
veszi. — A nemzet felébredt bűnös álmából, önmaga 
tehetetlenségétől megrettenve saját léteért kezde küzdeni. 

A mozgalmas idők a papnöveldék síri csendjét is 
felverték. Hiszen az alatt a hosszú öltöny alatt is haza-
fiasan érző sziv dobogott. E szomorú, de tanulságos idők 
nemzeti hatása alatt keletkeztek a papnöveldék irodalmi 
iskolái, köztök a szatmári is. Ez irodalmi iskola létreho-
zásában Páskuj Lajosnak főrésze volt. 0 vezette néhány 
társaival (Csók, Pasqual, Kazimirszki, Müller) és tartotta 
titokban azt a kis kört, a melyről talán ma már keve-
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sen tudnak valamit, de ' a me)y pedig eredményében 
messze kiható volt. 

Irodalmi működése ez időben veszi kezdetét. - A 
költemények, melyeket ez időben ir, már határozott hi-
vatást árulnak el. — Költeményeiben — mint később 
is — mindig túlnyomó a lyrai elem, saját szivében van 
forrása, onnan meriti legszebb eszméit, miket egyszerűen, 
mesterkéletlenül tud dalba önteni. 

Egyházirodalmunk, részletesen egyházi költésze-
tünk fejlődése annyi hanyatló idő után éppen e korban 
kezdett ébredezni. — S ha vannak költőink, kiknek lel-
kesedése és hivatása végre valahára meghozták egyházi 
költészetünk fejlődésének biztató tavaszát : Páskuj Lajos 
nevét nem szabad felednünk. Vagy ha ez állításomban 
valaki kételkedni fog, azt utalom ezen időszak szépiro-
dalmi, társadalmi közlönyeinek olvasására. — A ,Religio', 
„Tanodai Lapok", Szigeti Album, Idők Tanuja, Családi 
Lapok, Katholikus Néplap, utóbb Heti Lap hasábjain a 
Maguray (Páskuj Lajos) nevével sűrűen találkozunk. Kár 
s a kath. irodalom nem sajnálhatja eléggé, hogy a köl-
tőt nem sikerült rávenni szétszórtan megjelent költemé-
nyeinek önálló kötetben való kiadására. 

De folytatnom kell élete eseményeit. — Az 1849. 
év végre elhozá életének legszebb napját. Nagy-Váradon 
fölszenteltetett. A szatmári püspöki udvarban nyeri az 
első alkalmazást, majd Mármaros - Szigetre helyezik, 
onnan Sugatagra megy mint administrator. I t t veszi 
kezdetét szónoki dicsősége. — Egyházi beszédeivel annyira 
megnyerte hivei szeretetét, hogy a lakosok önkéntes 
adózásával megjavított plébániára őt kérelmezték. — Az 
egyházmegyei kormány azonban Gyarmatra helyezte át 
segédlelkésznek. A gyarmatiaknak ma is emlékükben él. 
Tanúim azon őszbeborult férfiak, kik Páskuj t ma is 
emlegetik. Gyarmatról Szatmárra hivták, hol káplán s 
gymnasiumi tanári állomást nyert. 

Szatmári káplán korában tanári elfoglaltsága mel-
lett is egészen a szószéknek élt. Volt eset reá, hogy egy 
nap többször is beszélt, s mint egykor maga mondá : 
kilencz nap alatt tizenegyszer prédikált. 

Olvastam, mily népszerűek valának a megboldogult 
szombathelyi püspöknek (Szabó Imrének) beszédei. — 
Ugy találom, hogy Páskuj Lajos beszédei éppen ily 
szerencsében részesültek. — Nehéz leirni azt a hatást, 
mit az ő beszédei tettek. — Mikor a szatmári nép meg 
hallotta, hogy „Páskuj beszél." — sietett, hogy helyet 
fogjon a templomban. Az ő beszédei pedig igen egy-
szerűek. — Egyetlen beszéde sem jár kábitó magasság-
ban. — Abban állott az ő művészete, hogy a legszebb 
eszméket, a legmerészebb gondolatokat a magyar nyelv 
sajátos zománczával akképen tudta bevonni, hogy azt a 
pór és olvasott megértette, a müveit ember pedig gyö-
nyörködött és lelkesedett. A szivet hatalmába keriteni, 
az akaratot elhatározásra bírni : ebben állott az ő biztos 
győzelmének titka. 

Demosthenestől kérdezték egykor, mi az első sza-
bály a szónoklásnál ? Feleié : a szavalás ! Hát a második ? 
— a szavalás, és a harmadik : csak a szavalás. En azt 
hiszem, ebben tetőződött Páskuj beszédeinek varázsereje. 
- Az o beszédei iránt lehettek sokan különböző véle-

ménynyel, de senki sem tagadhatja, hogy azok minden-
kor hatásban erősek valának. Ezek a beszédek nem 
minden szónok ajkára valók. Gyenge előadás mellett 
sokat veszíthetnek. Mert ritka embernek adatott meg 
az a szavalási tehetség, melynek Páskuj birtokában volt. 
Azokat a beszédeket ő irta, ki számot vetett képességé-
vel, ki ismerte hallgatóinak életviszonyait — és tudta, 
mit, mikor és hol lehet sőt kell megmondani. Azonfelül 
az ő hangja kellemes és lágy volt, soha sem untatott, 
sőt perczről-perczre, magával ragadott . 

1860. évben Szatmár város patronatusa alatt külön 
plébániát szerveznek. — Azt a fiataí káplánt, ki gyújtó 
hatású beszédeivel a közönséget elragadja, a városban 
mint u j plébánost emlegetik. Fiatal ember — s ily fon-
tos állás ! Nehéz körülmények, hol az érdemet rendsze-
rint az évek száma szerint mérlegelik. Haas püspök, ez 
a derék és sokáig félreértett püspök szintén meg volt, 
lepve a nép ezen óhaja által. De a közóhaj és a sza-
vazás ereje oly erősen nyilvánult, hogy a tapintatos 
püspök kénytelen vala a lelkesedéssel megejtett válasz-
tást megerősíteni. 

Es Szatmár nem volt szerencsétlen e választással. 
Szatmárnak sajátos viszonyai a szatmári plébános állá-
sát nagyon megnehezítik. 

Páskuj Lajos azonban a papi hivatalt és a tár-
sadalmi embert mindig öszhangzásban tudta tartani. 
Egyformán szerette őt minden vallású ember. A nép 
atyjának tekinté. Ajtaja a szegény előtt nyitva állott, 
hivei mindig bizalommal voltak iránta. Iskoláit is sze-
rette. Az volt legnagyobb öröme, munkáinak csendes 
pihenése, ha gyermekek közé mehetett. Rajongtak 
is érte a gyermekek. Ha estenden az utczán sétált, 
utánna futának a kicsinyek s mily örömük volt, ha a jó 
pap bácsi megállott, velők beszélgetett; hát még mikor 
czukorkák, képecskék és leleményes apró játékok az ő 
rejtélyes zsebeiből előkerültek ! Hogy mennyire ismerte 
a gyermekek kedélyvilágát, tanúskodnak azon kis gyer-
mek költemények, melyeket ma már az egész ország-
ban, — különösen a vizsgálatok alkalmával hallani lehet. 

Plébános korában sem hagyta el kedves lantját. 
Bár mint közkedveltségü s népszerű ember a társadalmi 
mozgalmak mindegyikében részt vett, ritka lelkiismere-
tességgel dolgozta ki egyházi beszédeit is. A lapok sű-
rűen hozták költeményeit ; egyházi beszédeit pedig két 
füzetben sajtó alá rendezte (Páskuj Lajos szatmári esperes-
plebános egyházi munkálatai I. és II. k). Említést érde-
melnek továbbá pohárköszöntői is, miket egyes társa-
dalmi ünnepélyek alkalmával mondott el. — Ezek a 
pohárköszöntők valódi gyöngyei ; humor, szellemszikrák, 
ügyes képekben, szójátékokban nagyon gazdagok. A 
szatmáriak emlékezni fognak például a Jókaira mondott 
dikczióra,_mely után a nagy költő Páskui nyakába borult 
s megcsókolá őt. 

De Páskuj Lajost szerették hivei a templomban 
is. A szószéken lestek szavait, az oltárnál, különösen 
mikor szép csengő hangján az orgona mélabús zenéjének 
kíséretével a „Praefatiót" éneklé, örömkönyekben úsztak 
az ájtatoskodók szemei. Ha visszagondolunk azon időkre, 
mikor Jeremias siralmait éneklé a nagyhéten, mikor 

50* 



396 RELIGIO. 

azokat a keserves panaszokat érzékeny hangjával eldallá, 
midőn visszaemlékszünk azokra a szép Mária énekekre, . . 
egy kedves időszakot varázsolunk elő a közel múltból 
— és a visszaemlékezés hatása alatt nagyon fá j a mu-
landóság. 

Hogy mily viszonyban volt hiveivel, arról beszél-
jenek a szatmáriak. Hivei sírjánál — tisztán kegyelet-
ből — elmondott gyászbeszédei gyönyörű bizonyítványa 
e viszonynak. Szelleme, kedélye elvitték őt hivei öröm-
ünnepeire is. A hova elment, oda örömöt és jó kedvet 
vitt. Ajka mikor beszédre nyílt, arczára ült szivének 
egész melegsége. Feje őszbe csavarodott már, de szel-
leme tavaszt ünnepelt. 

Népszerűségét különben legjobban fogja bizonyí-
tani e száraz adat : esperes, typulthai apát (1874. aug. 
5.), szentszéki ülnök, a nőegyesület t i tkára (hosszú idő-
kön), megyei iskolaszéki tag, az óvoda elnöke, városi 
képiselő, a szent-László-társulat kerületi igazgatója, a 
vöröskereszt elnöke, a Cecil-egylet elnöke stb. stb. 

Az 1881. év újév reggelén nagyszámú közönség 
töltötte meg a szatmári templomot. Egy pap búcsúzott 
híveitől. Arcza halálsápadt, szemei könytől ázottak. 
Beszélni kezd. A mint egy mondatot elmond, szavát az 
előtörő zokogás fojt ja el. Sír az egész templom, ki-
csinyje, nagyja, öregje és fiatalja. — Hoszonöt éve 
annak — szól végre a pap — hogy közétek jöt tem ; 
ekkor ifjú voltam, — ifjú fürtökkel, most őszült fővel 
veszek bucsut tőletek. Nagyon szerettem híveimet s jól 
esik tudni, hogy ti is szerettetek engemet. En most 
távozom hivatalomból, de azért itt leszek köztetek szi-
vemmel, szeretetemmel, tanácsommal. — Isten veletek! 
Soha népet igy sirni, igy érezni nem láttam. . . . 

A búcsúzó pap, Páskuj Lajos volt . . . s a nép 
Szatmár város közönsége. 0 felsége, a király, városunk 
e derék papját kanonokká nevezte ki. 

Mint kanonok csöndesen élt. üigy hosszú és becsü-
lettel betöltött pálya jutalmát élvezé. Békeszerető ter-
mészete, soha el nem feledhető nyájassága vezette rövid 
napjait. Ha sétáit végzé városunk utczáin, mindenki 
tisztelettel, kegyelettel emelé le előtte kalapját s azon 
gondolattal veté reá tekintetét, hogy az az ősz fő meg-
érdemli e tiszteletet. A ki ismerte őtvszerette is. A ki félre-
értette, irigykedett rája. De soha, senki sem gyűlölhette. 

Csöndes nyugodt napjait csak kevés ideig élvezhette. » 
Még nem érhette el a 63-ik évet s már be kellett fe-
jeznie földi életét. Ez év elején gyönge szervezete meg-
tört, s nap nap után fogyott életereje ! Mig végre má-
jus 28-án este 7 és 1/2 órakor utolsó lobbot vetett élete 
világa. — A halálcsengő megszólalt . . . és az ő hangja 
— elnémult ! 

Piros pünkösd napján feküdt bus ravatalán. Arcza 
egész valója nyugodt volt, mint egy csöndes lelkiismeret. 
— Egykori hivei körülállották ravatalát. — Csendesen, 
némán, mint valaha a szószéket, melyen beszélt. — Most 
már ő is néma volt. Szeme lezáródott, homloka elborult, 
ajka nem szólhatott. Csak a látogatók szeme és gondo-
lata be szé l t . . . Elbeszélte, elsusogta csöndesen . . . 0 meg-
halt, — Szatmár é l . . . és Páskuj Lajosról sokáig, nagyon 
sokáig fog beszélni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 21. A fővárosi IV. kerület orsz. képvi-

selőjének beszéde. I. — Megtörtént tehát mult pénteken itt a 
fővárosban a képviselőválasztás. Deák Ferencz mandatumát 
nagy szótöbbséggel megkapta Tréfort A. vallás- és közokta-
tásügyi minister ő excja. Beszédet nem mondott, hanem 
irt egyet és ezt vasárnap reggel a fővárosi lapok mind 
hozták. Különben nem is annyira beszéd, mint causerie 
— ez a leghelyesebb elnevezés — mindenféléről. Olyan 
is van benne, mit egy katholikus vallású ministertől 
katholikus kérdésekben nem vártunk volna. Volt több-
ször alkalmunk Tréfort A. ő excja nyilatkozataival fog-
lalkozhatni, de nagyobb fájdalommal még soha sem 
nyultunk a tollhoz, mint most, midőn a legvitálisabb 
k érdések egész halmazával szemben találjuk magunkat, 
melyek előadása és tárgyalása a kath. egyház tanaival 
és érdekeivel merő ellentétben áll. 

Amicus Plato, amicus Cicero, sed magis amica Ve-
ritas ! Nem a személylyel, hanem a beszéddel akarunk 
foglalkozni ; nem egyéni nézetet, hanem objektiv igaz-
ságokat akarunk hangoztatni és az igazság — a teljes, 
isteni igazság, melynek birtokában van és lesz a kath. 
anyaszentegyház — szavát akarjuk hallatni. 

Vegyük sorra a minister-képviselő ur nyilatkozatait, 
amennyiben vonatkozással vannak egyházunkra és lássuk 
őket egyenkint. A financziális rész elhagyásával nézzük 
mindjárt a minister nyilatkozatát a pártokra nézve, első 
sorban az antiszemitizmust illetőleg. E tekintetben a 
minister ur igy nyilatkozik : 

„Az antiszemitizmus oly szellemi betegség, mely 
minden században legalább kétszer előfordul: jött és el 
fog múlni. De nagyon szomorú, hogy a katholika egy-
ház némely lelkészei által tápláltatik, — pedig e moz-
galom anti-keresztény, tehát anti-katholikus is. Az igazi 
keresztény nem üldöz semmiféle emberfajt vagy vallást, 
de legkevésbbé kellene neki üldöznie a zsidóságot, miután 
abból a görög filozófia hozzájárulásával fejlődött a ke-
reszténység. Krisztus Urunk és a szent Szűz s az apos-
tolok zsidók voltak. De e mozgalom antiszocziális, vagy 
inkább kommunisztikus, a zsidó tulajdon ellen irányzott. 
Már pedig ha bizonyos elemekben felébred az étvágy a 
zsidó tulajdonára, nem fog arra szorítkozni ; megtámadja 
a katholikus püspök, és a katholikus gróf tulajdonát is. 
De e mozgalom czélszerütlen, inopportunus, oktalan, mert 
amennyiben a zsidóknak rossz befolyásuk lehet a társa-
dalomra, ez uton az nem fog megszüntettetni. Ha a zsi-
dók mind egyetemi képességet igénylő pályákra töreked-
nek, azt tőlünk tanulták. Adjunk nekik e tekintetben jó 
példát, majd ők is hajlandók lesznek gyermekeiket kéz-
műveseknek, földműveseknek és iparosoknak nevelni." 

Igy a miniszter. 
Nem tagadjuk, hogy az antiszemitizmus — rectius 

a zsidók túlkapásai által előidézett reactio — ha nem is 
éppen minden században kétszer, de gyakran előfordul ; 
azt sem tagadjuk, hogy a katholikus egyház némely lel-
készei antiszemiták, ámbátor itt is nagy különbséget kel-
lene tenni az antiszemitizmus, vagyis a keresztények vé-
delme és a gyilkoló, fosztogató, gyújtogató antiszemitizmus 
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között; de eltekintve ezektől, a kath. egyház állását jel-
lemző és indokoló nyilatkozatra nézve határozottan ellen-
tétes állást kell elfoglalnunk. 

Igaz, hogy a keresztény nem üldöz semmiféle em-
berfajt és más vallású egyént, de az az indokolás, hogy 
miért „kellene legkevésbé üldözni a zsidóságot", merően 
téves és alaptalan. Azt állítani, hogy „abból (zsidóság-
ból) a görög filozófia hozzájárulásával fejlődött a keresz-
ténység," annyi mint félreismerni a zsidó vallás tulajdon-
képeni rendeltetését és egyenesen tagadni a keresztény 
vallás isteni eredetét. A ki a vallástörténettel foglalko-
zott, az tudja, hogy időre a zsidóság megelőzte a ke-
reszténységet, s a ki a zsidóság alapjait elfogadja, az 
tudja, hogy isteni kinyilatkoztatásból származott a zsidó 
vallás. Mind a kettő bizonyos: isteni mű és időre nézve 
előbbre való volt a zsidó vallás, mint a keresztény. Eb-
ből félreismerhetetlen a zsidó vallás igazi rendeltetése, 
hogy t i. a keresztény vallásnak előkészítője legyen, elő-
futárja, előhírnöke, ha tetszik reggeli szürkület volt, 
mely a felkelő napot megelőzi, előre küldvén némi vilá-
gosságot, de ezt teljes mértékben még szét nem áraszt-
ván. Ez nem egyéni nézet; ezt az ó-szövetség benső ter-
mészete, a zsidók meggyőződése, a kereszténység hite és 
a most is — a zsidók kezében levő szent könyvek majd-
nem minden oldala bizonyítja. Elismervén tehát a zsidó ős-
vallás isteni eredetét, azt csak ideiglenes értékűnek állitjuk, 
mivel hogy természetes, hogy az előkészületek befejezést 
találnak a megvalósításban, az előképek az igazságban, a 
tökéletlen a tökéletesben. 

De hogyan történt ez ? Talán ugy, hogy valaki a 
zsidóság elemeit a görög filozófiával összeadta és ily syn-
cretism us által a kereszténységet létrehozta ? Ha ily mó-
don keletkezett volna a keresztény vallás, akkor először 
ebben, mint mixtum compositumban, reá kellene ismerni 
az összetételt alkotó elemekre, mint akár valamely ve-
gyészeti összetételben. Pedig ez nem áll. A keresztény 
vallásban sem specifikus zsidó, sem specifikus görög ele-
mek nincsenek. Specifikus zsidó és görög elemeket mon-
dottunk. Mert ami a zsidóságot azzá tette, az a part iku-
larisztikus exclusiv irány — a kereszténységben nincsen ; 
a szorosan vett hit- és erkölcsigazságok pedig, melyeket a 
zsidó vallás tartalmazott — eltekintve a Messiásra vonat-
kozó jövendőlésektől — oly egyetemes igazságok, a ter-
mészetes vallás oly általános tételei, hogy ezeket az 
emberi ész bár lassabban, nehezebben és kevésbé tisztán, 
de kevés kivétellel majdnem mind megtalálta. Akár 
mint az ős-kinyilatkoztatás maradványait, akár mint a 
természetes vallásnak az emberi ész által is felismerhető 
igazságait tekintsük azokat, annyi bizonyos, hogy speci-
fikus zsidó elemeknek nem nevezhetők. Annál kevésbé 
találhatók a kereszténységben specifikus görög elemek. 
Az összekuszált bölcsészet terén nem találunk rendszert, 
sem pedig akármelyik rendszerben lényeges alkotó elemet, 
melyből a kereszténység kifejlődhetett volna. Ha a neopla-
tonismusnak nyomait vélik némelyek felfedezni a ke-
reszténységben , akkor igen könnyű szerrel kimutat-
ható nekik, hogy vagy elfogult nézettel és előítélettől 
nem ment véleménynyel fogtak a vizsgálathoz, vagy 
pedig egyenesen ferditésekhez, rosszakaratú magyará-

zatokhoz folyamodtak, hogy véleményüket fenntartsák. 
A részrehajlatlan, alapos és komoly kutatás specificus 
görög elemeket még kevésbé fog találni, mint specíificus 
zsidó elemeket. Ha a kereszténység csak egy ily össze-
oldvásnak a müve volna: akkor ugy zsidó mint görög 
részről más fogadtatásban részesült volna, mint ez 
valóban megtörtént. A keresztény vallás szt. Pál szerint : 
„Judaeis quidem scandalum, gentilibus autern stultitia" 
volt ; világos jeléül annak, hogy sem a zsidó, sem a gö-
rög az ő vallási, illetőleg bölcsészeti rendszerének alapjait 
és elveit a kereszténységben meg nem találta ; az egyik-
nek sok, a másiknak kevés volt; sok a zsidónak, mely régi 
dicsőségét lerombolta, kevés a pogánynak, mely kicsapongó 
speculatióhoz szokott elméjét fegyelmeztetni nem akarta. 

Mixtum compositum a ker. vallás tehát nem lehet. 
Es hol marad isteni eredete, isteni jellege és te-

kintélye ? ! 
Erről majd legközelebb. ? 

Berlin. A legutolsó porosz egyházpolitikai törvény 
s annak társadalmi jelentősége. — 

A jelen társadalmi viszonyok közepette tagadhatat-
lanul kiváló fontosság jut az utolsó porosz valláspoli-
tikai törvénynek, mely a porosz urakházának szövege-
zésében a képviselőház által is, mintegy száz szavazatnyi 
többséggel elfogadtatott. 

Az 1789-diki nagy forradalom minden esetben ki-
induló pontja marad ama társadalmi átalakulásnak, me-
lyet a jelenben végbemenni látunk és amelyet oly tár-
sadalmi bajok követnek, melyek együttvéve képezik a 
szocziális kérdést. A társadalom amaz átalakulása arra 
czéloz, hogy annak eddigi alapját a tetejére, legfelül 
állítsa ; de nem ugy, mintha annak eddigi éle volna hi-
vatva ezentúl az alapot képezni, mert ily természet-
ellenes dolog nem számithatna fönmaradásra, minthogy 
egy gúlát csak ephemer mesterséges fogással lehet rö-
vid időre élére állítani; — hanem inkább oly módon, 
hogy eme arisztokratikus felső részt a nép tömege 
magába fölvenné s elnyelné. A társadalom egykori ta-
golása, mely főképen a születési osztályokon nyugodott, 
szétmállott amaz intézmények teljes föloszlása követ-
keztében, amelyekből kifejlődött volt. Azért lehetetlen, 
hogy ismét életre keljen. 

A hűbér korát követte az úgynevezett „ancien 
régime" időszaka; ez természetes uton átváltozott a 
bürokráczia uralmává, és ebből keletkezett a szabadkő-
művességet uraló kapitalizmus, vagyis a pogányság szel-
lemében mindenhatóvá tett materializmus befolyása alatt 
a modern alkotmányos rendszer. 

Az egykori társadalom történelmileg kifejlődött 
alkotmányon alapult, a mely a hűbéres viszonyban 
arisztokratikus kiinduló ponttal bírt, amely még je-
lenben is a sok átalakulás daczára világosan fölismer-
hető és nyilvános állapotainknak bizonyos félszegséget 
kölcsönöz. Eme arisztokrata-bürokratikus jellegnek szét-
rombolása az állami életben, képezi a szocziális fölfor-
gatás való czélját amelyről a jelenkor társadalmi kér-
désénél most szó van. Amióta a modern alkotmányos 
rendszer leszoritotta az előjogon alapuló uralmat, azóta 
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a pogány materializmus jutot t fölényre és biztositaui 
látszik visszaélései által az u j demagog irány végleges 
győzelmét, ha nem sikerülne az egyháznak a felfor-
gatást megakadályozni és a történelmi fejlődés rendjét 
f'entaríani. 

A folyamatban levő átalakulás annyiban jogosult, 
hogy a hübér-arisztokracziával és a bürokracziával szem-
ben a népnek kivánja jut tatni az elhatározó jelentőséget 
az államban ; másfelől azonban elengedhetetlen, hogy a 
nép tömegének, mint döntő tényezőnek minden kormány-
ügyben, újonnan szilárd alapokon kell rendezkednie, és 
hogy ez ujjárendezkedés csak az egyház vezetése alatt 
és a katholikus szellem tetterős részvételével mehet 
végbe. Az alternativa a jövőre nézve az, hogy vagy a 
katholiczizmus fog újból föléledni s mindent áthatni, 
vagy a társadalom fog tönkre menni a régi caesaris-
mushoz hasonló önkényuralomban ; harmadik eshetőség 
hosszabb időre lehetetlen, minthogy a törvényellenes ha-
talom uralma is idővel loyalis caesarismussá válik. 

E nézetnek hódolnak sokan a legkiválóbb tekintélyek 
közöl a kath. egyházban. Manning bibornok kifejezte 
ezt közelebb ama hozzászólásban, melyet Gibbons, arae-
rikai bibornoknak „a munka lovagjairól" adott hires 
véleménye alkalmából t e t t : „A jelenkor cselekvési tere 
ez, — úgymond. — Az egyház a nép anyja, barátja, oltal-
mazója. Amint isteni Megváltónk az emberek közt a 
népből élt, ugy él ma is az egyház." 

A porosz képviselőháznak emiitett tárgyalásaiban, 
melyek az uj valláspolitikai törvény elfogadásával vég-
ződtek, emlékezetes módon jutot t érvényre e tényállás. 
E törvény megszavazása kétségtelenül ugy tűnik föl, 
mint előzékenység a sz. atya óhajai és Bismarck her-
czeg szándékai iránt. Mert akik a törvényjavaslatot az 
úgynevezett „nemzeti többségből" vagyis a paktum egy 
neme által összekötött konzervativek, német birodalom-
pártiak és nemzeti szabadelvűek közöl elfogadták, tették 
ezt határozottan s nyiltan hivatkozással Bismarck her-
czegre, annak daczára, hogy a nemzeti szabadelvűek 
vezérei elutasító magatartást tanúsítottak ; — a Centrum-
pár t pedig, mely (a lengyel képviselőkkel) száz szava-
zatnyi súlyát vetette a parlamenti mérleg serpenyőjébe 
a törvény javára, szavazatának indokolására egyszerűen 
XIII. Leo nyilatkozataira hivatkozott, miután megelő-
zőleg bebizonyította volt, mennyire önállóan képes el-
járni tisztán politikai, közgazdasági ügyekben. XIII. Leo 
pápa akarata s Bismarck hg szándéka tehát határozottan 
a döntő mozzanatot képezik vala, amely maga után 
vonta a valláspolitikái törvényjavaslat elfogadását. 

E szavazás jelentősége fölfogásunk szerint abban 
áll, hogy a többség ama része, mely XIII. Leo oha-
jához szabta magát, a nép férfiaiból áll, akik a legsú-
lyosabb helyzet és a legféktelenebb megtámadások da-
czára az egész, világ előtt bebizonyították, hogy a nép-
nek megtéveszthetetlen s legmegbízhatóbb képviselői ; a 

Azért kell Magyarország politikai regeneráczióját is, ha 
az eddigi pártok nem javulnak, „keresztény néppárt" szervezésével 
kezdeni. De előbb izmossá kell tenni a népet a keresztény, vallá-
sos életben ! „Keresztény néppárt" és* istenkáromló, ravasz hasonleső 
vagy pazar, szóval pogány élet — nem férnek össze. A szerk. 

többség másik része, mely Bismarck híveiből állott, 
feszély nélkül bevallotta, hogy szavazatára a német kan-
czellár akarata volt döntő befolyással ; következésképen 
e szavazásban kétségtelenül benfoglaltatik a képviselő-
ház amaz önvallomása, hogy az egyfelől a kath. egy-
ház, illetőleg képviselője s feje, vagyis a kath. nép, 
másfelől Bismarck, a caesaro-papismus képviselőjének 
vak hivei közti megegyezésen alapul, amilyennek az 
utóbbi épp ez alkalommal rideg s merev fellépése által, 
kivált Hammerstein s Kletzov módosításával szembeu, 
egész leplezetlenül s újból magát bemutatta. 

A kath. nép, képviselője a Centrum-párt által, az 
egyházpolitikai javaslat mellett nyilatkozott a pápai 
jóváhagyás alapján: Bismarck hivei e javaslatot csak mint 
ennek akaratnyilvánulását, az ő pillanatnyi intentióinak 
megf'elelőleg helyeseltek. 

A törvény kath részről, Windthorst, a Centrum-
párt vezérének april 21-dikén tett nyilatkozata szerint, 
határozottan XIII . Leo szellemében fogadtatott el. „Csat-
lakozván a szent atya reményéhez, hiven az álláspont-
hoz, melyet a harcz alatt szakadatlanul hangsúlyoztunk, 
követni fogjuk a pápa kívánságát." Es ez utóbbi iránt 
nem foroghat fenn semmi kétség, amennyiben a pápa által 
Rómából f. é. april hó 7-én a kölni érsekhez intézett 
levélben írásban nyilvánult: „Minthogy most, főkép te-
kintettel a fuldai püspöknek az urakháza által elfogadott 
módosításaira, az elfogadott törvény ugy jelentkezik, 
mint nem csalárd sem megvetendő gyógyszere sok bajnak, 
és megnyitja a bejáratot az oly rég és fáradsággal szán-
dékolt békéhez, helyén valónak találjuk, hogy a katholi-
kusok ne tagadják meg hozzájárulásukat a javaslattól, 
melylyel a másik törvényhozó testület foglalkozni fog." 

A kath. egyház feje nem mondja, hogy e törvény 
maga a béke, hanem csak „bejárat az oly rég és fárad-
sággal szándékolt békéhez." 

Ily bevezetésnek a békéhez tekintik azt a kath. 
nép képviselői is. Oly állapot keletkezik most Német-
országban, amidőn kormány s nép tényleg meggyőződ-
hetnek arról, mennyit képesek különösen a jelen szo-
morú társadalmi viszonyok közepette a kath. intézmények 
eredményezni a haza igaz javára. 

Gibbons bibornok „a munka lovagjairól" adott 
véleményében bizonyára joggal mondja : „Mindnyájan 
elismerik, hogy a jövő nagy kérdései nem lesznek hadi, 
kereskedelmi vagy pénzügyi kérdések, hanem társadalmi 
kérdések, és hogy ez utóbbiak nevezetesen a nagy nép-
tömegek és különösen a munkás osztályok helyzetének 
javításával foglalkoznak. Azért mindent elhatározó fon-
tossággal bir, hogy a kath. egyház mindig és szilárdan 
elhatározva az emberiesség és igazságosság részén álljon 
a néptömegekkel szemben, melyek az emberi család 
testét képezik!" 

Manning bibornokkal, a nagy angol egyházfejede-
lemmel egyetértve, az amerikai bibornok itt megálla-
p i t j a : 1. hogy a szocziális kérdések ma a legfontosabbak 
amelyek az emberi társadalmat mozgásba hozzák ; 2. hogy 
azok lényegileg a nagy néptömegek javát, vagyis a 
munka jobb helyzetét czélozzák a tőkével szemben, és 
3. hogy a kath. egyháznak e kérdésekben a nagy tö-
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megek javát, a munkásokkkal való igazságosabb bánás-
módot kell képviselnie. 

A világi államférfiak, nevezetesen Német- s Fran-
cziaországban, Angliában, Olasz s Oroszországban, azon 
nézetben vannak, hogy az államok fennállása kizárólag 
az állandó hadseregek számától, szervezetétől s fölfegy-
verkezésétől függ. A hadseregek állapotának nagy je-
lentősége van az államéletre nézve, de az ágyuk a földi 
dolgokra nézve is csak bizonyos értelemben képezhetik 
az „ultima ratio"-t . Még a nemzeti hadseregek harcz-
képessége is utolsó sorban az illető nép erkölcsi erejétől 
függ, ez pedig egyenes arányban áll a népben élő keresztény 
vallásossággal. „Az alsó néposztályok helyzetének né-
pünk közt nem lehet s nem szabad, mint az most van, 
tovább igy maradnia; mert ily korhadt alapokon nem 
állhat fönn sokáig semminemű társadalmi épület ;" ezt 
mondja Manning bibornok.*) 

A társadalmi kérdés, mely már negyven év óta 
Lassalle, Marx s Rodbertus szervezése s irodalmi munkás-
sága által a jövő döntő kérdéséül jelentkezett, mégis 
csak a hatvanas években vált érezhetővé. Németországban 
a kultur-harczczal egyidejűleg mutatkozott ama belső 
föloszlás, a mely most az utolsó német képviselő-válasz-
tások alkalmával egy millió szocziál-demokrata szavazat 
alakjában mutatta be magát. 

A kulturharcz melynek brutalitása elég ismeretes, 
megbénitotta a kath. egyház tevékenységét Németország 
fejlődésének ily fölöttébb fontos mozzanatában; az egy-
ház nem fejthette ki üdvös működését, mivel lakatot 
tettek ajkára és igy nem hathatott oktatólag a népre ; de 
a példaadásban is meg volt akadályozva, minthogy a 
szerzetes rendeket Németországból kiűzték. 

Németország letarolt mezején a kath. egyház szel-
lemi paradicsoma nem virágozhatik föl egy csapásra ; az 
elparlagosodott talaj csak lassanként lesz művelhető. Azért 
vannak, kik az E g különös kegyelmének tekintik, 
hogy nem ajándékozta meg a német katholikusokat a 
teljes békével, hanem csak a „bejárattal" a békéhez. Min-
den jót keservesen kell megszerezni s érdemelni ; a 
Centrumpártnak még évek hosszú sorára elég munkája van, 
mig a német kath. nép vélheti, hogy nélkülözheti kép-
viselőkül az őszinte s hü katholikusok ily tömör csa-
patát. Egy vallásilag megoszlott államban, melynek 
lakói többségükben nem-katholikus hitvalláshoz tartoznak, 
természetesen nem lehet azonnal s egyszerre oly uagy 
átalakulást várni, hogy meg legyen az elégséges fölvi-
lágosodás a kath. szerzetes rendek működésének, társa-
dalmi jelentőségének fölértésére. A katholikusoknak 
türelemmel kell várniok : meg kell elégedniök, hogy Bis-
marck nyilvánosan az egész világ előtt tanúvallomást tett 
ez ügyben: „Nem Beseler ur (prot.) hitfeleinek izgékony-
sága forog szóban a szerzetesrendek fennállásánál, hanem 
az, vájjon kath. polgártársaink hiszik-e, hogy a szerzetes 
rendekre szükségök van." 

A sz. atya igy nyilatkozik a kölni érsekhez f. é. 
april 7-én intézett levelében : „Ha továbbá egyszer né-
hány szerzetesrend vissza lesz hiva, akkor a keresztény 
élet gyakorlása tovább fog terjedni és sokan akadály-

l) Hát nálunk mit kell mondania ! 

talanul fognak tökélyes és legmagasabb erényre töreked-
hetni. Ezzel a katholikusok egyik fölöttébb jogosult óha-
jának elég lesz téve, minthogy bizonyos az, hogy nagyon 
kívánkoznak a szerzetes rendek után ; és magának az 
államnak hasznos segédkezés lesz szerezve a szeretet 
művei, a nép erkölcsisége számára és az emberi művelt-
ség minden díszére." 

A katholikusoknak tehát itt minden erejükből azon 
kell lenniök, hogy a szent atya ez utóbbi szavait ellenfe-
leink is teljesen fölértsék, hogy ugyanis a szerzetes 
rendek az államnak hasznos segítséget nyújtanak a pápa 
által megjelölt hármas irányban. 

A törvény szövege, mely a szerzetes rendeket meg-
engedi, ugy látszik szólani, mintha inkább elméleti, 
mint gyakorlati engedményekről volna szó. A szerzet-
rendi vagyon visszaadásáról, a beszüntetett zárdák új-
ból való megnyitásáról, szerzetrendi tagok fölvételéről 
szóló pontok oly kevéssé határozottan s pozitive szólanak, 
mintha csak a fődolog e tekintetben a további fejlő-
désnek volna föntar tva: csak annyi látszik bizonyosnak, 
hogy nem áll fönn törvényes akadály kath. szerzetesek be-
hívására nézve. 

Az idő kérdése : a nép anyagi s szellemi jóléte. Az 
fogja megoldani az úgynevezett szocziális kérdést, atneny-
nyiben megoldható, aki megmutat ja az utat, amelyen e 
czél elérhető. „Nyugodtan és jóakarat tal kell vennünk — 
mondja Manning bibornok — hogy az ipar s nyereség 
első sorban tekintetbe veendő." Gibbons bibornok pedig 
irja ehhez : „Nálunk (Amerikában) ez a jövő elkerülhe-
tetlen programmja. Az egyház föladata: a nép- s mun-
kás tömegeket elvonni a szélsőségektől a szeretet köte-
lékei által, amaz anyai öröm által, melyet mindannak meg-
adásához tanúsítani fog, ami jogos s méltányos, ami 
észszerű követeléseikben, és amaz anyai áldás által, me-
lyet minden törvényes eszközre adni fog a nép helyze-
tének javitása végett." 

Némely katholikus szocziálpolitikus nagy érdemeket 
szerzett magának az által, hogy a modern ipar visszás-
ságait fáradsággal kipuhatolták és a nyomort megálla-
pították, melyet a mai munkás lakosságnak a modern 
plutokráczia minden emberi tekintetet mellőző eljárása 
alatt szenvednie kell. Ez állapotok tartós javitása csak 
azon mértékben remélhető, amint sikerül ismét katho-
likus érzést és cselekvést föléleszteni az ipar s tőke 
képviselőiben, valamint a sajnálatra méltó munkások 
tömegeiben. 

Az uj porosz valláspolitikai törvény megadja e 
lehetőséget, hogy a katholikusok épp azon országban, hol 
a szocziáldemokraczia legszervezetebb, t. i. Németország-
ban bizonyítsák be. miért hiszik ők, hogy — mint Bis-
marck mondá — szerzetes rendek nélkül nem élhet-
nek. A szerzetes rendekben ugy szólván krisztallizálva 
van a kereszténység tulajdonképeni lényege. Az önzet-
lenség, isteni félelem s felebaráti szeretet képesitik a kath. 
szerzeteseket, minden tekintet nélkül saját maguk javára, 
hogy magukat teljesen mások javára szenteljék. Ez 
az, amire szükségünk van, épp ugy a nyomor elleni si-
keres küzdelemre, mint arra, hogy a jó példa a Jelkeket 
erkölcsileg erősítse, hogy azt, ami az anyagi nyomorból 
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minden ellenszer daczára még fönmarad viselni való, 
könnyebben és igy jobban elviselni tanulják. 

A fiatal munkás-lakosság felügyeletére s erkölcsi 
vezetésére is megfelelő erőket nyújtanak a kath. szerzetes-
rendek. Szállókat fiatal munkások s munkás nők szá-
mára nem lebet jobban vezetni, mint férfi s nő szerze-
tesek által. A mostani átmeneti állapotban, midőn a 
Németországba ismét bebocsátott szerzetes rendek, mig 
nem birnak megállapodott rendházakkal s telepekkel, 
igen ajánlatosnak látszik, hogy a nagy ipartelepeken 
nagy munkás-szállók szerveztessenek ily vezetés alatt 
nőtlen s hajadon munkások számára. Azonfelül k övetni 
kellene a franczia példát, hogy szövő gyárakban, hol 
a női munkások tömeges foglalkozást nyernek, ezek 
felügyeletét apáczákra bizzák. A munkás osztály el-
hanyagolt ifjúságának nevelése kisdedóvókban és nevelő 
intézetekben, munkás egyesületek szellemi vezetése, to-
vábbá fogházak s javitó intézetek kormányzása szintén azon 
üdvös föladatok közé tartoznak, melyeknek a szerzetesek 
legjobban képesek megfelelni. 

A társadalmi kérdés igy alapjában fölismertetv én, a 
további teendők annál könnyebben volnának megálla-
píthatók. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat tisztelt tagjaihoz! 

A Szent-István-Társulat kiadásában megjelenő „Kath. 
Szemle" czimü folyóirat két füzete szétküldetvén, a tár-
sulat tagjai közöl többen — mint értesülünk — azon 
véleményben vannak, hogy a „Kath. Szemlét" csak 
külön előfizetés mellett kapha t j ák . E véleménynyel 
szemben kijelentjük, hogy a Szent-István-Társulat ki-
adásában megjelenő „Kath. Szemle" czimü folyóirat a 
rendes tagilletmény egy részét képezi s mint ilyen elő-
fizetés nélkül megküldetik a társulat tagjainak : a tár-
sulat tagjai azt tehát hivatalosan kapják. 

Budapest 1887. junius 20-án. 
Hummer Nándor, 

a Szent-István-Társulat t i tkára. 
Áz erd. r. kath. irod. társnlat 

folyó évi julius 1-én délelőtt 
Károlyfehérvártt a püsp. lyceum egyik tantermében 
tartja ez idei rendes közgyűlését, melyre a tagok tisz-

telettel meghivatnak. 
Tárgysorozat : 

1. 9 órakor „Veni Sancteu-val összekötött isteni 
tisztelet. 

2. Elnöki megnyitó beszéd. 
3. Titkári jelentés. 
4. Végleges fölmentés az 1886. évi számadásoktól. 
5. A társ. tisztikarnak lemondása és uj tisztviselők 

választása. 
6. Inditvánvok, melyek közöl a tárgysorozatban 

felölelt tárgyakkal össze nem függők a társulat elnök-
ségénél a gyűlés előtt 24 órával bejelentendők. 

Károlyfehérvártt, 1887. junius 1-én. 
Veszely Károly, Pál István, 

elnök. titkár. 

VEGYESEK. 
*** A zsidóság nem fér a bőrébe, hogy a lezajlott 

választások az ő szája ize szerint alakultak s Ígérkeznek 
kamatozni. A zsidóság inszolens kezd lenni s inszultálja 
legjobbjainkat. Székesfehérvárról gúnyosan irják a fő 
zsidólapnak, a „P. Lloyd"-nak, hogy Szuborics Jenő cz. 
kanonok és papn. lelkiigazgató ur levelet irt Szögyényi-
Marich kormánypárti képviselőnek, melyben felszólítja 
őt, válaszul legyen szives nyilatkozatot tenni, melyben 
a lelkes kanonok ur a katholikus vallás és egyház ér-
dekeit lássa biztosítva, A „P. Lloyd" gúnyosan hirdeti, 
hogy Szögyényi-Marich ur a levelet elolvasta és — 
visszaküldte. Paptársunk, kinek jellemes és bátor el-
járása önmagát dicséri, elégtételt találhat abban, hogy 
Szögyényi-Marich ur — megbukott. Mi pedig kérdést 
intézünk paptársainkhoz széles e hazában : meddig le-
szünk még scopae dissolutae-k s gunytárgyai zsidóknak, 
protestánsoknak, s a liberalizmus szomorú gazdálkodású 
hőseinek ? Katholikus olvasó, társalgó, művelődési egy-
leteket adjunk a népnek : akkor képviselőválasztások 
idején a nép hátunk mögé fog állani, és ha a nép tö-
megétől emeltetve kérdést intézünk majd a jelölt urakhoz, 
bizonyára meghunyászkodva fognak választ adni, — 
mert muszáj lesz. Imponálni kell az embereknek, észszel, 
befolyással és erős akarattal. De ehhez nép is szükséges a 
hátunk mögött. 

— Hódoló tisztelettel vettük a rozsnyói egyház-
megye imént megjelent, legújabb Schematismus át. A 
rozsnyói egyházmegye 111 év óta áll fen. A édszentje 
nep. sz. János. A nagytudományu jelenlegi megyés püs-
pök ur neve, elődjeié sorában, 11. György. A székes-
káptalan 6 tagból áll. Ugyanennyi a tiszt, kanonok. 
Az egyházmegye területén, mely Gömör-Kishontra, Nógrád, 
Szepes és Abauj-Torna részeire terjed ki, van 3 czimz. 
apátság, 3 czimz. prépostság és 2 altária, 3 főesperesség, 
14 esperesi kerület, 99 plébánia. Az egyházmegye pap-
jainak száma 157, a növendékpapoké 30. A hivek száma 
151,064. 

— A zsidóság második, legolvasottabb német lapja 
Budapesten, a „Neues Pester Journal", a Pulszky-féle 
szabadkőműves eszmék, ötletek és áramlatok lerakodó 
helye, már egyenesen Magyarország bíboros herczeg-
primása ellen támad. Rettenetesen haragszik benne a 
kétcsillagos ur, hogy az ország bíboros hgprimása az 
antisemitizmusra nézve „hallgat," és tudni véli, hogy Tre-
fort minister ur „intése közvetve ő emjának is szól." . . . 
Nos hát, Magyarország bíboros hgprimása a philose-
miták és antisemiták éktelen lármájában csakugyan 
„hallgat" ; hanem e hallgatásban fönséges ítélet van 
kimondva pártkülönbség nélkül mindazokra, a kik a 
zsidóbajt (ez a legújabb s legtalálóbb szó) akár okozták 
akár elmérgesitették. 

— A Szent-István-Társulat f. hó 23-án délutáni 4 
órakor választmányi gyűlést fog tartani. Tárgysorozat : 
1. A Pápa O Szentsége ötven éves jubileuma iránti in-
tézkedések. 2. A tudom, és irod. osztály ügye. 3. Folyó 
ügyek. 

Fölhívás előfizetésre. 
Közeledvén a félév vége, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még hátralékban volnának, legyenek szivesek a 
hartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
tatok. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



! Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

) szerdán és szombaton. 
[ Előfizetési dij : 
: fé lévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
\ Szerkesztő lakása : Buda-
: pest, V I I I . , József-körut 
: 50., hova a lap szellemi 
: részét i l lető minden kül-
: demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; | 
Budapesten a szerkesz- s 
tőnél, és Rudnyánszky I 
A. könyvnyomdájában, | 
IV., Papnövelde-utcza : 
8. sz. alat t , hova a ne- Ê 
taláni reclamatiók is, : 
bérmentes ny i to t t levél- f 

ben, in tézendők. f 

Budapesten, junius 25. 51. I, Féiév. 1887. 

TÁRTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Nemzetközi katholikus tudományos Congressus. — Simor János herczegprimás Ítélete. — 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A fővárosi IV. kerület orsz. képviselőjének beszéde. — P á r i s : A franczia katholikusok ezidei 
nagygyűlésének határozatai. — Kath. Egyleti Elet : Szent-István-Társulat. — Irodalom : Monumenta Vaticana Hungáriáé. — Vegyesek. — 

Fölhivás előfizetésre. 

Nemzetközi katholikus tudományos Congressus. 
„Deus scientiarum Dominus." 

Korunknak, kérdi Didón atya, vallásellenes 
világharczában — mi az egyik főjellemvonás ? 

A tudományosság. Mindent, mit a keresz-
tény vallás és a katholiczizmus ellen felhoznak, 
a tudomány nevében hozzák fel, a tudomány ne-
vének fényével, tekintélyével, tiszteletével ve-
szik körül. 

Akár akarjuk, akár nem, nekünk katholi-
kusoknak, s első sorban nekünk papoknak, a 
világ ez észjárásával, a tudományok e vallás-
ellenes világáramlatával, mint előzményei s ki-
hatásaiban óriás tényezővel, egész nagyságában, 
egész rettenetes voltában — számolnunk s le-
számolnunk kell. 

Az egyház világtanitó tekintélyével1, a ke-
reszténység által megtisztított filozófia magasztos 
hagyományaival, a tagadás és tévely szelleme 
szembe állitotta, szintén nem csekélyebb mint 
viíágtanitói, világvezető tekintélylyel, a tudo-
mányt, ezt az elvont, ezt e megtapinthatáftlan 
valamit, a mi alatt mindenki képzel magának 
kénye-kedve, tetszése szerint mindent, a mit a 
keresztény hit elvei a katholiczizmus dogmái ellen 
használhatónak talál. ; • ' < • 

A keresztény vallás elterjedése ótá volt, és 
Istennek hála, van még most is egész légiója 
a htivőknek, kik őszintén hisznek, imádkoznak, 
keresztényiesen, a katholika egyház iránti ; tis'z-
téletbéti és engedelmességben élnek s äz örök bol-
dogság'vigaszának mosolyával ajkukon eéüftják' lé 
szemeiket a sir széíére ervén. Azonbán/ nap-

7 vitt : 

jainkban óriássá fejlődött azoknak a tömege, és 
számuk napról-napra növekszik, — kik a tár-
sadalom legkülönfélébb osztályaihoz tartozva 
nem hisznek többé semmit abból a mit apáink 
áhí tat ta l vallottak ; emberek, névleg még ke-
resztények, akik nem élnek csak azért, hogy él-
jenek, akiknek összes vágyaik nem emelkednek ki 
többé az anyagi élvezetek köréből, a kik hide-
gen lemondtak az alkotó Istentől a föld minden 
lényei fölött nyert királyság jogairól, minden 
szebb jövőről, az örök életről, magáról a lélek 
halhatatlanságáról, — s mindezt, mint hiszik, 
mint mondják, a tudomány nevében s a felvi-
lágosodás hatalmas áramlatától vitetve „e/őre/" 

Ugy van. Ezt a sülyedést haladásnak nevezi 
a világ, holott nagyobb, végzetesebb, óriásabb téve-
dést és — esést az emberinem története ennél 
nem mutat fel. Nem egyes bölcseleti elv vagy ki-
nyilatkoztatott igazság, nem is egyes, kisebb-
nagyobb csoportja azoknak, van napjainkban 
kétségbe vonva s tagadva. A kétely és tagadás 
kiterjed mindenre, a mit eddig hittünk és igaznak 
tartottunk.. Nem haeresissel, egyes hitigazságok 
félremagyarázásával, nem schismával s az egyházi 
hatóság iránt való egyszerű engedetlenséggel van 
dolgunk; a mivel a katholikus papságnak — a 
„lux mundi a-nak és „sal terrae"-nek — jelen-
leg élet-halál harezban kell megvívnia, az tel-
jes apostasia, az teljes elszakadás, első sorban 
a józan észtől és filozófiától, azután a keresztény 
hittől, a keresztény katholikus világnézettől és 
életrendszertől. r . ... 

Komoly férfiak azt tartják, irá a párisi 
,Ünivers," Hogy a mi ; korunk a filozófiában 

51 -
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még szegényebb mint a t h e o l o g i á b a n . A z t hinni, 
hogy itt a józan közérzület egyszerű tiltako-
zásaival, a majom-emberről vett néhány kelle-
mes apró élczczel s ezekhez hasonló kényelmes 
eljárással, jobbra lehet forditani mindent, — va-
lóban vagy lelketlen szivre mutatna, vagy jó lé-
lekben minden esetre végzetes illusio volna. 

Hog}T tehát keresztény hitünket szeplőtelenül 
megőrizzük magunkban és másokban; hogy a hi-
tetlenség rablánczaira fűzött szellemi rabszolgák 
millióit a „halál árnyékából" az apostolok, hit-
vallók, vértanuk hősi elszántságával kiszabadítsuk 
és „az Isten fiainak szabadságába" visszavezessük: 
erre csak egy biztos ut nyilik ellőttünk: szembe 
kell szállni a hitetlen szellem által felhalmozott 
uj problémákkal s különösen az áltudomány 
ámításaival — szembe kell állítani a tudomány 
igazságait a csatatér egész hosszában. 

De mi e nagy feladathoz mérve egyes em-
berek ereje és igyekezete ? ! 

Egyenként mindnyájan eltörpülünk e nagy 
czél sulyja alat t : összesített erővel és igye-
kezettel csodákat müveihetünk, loquemur vic-
torias. 

Ez az eszme ihlette a II. roueni kath. con-
gressusban együtt volt katholikus tudósokat. 

Erről az eszméről szól elismerőleg és di-
csérőleg szentséges atyánk XIII. Leo pápa az 
imitt következő apostoli levélben, mely a katho-
likus nemzetközi tudományos Congressusoknak 
magna chartája lesz mind örökké. 

Meg van e levélben állapítva a czél, ki 
vannak jelölve az eszközök, fel vannak tüntetve 
a veszélyek, biztosítva van Isten áldásával a 
siker: az emberiség tudományos meggyőződésé-
nek teljes kibékítése a keresztény hittel s mind 
a kettőnek kiegészítése egy müveit keresztény 
világnézet magasztos összhangjában. 

Különösen feltűnik szentséges atyánk figyel-
meztetése a világi katholikus tudósokhoz arra 
nézve, hogy mivel az egyházi rend szentségében 
rejlő tekintélyivel nem birnak, a theologiai tár-
gyak bonczolgatásától tartózkodjanak. 

De lássuk magát ezt a monumentális ok-
mányt eredetiben. 

LEO P. P. XIII. 
Dilecte Fili, salutem et apostolicam bene-

dictionem. 

') Des hommes graves estiment, que notre temps 
manque encore plus de philosophie que de théologie. 
1882. octob. 

Quod secundo Rothomagensi conventu pla-
cuerat, ut ex variis terrarum partibus Parisios 
ad conventum vocarentur catholici viri qui 
ingenio doctrinaque putarentur excellere, id jam 
ordiri vos ex ipso venerabili f ia t re Arehiepi-
scopo Parisiensium cognovimus. Quin etiam is-
tius consilii vestri caussam modumque intelle-
ximus, quia ratio tota tuis est explicata litteris 
ad nos datis. Res quidem suscepta vobis est ho-
nesta per se et ad nomen vestrum decora ; 
eademque esse potest ad Grermanam scientiarum 
dignitatem, non minus quam ad catholicae fidei 
praesidium, frugifera, Hoc enim est, ut profite-
mini, vobis propositum: communicare inter vos 
consilia ingeniique vires tanquam societate qua-
dam ob earn caussam conjungere ut possitis 
varios doc tri rue vestrae fructus, eos nominatim 
quos indagatio naturae vei antiquitatis investi-
gatio peperit, Ecclesiae philosophiaeque christianae 
comodare. 

Quod habet nunc majorem fortasse, quam 
ullis retro temporibus, oportunitatem. Siquidem 
rationalismi ac naturalismi fautores metaphi-
sicaae refutationem experti, mutato genere loco-
que certaminis, malunt jam a rebus quae intel-
liguntur ad eas quae cernuntur descendere : prop-
tereaque históriáé leges ad arbitrium saepe con-
fingunt, nec îaro incerta pro certis affirmant, 
commentitia pro veris: in primisque conantur 
adversus mundi opificem auctoremque Deum 
naturam ipsam percontari ac propemodum sol-
licitare repugnantem. 

Nunquam desiderati sunt Ecclesiae defenso-
res strenui qui adversarios illo ipso in campo 
quem diximus ac simili armatu persequerentur ; 
sed singuli magis quam acies pugnavere. Contrà, 
viribus vos atque ordine consociati, alteri ab 
alteris scienter adjuti, in philosophia christia«a 
patrocinioque rerum sanctissimarum quas di-
vinitus accepimus, facile potestis et majora 
efficere et plura complecti. Yerutntamen in-
terest magnopere quam vos rationem, quem si-
tis adhibituri modum. Ac nominatim, cum rerum 
divinarum major sit et altitudo et gravitas 
quam ut digne queant pro concione tractari, 
in pluribusque vestrum ea ipsa desideretur auctori-
tas quae a sacris ordinibus proficiscitur, idcirco in 
rebus ipsis quae habeant cum intima theologia cog-
nationem, sic uousquisque agat physicum, sic 
historicum, vel mathematicum, vel criticum, ut 
nunquam sibi sumat earn quae propria est theo-
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logi personam. Omnino operám vestram conti-
neri iis finibus judieamus oportere quos videmus, 
praesertim, in litteris tuis, dilecte fili. opportune 
deseriptos; ita quidem ut vestri offici hoc utique 
putetis esse adjumenta disciplinarum vestrarum, 
velut arma qusedam, ad se tuendam, theologiae 
ministrare: quod perinde est ac testimonium 
debitum perhibere veritati. Hac via commîmes 
labores vestros exitus quem optamus divino mu-
nere consequetur ; i terumque apparebit res om-
nes et singulas quas hominum generi ad cre-
dendum sperandumque tradidit Deus, ab iis quas 
ratio humana reperit confirmari: et inter utrum-
que genus non modo discrepantiam esse nullam, 
sed esse oportere, uti est, summám perfectissi-
mamque concordiam. Neque enim dubitari potest, 
quod ipsa interdum ethnicorum philosophia per-
spexit, in bonitate praidicanda et virtute et sa-
pientia Dei totum, quantus est, velut ad har-
moniam, canere mundum. 

Cœlestium munerum auspicem et paternse 
Nostra? benevolentiíe testem tibi, dilecte fili, 
egregiisque viris qui tecum in hac caussa de 
qua locuti sumus operam suam ponunt, Aposto-
lica m benedictionem peramantur in Domino 
impertimus. 

Datum Romai, apud S. Petrum, die XX. maii, 

An. MDCCCLXXXVII. Pontificatus nostri decimo. 

LEO P. P. XIII 
Dilecto ßlio Mauritio d'Hülst, Antistiti do-

rmis nostrce Pontificke, Parisios. 

Simor János herczegprimás Ítélete 
Janny Ferencz, acsai plébános ügyében. ') 

Azon határtalan tisztelet, melylyel városunk büsz-
keségének, hazánk negynevü herczegprimásának magas 
személye iránt méltán viseltetünk, felháborodott a hely-
ben megjelenő „Szabadság" és különösen a „Fejérvári 
Hirlap" mult hó 23-án és 24-én megjelent számaiban 
napvilágot látott gyanúsításokra, melyek szerint az acsai 
plébánosra nézve kedvező herczegprimási Ítélet intriguá-
nak, a herczegprimás félrevezetésének lett volna kifo-
lyása; mintha bizony fel lehetne tételezni 0 Eminentiá-
járól azt, hogy bármely, annál kevésbbé ily fontos ügy-
ben egyoldalú informatio alapján, csakis az egyik fél 
meghallgatása után ítélne. A vegyes vizsgálat jegyző-
könyve, a megyei püspök és az acsai plébános több 
rendbeli felterjesztései és ezekhez csatolt eredeti okmá-
nyok áttanulmányozásának eredménye ezen — már jog-
erőssé vált — itélet, melylyel Ö Eminentiája elejét 

Bekiildetett A „Székesfehérvár és Vidéke" cz. lapból 
vettük á t . 

vette egy veszedelmes praecedensnek, miért is az egész 
ország alpapsága a legnagyobb hálával viseltethetik 0 
Eminent iá ja iránt, kinek országoshirü igazságszeretete, 
melyet semmiféle emberi tekintet megvesztegetni nem 
képes, nyilatkozik e nevezetes Ítéletben is, melynek szó-
szerinti szövege ez : 

1915. sz. 
Méltóságos és főt. Pauer János megyés 

Püspök Urnák 
Székesfehérvár. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök ur ! 
Janny Ferencz Székesfehérvár egyházmegyei áldo-

zár és acsai plébánosnak esztergomi érseki föszentszé-
kem, mint másodfokú illetékes egyházi bíróság által az 
1886. évi 1606. sz. végzéssel ellátott, de érdekelt fél 
által hozzám felebbezett peres ügyét a f. 1887. évi már-
czius hó 7-én saját elnökletem alatt tartott szent3zéki 
ülésen harmadfokban tárgyalás alá vettem. 

A meglevők alapján meg kellett győződnöm arról, 
hogy Janny Ferencz beigtatott acsai plébánosnak plé-
bániai javadalmától megfosztása a törvényes alapot nél" 
külözi s a szent kánonokkal össze nem egyeztethető. 

A püspök ugyanis senkit sem foszthat meg jogosan 
egyházi javadalmától „ex conscientia informata." Ez az 
egyházi jogtudósoknak összhangzó tana ; ez felel meg a 
tridenti sz. zsinat (Sess. XXIY. Cap. I. Cum honestius) 
szellemének, mely a püspököt csak arra hatalmazza fel, 
hogy az ott jelzett esetekben „ex informata conscientia" 
a felfüggesztést eszközölhesse. Janny Ferencz tehát „ex 
informata conscientia" javadalmától megfosztható nem volt. 

Vannak ugyan a szent kánonokban meghatározott 
igen súlyos vétségek (p. o. a püspök tettleges bántalma-
zása, a pápai ügylevelek meghamisítása, eretnekség, sodo-
rnia stb.), melyek következtében a javadalmaktól való 
megfosztás „ipso facto" beáll, és a javadalom a tett 
elkövetésének pillanatában megürül, ugy, hogy e pilla-
nattól kezdve a javadalmasnak minden intézkedése érvény-
telen, a szedett jövedelem pedig visszaszolgáltatandó : 
de mivel a jelen esetben ily bűntényről szó sincs: Janny 
Ferencznek egyházi javadalma „ipso factou megürese-
dettnek nem tekinthető. 

Ezeken kivül a javadalomtól való megfosztás csak 
elmarasztaló itélet folytán állhat be, mert a javadalom 
csak amaz időtől fogva tekinthető megüresedettnek, mi-
dőn az itélet jogerőre emelkedik. De ezen büntetéssel 
csak azt lehet sújtani, ki súlyos és nyilvános vétség (causa 
gravis et notoria. In Jossien. 10. Jun . 1848.) részese, s 
kiről e vétség a törvényes formák megtartása mellett 
teljesen beigazoltatott (causa plenissime probata. In Cra-
covien. 10. Febr. 1770. — C. Inventium. 38. causa 16. 
quaest 7. — C. Conquerente 7. tit. XIII. lib. IL Decretal. 
— Fagnanus in Cap. Cum. dilectus, De rescriptis. N. 20 . 
„Privatio benificii est poena ordinaria, quae non impo-
nitur, nisi pro gravissimo crimine, praevia citatiane in 
judicio ordinario, et legi ti mis exceptionibus discussis . . . . 
adee, ut privatus a judice non servante ordinem judicia-
rium possit petere restitutionem tamquam spoliatus). l) 

3) A javadalomtól való megfosztás rendes (egyházi) büntetés, 
mely csakis & legsúlyosabb bűntény miatt mondatik ki. miután 

51* 
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— Azért a tridenti sz. zsinat XXI. ülésének 6. szabvá-
nyának értelmében az egyházi javadalomtól való meg-
fosztást meg kell előznie a háromszoros kánoni megin-
tésnek (S. Sever. 4. April. 1778. § 8 ), megfenyitésnek 
és a kánonok által előirt peres eljárásnak, mely hármas 
szempont azonban a jelen ügyben mellőztetett. 

Ezek után nem fér kétség hozzá, hogy az acsai 
plébánia, tekintve Janny Ferencz személyét, kánonilag 
megürültnek nem tekinthető ; miből önkényt következik 
az is, hogy az acsai plébániára való pályázat-hirdetés, 
a pályázók folyamodványainak a kegyúrhoz való felter-
jesztése kánoni szempontbol mindaddig nem igazolható, 
sőt joghatálylyal nem bir : mig Janny Ferencz az acsai 
plébániai javadalomtól a kánonok értelmében meg nem 
fosztatott . 

Figyelembe véve továbbá, hogy az eddigiek alapján 
a javadalomtól való megfosztásra szolgáló kánoni okok 
kitüntethetők nem voltak, de nevezetesen figyelembe 
véve Méltóságodnak Janny Ferenczhez 1886. évi 504. 
sz. kelt leiratát, hol e szavak olvashatók : quod nulla 
adsit causa canonica, fundamento cuius contra Dnationem 
Yestram A. R. procedere possem," *) méltán azt kellene 
feltennem, hogy a nevezett ellen a plébániai javadalmak-
tól való megfosztás végett meginditandó peres eljárásnak 
tulajdonképen jogalapja sem lehet ; mindazáltal Méltó-
ságodnak hozzám intézett soraiban hivatkozás történvén 
általam nem ismert oly természetű bizonyitékokra, me-
lyeknek Méltóságod tényleg bir tokában van és melyekkel 
eddigi eljárását is igazolni képes : indokoltnak tartom 
Méltóságodat ezen bizonyítékainak értékesitésére, illetve 
Janny Ferencz ellen a kánonok által előirt rendes egy-
házi törvénykezési, vagy ha ez lehetséges nem volna, a 
püspökök és szerzetesek sz. Congregatiója által 1880. 
évi jun. 11-kén kiadott instructióban meghatározott 
sommás fegyelmi eljárás megiuditására felhivni. 

Méltóságod hozzám intézett levelében egyúttal hi-
vatkozott egy hasonló esetre, vagyis Bacsák Imre ese-
tére, melyben boldogult elődömnek követett eljárásával 
Méltóságodnak a jelen ügyben elfoglalt álláspontja iga-
zoltatnék. — Eltekintve attól, hogy Bacsák Imre és 
Janny Ferencz esete között csak annyiban lehet azonos-
ság, a mennyiben mindkettő az általa előbb jogosan birt 
egyházi javadalmától elmozdittatott, e kettő között mégis 
lényeges különbség forog fenn. — Mert mig elődömnek 
1862. évi aug. 25-ről kelt, Méltóságod által hivatkozott 
és hozzám másolatban beküldött leiratában nem a java-
dalomtól való megfosztásra, hanem nagyobb botrány ki-
kerülése végett Bacsák Imrének a plébániai teendőktől 
való felfüggesztésére van súly fektetve, de anélkül, hogy 
ezen suspensio Bacsák ügyének praejudicálna, sőt ellen-
kezőleg ugyanott határozott utasitás foglaltatik arra 
nézve, hogy a nevezettnek ügye ezalatt szentszékileg 
tárgyaltassék és elintéztessék, és mig Bacsák Imre más 
javadalommal kárpóto l ta to t t : addig Janny Ferencz annak 

ezt megelőzte a rendes bíróság elé való idézés és törvényes vé-
delme tárgyaltatott ; elannyira, hogy az Ítélet rendjét meg nem 
tartó biró által megfosztott (pap) visszahelyezését kérheti. 

l) Hogy semmi kánoni ok nem forog fenn arra, hogy annak 
alapján Nagytisztelendőséged ellen az eljárást megindíthatnám. 

daczára, hogy a mondottak szerint ellene kánoni okok 
nem érvényesíttettek és annak daczára, hogy ő két ízben 
esedezett más egyházi javadalomért , ily nemii kárpót lás-
ban nem részesült, bár az egyházjog még a javadalom-
tól jogérvényesen megfosztottakat is alkalmasnak nyil-
váni t ja más javadalom elnyerésére és betöltésére. (Reif-
fenstuel . I tit. XXXVII . lib. V. Decret. n. 27.) 

Szükségesnek vélem tehát, hogy Méltóságod a fen-
tebb jelzett, de általam mindeddig nem ismert bizonyí-
tékainak alapján a törvényes pert, tekintettel a Cap. 
Conquerente 7. X. de restitutione spoliat.-ban foglalt 
egyházi törvényre, Janny Ferencz ellen mielőbb elren-
delni s letárgyaltatni szíveskedjék ; mert mig egyrészt 
az egyházi jogszigor feltétlenül alkalmazandó a jogos 
alapon és törvényes uton bűnösöknek itélt papok ellen, 
addig másrészt nem korlátozhatók és nem csorbithatók 
az ártat lan egyházi férfiak jogai, melyeket a sz. kánonok 
ezeknek biztosítanak. 

Végre tekintettel arra, hogy Janny Ferencz „ad 
t i tu lum dioeceseos" szenteltetett áldozárrá s neki két-
s égtelen jogigénye van az egyházmegyéje részéről nye-
rendő s az élet fentartására szükséges segélyeszközökre, 
kinek az adott viszonyok között kártérí tésre is lehetne 
jogigénye, van szerencsém Méltóságodat ezennel felkérni, 
hogy nevezettnek eltartásáról mindaddig gondoskodni, 
illetve életfentartására neki a szükséges összeget utal-
ványozni szíveskedjék, mig ama fentebb meghatározott 
törvénykezési eljárás véglegesen el nem intéztetett . 

Midőn Méltóságodnak szives tudomására hozom, 
hogy azon esetre, ha a fentebb mondottakhoz képest a 
további törvényes intézkedést megtenni magát indittatva 
nem érezné, jelen végzésemet másodlatban Janny Fe-
renc zczel is közlendőnek fogom találni, kiváló tisztele-
tem nyilvánítása mellett maradok Esztergomban 1887. 
évi márczius hó 18-án, hgprimás Simor János, s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 24. A fővárosi 1 V. kerület orsz. képvi-

selőjének beszéde.ll. — Az a nézet, „hogy a zsidóságból a 
kereszténység a görög filozófia hozzájárulásával fejlődött," 
nemcsak alaptalan nézet, mit ex notis internis minap 
kife j teni iparkodtunk, hanem egyszersmind a keresztény-
ség isteni eredetének, jellegének és tekintélyének egyenes 
tagadása s lerontása. A kereszténység értéke és becse 
eredetében rejlik. Bármily fenséges tanokat is birjon. 
bármilyen bámulatos elveket hirdessen, ha emberi a te-
kintély, mely amazokat felállította, hirdette : akkor a ke-
reszténység csak olyan, mint a bölcselet és kultura tör-
ténetében ismételten felmerült és ismét letűnt rendszerek : 
emberi mü, mely absolut becsre igényt nem tarthat ; 
emberi mü, melyet egy későbbi kulturfok kénye-kedve 
szerint módosíthat, esetleg el is vethet, meg is tagadhat . 
A naturalisztikus alapon emelkedő szabadkőművességnek 
ez a professiója — de a kereszténység szemében ez egyenes 
hittagadás. Az egész „Credo4 üres szóhalmaz, ha emberi 
mü a kereszténység. Hogy is mondhatja valaki: Credo 
in unum Dominum Jesum Christum . . . Deum de Deo . . . 
hogy mondhatja el a symbolumot, őszintén igazán szivében 
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vallva, mit ajkai rebegnek, ha előtte a kereszténység 
csak egy „kulturetappe" mely a zsidóságból a görög filo-
zófia hozzájárulásával fej lődött? Hogy tekintheti az egy-
házat az Isten Fia müvének, ki az egyház alapitójában 
többet nem lát embernél ? Hogy hajolhat meg valaki 
az egyház isteni és csalhatatlan tekintélye előtt in rebus 
fidei et morum, ki csak az emberiség hullámzó fejlődése 
egyik mozzanatának tekinti a kereszténységet? 

A kereszténység, in specie a katholikus egyház 
nem hiába alter Christus ! Osztozik sorsában, osztozik 
abban mindenkor. Vagy — vagy: — középút nincsen! 
Vagy imádni az emberré lett Isten Fiát és azért müvét 
mint isteni müvet ama tisztelettel, hódolattal és engedel-
mességgel fogadni, melyet egy Isten, a legfőbb tekintély, 
a lelkek királya, a szellemek szelleme joggal megköve-
telhet ; vagy tagadni a kereszténység isteni alapitójának 
örök létezését és eredetét és akkor az egyházat emberi 
intézménynek, talán felsőbb erkölcsrendöri közegnek 
tekinteni, melyet ideig-óráig — faute de mieux — 
kegyesen tűrni lehet, persze ugy szervezve és berendezve 
— amennyiben t. i. ra j ta uralkodni pro hic et nunc 
hatalmukban áll — amint ezt a hatalmi czélok időnkinti 
érdekei megkívánják. Nyilt sisakkal, nyilt csatában a 
tévelylyel szembe szállni becsületes és minden körülmé-
nyek között tisztességes harcz. Sajnálandó ember az, ki 
vagy kényelemből vagy félelemből becsületes és igaz ügy 
mellett sikra szállni nem mer. Ez megérdemli a megve-
tést, megérdemli szégyenét ! . . . 

„Krisztus Urunk, a szent Szűz, az apostolok zsidók 
voltak." — Igen is, nem is, amint veszszük. Distingue 
tempóra et concordabunt jura. Ha az Isten Fia emberré 
akart lenni és szentséges testét nem máshonnan, hanem 
az emberiség kebeléből akarta felvenni, mint a ki az 
emberiség Megváltója akart lenni, akkor világos, hogy 
valakitől emberi természete szerint időben születnie kel-
lett. Es a zsidó nép, mint az Isten kiválasztott népe, 
Ábrahám ideje óta ki volt szemelve, hogy ivadékaiból az 
Isten Fia felvegye az emberi természetet. Es igy tény, 
hogy a zsidó népből — in specie : de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine — emberré lett és valóban a zsidó vallás 
parancsait hiven meg is tar tot ta — de nem mindig és 
nem mindenkorra! Azért jött , hogy saját egyházát ala-
pítsa — aedificabo Ecclesiam meam — hogy saját tanát 
hirdesse és elfogadtassa az emberekkel, hogy saját kegy-
szereivel üdvözítse az emberiséget, hogy — szóval, — 
uj, tökéletes, egyetemes vallást alapítson, mely a zsidó-
sághoz oly viszonyban áll, mint a valóság az árnyékhoz. 
Es azért ő maga, bold. Szűz Anyja és az apostolok nem 
maradtak, nem maradhattak zsidók. Oly világos és egy-
szerű ez a dolog, hogy csak a felületesség vagy a rossz 
akarat nem láthatja be, mily jogtalanul hivatkozik va-
laki arra, hogy Krisztus Urunk, ki éppen a zsidó vallás 
helyébe a kereszténységet állította, zsidó volt. Volt ő az, 
azt nem tagadjuk, emberi természete szerint; de sem min-
dig, sem mindenkorra nem maradt az, mint pl. a minister 
is volt gymnasista, volt joghallgató — de ma már nem az. 

Persze ez a similitudo is, mint minden más Clau-
dicat. De azért talán némileg mégis megvilágítja azt a 
fallaciát, mely az időkülönbség elhanyagolásával olyant 

költ egy alanyra, mely pro hic et nunc nem áll, jóllehet 
valamikor igaz volt. Egy logikailag gondolkodó fő nem 
fog közreműködni, hogy az eszmezavar még nagyobb 
legyen. 

Ha végre appreciálni kellene az antisemitismus 
irányának értékét, akkor — ismételve kijelentjük, el-
tekintve a fosztogató és gyúj togató antisemitismustól, 
melyet sem mint keresztények, sem mint polgárok nem 
helyeselhetünk, sőt egyenesen kárhoztatunk — az a 
véleményünk amint a zsidóság, tehát a semitismus lé-
nyegében anti-keresztény és azért antikatholikus is, ugy 
a józan antisemitismus, mely a zsidóság megtérését és 
üzelmük megszorítását vagy ártalmatlanná tételét óhajt ja, 
nem lehet antikeresztény és antikatholikus. A keresztény 
katholikus kell, hogy óhajtsa a keresztény nép védelmét. 
Ezt törvényes eszközökkel — a szeretet és igazság leg-
csekélyebb megsértése nélkül — keresztülvinni nem lehet 
anti-katholikus ! ? 

Páris, junius hó. A franczia katholikusok ezidei 
nagygyűlésének határozatai. — 

A május hóban Párisban tar tot t franczia katholikus 
kongresszus által elfogadott határozatokat, tanulság vé-
gett, a következőkben ismertetjük : 

1. Hit s ima. 1. A Párisban Montmartre-on Jézus 
legszentebb szive tiszteletére épülő nemzeti fogadalmi 
templom müvét ajánlván a kongresszus, fölhívja a fran-
czia katholikusokat, hogy pártolják az annak érdekében 
közrebocsátani szokott „Bulletin de l 'oeuvre du voeu na-
tional" és „Bulletin de propagande" cz. vállalatokat, 
hogy gyűjtéseket rendezzenek a plébániákban s ájtatos 
egyesületekben, és hogy mozditsák elő a montmartre-i 
ima-egyesületet s kivált a legszentebb olt. szentség örök 
imádásának müvét. 

2. Szent gyakorlatok. Tekintve a nagy hasznot, 
melyet az áhitat az évi lelki gyakorlatokból huz, a 
nagygyűlés óhaját fejezi ki, hogy a katholikusok mennél 
sűrűbben látogassák a szent gyakorlatokat, és pedig 
lehetőleg foglalkozás szerinti csoportokban. 

3. A keresztény szeretet leányjainak alapitója s 
első főnöknője, Marillac Lujza szentté avatási ügye 
folyamatban lévén, a kongresszus óhaját nyilvánítja an-
nak szerencsés befejezése iránt. 

4. Leclerc Alix anya, Lotharingia vallásos újjá-
születésében Fourier Péter atyának munkatársa, a Mi-
asszonyunkról nevezett apáczák alapitónőjének boldoggá 
avatási ügyében a kongresszus fölhívja a franczia katho-
likusokat. hogy rokonszenvükkel és imáikkal támogas-
sák az ez iránt Rómában tett lépéseket. 

5. D'Arc Janka, az orléans-i szűz boldoggá ava-
tását 80 franczia és több angol, belga, osztrák, spanyol, 
portugál ,^ dél-amerikai, örmény, keleti és ausztriai püs-
pök kérelmezte a szent atyánál, és mióta ez ügy tár-
gyalás alatt van, d'Arc Janka közbenjárása által Istentől 
kiváló kegyek adattak a tiszteletére tartott három s 
kilencz napi ájtatosság folytán : ez alapon a kongresszus 
fölhívja a franczia katholikusokat, hogy legyenek állhata-
tosak imáikban ez ügy sikereért és, hogy magán, valamint 
nyilvános ájtatosság utján, jelvények viselése által, kérel-
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mezzék Isten e hős szolgálójának közbenjárását, mely-
nek hatályosságát hitelt érdemlő bizonylatok tanúsítják. 

6. A gyűlés f'elhivja a katholikusokat, hogy tőlük 
telhetőleg terjeszszék az örökös közbenjárás egyesületét 
(l'oeuvre de l'intercession perpétuelle), mely Rómában 
a bibornok helynök pártfogása alatt alakult és Párisban 
a mennybemenetelről nevezett apáczák kápolnájában 
rendeztetett be. 

7. A nagygyűlés megelégedéssel veszi tudomásul a 
jeruzsálemi zarándokok lille-i testvérületének szerencsés 
sikerét, mely 1886-ban ujjá alakíttatott és 150 tagot 
számlál, egyúttal pedig kifejezi amaz óhaját, hogy ha-
sonló testvérületek Francziaország minden vidékén ala-
kíttassanak, a sz. sir tisztelete ujjászerveztessék és ren-
des jeruzsálemi zarándoklatok toborztassanak. 

II. Keresztény művészet. j± nagygyűlés fennen he-
lyeselvén a nemes erőfeszítéseket, melyek Montpellierben 
Rouenban s Párisban tétettek a keresztény művészet 
pártolására minden alakjában, kifejezi amaz óhaját, hogy 
Francziaország főbb városaiban csoportok alakitassanak 
az egyházmegyei hatóság vezetése alatt, a való szépé-
szeti elvek terjesztésére, a keresztény művészet egykori 
fényének megismertetésére s megkedveltetésére, különö-
sen a vidéki műemlékek iránti figyelem fölkeltésére, 
valamint az azokat létesített művészek ajánlására : a 
szertartásos ének tanulmányozásában és jó kivitelében 
való résztvételre ; végül u j müvek, beleértve népies sz. 
képek előállításának előmozdítására s jutalmazására. 

III. Tanügy, a) Elemi oktatás. A nagygyűlés ama 
kívánságát nyilvánitja, hogy 

1. arai illeti a szabad (kath.) iskolák alakítását, 
szervezését, működését, a „Société générale d'éducation et 
d'enseignement" egyesítse az iskolák összes alapitóit, 
támogatóit s védőit, és igyekezzék közös cselekvésre 
csoportosítani a valódi nemzeti, vagyis a keresztény s 
szabad oktatás összes támaszait avégből, hogy megküzd-
hessen a keresztényellenes oktatással, mely a törvények 
értelmében önkényileg rendelkezik az ország összes köz-
igazgatási, pénzügyi s anyagi erejével ; 

2 , hoay egyházmegyei s plébániai bizottságok 
alakitassauak mindenütt szabad iskolák alapítására s fen-
tartására, valamint az állam keresztényellenes iskolái 
elleni felügyeletre s küzdelemre : 

3., hogy az iskola-adó, az önkéntes hozzájárulás, 
melyet minden szülő kötelességének tartson, ha azt el-
viselheti, és azon mértékben, amint jövedelmei engedik 
kinek-kinek, az iskolatillérel (Denier des écoles) versenyt, 
biztosítsa a szabad iskolák működésére szükséges jöve-
delmi forrásokat, mely czélból aláírások gyűjtendők falun 
s városban, utczákon s házakban. 

4., hogy a volt tanulótársak baráti egyesületei sok-
szorozzák erőfeszítéseiket tagok s pártolók számának 
szaporítására: hogy régi iskolatársak uj egyletekké 
szervezkedjenek mindenütt, hol ilyenek nem léteznek : 
hogy e baráti társulatok egymással érintkezvén, egy-
mást kölcsönösen értesítsék a jóról, mit müveinek s még 
művelhetnek a vallásos hit fentartására s védelmére. 

b) Iparoktatás. A katholikusok tetterősen munkál-
kodjanak a magasabb elemi oktatás, az ipar- és szak-

oktatás keresztény szabad iskoláinak fejlesztésén és a 
szabad elemi iskolákon magasabb tanfolyam szervezésén 
mindenütt, hol a jövedelem s személyzet nem volna 
elegendő teljes intézetek alakítására. 

c) Felső oktatás. Ami illeti a bölcseleti oktatást, 
j lehetőleg szaporitandók a keresztény magasabb oktatás 

szabad tanfolyamai minden központban, hol tanárok s 
hallgatók találhatók ; hasonló szellemben népszerű tan-
folyamok s felolvasások szervezendők az anyagelvi pro-
paganda erőlködéseinek ellensúlyozására és leküzdésére. 

Ami illeti a gazdasági oktatást, a földbirtokosokat 
a személyes munka és pártfogás kettős kötelessége ter-
helvén, a mezőgazdaság ismeretét s gyakorlatát kell 
tanítani s bátorítani a katholikus intézeteken, mint pél-
dául a lille-i főiskolán történik, és hogy az emez inté-
zethez csatolt magasabb gazdászati iskola a nyilvánosság 
minden eszköze által köztudomásra hozassék és ajánl-
tassék a katholikusok rokonszenvébe s bizalmába. 

IV. Sajtó-ügy. 1. Tekintve, hogy a társadalmi des-
organisatio jelen idejében a katholikus sajtónak föladata 
népszerűvé tenni ama férfiak eszméit s müveit, akik 
magukat társadalmi tanulmányoknak szentelték, és be-
bizonyítani ama néposztályoknak, amelyek szenvednek, 
hogy az ország boldogulása egyedül az által eszközölhető, 
ha visszaállittatik a keresztény életszabály a franczia 
társadalomban : a nagygyűlés amaz óhaját nyilvánitja, 
hogy a katholikus napisajtó akár Párisban, akár a vi-
déken, foglalkozzék a társadalmi kérdésekkel alkalmaz-
kodván az egyház tanításaihoz és a nyilvánosság terén 
hasábjain nyújtson tért s támogatást amaz egyesületek-
nek, melyek e kérdéseket szigorúan keresztény szem-
pontból tanulmányozzák. 

2. Örvendetesen meglepetve a kitűnő eredmények 
által, melyeket a közkézen forgó (circulant) ingyen-
könyvtárak Párisban és országszerte megvalósítottak, a 
nagygyűlés kívánja, hogy e könyvtárak lehető legnagyobb 
lendületet nyerjenek. 

3. Meg lévén győződve a jó és rossz sajtó közt 
folyó küzdelem jelentőségéről, a nagygyűlés kötelezi a 
katholikusokat, hogy minden lehető eszközzel segélyezzék 
a sz. Mihályról nevezett egyesület könyveinek, könyvtá-
rainak s népiratkáinak terjesztését. Hasonló óhajt nyil-
vánít a nagygyűlés a „société bibliographique" ér-
dekében. 

V. Társadalom és kath. egyesületek. 1. A nagy-
gyűlés kifejezi amaz óhaját, hogy a keresztények, szem 
előtt tartván társadalmi kötelmeiket, részt vegyenek 
ama társulatok közgyűlésein, melyeknek tagjai, és ott, 
az alkalmazottak s munkások, az osztalékok szerzői ér-
dekében, követeljék a keresztény munka-rend s oltalom 
alkalmazását, különösen a vasárnapi munka eltörlését 
vagy legalább leszálitását. 

2. Meg lévén győződve, hogy „a vasárnapi nyuga-
lom társulata" ugy az általa követett czél, mint szerve-
zete által hivatva van arra, hogy tetemes szolgálatokat 
tegyen erkölcsi, közgazdasági s társadalmi hármas szem-
pontból, a nagygyűlés kívánja, hogy a j e társulat fenn-
állása sajtói iratok s személyes propaganda utján min-

: denkinek tudomására legyen hozva ; b) hogy a katho-
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likusok iparkodjanak annak lehető legnagyobb számban 
híveket s tagokat toborzani ; c) hogy annak mintájára 
a központokban s országszerte birtokosok, építészek s 
vállalkozók hasonló társulatokat alakítsanak. 

3. Tekintettel arra, hogy az ipar-bíróságról (syn-
dicat professionel) szóló 1884. évi márczius 21-diki tör-
vényből előnyt húzván a katholikus iparosok s keres-
kedők Párisban, maguk közt ily bíróságot egyesitettek 
a plébániai bizottságok utján, a nagygyűlés amaz óhaját 
nyilvánítja, hogy a kath. iparosok s kereskedők csatla-
kozzanak ez intézményhez és hogy a katholikusok moz-
dítsák elő annak sikerét. 

4. A nagygyűlés kívánja, hogy a katholikusok a 
szegény árvák üdve s nevelése érdekében munkálkod-
janak a földművelő árva-intézmény terjesztésén. 

5. A uagygyülés, megróván a szegényügy s közjó-
tékonysági intézmény mind általánosabbá válni induló 
laiczizáczióját, amaz óhaját fejezi ki, hogy minden város-
ban, hol a papság és hitközség ki van zárva ez intézmé-
nyekből, könyörületes emberek szervezkedjenek a hivők 
adományainak gyűjtésére és arra, hogy a legszegényebb 
plébániák papságának nyújtsák a szükséges pénzt ala-
mizsnára. 

6. A nagygyűlés ajánlja külön kórházak állítását 
a sorvadásban szenvedő betegek számára, és pártfogásba 
ajánlja a „L'Oeuvre de Villepinte" intézetet, mely sor-
vadásban szenvedő leányok ápolásával foglalkozik és 
amely orvosi bizottsága által (Paris, rue de Mauberge 
25.) ingyenes orvosi rendelésben részesiti a jelentkezőket. 

7. Tekintettel arra, hogy mennyire szükséges min-
den lehető módon bátorítani a sz. Lukács, sz. Kozma s 
sz Dömjén társulatának elterjedését, amelynek czélja 
jártas, keresztény s könyörületes orvosokat képezni; 
továbbá tekintettel arra, hogy ezen társulatnak lehet s 
kell is csoportosítani a nagy számú keresztény tanulókat 
akik az egyedül komoly támaszt nyújt ják a társulat 
elterjedésére: a nagygyűlés kifejezi amaz óhaját, hogy 
ezen társulat, melyet már több főpásztor pártfogol, a 
kath. időszaki folyóiratok (szemlék) és egyházmegyei 
lapok (Semaines religieuses diocésaines) publicitásában 
részüljön; hogy a nagygyűlés tagjai ismertessék meg 
annak czélját s szellemét a keresztény orvosokkal, kik 
fogékonyak arra, hogy tagjaivá legyenek ; — és hogy 
a Párisba érkező orvosnövendékeket a társulat elnöké-
hez dr Ferrand, kórházi orvoshoz (Páris. rue de Bac 
110:1 küldjék. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának 1887. junius hó 23-án tartott ülése. 
Elnökség : Gróf Károlyi Sándor és dr. Steiner Fü-

löp pápai praelatus. 
Az ülésen a választmányi tagok nagy számmal 

voltak jelen. 
A mult választmányi ülés jegyzőkönyve hitelesittet 

vén, tudomásul vétetett. 
Dr. Steiner Fülöp alelnök a pápa ő szentsége 

jubileumának megünneplésére teendő intézkedésekről je-
lenti, hogy a társulati elnökség a választmány ez ügy-

ben hozott határozatát minden pontjában végrehajtja. 
Az elnökségét jelenleg a Rómában megtartandó kiállítás 
ügye foglalkoztatja. A választmány határozatai között 
előfordul, hogy a Szent-István-Társulat fennállása óta 
kiadott összes kiadványaival legyen e kiállításon képvi-
selve. Az elnökség a társulat kiadványainak egyes pél-
dányait összeállitá, érintkezett egy ügyes könyvkötővel, 
ki a kötést már is megkezdte. Az elnökség azon nézetben 
van, hogy e kiállításon a Szent-István-Társulat ne csupán 
szellemi termékeivel legyen képviselve, hanem a kiadvá-
nyok megfelelő külalakkal is emeljék a kiállítás fényét, 
— azt óhaj t ja az elnökség, hogy az ő szentsége jubileuma 
alkalmából rendezendő kiállításon fényesen legyen kép-
viselve édes hazánk ipara is, a magyar ipar, hogy ő 
szentsége a Szent-István-Társulat. áldásos működéséről 
meggyőződve, lássa a magyar ipar haladását. — A 
könyvek kötését magyar iparosok végezik, s a szekrény 
is, a melyben azok kiállíttatnak, magyar mü lesz. Ugy 
a könyveket, mint a szekrényt ő szentsége és hazánk 
czimerei fogják díszíteni. — Az elnökség kötelességének 
ismeri a tiszt, választmányt a további intézkedésekről 
értesíteni. 

A választmány az alelnök előterjesztését örven-
detes tudomául vette. 

Hümme'- Nándor társ. titkár jelenti a választmány-
nak, hogy ő eminentiája a bibornok-herczegprimás a 
választmány május 5-iki üléséből, a „tudományos és 
irodalmi osztály" megválasztott és megerősités végett 
felterjesztett tagjainak névsorát jóváhagyta s f. é. jun. hó 
6-án kelt magas leiratában azon óhajtását fejezi ki, hogy 
az újonnan felállított „tudományos és irodalmi osztály-
magasztos feladatát Isten és szent egyházának dicsősé-
gére buzgón és hűen teljesítse. 

A választmány a bibornok-herczegprimás kegyes 
leiratát hódoló tisztelettel fogadta 

Dr Steiner Fülöp társ. alelnök az elnökség nevében 
jelenti, hogy a „tudományos és irodalmi osztály" ala-
kuló ülése f. é. julius hó 2-án fog megtartatni, a mikor 
is az osztály ténylegesen megalakul, az egyes szakosz-
tályokat és ügyrendjét megállapítja. Az elnökség gon-
doskodott arról, hogy a tagok megválasztatásukról ok-
levelet nyerjenek, — az oklevelek készen vannak, a 
„tud. és irod. osztály" tagjainak a meghívókkal együtt 
szétküldetnek. 

Hummer Nándor társ. t i tkár jelenti, hogy a társ. 
titkári hivatal a társ. könyvkötői munkálataira pályá-
zatot hirdetett. A pályázaton részt vett 15 iparos. A 
gazdasági bizottság f. é. jun. hó 23-án tartott üléséből 
indítványozza, hogy a könyvkötői munkák ifj. Pardavy 
József, Schei János, Kiss Pál és Tiszka Ágost könvkö-
tőkből alakult consortiumnak adassanak át, az eddigi 
árak 15°/0 árleengedésével. 

A választmány a gazdasági bizottság javaslatát dr 
Steiner Fülöp társ. alelnök és Barta Béla v. t. azon 
módosításával fogadta el, hogy ezen árleengedés a f. 
é. jun. 24-től kiadandó munkák után számittassék. 

A társ. titkár jelenti, hogy május hó 5-től 1 ala-
pitó és 97 rendes tag lépett a társulat kebelébe. 

Lonkay Antal alapitó tagul bejelenti Szent-Ivány 
Zoltán urat, ki a 105 frt alapitó diját azonnal le is 
fizeti. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Barta Béla v. tag azon indítványa, hogy a „Kath. 

Szemlé"^ben a társulati ügyek állandó rovatban közöl-
tessenek, egyhangúlag elfogadtatott. 

Dr Steiner Fülöp társ. alelnök felkéri a választ-
mányt, hogy hatalmazza fel az elnökséget arra, misze-
rint a főváros kórházaiba a táisulat kiadásában megjelent 
könyvek közül néhányat ajándékozhasson 

A választmány a felhatalmazást nagy készséggel 
megadta. 
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Venczell Antal páp. kamarás társ. pénztárnok je-
lenti, hogy május hóban a társulat jövedelme volt 3522 
frt 54 kr., — s kiadása 3009 f r t 26 kr., a plus maradék 
413 fr t 28 kr. — A vatikáni okmáuytárra fizetett a 
székesfehérvári káptalan 150 frtot, mely összeg a föld-
hitelintézetnél van elhelyezve. 

A társ. ügynökség jelenti, hogy az elmúlt hóban 
a társulatnál elkelt 12,015 drb. könyv, 1354 drb. kép, 
459 kisebb nyomtatvány 1816 fr t 15 kr. értékben. 

Dr Wolafka Nándor felhivja választmány figyel-
mét a Bogisich Mihály prépost-plébános által benyújtott 
kótás énekes könyvre, melyet a szerző kiadásra fel-
ajánlott. Kéri a választmányt, nem volna-e czélszerü, 
— hogy e müvet az ifjúság már a jövő tanévben hasz-
nálhassa — megbizni az elnökséget, hogy e müvet e 
két hónap alatt kiadja 

Barta Béla ragaszkodik a választmány határoza-
tához, mely e müvet megbirálás czéljából a „tud. és 
irod. osztályhoz utasította. Kéri a választmányt, hogy 
maradjon meg határozata mellett. 

A választmány előbbi határozatát e műre vonat-
kozólag fentartja. 

A gróf-elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Maszlaghy Ferencz és Tomcsányi László v. tagokat. 

Az ülésnek egyéb tárgya nem volt. 
1887. május 5-ke óta a Szent-István-Társulatba 

léptek : alapító tagul Kléh István a hazai 1-ső takarék-
pénztár igazgató tagja és Szent-Ivány Zoltán, Budapesten ; 
— mint rendes tagok : Babies József urad. jószágigazgató. 
Vőneky Pál k. t. r. házfőnök. Földessy Emil. Kovács 
Endre. Poór János kegy. r. áldozár-tanárok. Májer József 
kir. tan. ügyvéd. Kovács Béla ügyvéd. Czibulya László 
k. jbiró. Lász Károly pénzügymin. oszt. tanácsos. Scheich 
Károly fővárosi képviselő. Rémy Róbert fővár, képvi-
selő. Pichler Nándor fővár, kiadó. Patrubány Gerő fővár, 
főorvos. Böszörményi Géza ügyvéd. Francsics Nándor 
szt. Ferencz r. áldozár. Tóth Imre k. albiró. Gr. if. Pálffy 
János, Melik Istvánné Lázár Mathild urnő. dr Novotny 
Károly nyug. postaigazgató. Lichtenegger József főgymn. 
tanár. Martin Péter, Zvér Endre k. r. áldozárok. Dr Timon 
Ákos kir. jogakad. tanár. Kisfaludy László fogházfel-
ügyelő. Lepcsényi Miklós szt. fer. r. áldozár. Szentiványi 
József magánzó. Róin. katb. iskola Ecseden. Fekete 
Gábor kalauzkormányos. Desits Lajos kir. adótiszt. Kokas 
Mihály birtokos. Vallenstem Józs. ker. orvos. Özv. Kordin-
Vajda Claudine urnő. Reuter János tanuló. Szász Károly 
katonai lelkész. Wessely Ferencz, Bednárik János, Gecse 
Endre, Sztraka Gábor, Biricz Fer., Páll Rafael, Eberling 
Mátyás, Gianone Gyula, Gittler István, Patala Károly, 
Lehóczky Gyula, Rudnay Alajos, Koch Adolf, Vanicsek 
Ferencz, Russó Lénárd, Szalonnay Endre, Vida Nándor, 
Erős Gedeon, Csomor György, Ágoston József, Sebestyén 
József, Ellmann József, Hodoly, Béla, Borka János, 
Bendekovich Adolf, Neumayer Károly, Pehám Máté, 
Bányász Sáudor, Knócz Sándor, Haugg Leo, Babits János, 
Virágh János, Schőn József, Börzsönyi Antal, Horváth 
Lajos, plébánosok. Petz Győző, Szecsey Ferencz, Varga 
Dezső, Hümpfner Alajos, IJjváry Géza, Drozd Pál, Leszkay 
Sándor, Szabó Pál, Molits József, Töreky Árpád, Tomka 
Géza, Kisfaludy Z. Lajos, Ujváry Miklós, Czapáry János, 
segédlelkészek. Beck Lajos karkáplán. Strausz Flórián 
áld. nevelő. Hukk György áld. nevelő. Hang Dániel, 
Lintner Rudolf, Rupp Kornél, Maukovich Chrysanth, 
Miokovicb Mátyás, Szabó István, Hauriss Szilárd, növen-
dékpapok. Dr Kleckner Alajos, dr Brencsán Sándor jog-
akad. tanárok. Reiner Zsigmond lapszerkesztő, dr Charmant 
Oszkár. 

IRODALOM. 
= Monumenta Vaticana Hungáriáé. Rationes Col-

lectorum Pontificiorum in Hungaria. Pápai tizedsze-
dök számadásai. 1281—1375. Budapest, 1887. n. 4-r. 
LXXVII. , 520 1. 

Tartalma : 1. XIII. Leo nyilatkozata a vállalat 
becséről az 1884. május 28-iki kihallgatáson. 2. Arnoldi 
Ipolyi Episcopi Neosoliensis praefatio de ratione operis. 
3. Ugyanaz magyarul. 4. Ladislai Fejérpataky Prole-
gomena ad rationes Collectorum Pontificiorum in Hun-
garia. 1281 — 1375. Stilo latino concinnavit Franc. Hor-
váth ss. Theol. Dr., Prof. Theol. 5. Ugyanaz ma-
gyarul e czim ala t t : Bevezetés Fejérpataky Lászlótól. 
6. Rationes Collectorum Pontificiorum 1281—1375. 

Magyarország egyházi és országos kulturális, kivált 
helyrajzi történetének forrásaihoz a vatikáni magyar 
források e vaskos kötetével nagybecsű adalék járul. Bő-
kezű főpapjaink exigunt sibi monumentum aere perennius. 
Az e kötetben közlött szöveg méltatása XIII . és XIV. 
századbeli helyrajzi, egyháztörténeti és pénzügyi viszo-
nyaink szempontjából, valamint a helynevek magyarázata 
a jelen (első) sorozat második kötetében lesz közzé téve. 

VEGYESEK. 
Trefort minister pro grammjának már Rómaba 

ért a hire. A „Moniteur de Rome" azzal a jellemzéssel 
vesz tudomást róla, hogy annak egyházpolitikai része 
— már régi datumu, ismeretes nóta. Inspirálta a állam-
omnipotenczia szabadelvüsége. 

— Boldog Berchmans János kanonizácziója ügyében 
f. hó 21-én a szent szertartások Congregatiója ő szent-
sége a pápa jelenlétében ülést tartott. A jelen volt 
atyák kedvező votumot adtak. Remélhető, hogy a Jézus-
társasága ez angyali erényü tagjának kanonizácziója a 
pápa jubileumán megtörténik. 

— Nagy Napoleon a pápáról Montholon előtt 
igy nyilatkozott: „Si j 'ai le Pape pour moi, je gouver-
nerai le monde entier," azaz: „Ha velem van a pápa, 
én az egész világ ura lehetek." 

— Angliában a katholiczizmus máris imponáló 
állást foglal el. Az angol királynő 50 éves jubileuma 
alkalmából, mig a westminsteri apátság templomában 
anglikán istentiszteletet volt a királynő jelenlétében, 
ugyanazon idő alatt a katholikus notabilitások, élükön 
Norfolk hggel az ország első pairjével. Manning bibornok 
pro-cathedralisában gyűltek össze istenitiszteletre. A 
királynő teljes megelégedését a katholikus angolok 
loyalitása iránt Posemby által tolmácsoltatta. 

— Bécsben már nagyrészt együtt vannak azon női 
munkák, melyek szentséges atyánknak jubileumára aján-
dékul mennek és a vatikáni kiállításban elhelyezve lesz-
nek. A felséges uralkodóház csaknem minden nőtagja 
képviselve van. Gyönyörű munkák láthatók ott Stefánia 
trónörökösnétől és Mária Valéria királykisasszonytól. Ilyen-
kor érezzük élénken, hogy nincsen magyar királyi udvar 
tartásunk Budavárában ! 

Fölhívás előfizetésre. 
Közeledvén a félév vége, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még hátralékban volnának, legyenek szivesek a 
tartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
hatók. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI I I . , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK É Y F O L Y A M . 

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 nyi tot t levél-

ben, in tézendők. 

Budapesten, junius 29- 52, I. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Epilóg egy félév eseményeihez. — Intai Vazul emléke. — Egyházi Tudósítások : B u d a -
p e s t : A fővárosi IV. kerület orsz. képviselőjének beszéde. — O n n a n , a h o n n a n : A választások után. — R ó m a : A. karthausi 
szerzet főnökéhez XIII. Leo köszönő levele. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat „tudományos és irodaimis osztályának" megvá-

lasztott tagjai . — Vegyesek. — Fölhívás előfizetésre. 

Epilóg egy félév eseményeihez. 
Nihil fit nisi Omnipotens fieri 

velit, vel sinendo ut fiat, vel Ipse 
faciendo. 

S. August., De mor. Eccliae c. 7. 

A tizennyolczadik 52 ives kötetet fejez-
zük be, Isten irgalmas jóvoltából, lapunk ez, im-
már bezáródó félévével. Szerkesztésünk a „Re-
ligio "-nál a jövő félévvel kezdeni fogja a tize-
dik évet. 

A föld minden kincsénél többet ér a ta-
pasztalás, melylyel e viszontagságos tiz év alat t 
az egyház, a világ és hazánk ügyeinek folytonos 
szemlélése lelkünket gazdagította. És a tizedik év 
tanú reá, hogy mi e megfigyeléseinket s tapasz-
talatainkat Isten s az ő egyháza legszentebb 
érdekei javára, s hazánk és nemzetünk vallásos-
ságban gyökerező jólétére, a roskadozások kö-
zepett legalább egy szebb jövő csendes előké-
szítése által, Isten kegyelmével nem mulasz-
tottuk el évről-évre, hétről-hétre kamatoztatni. 
Meglehet, hogy nagy elődjeink, a Szaniszlók, 
Somogyik, Danielikok, Zalkák, Palásthyk és a 
többiek háta mögött sokban messze elmarad-
tunk; de kitartásban, elvhüségben, bátor szóki-
mondásban a maga idején, az eszélyességnek 
mindenek elé bocsátásában, a jövő esélyeinek 
előrelátásában, nagy kihatású katholikus és nem-
zeti actiók előkészítésében, egyházunk és hazánk 
vészterhes felhőkkel borított egén a vezércsil-
lagok lelkiismeretes felkutatásában, nem minden 
fogyatkozásoktól ment bár, de azért talán nem 
egészen méltatlan munkát végeztünk az ő más 
idők s más emberek körébe esett munkájúkhoz. 
Egyébiránt az ítélet az Istené; mienk a köte-

lesség teljesítése. És e tekintetben tudjuk, hogy 
„servi inutiles snmus" mindnyájan. 

Folytassuk a kötelesség teljesítését és ves-
sünk vissza egy futó pillantást a lefolyt félév 
főbb eseményeire, természetesen Isten jogai, 
egyházunk érdekei s az Isten gondviseléséhez 
forrott hazánk boldogulásának szempontjából. 

Mindenek előtt örömmel ragadjuk meg ez 
alkalmat, s hálás szívvel, hódoló tisztelettel mon-
dunk forró köszönetet hazánk kegyelmes fő-
pásztorainak, kik a mult év alkonyából át a 
jelen év viradását a „Religio"-ra nézve örök em-
lékezetű elismeréseik, dicséreteik és ajánlásaik 
által oly derültté, mondhatni fényessé tették 
múltra és jelenre nézve hogy a jól teljesített 
kötelesség öntudatával mehetünk, munkatársaink-
kal karöltve, az egyházat fenyegető jövő küzdel-
mek elébe. „Ubi Episcopus, ibi Ecclesia." Magyar-
ország püspökei, kegyelmes elismeréseikkel és 
buzdításaikkal, itt vannak a „Religio*-ban a 
lefolyt félév tar talma tanúskodik róla. Itt van 
tehát az egyház is . . . Onus quam formidandum ! 

Csakis sikerek biztosithatnak a felől, hogy 
e nagy suly terhe alatt le nem roskadtunk. És 
ily sikert éppen a lefolyt félév hozott egy nagyot a 
„Religio"-nak. A Szent-István-Társulat nagygyű-
lése által f. é. márczius 17-én ünnepélyesen 
elhatározott „tudományos és irodalmi osztály" 
felállítása a „Religio" eszméje volt. Mások ön-
álló kath. irodalmi társaságot akartak a Sz.-I.-T. 
mellett ; mások csupán katholikus szépirodalmi kör-
félét terveztek : mi évek előtt hirdettük már, 
hogy a Sz.-I.-Társulatot kell tudományos és irodalmi 
hivatásának az alapítók által is már contemplált 

52 
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magaslatára felemelni. Az idő és bölcs férfiak 
belátása megérlelte az eszmét, s Magyarország 
biboros hgprimása, a „hallgatni" és beszélni egy-
aránt oly tanulságosan tudó Simor János, kellő 
időben kimondta a „legyen1'' szót. 

A Sz.-I.-T. „tudományos és irodalmi osztálya" 
egyébiránt még mindig csak az alakulás, szervezke-
dés, m^g mindig csak a kezdet kezdetén van. Fel 
fog-e oly magas szinvonalra emelkedni, mint a 
milyent tőle Magyarország főpásztori kara, lelkes 
papsága, hithű, talán jobban mondva, hitszomjas 
katholikus világi értelmisége, sőt már népe is 
vár : az a jövő dolga. De kötelessége is egyszer-
smind ! Bátorság nélkül katholikus tudományos 
és irodalmi kötelességeink egész összegének tel-
jesítésére, — nagy alkotás nem jő létre semmi 
esetre, összezsugorodik minden jó kezdet. 

A pápa félszázados papi jubileumának elő-
készítése, mig az egész világon a katholiczizmus 
nagyságának és tiszteletének babérjait termi, az 
alatt magyar hazánkban is a katholikus szellem 
tevékenységébe pezsgő életet öntött. Fényes ka-
tholikus nagygyűlésünk volt, a milyenre a dugába dőlt 
autonomiai mozgalmak ideje óta gondolni is csak 
elvétve mertünk. Yajha Isten megadná a kegyelmet, 
hogy XIII. Leo bölcseségének hatása alatt az ő 
jubileumára oly fényesen alakult katholikus sora-
kozás minden évben tartandó kath. nagygyűlések 
állandósításában megörökítést nyerne hazánkban ! 

Két történeti nevezetességű eseménynyel in-
dult meg a jelen év folyása. A még mult évi 
deczember 29-én canonizált angol vértanuk szent-
téavatásának kihirdetése az uj év hajnalára esik. 
Fisher bibornok, Morus Tamás kanczellár, „doctrina 
li t terarum sacrarum excellens", s( mindazok, kik 
1535— 1583-ig „pro fide catholica et pro Romani 
Pontificis in Ecclesia primatu obierunt", az oltár 
tiszteletére méltóknak hirdettettek ki. Az angli-
kanizmus alatt, melynek alapjai e száz és száz 
vértanú nemes vérével vannak áztatva, — e cano-
nizáczióra erősen megrengett a föld; a katholika 
egyházban pedig mint termékenyítő eső, oly bő-
ven hull alá uj áldás az uj vértanusereg közben-
járására. „Horti aquis irrigati non ita germinant, 
sicut Ecclesia, si martyrum irrigetur sangvine. 

A másik szerencsés nagy esemény, mely a 
jelen év elején fejlődött ki egész nagyságában, 
a békekötés, melylyel a nyilt kulturharczot XIII. 
Leo és Bismarck herczeg befejezték. A csatát, 

S. Joan. Chrys. Serm. in Iuventin. et Maxim. 

a nagy pápa idéztük szavai szerint, a német 
katholikusok társadalmi összetartása, egyleti so-
rakozása és a katholikus népszerűség alapján 
rendületlenül harczoló Centrum nyerte meg. Leo 
megkötötte a békét és kiosztotta a babérokat, 
ju t ta tva Bismarcknak is egyet a Krisztus-rend 
dicső keresztjéből — a ki önmagát legyőzve a 
legszebb diadalt vivta ki valamennyi között. 

A német kulturharcz, most már egészen 
világos, hogy a kath. egyház javára és dicsősé-
gére ütött ki, a nélkül, hogy a porosz állam ha-
talma és dicsősége a legkisebb csorbát szenvedte 
volna. Most azonban egészen másféle veszély fenye-
geti az egyházat Németországban. Uj kulturharcz 
kezd lappangva terjedni. Delbrück tanár a „Preu-
sische Jahrbücher"-ben sorra szedte ennek az uj 
kulturharcznak, az „elposványosodás" kulturharczá-
nak programm-pontjait . Hogy a katholikusok 
észre se vegyék mi történik velők, ez az uj kul-
turharcz főjellemvonásul az alattomosságot öl-
tötte magára. A lassú szellemi megmérgezés 
eme processusának eszközeiül Delbrück a követ-
kezőket emliti : „közreműködni a püspöki székek 
betöltésénél, beleszólni a lelkipásztorok kineve-
zésébe, felügyelni a seminariumok nevelési rend-
szerére, discretionalis hatalmakkal felruházni a 
kormányt, az állam kezére keríteni az iskolákat 
stb. íme az állam-omnipotenczia byzanitizmusa. l) 
Mintha Magyarországba jött volna a porosz bu-
reaucratia tanulni csendes kulturharczot, — a 
tettetés kulturharczát ! 

Mert hát bizony nálunk, hiába tagadná va-
laki, nagy pusztítást vitt már véghez a katho-
liczizmus ősi tiszta vérének lassú megmérgeződése. 
Az elkereszténytelenedés, a dekatholizáczió nagy 
lépésekkel halad előre hazánkban. A hatalmon 

Byzantinismus ist (nach dem Bamberger Pasto-
ralblatt) die ungebührliche, dem Geiste Christi wiederstrei-
tende Rücksicktnahme auf das Staatsinteresse von seite 
Jener, welche das Recht der Kirche als einer gottgeord-
neten und freien Gesellschaft auch den weltlichen Mäch-
ten gegenüber zu vertreten vermöge ihres Amtes berufen 
sind, wobei man aus falschen Klugheitsrücksichten die 
Interessen der Kirche jenen der weltlichen Macht unter-
ordnet, oder doch nicht mit pflichtmässiger Entschieden-
heit zur Geltung bringt. {Kath. Bewegung. 1887. 7. f . 
325. I.) Szóval : serviliter facere omnia pro dominatu, ez 
a byzantinizmus, ez a josephinizmus. Pedig világosan 
megmondta már sz. Ignácz apostoli a tya : „Principes et 
Caesares ipsi episcopo pareant, episcopus Christo. (Ep. 9 ; 
ad Philad.), és a Corpus juris sarkalatos elveihez tarto-
zik az egyháznak a püspökök által gyakorlandó auto-
nómiája : „Episcopus non debet subesse principibus, sed 
praeesse," t. i. a mi a lelkek örök üdvét és az arra szol-
gáló eszközöket illeti. 
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ülő protestáns hegemónia minden alkalmat meg-
ragad e czélra. A lutheránus budai egyházkerü-
let jan. 28-án tar to t t ülésében inditvány téte-
tett, hogy a házasság felbonthatósága az Összes 
felekezetekre (sz. István birodalmában a kath. egy-
ház már csak mint ;felekezet vétetik számba !) 
érvényes módon törvényhozásilag rendeztessék. 
Febr. 15-én a képviselőházban Trefort már je-
lentheté, hogy a házasság saecularizácziója ko-
moly előmunkálatok stadiumában van; most pe-
dig, hogy Budapest IY. kerületében Deák, Kirá-
lyi Pál és gr Zichy Jenő után megkapta a man-
dátumot, kijelentette, mint tudjuk, hogy lesz 
„civil-házasság," — és a kath. alapoknak az ál-
lami költségvetésbe bevonása által — lesz majd 
nemsokára „civil kultusbudget," azaz a kegyel-
mes miniszter uraktól kap majd kenyeret Ma-
gyarország összes kath. papsága a primástól 
kezdve a falusi káplánig, ha Isten meg nem za-
varja a protestáns, zsidó és szabadkőműves cir-
culusokat. Ugy látszik Bismaick csak magának 
tanult ; mások nem akarnak okulni példáján, 
mely, saját szavait használva, azt mutatja, hogy 
„a pápával és egyházzal versenyre kelni a pa-
pok befolyásolhatása tekintetében — minden-
esetre téves törekvés." J) 

Mig Belgiumban a socialis kérdés chronikus 
bajjá mérgesedett el: az a la t t az Egyesült-Álla-
mokban a munkában érvényesülő emberi méltó-
ság védelmére a tőke és uri élvezet önkényével 
szemben a „munka-lovagjai" név alat t óriás el-
len-actio indult meg, mely más megitélés alá 
esvén Canadában mint az Egyesült-Államokban,2) 
ügye ez év elején az apostoli szentszék elé ke-
rült, XIII. Leo bölcsesége Gibbons bibornok 
jelentése alapján oda dönté el a dolgot, hogy 
a „munka-lovagjait" hagyni kell az emberi 
munkában rejlő jogok és méltóság védelmében 
fáradozni. Ez az egyháznak is hivatása. 0 szervezte 
a keresztény társadalmat; az ő kötelessége abban 
a szegényt és munkást a tőkék urainak pogány 
zsarnoksága ellen megvédeni. 

A lefolyt félévben merült fel az eszme, 
hogy a pápa legyen békebiró a méhében ret te-
netes viharokat és néppusztitásokat rejtő keleti 
kérdésben. Az egész világ haj lamot muta to t t kö-
vetni a bölcseség intését; csak Oroszország ütöt t 
kardjára! A caesaro-pápa nem akar fejet haj-

„Rel." 1887. márcz. 30. 
2) V. ö. Moniteur de Rome, május 2—3. sz. 

tani Krisztus helytartója előtt. Ez Byzancz örök-
sége. Ez fogja megölni a czárok hatalmát . Fel-
fuvalkodásban fog e hatalom kimúlni. De addig, 
Istenem, mennyi véráldozatot fog mészárszékre 
hurczoltatni a czárok atyasága! 

Ugyané félévben kelt az első kath. egyetem 
pápai megerősitő levele az Egyesült-Államok 
számára. „Nos,— irá a szent atya[az E.-Á. püspöki 
karának, — consilium vestrum quo communis sa-
lutis studio permot i inclytaeque istius reipub-
licae bono consulentes studiorum universitatem 
constituere adgredimini, libentissime excipimus 
ultroque probamus." 

Legnevezetesebb eseménye azonban a jelen 
félévnek az, melyet utoljára hagytunk: a római 
kérdés megoldásának napirendre hozása szentsé-
ges atyánk XIII. Leo pápa által. 0 szentsége 
már a Németországgal folyta tot t alkudozások 
a la t t utalt , szokott bölcs tapintatával , arra, 
hogy a pápa helyzetének javitása Európának, 
az egész keresztény világnak elodázhatlan köte-
lessége. Május 23-án t a r to t t allocutiójában ugy 
nyúj to t ta ki az egész világon csodás sikerekkel 
megkoszorúzott „pacificator" kezét Olaszország 
felé, hogy nem maradt olasz, kiben a sziv he-
vesebben ne lüktetne a pápa hivó szózatára. 
„Pacificandi studium, quo sumus erga gentes 
omnes afí'ecti, ut inam possit, qua velle debemus 
ratione, prodesse Italiae, quam cum Romano 
Pontificatu tan ta Deus necessitudine conjunxit, 
quaeque maxime Nobis cara est ipsius com-
mendatione naturae." 

Egyszerű óhaj, a mely mögött nincs sem 
szurony, sem ágyú, sem dynamit, hanem csupán 
alázatos ima Istenhez és szeretet az emberiség-
hez, — ime, mily mozgalmat kel tet t az egész 
világon ! 

Ugy te t te fel a kérdést XIII. Leo bölcse-
sége, hogy az elől becsületes ember ki nem 
térhet. 

A világ „parva", de az egyház, — az egy-
ház magna sapientia regi tur! 

„Recordamini, irá Péter clugnyi apát Incze 
pápához, midőn a pápaság békés uralmának te-
tőpontján állott, recordamini Ecclesiam semper 
laboribus crevisse, passionibus multiplicatam fuisse, 
tolérantia cuncta resistentia evicisse." 2) 

Munka, szenvedés, béketűrés: ezek fogják 

Mon. de Rome, ápr. 27. 
2) Lib. 1. epist. t. ad Innoc. papam. 
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az egyházat megmenten i és izmossá t e n n i a 
bekövetkezhető megpróbál ta tások idején — ha-
zánkban is ! 

Intai Vazul emléke.1) 
Az Urban elhunyt paptársainkról kegyeletesen meg-

emlékezni és példás életöket megörökiteni, egyik nemes 
feladata a magyarországi papi imaegyesület Értesítőjé-
nek. E czél lebeg szemünk előtt, midőn e sorokat egy 
szent életű és buzgó pap emlékének szenteljük, ki mig 
e földön élt, mindig Istennek élt és mint pap a kegye-
lem országának terjesztésében hű munkatársa volt a 
halhatatlan lelkek főpapjának, az Ur Jézusnak. 0 Krisz-
tusban élt s azért, mint szent Ágoston mondja, nem 
akarhatott mást, mint a mi az üdvösségre szolgál. A 
mily csöndes volt élete : oly nyugodt volt halála. Való-
ban becses az Ur szemei előtt szenteinek halála. Róla 
a lapokban nem történt megemlékezés, de annál inkább 
él emléke azok szivében, kiknek örök üdvét oly gondo-
san munkálta ; mert Isten dicsőségeért s a hivek üdveért 
buzgó lelke mindent e célra irányzott, szive mélyéből 
óhajtván, hogy mindaz, amit Istenért tett, maradandó 
legyen és még halála után is mások szivét Isten iránt 
benső szeretetre gyulaszsza. 

E buzgó pap Intai Vazul, szent Benedek rendi 
áldozár. Született Székesfehérvártt 1806. évi nov. 17-ikén; 
a keresztségben Endre nevet kapott . 1824. évi okt. 
16-ikán fölvette szent Benedek szerzetes öltönyét; 1830. 
évi ápr. 15-én pedig az ünnepélyes fcgadalmak letevése 
által örökre eljegyezte magát az Ur Jézusnak és szelid 
igája alá haj tá önakaratát. 1832. évi aug. 28-ikán áldo-
zárrá szenteltetvén, megkezdé papi tevékenységét. Kez-
detben mint tanár Sopronban, Pápán, Pozsonyban, Győ-
röt t és Pannonhalmon működött, és midőn tanítványai-
nak, különösen a rend növendékeinek elméjét hasznos 
ismeretekkel gazdagitá, nem mulasztá el sziveiket is az 
ájtatosság szellemével eltölteni s őket Isten szeretetére 
buzdítani, oktatván és jó példát adván, teljesité tanári 
kötelmét. 

Győri tartózkodása alkalmával a győri buzgó világi 
papsággal karöltve ő is buzgón fáradozott a boldogságos 
szűz Mária tiszteletének terjesztésén. Pannonhalmára 
átköltözvén, a szent Szűz tiszteletének buzgó apostola 
lőn; valamint a Jézus isteni Szivéről nevezett imaegylet 
létesitésében is tevékeny részt vett. 

Papi életének legszebb és legmunkásabb részét 
Ravazdon töltötte, hol 1851—1866-ig mint lelkész mű-
ködött. Mindenkinek mindene volt. A jó lelkipásztor 
kötelmeit teljes odaadással, Önfeláldozó szeretettel és 
lelkiismeretes hűséggel teljesité. Lelki vezére volt a 
vakoknak, tanítója a tudatlanoknak, vigasztalója a szomo-
rúaknak, istápja a szegényeknek: egy szóval Isten kül-
döttje volt ő a hivő nép között. Az oltár s a prédiká-
lószék voltak különösen kijelelt helyei papi tevékenysé-
gének: az oltáron az imának áldozatát mutatá be, a 
szószéken és iskolában az örök élet törvényeit hirdeté; 

!) A magyarorsz. papi imaegyesület Értesitője'nek 2. számából. 

az oltárnál, mint Bossuet mondja, hiveinek nevében a 
szent titkok bemutatása által szólott az Úrhoz, a szó-
székről pedig Isten nevében szólott híveihez ; ott Krisz-
tust imádta szent testének valóságában, itt ugyan Krisz-
tust ismertette tanításának igazságában. 

Boldog a nép, melynek ily lelkipásztora van. Az 
imában birta ő a legbiztosabb eszközt Isten terveinek 
létesítésére ; állhatatos ima által lett ő Isten kezében 
készséges, hű és buzgó lelkipásztor, ki Urunk szavai 
szerint örömmel adta volna életét is juhaiért . 

Lelkipásztori tevékenysége, áldásos fáradozása által 
legtöbb jót a gyóntatószékben eszközölt. Papi érdemei 
itt tündökölnek, szerető szivének jósága itt áradoz, itt 
gyógyít leghatásosabban. Hogy mennyi jót eszközölt 
ő e szent helyen, azt csak a jó Isten tudja ; föl van 
mindaz irva az élet könyvében. Sok ily lelkiatyát adjon 
a jó Isten egyházának és teljesülendnek V. sz. Pius szavai : 
„megtér az egész világ." Hogy mennyire kedvelt gyón-
tató volt, mutat ja az, hogy a hivek távol vidékekről 
keresték fel őt nemcsak Ravazdon, hanem Füsssön is, hol 
számosan végeztek nála általános gyónást. 

Élete feddhetetlen volt. Háza valódi példányképe 
volt a papi laknak; ő mindenkinek épülődésére szolgált 
és senkinek sem adott okot romlásra. 

A ravazdi hivek nagy szomorúságára 1866-ban 
Füssre kellett mennie, hol a szerzet javainak kormány-
zását vette kezeibe. U j hivatalát tapintatos ügyességgel 
vezette 12 évig. Az anyagiak kezelése mellett azonban 
nem feledte a halhatatlan lelkek atyai gondozását, kik 
örömmel keresték fel őt és kérték ki üdvös tanácsait, 
mert benne a lelki élet nagy mesterét tisztelték. 

Életének utolsó szakát 1878-tól kezdve Kis-Czell-
ben töltötte. A bold. Szűz e szent helyén bő aratása 
volt a buzgó lelki atyának a halhatatlan lelkek meg-
mentésében ; fel is használta a jó alkalmat érdemszer-
zésre, saját és mások lelkének megszentelésére. A b. sz. 
Mária szentélyében ünnepelte arany miséjét 1882-ben. 
Egykori tanítványai megjelenésökkel ró t ták le kedves 
tanáruk iránt a hála adóját. Tiszta szent örömtől ára-
dozó szívvel mondta el az Urnák hű szolgája a „Te 
Deum" hálaéneket azon sok kegyelemért, melylyel őt 
a jó Isten 50 éves áldozári élete folytán elárasztotta. 
Az Ur Jézus megáldotta életének alkonyát ! már-már 
napjainak száma lejárt ; rövid betegség által tudatá vele az 
Ur, hogy közel van a halál, s a hü szolga teljes megnyug-
vással értette meg Urának hívó szavát, hogy elvegye a 
munkabért azon örök boldogságban, melyet az Ur Jézus 
azt Öt szeretőknek igért. 1884-iki augusztus 12-ikén halt 
meg az igazak halálával. Nyugodjék a jó lelkek békéjében 
s az Ur Jézus isteni Szivében legyen örök jutalma ! Mi, 
kik szeretve tiszteltük ő t , ama könnyekkel áldozunk 
emlékének, melyeket szent Ambrus „lacrymae redem-
trices" néven nevez s a viszontlátás édes reményében 
mondjuk: „Have pia anima! Non cesset apud miseri-
cordiam Patris oratio tua pro fratibus et perseveret 
apud Deum nostra dilectio." 

* * * 
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Mint jó paphoz illik, holtig tanult az Istenben bol-
dogult. Szellemi működésének gyümölcsei azon iratkák, 
melyeket éltében kiadott ; Isten szeretetéről s a halha-
tatlan lelkek üdvének munkálásáról tesznek azok bizony-
ságot. Legbecsesebb müve az „Imitatio Christi" magya-
rítása, mely az eddig ismertek között kiválóan sikerült 
fordítás. Jézus és Mária szent Szivének tiszteletére ima-
könyvet is adott ki ; valamint az Ur Jézus és a b. szűz 
Mária életéről is egy-egy mű az ő kezeiből került ki. 

Legyen emléke közöttünk áldásban, és legyünk 
jámbor életének követői, mint ő is Krisztusnak volt hü 
követője. „Qui vult venire post me, sequatur me !" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 28. A fővárosi IV. kerület orsz. képvi-

selőjének beszéde. III . — A kereszténység nagy alapigaz-
ságai után, melyeket oly kevés szerencsével tárgyalt az 
újonnan megválasztott képviselő ur, állásánál fogva egy-
nehány gyakorlati kérdésre tér át, melyekre vonatkozó-
lag részint a gyakrabban hallott nézeteket ismétli, részint 
pedig egyik másik ujabb véleménynyel is fellép — nem 
csekély meglepetésünkre. De vegyük egyenesen az ő 
szavait. Miután istmételte volna, hogy a vallásszabadságra 
nézve „a régi szemponthoz" ragaszkodni fog, át tér a 
házassági ügyek rendezésére, valamint — a panaszok 
állandó kútforrására — a kath. alapok természetének 
kérdésére. Szavai ezek : 

„Ellenben szükségesnek tartom a házassági ügyek 
rendezését. Ha ez Spanyolországban, Olaszországban, a 
legkatholikusabb országokban, és pedig az egyház ve-
szélyeztetése nélkül megtörténhetett , miért ne történhet-
nék meg nálunk ? Kívánatosnak tar tom továbbá az ala-
pok és alapítványok — rectius a vallás és tanulmányi 
alapok — rendezését, melyek katholikus czélra vannak 
disponálva, de országos alapok. 

Azoknak alkotmányos formák közti kezelését tör-
vény által kell szabályozni, mert a mostani állapot, hogy 
az alkotmány keretén kivül álló testület azok felett fel-
ügyeletet gyakoroljon, tarthatatlan s az alkotmányosság 
fogalmával ellentétben áll." 

Két dolgot említett egy lélekzetre : a házasság-
jogot és a kath. alapokat. Mindakettőre nézve volna 
kis észrevételünk. A „házassági ügyek rendezését" mi 
is óhajtanok. S ha a miniszter-képviselő ur ezzel azt 
akarta mondani, hogy az erdélyi házasságokat meg 
akarja szüntetni, vagy azt, hogy egy ujabb házasság at-
tentálása czéljából megkísértett apostasiát lehetetlenné 
kívánja tenni, akkor csak hálával fogadhatjuk enunti-
átióját. Mert ez csakugyan reánk férne, és ezzel ha 
nem is minden, de igen sok lesz elérve — és legalább 
az a szégyenfolt le lesz mosva, mely az egész müveit 
külföld előtt a magyar igazságügyre tapadt, mikor oly 
nagyfontosságú dologban mint a házasság, oly köny-
nyen és könnyelműen segítenek minden törvényes forma 
megtartása mellett. Ha ez irányban fogná nagy hatású 
befolyását érvényesíteni, a nemzet becsülettudó és tisz-
tességet szerető részének hálájára és elismerésére bizton 
számithat. De ha ezen általánosságban tartott kifeje-

zések alatt azt kellene értenünk — és a Spanyolországra, 
meg Olaszországra való hivatkozás azt sejteti, — hogy 
a „házassági ügyek rendezését" olyképp kontemplálják, 
hogy a polgári házasság behozatala által akarják sze-
gény hazánkat boldogítani, akkor egész tisztelettel a leg-
határozottabban állást fog foglalni a kath. egyház ilyen 
törekvésekkel szemben. A polgári házasság behozatala 
— ha ezt a feltevést veszszük — nem fogja rendezni 
házassági ügyeinket, hanem jobban összekuszálni és a 
zavart még csak növeszteni. Miért ? megmondom. Az 
egyház nem fog engedni, mert nem engedhet soha ab-
ban, hogy a Krisztus által rendelt hét szentséghez a 
házasság is tar tozik; az egyház nem fog engedni, mert 
nem engedhet soha, hogy a házassági szerződés és a 
szentség között nincs különbség, hogy tehát a szerződést 
nem lehet külön megkötni a világi forum előtt és a 
szentséget Krisztus egyházában felvenni. Az egyház 
mindenkor azt fogja mondani, hogy a polgári házasság 
— tisztán önmagában véve — concubinatus. Es ennek a 
következménye ? Nyilt konfliktus az egyházi törvény-
hozás és az államhatalom között; diametralis ellentét a 
lelkiismeret kötelessége és a polgári törvények által nyúj-
tot t kedvezmények között ; — a polgárnak, ki egyszer-
smind az egyház hive, kettészakitása, mikor az állam 
valamit nyújt , mit az egyház helytelenít , az állam 
valamit megenged, mit az egyház eltilt, az állam va-
lamit szentesit, mit az egyház kárhoztat. Egy és ugyan-
azon dolog nem tartozik két judikatura alá. Az egyház 
jogköréhez tartozott mindenha a házasság és ha az ál-
lam ezt magához ragadja, túllépvén illetékességének ha-
tárait , a rendezés helyett csak zavart, az annyira 
kívánatos egyetértés helyett csak meghasonlást, a szük-sé 
ges béke helyett csak haragot idéz elő. Er re sehol sincs, 
hazánkban pedig legkevésbé van szükségünk. 

A spanyol és olasz földre való hivatkozás nem sze-
rencsés. Si duo faciunt idem, non est idem. Spanyolország-
ban most is, mint ezelőtt, az illetékes lelkész előtt a 
templomban kötik meg a házasságot"; a különbség csak 
az, hogy most két állami tisztviselő is jelen van. Ez 
concessio, de nem jogfeladás. Ez formalitás, de nem 
a j o g megváltoztatása. Olaszországban pedig a polgári 
házasságot az egyház nem helyeselte, mint nem helyesel-
heti soha — s azért ott is, mint Francziaországban a 
házasságkötés az egyház szemében érvénytelen, ha az 
illetékes lelkész előtt meg nem köttetett . 

Ilyenféle állapotoktól és ujabb konfliktusoktól mentse 
meg a jó Isten szegény hazánkat! . . . 

A kath. alapok tekintetében igazán kár sok szót 
vesztegetnünk. Minek a Dunába vizet önteni? Országo-
san elismert és tisztelt kapacitások napnál fényesebben 
bebizonyították, hogy ugy a vallás- mint a tanulmányi 
alap nemcsak katholikus czélokra szánt alapok, mint a 
miniszter ur is kénytelen elismerni, de határozottan ka-
tholikus természetű és nem országos alapok. Jogalanyuk 
ugyanis nem az állam, hanem a kath. egyház Magyar-
országon. Reméljük, hogy ez — ha majd az országgyű-
lés vele foglalkozni fog — az igazsághoz hiven ki fog 
derittetni. 

Ami végre a felügyeleti bizottságot illeti, először 
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úgyis oly szűk, majdnem illusorius ennek működési köre, 
másodszor a patronatusi j og helyes felfogásánál nekünk 
legalább nem látszik olyan nagyon tar thata t lannak, hogy 
a felség saját személyes jogait egy esetleg az alkotmá-
nyosság keretén kivül álló akár egyén, akár testület által 
gyakorolhatná. A patronatusi jog, mint ezt más alka-
lommal ex professo fe j teget tük és ha szükség lesz újból 
fogjuk fej tegetni , nem államjog, nem felségjog, hanem 
az egyház adományozásából származott személyes jog, 
personalis gratia. Consequenter — ezt az alkotmányos 
formákhoz kötni nem szükséges, sőt nem is tanácsos, 
mivel könnyen confusio támad, mint ezt fájdalom már 
évek óta vagyunk kénytelenek tapasztalni. 

A többire nézve legközelebb. ? 

onnan, a honnan. A választások után. — 
Országszerte lázas tevékenység volt e napokban. 

Néhány nap, egy hét alatt, eldőlt a nagy kérdés : ki 
fog honatyai méltósággal felruháztatni ? Mily nagy, mily 
fontos kérdés ez ? a haza mily nagy érdekei vannak a 
kérdéssel összefüggésben ? Öt évre szól most már a 
mandatum. Mennyit lehet használni, mennyit ártani a 
nemzetnek ennyi idő a la t t ! Nagy befolyás, nagy hatalom, 
mit a képviselőtestület gyakorol ; a nemzet létérdekei van-
nak kezeiben : alkotva bölcs törvényeket, a nemzet léte biz-
tosítva, mig ellenkezőleg téve, létalapja szétrombolva van. 

Olvastunk eddig beszámoló, olvastunk programm-
beszédeket ; pénzügy, kereskedelem, hadügy, igazságügy, 
szóval mindenről volt azokban szó, csak a vallásügyi 
kérdés t mellőzték mélyen a képviselőjelölt urak, azaz 
hogy pardon ! voltak kik emlegettek ilyesmit is, de ez 
emlegetés csak annyit bizonyít, hogy mily mélyre képes 
a szellemeket sülyeszteni a liberalismus ama magaslatról , 
hová felemelni egyedül a katholicismus képes. Amit a 
katholicismus évszázadokon keresztül vallási tekintetben 
épített , azt a képviselőjelöltek beszédjeik és bekövetkező 
szavazataik által lerombolni igérik és a nemzetet amaz 
erkölcsi magaslatról, a keresztény eszmék és elvek ma-
gaslatáról, hova őket a katholicismus felemelte, az er-
kölcsi bukás szélére vezetni, mint honatyai kötelességük 
egyik főpont já t emlegetik. 

Hova sülyedt a kereszténység eszméitől lelkesített , 
a kereszténységért az ozmánok ellen i t thonn és a sz. 
földön véres harczokat vivott e nemzet, hogy előt tünk 
képviselőjelöltjeik ily szándékkal nviltan előállani meré-
szelnek ? mily pusztítást vitt végbe, a keresztény vallá-
sosságtól á tha to t t lelkekben a protestantismus által szült, 
nagyranevelt , a kormányok által pár tfogolt indifferentis-
mus, hogy a nemzet választottjai, és honatyái éppen azon 
alap lerombolására tehetnek Ígéretet, melyen e nemzet 
létalapját birja ? 

A 12 éves protestáns Tisza-uralom, az ő részint 
protestáns, részint hitközönyös katholikus miniszter-tár-
saival, valóban oda vitte a nemzetet , hogy annak köré-
ből, a magasabb, mer t keresztény vallási eszmék iránt 
legnagyobb részt kihalt a lelkesedés, és a kik a képvi-
selői méltóságra vágynak, azok, hogy czéljukat ér jék, 
vagy hallgatnak a vallási kérdésről, vagy oly módon 
nyilatkoznak, mely a legszomorúbb perspectivát nyú j t j a 

a jövőre nézve azoknak, kik nemzetünk életerős fenn-
maradásának feltételeit, egyedül a keresztény elvek szep-
lőtelen megőrzésében talál juk fel. Sehol semmi vigasz-
taló, semmi megnyugvó pont, hol a nemzet fennmaradá-
sáért reszkető szeretettel szemlélődő lélek megpihenhetne 
és a jövőre nézve enyhitő pillanatot is nyerhetne ; pedig 
a mostani választások nagy idő, mert öt év felett dön-
tenek, és nincsen-e elég okunk ret tegni , hogy ez öt év 
alatt, mint a gá t ja i t széttört Tisza-áradat, ugy fog a 
nemzetre még nagyobb romboláskint zúdulni a fékvesz-
tet t hitetlenség szellemének áradata , legnagyobb örö-
mére a szabadkőműves páholyoknak , könyhullatására a 
nemzetnek ? ! 

Mélyen leverő, szomorú kilátást nvuj t a jövőre a 
képviselőválasztás, annál szomorúbbat, mert már bizonyos, 
hogy a Tisza-kabinet állását a választások megerősítet-
ték. Növel i e szomorúságot ama körülmény, hogy sora-
inkban, a papság közt is, nemcsak elvétve akadnak egye-
sek, kik a jelenlegi kormánypár thoz szegődnek, hanem 
positiv közreműködésükkel, korteskedésükkel is előmoz-
dítani igyekeznek a jelen kormány fennállásának bizto-
sítását. Tisztán politikai kérdések felet t Ítélni, nem e lap 
feladata ; de vallási és hogy ugy mondjuk egyházpoliti-
kai kérdésekben, melyek lelkiismeretbe vágnak, nyilat-
kozni kötelessége és igy jogosan feltehető a kérdés: 
mivel menthet i kath. pap a jelenlegi kormány mellett 
kifej te t t kprteskedését ; mivel menthet i magát azon lelki-
ismereti furdalás ellen, hogy korteskedésével elősegítette 
a polgári házasság behozata lá t , a katholikus alapok 
„elállamositását" stb. s tb .? Határozot t semmi-vei, fele-
lünk.1) A szellem, mely a kormányt vezeti egyházi ügyek-
ben, nem az egyház szelleme, hanem ennek ellensége, 
mint az a legújabb, rozsnyói lazarista esetből is kitűnik. 
Mint Damocles kardja, ugy f ü g g minden pap feje fölött 
ez a kérdés : támogathat -e kath. pap oly kormányt , mely a 
kath. egyház szellemével, nem egy kérdésben, ellenséges ál-
láspontot foglal el ? Ki fog erre igenlőleg válaszolni. Ha 
támogat ja : részese az egyház elleni bűnnek, részese mind 
ama rosznak, mely ebből az egyházra, vele a hazára 
háramlik ! Ez-e a kath. pap hivatása, kötelessége ? A 
vallási indifferentismus terjesztése-e feladata, hogy az 
örvénybe rántson százakat, sőt ezreket példája buzdítása 
á l ta l? Korteskedésükre az egyház ellenei nyíltan fognak 
hivatkozni mint oly tényre, mely egyházilag is helyesnek 
bizonyít ja a kormányban uralkodó szellemet és — a 
hivatkozóknak látszólag, sőt logikai lag is igazuk van, 
hiszen ha a kormány szelleme egyházellenes lenne, a 
kath. papok nem korteskedhetnének mellette. 

Igy lesz még jobban megvesztegetve és tévútra 
vezetve a már is szellemében megvesztegetett és tévútra 
vezetett nemzet ; pedig kath. papra nézve nem képzel-
hető semmi ok, mely őt oda kényszerithetné, melynek 
alapján magára nézve megengedhetőnek ítélhetné, hogy 
ily kormány ügyét, az egyház ügyének elárulásával támo-
gassa, a nemzet szellemét vallásilag is megvesztegesse. 
Az egyház érdeke, melylyel oly szoros öszefüggésben 

l) Tulajdonképen nemcsak a kormánypártot, de valamennyi 
létező pártot csak föltételesen, salvis Dei et religionis juribus lehet 
támogatni. A mi álláspontunk pártokfölötti álláspont. A szerk. 
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van az egyesek és a haza érdeke, felette áll az önérdek-
nek ; nem azt ennek, hanem ezt annak alárendelni köte-
lessége mindenkinek. Vajha ne adná tehát oda paptársaink 
közül senki nevét sem nyiltan, sem titokban a pártkor-
teskedésnek, nehogy egykor pirulva hallhassák a hivat-
kozást, mely bizonyára megtörténik azokkal, kik önma-
gukról, állásukról megfelejtkeznek ; tegyenek meg inkább 
mindent, hogy a pusztitó árt a nemzetről elhárítsák, mi 
ha nem sikerülne is, legalább nyugodt lélekkel elmondhat-
ják, hogy kötelességüket megtették, hogy tiszták ama 
szellemi corruptio előmozdításától, mely jelenleg ural-
kodva pusztít a nemzet testében és uralmát most 5 évre 
még jobban megerősíteni törekszik. Vajha törekvése ne 
sikerülne. Dr Veterán. 

Róma. A karthauzi szerzet a pápának — nagy-
szerű jubileumi ajándékot adott. Erről szól a rend főnöké-
hez a következő apostoli breve, mely méltó dicséretében 
részesiti az adományozó, kitűnő szellemű szerzetet. 

LEO PP . XIII. 
Dilecte fili, religiose vir. 

Salutem et Apostolicam benedictionem. 
Amplissimum testimonium amoris et pietatis prae-

buerent Nobis litterae amantissimae universi tui Ordinis 
nomine a Te datae, ac insigne munus a vobis oblatum, 
quo . memóriám anni Nostri quinquagesimi a sacerdo-
tali ministerio suscepto honorandam censuistis. Vos enim 
paternum studium Nostrum spectantes, quo iuvenibus 
e populo qui minores artes exercent consulere cupimus, 
praedio suburbano Nobis attributo quod via Aurelia vestri 
iuris est, ingentique pecuniae vi adiecta, adiumentum 
Nobis suppeditastis, ut pueris e Piano Instituto qui 
frabrilibus artibus addiscendis in Urbe dant operam, 
nova domus excitetur, ampliorisque loci spatia ad eorum 
numerum augendum et utilitates curandas aperiantur. 
Magnitúdó haec animi et liberalitates vestrae in egenos 
et inopes dum saeculum divitiis inhiat et congestis in-
cubât, vehementer commovit cor Nostrum, delectavitque 
suramopere optimum consilium quod vobis in huiusmodi 
munere largiendo, propositum fuit. In eo-enim vidimus 
amplissimo testatam argumento venerationem et obsequium 
vestrum erga Nos et Apostolicam Sedem, vidimus quae 
sit vis caritatis in cordibus vestris, quae vos ad curandas 
publici boni rationes et animarum salutem impellit, et 
pravo saeculo quod religiosos viros tot iniuriis affecit, 
beneficentiae vicem amorisque rependit. Quo magis 
autem inopi incautae et imperitae inventuti praesertim 
e populo infesta sunt tempóra, et quo maiores ipsi fu-
nestioresque insidiae ubique parantur, eo magis utilitas 
et opportunitas fulgent munificentiae vestrae, qua fit ut 
magna pars eius in tutum revocata portum e gravibus 
periculis vindicetur, et pravae institutioni qua tot per-
niciosi cives civili societati aluntur, meliori qua fieri 
potest ratione in hac urbe occurratur. Vestrae itaque 
beneficentiae, dilecte fili, summopere obstricta est haec 
urbs, quae dum tot egregia et praeclara instituta, hominum 
iniuria, corruerunt, cernit ope vestra salutarium operum 
molitiones fulciri ac incrementa capere : obstricta popu-
laris iuventus, quae vitiis et ignaviae subducta, familiis 

suis et humanae societati vulgarium artium cultu utilis 
efficitur ; obstricti bonorum omnium animi qui suis stu-
diis et curis quibus commune bonum promovere conantur, 
valida adiumenta vident accedere ; atque haec munifi-
centia vestra non in exigui temporis memoria versabitur 
sed immortali commendata monumento, ad gloriam re-
ligionis, S. huius Sedis atque ordinis vestri serae etiam 
Posterität i narrabitur. Ad Nos quod attinet, quamquam 
videmus late filios Nostros mirificis et insignibus modis 
dilectionem suam, ob Ventura solemnia diei auspicalis 
sacerdotii îsostri testantes, tarnen pietatis vestrae munus 
inter praecipua et carissima Nos recensere profitemur, 
et dum gratissimi Nostri animi sensus vobis partefa-
cimus, pro certo habemus maxima pietati vestrae prae-
mia largiturum Deum, qui sibi imputât, quod minimis 
fratribus, caussa Eius, datum est, quique iustus remune-
rator facit, ut qui seminat in benedictionibus de bene-
dictionibus et metat. Hanc dignam uberrimaraque merce-
dem vobis ex intimo corde adprecantes, cupimus certum 
ac perpetuum paternae benevolentiae pignus, et au-
spicem omnium caelestium gratiarum esse Apostolicam 
benedictionem, quam tibi, dilecte fili, et singulis univer-
sis Carthusiani Ordinis, cui praeses, alumnis, peramanter 
in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S Petrum, die XX Maii Anno 
MDCCCLXXXVII, Pontificatus Nostri Decimo. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat „tudományos és irodalmi 

osztályának" 
megválasztott tagjai. 

Dr Aschenbrier Antal, egyházi, egyetemi tanár 
Budapesten. Dr Balics Lajos, egyházi, theol. tanár Győrött. 
Dr Bita Dezső, egyházi, egytemi tanár Budapesten. Dr 
Bozóky Alajos, világi, jogtanár N.-Váradon. Bogisich Mi-
hály, egyházi prépostpleb. Budapesten. Dr Breznay Béla, 
egyházi, egyet, tanár, a .Religio1 szerkesztője Budapesten. 
Bunyitay Vincze, egyházi, püspöki könyvtárnok Nagy-
váradon. Csaplár Benedek, egyházi, kegyesr. történetirója 
Budapesten. Dr Csernoch János, egyházi, primási titkár 
Esztergomban. Dr Dankó József, egyházi, prelátus, apát-
kanonok Esztergomban. Dr Finály Henrik, világi, egye-
temi tanár Kolozsváron. Dr Fraknói Vilmos, egyházi, 
apát-kanonok Budapesten. Füssy Tamás, egyházi, a 
Szent-István-Társulat igazgatója Budapesten. Fényi Gyiüa, 
egyházi, jézus-társasági áldozár Kalocsán. Gresits Miksa, 
világi, főgyran. igazgató Losonczon, Gyurinka Antal, 
egyházi esperes-plebános Nagykőrösön. Gyurikovits Má-
tyás, egyházi, apát-kanonok Nyitrán. Hahnekamp György, 
egyházi, árvaházi és tanitóképezdei igazgató Sopronban. 
Haudek Ágoston, egyházi, főapáti titkár Pannonhalmán. 
Br Hornig Károly, egyházi, cz. püspök, min. tanácsos 
Budapesten. Hummer Nándor, világi, főgimn. tanár, a 
Szent-István-Társulat titkára. Irsik Ferencz, egyházi, apát-
kanonok Szatmáron. Jánossy Gusztáv, egyházi, apát-ka-
nonok Veszprém. Dr Kazaly Imre, egyházi, theologiai 
tanár Váczon. Dr Karsch Lollion, egyházi, theol. tanár 
Nagyváradon. Dr. Karácsonyi János, egyházi, s.-lelkész 
Nagyváiadon. Dr. Kisfaludy A. Béla, egyházi, egyet, tanár 
Budapesten. D. Kerékgyártó Árpád, világi, egyetemi tanár 
Budapesten. Dr Ilméri Kiss István, világi, jogtanár 
Egerben. Kiss János, egyházi, a bölcsészeti füzetek szer-
kesztője Temesváron. Dr Knauz Nándor, egyházi, apát-
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kanonok Esztergomban. Laky Demeter, egyházi, premon-
trei perjel Csornán. Dr Laurán Ágoston, egyházi, g. sz. 
kanonok Nagyváradon. Lovag Lonkay Antal, világi, lap-
szerkesztő Budapesten. Luga László, egyházi, nyomda-
igazgató és szerkesztő Egerben. Lubrich Ágoston, vi-
lági, egyet, tanár Budapesten. Dr Majer István, egyházi, 
v. püspök, kanonok Esztergomban. Mátyás Flórián, 
világi, akad. tag. Menyhárt László, jézus-társasági áldo-
zár, főgymn. igazgató Kalocsán. Maszlaghy Ferencz, 
egyházi, prépost-plébános Budapesten. Mócsy Antal, világi, 
képezdei tanár Kalocsán. Molnár László, világi, képezdei 
igazgató-tanár Budapesten. Nagy József, világi, akad. 
tag. Dr Nemes Imre, világi, főreáltan. tanár Nagyváradon. 
Dr Némethy Antal, világi, főigazgató Győrött. Ney Fe-
rencz, világi, főreáliskolai igazgató Budapesten. Nogely 
István, egyházi, képezdei igazgató-tanár, lapszerkesztő 
Nagyváradon. Dr Ortvay Tivadar, egyházi, akad. tanár 
Pozsonyban. Palotay László, egyházi, cz. kanonok, es-
peres-plébános Nagyváradon. Páli Ede, egyházi, plébános 
Sárközön. Dr Párvy Sándor, egyházi, érseki titkár Eger -
ben. Dr Pauler Gyula, világi, az orsz. levéltár igazga-
tója Budapesten. Dr Poór Imre, világi, egyetemi orvoskari 
tanár. Rajner Lajos, egyházi, kanonok, prim, irodaigaz-
gató Esztergomban. Rada György, egyházi, püspöki-
igtató Veszprémben, Dr Rapaics Raymond, egyházi, 
egyetemi tanár^ Budapesten. Répássy János, egyházi, 
plébános Alsó-Ábrányon. Rosty Kálmán, jézus-társasági 
áldozár Kalocsán. Rézbányai János, egyházi, joglyc. ta-
nár Pécsen. Sujánszky Antal, egyházi, praelatus, kano-
nok Esztergomban. Séda Ernő, egyházi, szentszéki jegyző 
Esztergomban. Simon Péter, világi, főgimn. tanár Buda-
pesten. Szabó István, egyházi, kazári pléb. Szabó Mihály, 
világi, képezdei tanár Szegeden. Szülik József, egyházi, 
prépost-plébános O-Becsén. Szvorényi József, egyházi, 
főgimn. igazgató Fgerben. Dr Szeredy József, egyházi, jog-
tanár Pécsett. Tomcsányi Lajos, jézus-társasági áldozár 
Kalocsán. Tomor Ferencz, világi, főgimn. tanár Budapes-
ten. Tóth Mike, jézus-társasági áldozár Kalocsán. Varga 
Mihály, egyházi, esperes-plebános Esztergomban. Dr Vá-
rosy Gyula, egyázi, theologiai tanár Kalocsán. Veszely 
Károly, egyházi, prépost-plébános Borbándon. Dr Való 
Simon, egyházi, tanulmányi felügyelő Budapesten. Id. 
Dr Wenzel Gusztáv, világi, egyetemi tanár Budapesten. 
Dr Wolafka Nándor, egyházi, tanulmányi felügyelő Bu-
dapesten. Zudar Sándor, egyházi, lapszerkesztő Egerben. 

VEGYESEK. 

f 
3Dr K O V Á C S ZSIO-̂ vdlOlSrnD 

veszprémi püspök. 

— A „Prot. egyh. és isk. Lap11 már szintén bele-
harapot t a socialis kérdés Eris-almájába. Szentül igaza 
van c czikkirónak mikor azt mondja, hogy „az az egy-
ház lesz a győztes (egyháznak számitván czikkiró az 
anyaszentegyházzal szemben a sok száz protestáns fele-
kezetet!) mely a socialis kérdés megoldására legtöbbet 
tehet." 

— A római kérdés vitatása, mióta azt XIII. Leo 
napirendre újra kitűzte, oly széles mederben hullámzik, 
a mily nagy a keresztény világ és a publicistika hatás-
köre. Ujabban már a hires „Revue des Deux-Mondes" 
is állást foglalt a pápa mellett. 

— Ezt csak a kath. egyház kéjies felmutatni ! Mad-
ridban egy lelkész 5000 frankot adott át az állampénz-
tárba. A bűnbánat szentsége kiszolgálásakor egy ve-
zeklőtől restitutioképp kapta. Egy másik eset Amerikában 
történt. A protestáns „New-York-Herald" után közli a 
„Schweiz. Kirchenz." Egy férfiú bevallá, hogy roppant 
gazdag, de ennek nagy részét az állampénztártól folyó 
„bizonyos" összegeknek köszönheti. A dolog oly ügyesen 
volt csinálva, hogy az illetőre senki a szerzemény jog-
talanságát rá nem bizonyithatná. Az illető azonban föl-
oldozást csak azon föltétel alatt kapott, ha mindent resti-
tuât. Másnap 2 millió 750,000 frk. 50 c.-ot adott át a lel-
késznek a bűnbánó, hogy az állam pénztárába beadja. 

— A zsidók Ausztria-Magyarországban erősen 
nyomják a keresztény népet s vakmerően insultálják a 
vallásosság érdekeit. Ez nem keresztényektől jövő rá-
fogás, hanem zsidó önvallomás. A Bécsben megjelenő 
„Wiener Israelit" f. évi május 26-diki számában eldi-
csekszi, hogyan sikerült neki a vasárnapi munkaszünetről 
szóló u j törvény hatályát megsemmisíteni. Dicsekvése 
Ausztriára nézve igazán szégyen. Igy szól : „Kezdetben, 
midőn az a törvény (a vasárnapi nyugalom védelmére) 
életbe lépett, a dolgok ugyancsak rosszul álltak, (war es 
gar arg bestellt.) Pont 12 órakor be kellett csukni mű-
helyt és boltot, abba kellett hagyni munkát és üzletet, 
(Handel u. Wandel.) Az akkor hozzánk jöt t panaszok 
száma óriás (enorm) volt. Mi nem mulasztottuk el ille-
tékes helyen tadomásra hozni e panaszokat, a minek 
annyiban hatása is volt, hogy a zárórák kisebb városok 
számára, a hol a lakosság 20,000-en. alul van, déli 12 
óráról 5 órára kitolatott. Olvasóink bizonyára fognak 
emlékezni, hogy mi ezt a rendeletet annak idején né-
hány héttel előbb közöltük mint a hivatalos „ Wiener 
Zeitung" és valamennyi más lap. Hála a mi összekötteté-
seinknek abban a helyzetben voltunk, hogy ezt a kellemes 
hirt (a vasárnapi munkaszünetről szóló törvény kiját-
szásáról szólót!) körülbelül egy hónappal előbb hirdet-
hettük." — Melyik keresztény, vallásos érdekeket kép-
viselő lap dicsekedhetik Ausztria-Magyarországban ily 
hatalmas összeköttetéssel ? Ezért van nekünk ,zsidóbajunk.' 

f Özv. Schlammadinger Józsefné szül. Novákovics 
Katalin maga, ugy gyermekei : Mari, férjezett Kaltenecker 
Mártonné, Sándor, Ilona és Miklós ; továbbá Dr. Máder 
Ferencz, Máder Miksa, Máder Teréz férj . Dr Karafiát 
Adolfné és az összes rokonság nevében is mélyen szo-
morodott szivei jelentik felejthetlen bátyjának illetve 
nagybátyjuknak, főtisztelendő Novákovics János pápai 
kamarás és a pesti központi papnövelde volt aligazgató-
jának, folyó hó 24-én, délután 5 74 órakor, rövid beteg-
ség s a halotti szentségek ájtatos felvétele ntán, élete 
73-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogult 
drága földi maradványai folyó hó 26-án, délutáni 3 óra-
kor fognak a gyászházban: IV. kerület, kalap-utcza 8. 
szám, a róm. kath. egyház szertatásai szerint beszentel-
tetni és a kerepesi temetőben örök nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent mise-áldozat pedig hétfőn, folyó hó 
27-én, reggeli 9 órakor fog a szent Ferenczrendiek egy-
házában a Mindenhatónak bemutattatni. Budapest, 1887. 
junius hó 25-én. Béke hamvaira ! 

Fölhívás előfizetésre. 
I t t levén a félév vége, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még hátralékban volnának, legyenek szivesek a 
tartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
hatók. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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